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Muitas campanhas, tôdas de""alto) cunho J�atriótico
e econômico para o nosso Estado, já . se fizeram em

tôrno .de nossa ligação, o' mais, breve possível, com o

àsfàlto�'
'

,

;..

r

Tôdas, contudo" esbarraram �a voz oficial de que
o Govêrno do Estado \ atacaria, .de imediato, ,a- Estrada
Dona Francisca, de Canoínhas a Mafra. "

,

/i
I O tempo foi passando, .com os estudos a projetos,

prontos, há mais de dez anos e
�

a obra não foi nem.
,/ I

siquer iniciada.

Bumôres, agora, dão conta de que o Governador
deeidiu, como, prioritária," á ligação do Vale .do Itapocú
com a BR-I01; em detrimento da Canoínhas-Mafra,
àeci�ão precipitada e infeliz, protelando .aínda mais a

flagrante sangria da economia catarineIise, provocada
pela excelência da Rodovía do iXisto,

'

J

/
Não somos �ohtráriQs á que o poder público leve

melhoramentos a outros quadrantes do nosso Estado, o

que queremos é que' os .nosscs governantes se debrucem
no mapa � atentem para a realidade das rodovias' do
norte do Estado e do sul do Paraná.

,

Ano XXI Canoinhas �
- Santa Cetarlne, 27 de Abril de 1968

"
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'CIRCULA AOS SABADOS

Abon,o'para os trabalhadore,s n6'o
�, prejudicará' emprêsas com
\) co:n:f:ribuições ao Estado

O presidente Costa Je Silva, renças de 'inflação realizada e ctàríe, que prejudicará o sistema
inspirado em proposíção do prevista I'

somam cêrca de 8%" de eposentadorta. As parcelas
.senador Carvalho Pinto, auto- não será mais' necessário o de-iuzidas serão di! 'outras taxas
rizou o ministro Jarbas Passa- abono de emergência, pois e assim znesmo não serão totais.
rinho a elaborar- projeto de, lei .

haverá uma compensação dsfí- A medida que 9 aeôrdo salarial
que concederá aos tra'balhado- . nitiva, que não' exigirá o desvío j, 'de cada cátegoria fôr vencendo,
res, a .parttr de 1,0 de maio, um ,das éontrtbuíções das empresás. a classe; cujo seláeío for reajus
abono de, emergência co�res-' Quanto às contribuíções, o mi- tado deixará de ganhar b abono
pondente a cêr«i.f de IOalá sôbre nístro Jarbas Passarínho deixa 'e passar a receber de acôrdo

É
',) "\ f seus atuais samrios." O projeto bem ,elaro que não será supri- com 8 �lei- de afrouxo- sà\larial.

óbvio/'-Tôda a produção. do nosso riquíssimo do Exeeutivo -dísporá que o míds a contribuição prevíden- que está no Congresso. D

peste está sendo desviada para o vizinho Estado que, em abono será ode 50% sôbre o
,-' 1\ ,I

boa hora, sentiu a situação e soube' de pronto aproveitá-la. valor do último reajustamento
Mesmo a nossa' região está sendo carreada para o,s portos salarial de ca da categorie. Sendo
do Paraná e com a anunciada ponte, sôbre o, Rio Negro, os' ,últimosl re,ajustanlt'ntos; em

,
- getal, de ,20%, calcula-se que

em Três, Barras, então, sim, a -sua totalidade' será' .heverá um aumento de 10%
transportada para aquêle Estado. .

'

sôbre os atuais salários. '

A única saída" 'então, é a imediata conclusão da
tradicional e centenária Dona Francisca, encurtando

distâncias,
I numa rodovia de alto nível técnico, tôda

asfaltada, levando
r
as riquezas do nosso Estado para o

grande pôrto de São Francisco•.

Esperamos e confiamos mesmo, que o Exmo. Senhor,

,
,Governador:, do Estii.d�, il.ust,r_: cid�dão ,canoin,hense, atenda,
a nossa presente relvmdlcaçao, nao somente nossa� como'
de todo, o Estado de Santa, Catarina. , n

I ) ,

Boda� de
Comemorará Bodas de Prata, de ifeliz ' consórcio,

4a. feira próxima, o ilustrft canoinhense, Deputado Federal
AROLDO CARVALHO e exma. espôsa, Dona DIVAHYR
'ZANIOLO ,CARVALHO. C destacado pai'lam�ntar passàrá
o evento na Europa, onde..._ se encontra, juntamente com

sua espôsa, em missão parlamentar, com regresso pr;evisto
para os primeiros dias' de ,junho.

'

, \
Ao mesmo e seus familiares, os' nossos melhores

cumprimentos. n

A Sistemática

, , I

Domingo pl'ox'imo, a grande
,

festa da, Santa Cruz
/ Tôda a cidade está se movimentando'para a ,graD�ibll.
festa de Santa 'Cruz, nossa - Padroeira, 8." ter lugar, domingo
próximo, dia 5, na-,Co)ina Histórica, no' Ginásio Santa, Cruz. ,

1

No' presente ano, a festa terá a 'colaboração e prestigio
de ,tôdas as Capelss de nosso' interior, prevendo-se dai; grande
êxito da mesma, cuja renda reverterá' em obras sociais e prosse
guimento de imponente, edifício .do Salão São Crtstévão, que
está sendo levantadó na F!squina. de nossa Matriz. Tôda a familia
cristã de nossa, terra, espéraínos, prestigíarâ, com o' seu compa
recimento .E! também às n�ven8s, às festividades, já tradicionais,
de nossa Padroeira. D,

INAUGURADO O JARDI"M DE' INFÂNCIA
I ,

flA COMUNIDADE\ EVANGELI'CA
I Domíngo último, conforme
foi anunciado, foi inaugurado
o Jardim de ,Io,fância da Comu
nidade Evangélica Lutherana de

"

Canoinhas.
O eto festivo contou com 8 pre

sença de várias autor ídadea e

prestigtado por grande massa

popular.
'.

'

Pelas 14,30 foram apresenta- '

dos vários números pelos alunos
do estabelecimento, e após- 8

inauguração' oficial, desatando a

fita simbólica o Prefeito Be�e
dito Therézio de Carvalho Netto,
substituindo o Deputado Aroldo

Carvalho, que naquêle dia em

Darcou para a Europa, falando
'a' geguir, sôbre 8', importârlcia"
do, econtecJmeQto; o Pastor

Egol} Marterer,
-

sr. Alcides
Schumacher e Prefeito Bene
di,to Therézio de Carvalhó Netto.

TfinJEO acontecimento
Seguhda feira, pela manhã, a sede do disthto de' B�la

Vista do Toldo foi palco de trágico acontecimento, com a explosão
de uma cald€'ira na Cerâmica do sr. Herciliq Pereira,. rQubando\
8 ,vida de seu proprietário e dois colonos ali na ocasião, srs.

Leonardo Grechechen e, Reinaldo Schadeck. ,lO acontecimento
abal�u tôdfi- a populalação da localidade e também .I!Í cidade,
pelas circunstâncias trá'gicas como 'ocorreu. O sr. Her,cílio Pereira,
conhecido por Cy:o, de tradicional família de nossa terrá, gozava
de geral conceito no município, tendo exercido v�rias funções de
alto relevo em seu distrito. Defensor intransi'gÊmte dos interêsse:. ,,'

populares, como suplente de Vereador, batalhou co� singular
ardor e entusiasmo pela criação' de um Grupo Escolar na selie
do seu di!'trito, cujos reclamos nilnca" foram et!!ndidos pelas
autoridad�s competentes. O sr. Prefeito MU&licipa� tão logo tomou
cénhecimento do trágico acontecimento, deslocou-se para Bela,
Vista, confortantio as famílias enlutadas. O supJ-lltamento realizou
se' na manhã de terça-feira, com grande acompanhamento, após,
santa missa de corpo presente e belíssimo e comovente sermão
de Frei Theobaldo.

. ,

I

As famílias enlutadas, as, condolênciás dêste semanário.

,
,Em seguida tôdas as instala

ções foram visitadas pelo grande
. publico ali presente, ag�8danQo
e trúpreseíonando a todos. ePó�'
o que todos participaram de um
lauto café com doces no Salão
de Festas da Comunidade.
Ganho}! assírn a cidade, mais,

um modelar estabelecimento de

ensino, destinado a preparar
desde cedo, os J nossos, homens
de amanhã. ' ,

, ,

Nossos cumprimentos aos seus

funda-!inres e a todos que, de
uma fo�ma' ou outra_, contribui
ram para a SUa exeçução, e

especialmente
"

ao Deputado
Aroldo Carvalho, por mais êste'

"

, 1

grande serviço prestado à sua

terra e seu povo. n.

E.SC'OlA' DE
SÃÓ ,((.OQUE,

.

Tamb�m domingo ú,ltimo, na

,parte da manhã, foi infiugurada
ofizialmente, a modelaft E!!Icola
dé São Roque, nas imediações
de Rio dos Poços.

.

O Prefeito Municipal ali se'
fêz prese�te, 'por seu represen
tante, iniciando' a solenidade
com vários números dos alunos,
do estabelecimento e a palayra'
do Professor, sr. Lauro Müller
e o Hino NacioJ:}9l, cantado por
todos os presentes. Desat8�a a )

fita simbólica, faloú o represen·
tante do Prefeito Therézio Netto
,e o sr. Alcyr Woitexen, agra-'
decendo peles moradores da'
região, '! grande melhoramentp.
Em seguida tiveram inicio bl '

fest�jos populares que se pro-.'
longaram por tôda a tarde, ná
mais perfeita ordem e h�rqlODia.

o abono provisório será con

cedido graças a recursos' 'que
deixarão de ser" gastos pel�s
emprêsas com diversos encargos
trabalhistas. O, empregador
deixará ae pagar parte, das

r contribuições do FGTS, taxas
Diante de tais fetos,' meridian61 no sentir de 'todos, o para SESC, SESI, SENAI, IBRA,

sr. Prefeito Mu�iéipal, Benedito Therézio de ,Carvalho Netto, está INDA, etc" dando-se ao- empre
.comandando a campanha: "Canoínhas precisa da. SC-211 trecho gado recursos retidos. Corno.
Canoínhaé - Mafra", já �8pji)iado por todos, enviando nesse sen- não haverá déspeses parà as

tido, a seguinte mensagem telegrãfica, aQI Deputados Celso Ivan, "emprêsas, mas simples transfe-:
Costa, Fernando Viegas, Paulo Rocha Farias e l!:vilásio Vieira: rência, o' abono, não provocará

"Solicitamos prezado amigo, abordar Tribuna Assembléia aumento de custo de .vída e,

problema' .estrada 'SC-21 Canoiohas - M,a�ra' vg cujos estudas portanto não terá caráter ínfla-:

prontos há mais dez aDOS e serviços ainda não iniciados pt SC-21 éionário:' Por outro lado, tais
pronta entre Canoinhas e' Pôr to União e Mafra ,ao Alto Serra recursos ,reforçarão o poder
com hiato Canoinhas a 'Mafra vg num percurso difícil 75 quílô- squtejtivo da maíorta dos assa
mentros pt Nôvo traçado encurtará 2,5 q�ilôm,etros pt Referida laríados cor;n re!lexos; positivo,s
implantação irá beneficiar . todo o norte catarmense.. carreando

'

[Da economIa. "

economia poetes São Francisco e Itajay' vg 'evitando sangria
vizinho Estado Paraná vg Será vg então vg a pretendida integra
ção do Estado 'aspiração de todos e também Governador pt Esternos
XÍ?''ilbilizando opinião pública a, respeito. Atenciosas' saudações, O abono será concedido para
(a) Prefeito Therézio Netto". cada categori� e prevalecerá até

.Vem, agora, o nosso edil, d�r, receber as seguintes res-
\ que cada cstegor la seja atingida

postas dos referrdos parlamentares:
. pela lei do' afrouxo salarral, que

tramita DO Congresso. 'Quando
, "Telegramas: Prefeito 'I'herézío Netto;( Ocupei 'I'ríbuos

uma classe tiver 'vencido o pri-
ASSembléia focalizando aspetos SC-21 especialmente \ trecho Ca- 'meiro 'ano de seu dissídio ou
noinhas - Mafra vg__, dentro ,espírito teu telegrama ',pt Oportuna- acôrdo, (o primeiro vencimento
mente voltarei insistir: mesm�; assunto pt Asiordens pt Abraços. J será em agôsto), o abono
Deputado Fernando Vieg!is". '\: " deixará de ser concedido. Os

"Telegrama: Prefeito' Ther.ézio Nettol Recebi onte� seu" resultados' da lei, entretanto,
telegrama, e mesma oC8sião� usei T�ibuna esfor9aodo. trecho Ca- I representuão um aumento per�
Doinhas - Mafra pt PrÓxima semana volterei ao a<;suóto pt Con- manente efetivo, de cêrca de
tinuo inteiramente disposiçâp pt Saudações. Deputado Evilásio

/ 8%. Tal percentagem resultará
Vieira". -,

,. da . correção automática da in-
.l-

�

"Radi6grama: Benedito' Th." de Carv'slho Netto. Prefeito flação realizada. "Como as dife-
, Municipal. CaDoinha,s. Apraz-me comunicar apresentação h,_oje vg .....

/

--------------

juntamente Dep. Celso Costa vg indicação Assembléia seo'tido
I Senhor Governador iniciar, prioritàriamente implantação SC-21
tr@ého Canoinhas-Mafra pt/Deputado Paulo-F8rias'�.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OORREIO DO--NOR-T-E
,

Conhecimento· da Realidade R,ural
Estudo

, U$_istema, "Diagnóstico Rápido"
v

sócio - econômico do 'Municíp,io,
'I,

,

Canoinhas
)(con�inuação d;' número !lnterio�), tração,' para. OI implemeutos agrf-
SISTEMA DE PLANTIO :_: colai utilisadce. na, região. O,

O cultivo do feiião é feito em priócipai. problema, Ião .paresi
coueorcipção com o milho, 'lendo tOlee,. doença, ,careociai,!, veriíi
ê'ite fat� um doa fatôrel que por cada. juetamente naa época. de
,i .6, acarreta uma produção' tr-abalho em virtude de' um, en
plenor por ha, O plantio é feito," Iraqnecimento natural da. palta·
utilizando o uraquá. O .• iltéma i

gene .durante _o inverno.
de ,plantio .em .�Icp�! !IUe p'Q�el9, GAPH-1NOS _, São estimadoe,
ler' ebertos com uma .imple. 1 <l 500 b
adaptação da" carpideira, não' é em, "

. ca eçal.

utilizado por alguns egricultóres
' 'ASININOS - Não tem ex-

por pouuirem carpideirae fixai pre.��o liç município.
,

.' ,

ou então, terl;a. n8. quaia é imo AVES -, O O R·E.,
.

e.tima
pouível 'realizar" tal prática, em em 97,000 o, número, de ave •.

virtude, da presença de .tocos e, AlguO'I agricultarei evoluíram para
raízel.

"

-; ",a .críeção de Irangos de corte,
SEMENTES � A. sementes embora haja uma preferência <iOI

de feijão iJti-lizadai para plantio, re�'t8urantei e chUrral1larial pela.
não sclrem o procelio de íao-. galinha. crioulas.

, >

eulação. Ieto ee deve ao fato de
que muito. desconhecem o bene
fício de tal) prática e também por
não lexi�tir no comercio local,
inoóulante à disporição dpI agr'h
cultore•• \

AI sementee utilizada. p.ara
plantio" não Ião selecionadaa,
acarretando"com iuo, na colheita,
.!·fr�1 de baixa, qualidade. e coo

,eqüeQ_temeute baixo vf\lor comer
mal. Há n8c-eliidade de le intro
dQzir'noval variedade� de: leqlelit_e�.
bem como � o··' utabelecimento de
um, programa" de' 'produção 'dê
lementel deDtro do pr6prio mu.,,-,-·Açli,ltribuição doJeite n9 Qidade

'é�feita pelo' pr6prio' tambeirQ ounicípio, afim de que, 80 éabô de '. ., ,

lio'r leu I filhdl, que, ttazém o'

aJgunl 8nOI,. caio for introduzida
dm'a Dova variedade, venha a le Jelie em litro. ou garrafal uladai
verificar um aumento da prod'Íí: anteriormente· para .' bebidal., A

tividade ,com relação' à ella. coltura. �n'�rega é feita D8'. relidência.
'dÓI coniumidorel.

.
.

, ' "
' ,

CLIMA E SOLO '..,.. AI bonii.'
;aéraçõel feitaI "pala o plantio ,do' '17. IndÚstria Extrativa da
milho cabem perfeitamente para ErV8 ..Mate .

fi: feijão.-' no 'tocante ao clima. 7.1 _, At�8Imente, ,exi.te um
Período ... e eatiagem prolongadol' problema generalizado de comer. FÁZ SA�ER 80S que o pre�
8 8/ ocorrêocia de' chut,al Da

f cialização da erva mate, ; lentido sente EDITAhde citaçãr:> vIrem.éblheita, prej'udicam ,a produçã�," por tôdal a./pei.oál entrevi_tada.: ou conhecimento dêle tiveremtanto em qualidade '.como na O problema da.'comercieHzação da '

q t'dade' ,) . que, pO,r êste Juizo' e
.

Cartório,'uan I.
), erva"mel� tem

c ,.ua origem Da

,SOLO - Também a. conli.'· impollibilidade de;, exportação para ,Se processam 08 têrmçs dl! ln

€!ellíçõell' feita. 00' �ocante 'a 10101', .

a Arg!3DtiDa .;... que proibi!)' a vemtárió dos beos d�ixados por
Dal 'outraI cultural�

.

aplicam-Ie entrada de produto e.t�angeiro. falEÍ'cimento de �CA'TARINA
para o feijão. Devido a ulll'a acidêz Exi.t�m e.tocaqo" no. armazenl.,' W�LKOFF., ficando c-ltada, a

&xceuiva dOI lelol do município" da� Cooperativa dOI Produtore. herdeira NATALIA WÁLKOFF,
8Linibição,'da ablorção ,..-do f6doró, dê' Mate do mUÍli�ipio, erval ori.
elemento indi.pemável à uma ginârial daI lafral de 1�65, 66 e brasileira, solteira. 'residente em

maior produção,
.

OI reridimentol 67;' Agricultore.' cooperado.,
.

Dão ·lugar lncetto'�- não sabido, com
do feijão no municípió, não lãe recebem a importância correi" o praz9 de tr:inta (30) dias, 8

latidat6riol. pondentG à. entrega de erva, feita eontar 6a primeira publicação
;
Em geral ó pê.o mértio: dOI a ,Çooperativa, lend,? que I �té . para, dentro de cinêo (5) pias,

Boviool Da época da ufra, varia
' eltllo entregando erva em conllg' dizer sôbre as declarações de

/ k b" nação. Como a economia da região herdeiro!!, bens e vaior atribuídode' 180 L90 g. .

alx80do . para e.t·á 'e'm' gr.ande part'e' "baleada na'1'30/140 k
'

a e'p ca de entre e seguir até decisão final, o
. g" no· •

ér,v,a-mate,
-

o probléma atingiu
.

lafrll. Alguol açougueiro, quei:x:â_m.
.

refe,rido lbveQtário; sob' pena
lie do baixo rendimento de carne,

todo o município com reflexoI DO de revelia. Para os devidos fins,
, .'.

b comércio, na Indústria, como 'l'untO mandou o MM... JUI'Z d'e DI'rel' to, IproporcioDado pelo. aOlmall, a a·

tido. Da região.
aOI produtore.. O. relponlávei. ,expedir o presente

-

Edital, que
pela Cooperativa acreditam que na forma. da Lei, será afixadc. "

o ,comércio da erva, :vai reagír, no lugar de costume e'pqblicadovoltando a ler oma dá, atividadel \ urns vez no "Diário Oficial do
rendolal da região, Isto.e com· Estado" e dues vezes no jornal
prova �ero nilo interêile da Coo. íO�81 "Correio do Norte". O QUE
perativa, em entrar para uma CUMPRA. Dado e passado nesta
Dova

.

àtividade, comercializando cidade de Canoinhas, Estado de
o,utrol produtol. Santa Catarin9, 8 os -vinte e 'no,ve

dias do mês de lDarço de mil
novecentos e sessenta e oito.
Eu Zaiáen E. Seleme Escrivãol
Ó �ubscrev-f' .'

·<.BOVINOS
',' O gado proveoiente do,' Norte
do Paraoã (Parbnavàí), região da

.

qila! um dOI, açl"uguel le,aba.tece,
,ptoporcÍona. maÍore. rfmdirílento.
<iom Um pê,o de'" até' 270 kg., na

época de lafra, A idade de abate
do.\animail, varia e�, tôrno de
4 a 5 8nOI. A f&ita 'de paltager;ll
artificiail de.' inverno, maoêjo
iO'lldequado do r-libanho' e de p� ••

tagiml, padrão, racial baixo, doen·
çal carenciai.,· infec€iOlal e para·
li&trtil, levam a um Ilaixo' dfJI·
frute do rebanho, Normalmente
o. aoimai. Ião abatidol no interior
do município. e Il carne é tr8�1I.
portada para OI açougue.. ,em
veículol que deixam muito a dé·

.eiár, n9- alpécto de condiçõel dÊ!'
higiene. Há necellidade do fun·
cionamento

.

de um matadouro
!Dunicipal.
_. EQUINOS ...... O. eqllliq_o� �ão
ei,tiwado. em 12.100 cabeçal, O.
equino•. Ião de, glãnd� valia para
o egriculto� já que Ião utilizado.

pelo agricultor' como animai. de

,
GADO· LEITEIRO - A pro

dução de leite do município é,
. eatímada em, 2.110.200 litro. num
,v�lor, de NCr$ 738570,00: A
c

produção média de leite por vaca.
varia de 3 a " litroe. Eua baixa
produção de leite, tem como cauaae

a.
.

me.mal atribuída. no ítem'
"Bovinocultotà" (deficiência. dai

.

paetagens de inV'ern6.' manêio
inadequado ' dOI' aDiniai. e. dai

paitagenl. padrão' racial'' 'baixo,
do,e.nçal carenciaie e iníeccioeas e

p����it'O.àl).
'.

','
f

f',

8., Comercialização
8.1 A comerciali�ação 'do� pro·

�UtOIl é feita em loa totalidade
lI,travé. de intermediário •. O. pró
dutol eom\o o arroz, o trigo e

gado bovino, não tem problema
de mercado, enquanto que o milho,
o feiião e a batata tem .ério.

, problema. de' comercialização. A
principal caUla da dificuldade de
comercialização é decor.reote da
baixa qualidade dOI produtol, a

pouca exigência do 'mercado in·
t.erDO e 'a inop�rância do .etor ,de
,produção da Cooperativa; Agro-
pecuária ,de Canoinhal' LtdÍl. \.

, A ufra 66/67_ encontra'le e.to.
cada. poie, o preço muito baixo,
impedJ!l a. cOD;lerciaJjzaçijc do �"

produto. '

I

• J.

Atenç60 Jovens:
.

. /'
. ... "

�, Todos 'às brasileiros' nascidos 'no ano de 95Ó�'Edital de Citação deverão alistar-se para o Serviço Militar até o dia 30, de
'Junho do corrente ano, de acôrdo com a Lei do ServiçO

COm. (.,-P;' p"ra�p '. d,e, Militar.
'

.. (,"
.' '.'. "

('jO' 'd'
.

.... Páttanto' se' você 'na�ceu no, ano ,de 1�50, oJ�

triÍ'l��'i;��'" t .' ias :j':fáe;r. ª��iv��Je���i�:t �:d�u:if�i��:�is��J��C))��o' Doutor Tycho Brah� ,Certidão de Nascimentó .� 2 (duas) f�i�grafias de "3x4 ê
Fernandes Netb:,' Juiz dê I'"

.

. cumpra o' teu dév'er, alistando:'te para' o Serviço Militar�
Direit<L: <!a, Ç��8rca de

, ,'j,. '. ,.', ,"

Canoinhas, Estad() �e SalÍ,ta
: Osvald�, Conrado Na-rloçh 2,.o '.Ten. Del. da 13.a DSM '

Catarina, na for�a aã
Lei, etc.,
',-"

..

de
\

'

CQMERqlALIZAÇAO DE
SUINOS - O" suiuos da regjão
tem sêrioa problema •. de mercado;'
pois, aão de baixa qualidade e

baixo rendimento em carcaça 'e
no mercado de São Paulo e Rio
não eenaeguem competir com pro.
.dutorea de outra. regiões. No
'último ano, agravou .e

.

ainda mail.
: o problema, pois, o

/

Frigefífico (

i enoontrave.ee em fa,e de con-'
: clusão, O que Ievou a um natural
entueiasmo dirigido ,para e;la ati-

': v,idade rural. Entretanto. o Fri-
gorífico não conseguiu entrar em

: funcionam'eDto, cri�Ddo sério a pro
.blemse de comercialização 'com o

"anima! terminado.'.
, ,

O presente trabalho foi reali
zado pela equipe de técnico. da
ACARESC, constituída pelo,

\

Eng. Agr•. 110 Blandão
Eng; Agr. Murinr 'Pundek
Eng. Agr. RoU 8cbweis's
Tec. Hurv "Antonio Luiz- B. Dias
Eog. Agr. Ronaldo Simões Webstet

Tycho Brahe Fernandes Neto
Juiz de Direito 2v

, l(

\l E N D E-S �/:
Uma data' urbana na rua

CeI. Albuquerque f (ao lado·
da residência do" sr. Orlando

�OlsE?n) tõda �tlrada_, calçada:!
e calçamento. :f
,-"

Negócio de ocaSlao. 2v

Trâtar' nÓ Fato João

. 27.4 ..1-968i
-

,.

PREFEITURA MUN,ICíPAL
DE

.

(ANOINHAS,
r

� E D I T A L
"

.
De' ordem. .do Sr. Prefeito �unicip8l, torno público que

.os respcosáveís .pelas \ terras marginadas por estradas e caminhos,
devem 'fazer as rçç_'da.s marginais com derrubadas de 3 metros
pera msi!\;--nos meses de MARÇO" ABRIL e MAIO, cabendo 80S

responsáveis 'pelas terras que tiverem na frente sôbre as estradas e

caminhos, árvores de qualquer espécie que as sombreiem durante
o 'dia o- dever de derrubá- las. "Art. 236 da Lei N. 40, de 25 de
maio' de' 194!J!'.' ,

\ O" senhores Inspetores de' QUl!:írteifão;/ficarão enc8rregfldÓ�
de manter rigorosa fiscalização para cumprimento das instruções
contidas nê��e Edital, bem corno, m.and.arão proceder as roçadas ('
não f!xecutadas nos trechos regulamentares, por conta d_
Prefeitura, que cobrará ,as custas acrescidas de multas, dos
proprietários responsáveis..

O presente Edital se.rá publicado nos jornais �B8rrjg�
Verde», eCorreío doNoite» e divulgado pela Rádio Canoinhas

I

e afixado, nos tocais de costume, para conhecimento' d� todos. .:
J'

Caooinhàs, 8 de l'llarçG de 1967.

Bólellau Kivi.cien Fiscal
� ; t, .-...'

<v.

VISTO
, L. :"
,

Benedito Therézio . de
.
Carvalho. Netto 'Prefeito Munici'pa,i

'. 'J

',., ) ,Q",'�
13a. DELEGACIA DE�, SERViÇO- MILITAf1

',,; " -NotA DE AVISO
\

( '<:,

����������.�.
.. ' ,f

Café;'" lembre-se�';Ao c�mprar

C A<F É. .,
. B I G'

ê'(d Café. dos 'que conhecem Oaté.
I

Torrado;' moíd(i) e entreguEi" no 'mesmo dia
'. ,

em todos 9S pontos da cidade.

\ I

,
.

Para �e inteirar, c;Jq progresso
Canoihhas, taça uma visita
'. • j

às instalaçõêS' do

de
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'Rocf)a continua firme
,

l
hOJE: "Noite

, Psicodélica - Com a transfe

rêncía de ALDIR
GARBELOTO

Será hoje no "Cãnoí
nhense" a grande e

inédita promoção or

ganizada pelo' "XV
- de Julho": Noite Psi-
'codélica. Você val

'

"vibrar" com OS
VIBRANTES de Guri- ,

tiba, que estarão ani
mando a feste, e com
o concurso de trajes
I·hippies.". Pela sua"

originalidade essa pro
moção despertou a

atenção das Socieda
des, dos Municípios
vízínhos. Será grande
a efluência de visi
tantes hoje no "Ca-
.noínhense" .

para a Gerência
do INCO de Tu-

barão e a de

ADIR PAZINA-
TO para a Ge

rência do "NA

CIONAL" em

Portão (Curiti
ba), o único ge-
reote de Banco
de

' Canoinhas
que continua
firme é o Fer
nando ROCHf\
(foto) do Banco
do Brasil.

Noivado terá cerimónia
Casar está ficando' cada vez mais complicado, mais para as

casamenteiras esta notiéia, vai agradar: trata se da liturgi� do

nuivado, muito semelhante a do próprio casamento. Geralmente
-

as familia's' católicas, no dia do noivado, chamam algum padre,
para benzer as alianças. ,Agora eSSB liturgia, que demora cêrea

de 15 minutos e durante a qual 08 noivos prometem "viver no

amor e mútuo respeito, ,prep6ra'ndo-se para o casamento" será
realizada na Igrej'á. E' possível que o noivado religioso se torne

OBRIGATORIO. E quem ganha com isso' são, u noivas, poja
'amarram ainda meís seus futuros maridos. Noticía de ,Càrlos Jung.

2a_ Festa
do C{)imarrão

����

I Vereador Tufi Nader e Eapasa (Dena !
�_ Carme� em re��

,

Tem inicio hoje às ,14 horas, as festividades programadas para
comemorar o transcurso do 46.0 aniversário de fundação da

SBO. O programa qUI!' inclue campeonatos de bolão, snooker,
xadrez, e futebol de salão, culminará com grandioso baile

(dia 31 de fibril) e 'inauguração, oficial da "cancha" acimentada
construída pelo Grêmio XV de Julho. TROPICA�A RITMOS
de Mafra ie a Banda Musical WIEGANDO OLSEN foram con-

I • I
-

vocados para a antmeção dêsse programa de aniversário, o

melhor até hoje apresentado ,pela SBü, agora sob a presidência
de .Guílherme Prust. ...

'

\

Umas cP outras
"* "Homenagem à �arnãe" é como será denominado o Baile que

o Club Cancinhense promoverá dia 17 de maio (6a. feiraD
com a Orquestra de GIOVANNI PORZIO, ex-SAL,VADOR
CAMPANELLÀ.
Maip, Mês das Noivas. Muita gente não' "escaperá" de maio:
é o caso do Am�ury Isphair & -Genny Ribeiro. A êles e a

todos os noivos de maio, as nOSS8S homenagens.
, ri,

De Kombi nova, Fernando Rocha e família deverão sl"guir
n�,sta semana, para ALAGOAS. Feliz via'gem e breve regresso
lhes deseja JP na Sociedade.

Informaçpes e corresl:'0ndências para esta'coluna: Cx. Postal, 97.

Última
IúMO BUSS, destacado "büssineslllan" c8noinheQ!le, diretor
presidente da CONSULTERP uma das maiores emprêsJls na

cionais de relaçÕes públicas, pu,ando de' sua ú!ti�a visita, a'
Canoinhas (na se�ana da Páscoa) informou-nos que,� turma
do tradi!!ional PA�DELAS do Rio, participará ,com "armu e

bagagens" da 2.a Festa do Chimarrão ,em Novembro.,
I

�,----��--�����--���----�--------��

Opinião

I '

Canoinhas (sq. 27 de Abril de 1968 N.976

'Embora não condene a política
econômico financeira do' govêrno
federal. que considera, acertada em

seu conjunto e admita estar sendo
executada com eficiência. o

senador Carvalho Pinto, \ que foi
governador do mais p,?deroso
Estedo brasileiro e també'm
"ministro da Fazenda; /'chega a

conclusões bàstante realista. no

exame da situação nacional, aO

reconhecer que a indústria nacional
não se

-

expandiu e o' povo
'e'mpobreceu.!le. Acentua o.senadoe
-que num país em que é
imprescindível a criação e

sustentação de um verdadeiro
mercado interno para aliméntar o

surto induserial, o mercado está
progressivamente minguando, como
resultado da política 8alárial vi· '

gente ê outras conseqíiências da
política ecoaômico-financeire. Daí,
também conclui O se. Carvalho
Pinto, decorrem também inquie
tações Rociais e políticas negativa,
para o desenvolvimento do país,
uma vez que se "efletem, neces

aariamente"no campo da iniciativa
privada.

Pede-se afirmar que o govêrnc,
reconhecendo el8a situação, vem

de conceder um' ébono de emer

gêocis.. com ba!ll\' em projeto do
próprio senador- Carvalho Pinto.
�a8 basta cotejar ,a8 reacõe8 das
c1asl!el trabalhadora8 a esse ini«
ciative, para se chegar à verifi

O Presidente da Câmara cação de que á medida não re-

de Vereadores" sr, Tufi prel'enta dle modo algum um fator

Nader,' coordenador geral de melhoria do estado de coisas
da, 2a.,Festa do Chimarrão, .. que a voz popular já caracterizou

deverá visitar ERECHIM como de "arrocbo salari.I". Aljál�
no final da próxima/semana d nível dos recentes últimos aú
onde

c assistirá a 2a. mentoá d� preços e, o
.

anúncio
FENAMATE (Feira Nado"; dos que estão iminentes, inclusive,
n�l -do Mate). colhendo I em nossa Capital o dos coletivos,

, impressões e subsídios à invalidam qualquer expectativs de

organização da "nossa" 2a." I que
o abono em. questão venha, a

Festa Nac. do Chimarrão , repeeseutae, efetivamente, um re

que será realizada de 15 f6rço ponderável pará a eco�omia
a 1-7 de Novembro de 1968. do trabalhador, com Gonseq�nte
-'

\aumento de sua capacidade aqui-
. _������-----'-�����---"""'"�-���� sitiva. meamo ime�iata.'-
8BO: 46 anos de fundação

Poder
aquisitivo

Na verdade, .do que necessita
a' País, e urgentemente; sem pre
juízo ,dá necessidade' de uma po
lítica anfi-inflecionâria, é de reatar

o caminho do desenvolvimento
dentro da democracia, o que r�'

clama, em primeiro lugar. o eata
belecimento de um' clima de efetivo
diálogo entre' tadas aI! categorias'
progressistas da população e o

govêrno, Bssegrlrando o t�rreno
para a consolidaçâo do regime.
Só assim se garantirão condições
-para a expansão do ôierc�do in.

terno, e, em conseqiiêncie para o

fortalecimento da indústria e do
comércio necicneis, com o aumento
do poder aquisitivo do povo. r

(traDscrito do "Diário do ParaDá"
de,25 de ,abril de 1968)

Ano XXI

"':i

Assine! Leia! Divulguei

Co'rreio do N'orte

Seminário sôbre Planejamento
Local Integr·ado /

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal
IBAM;"', mediante convênío" firmado com 8 Prefeitura Mu

nicipal df> Joinvífle, ministrará um seminário naquele cidade
sôbre o Planejamento Local Integrado, no' período de 20 & 24
de maio dêste ano.

A • Prefeitura de Joinville recrutará e selecionará para o

Seminário 25 participantes' entre os técoícos de seu próprio
quadro funcional e dos Municípios vizinhos, cujas funções se

exerçam na área de planejamento.' v

(asas residenciais e Lotes
Vende�se , diversos

,., �

. Tratar com Da. ANA BELING,.
no prolongamento da -Rua Vidal

", ,Ram,os, próximo ao Quartel da
Policia. \ 2p

Bodas ,de Ouro
,

No feliz convívso de seus familiares, 'completou .Jubileu
de Ouro, dia 20 último, o casal sr. 'Adolfo Bauer e Dn8. Eliza

,I

Bauer, tradicional família de nossa terr�\ '

I Nossos cumprimentos com votos de felicidades. v

,--...--------------------�

Cine Teatro VeJa
-:- A P R E S E N T A -:-

HOJE ••• 20,00 hora. - censuee 114 ano.

CORAÇÕES FERIDOS
com Deborah Kerr, John Mills e Hayley Mm•.

A menina sonhava ser amada -- A mulher amava e
, .

fugia da vida.
1

DO!\1INGO .... 14.00 hora. - cen.ura livre
(

,

Reduto de 'Heróis
,-, 'com 'Fred Bier e, Donal Barry. ,

1!:ste era o último dos bravos e esta sua mais brava aventura.
\

DOMIN-GO { a. 17,00 horaI - ceneura livre
a. 20,00 hora. - censure 14 ano.

AGONIA E, t:XTASE
com CHARLTON HESTON e REX HARRISON.

Agonia e .Êxtase, o maior conflito épico entre as �duas
\ màiores personalidades da Renascença: "

Miguel Angelo e Júlio II. '

" \

DIA 29 .. ai 20,00 horal - censura 14 ano•

'Agonia e Êxtase
DIA 30 - a. 20.00 hora. - censuee 14 anol

I Casa de Chá do Luar de Agõslo
com Mal"Íon Brando, Glenn Ford e Machíko Kyo.

_.

-O grande sucesso mundial no Teatro,
é no Cinema uma delícia ínesquecívell

J I

•

DIA 1.° de Maio .. a. 14,00 hóta. :_ ceneura line

,A Casa de, C.há do Loar de Agõsto
DIA 1.° dê Maio _{ ai 17,00 horal - censuee livre

a. 20,00 boral ..;.;_ lenlura 14 anal

As .Avsrituras de Merlin Jones
com Tommy Ki�k, Norman GrQbowski e Annetté Funicello.

10 cientista maluco, de o Fantástico Super Homem, volta
mais biruta ainda, e com um invento fa\b\lloso.

DIÀ 2 -.al 20,00 hora. - cenlura 14 anol
,

As Aventu.ras de �erlin Jones

DIA 3, Seda Feira { a. 14.00 horal • cenlura livre
.

ai 20,00 hora. .. cenlura 14 ano.

Um Gênio entrou lá, em Casa
com Edwar,d Andrews e Kamala Devi .

Uma gozadí!lsima comédia/em Eastmancolor.

�--__----I-----------------,

,

Canoinhas precisa d,a 5C-21 (Estráda C�noinhas �\Mafr�)'
,

\
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'CORREIO DO NORTE 27.4-1968

1,0LKS'WIQEN', responde� �:!é�:�:::;oA::i����· �ómi55�O"·������nt:� c:�;��e, ,de Trigo

, perguntas::' de s Leitores, ,. (�tarin� '� FARESC 's:!� ".
.,

�CtE�!d�:tC);'r·l�gSaofr_?F·,61·?SJC68all·zad"';'a;'I· .
'.' . '. -:

.

"'.'

S. indicellzeçêo Rural' em�n e � II
.�", .

Qualqu�r Infcrmeção técnica sôb1e ocg veículos Volkswagen
pu .8 respE'ito d� indústria, que os. Pfoduz po.je.�á· ser solicitada' . 1 _ Cedula de C'rédito ,Rural,
por .n0580S .Ieitores, As. respostas serão fornecidas, diretamente, Penhor Rural, Finalidades; .

pela emprêsa, através' de nosso' jornal Com isto objetivamos ( .

'prestar mais um serviço de utilidade. públíca B nossos leitores e _,. Através de decreto assinado
a todos os usuários de veículos. em fiós de Ja·neiro. o Presidente

Costa e Sil�a determinou que.o
penhor e' a hipoteca rural criados .

pelo Decreto-lei: n. 167. '�na8cem' 2.

rcom .a descrição') das cédulas de
crédito rural dOI bens oÍerecidos
em garantias das dividas' corres',

.pondentêe, e produzem todos' os.
efeitos decorrentes de sua consti
tuição a partir da assinatura pelo
emitente e pelo terceiro prestante
de garantia. se fôr, ocaso".
'No mesmo decreto, o Presidente.

da República uniformiza a co- J"
•

3. ,'Ponto. de diatrib.uição, e' diatrihl,lidore_a (rediatribuidore.�.'bramia :t;le emolumentos. pelos -.

CartórioS por atos de inscrição, CANOINHA S - Coop, Agropecuária de Canoínhas Ltda. .

...

averbação e
.' cancelamento das São Miguel�'Oeste' - " Associação Rural de São Miguel d'be�te

cédula" de crédito rural, determi-ç ] 'Anchieta -' Coop. Mista Agropecuátia Anchieta Ltda.
nando que' tais cobranças deverão -Chapecó - Coop, Mista Agropastoríl de

. Chspeeó Ltda.
obedecer às normas do Decreto- Xaxim - Coop. Mista Xaxiense Ltda.

.

lei n. 167 e do Decreto .n. 61.132. Xanxerê - Coop.· Agrícola' Mista Xsnxerê Ltda.
Concórdia •. Coop.: de Produção e Consumo Concórdia Lt?�:'No caso de cobrançe em excesso. Caçador _ Estação Expertmental' de' Rio Caçador

.

,.

I i-<pelõs Cai't61'icis, os emolumentos f.. 'Videira _., Coop."'Agfópécuáriá Vídeírense Ltda,
_

"

deverão s'eirestituídos, em dôbro, Campos Novos _ Pôeto Agropecuáéío de Campos Novos, � . "

sedJ prejuízo"(Je outras penâW:I·a. Curitibanos _ Associação Rural de Curitibanos
des aplicánis ao' Ser;veotuírio � 'Mafr�� _ ,Assocí8kção� 'Ruial 'd'e '.Mafra -;

.

.

.

responsável. Eesa� restituição será' 'Pôrto União. Coop. Rural de Compras União Ltda.
destinada' em pinha iguais, ao' Joaçaba' _ "Sr. Guérfno Dalc8nalle

,

"

,aprêséntante do título e 'áô Fundo . ", Lagp.s-'. Mercimt,il _AchUes" Mílri� ,S. �: ': "', ,"Geral para)" a Agricultura'''..e In- :' ' .r
.' ., ...; ... ,., .

_

-.
.

:.'
.

�!�;;:I.F:uNAGRI;..... do Banco 4: ·Téc�ico.· re.p��.,á'ei. pel� fi.�aIização . de diat�ib'-;liç�p,
/.

,1 �!'
.

conforme" �. lo�ai� d� :di.t�rbui�io: ,"
--

As cartas poderão 'ser, dirigidjls a êste

Volkswagen do 'Brasil; Departamento de .Imprensa,
",8406,. São ,Pauio.

jornãl ou a

Ca!xa Postal

. i
,

,Primeira Sincronizada ".

, "Qulil o prejuízo que pode sofrer o câmbio- d� sedan
_Volkswsgen se a primeira marcha sincronizada for engatada\

.

acima do limite previsto? Qual a finalidade da prímeíra sincro-
nizada?" (F. D. Pinheiro - GB)

Resposta da Volkswagen d() Brasil: Os prejuízos são
vártos, de conformidade com � velocidade em que for engatada.

·

Todo engrenamento de marchas, .fors dos limites prescritos pele
fábrica, f0rça.e diminui a vida útil de numerosos componentes
.mecânfcos. E não só êstes são 'os prejudícados; Também o motor,
que" com a elevação de rotações fora dos índices normais, é
forçado, podendo acontecer !l quebra do eixo de manivelas, ou
mesmo a queima das válvulas,"

.

A finalidade da marcha sincronizada é a facilidade em

seu: manêjo, no sentido de &UJÚliar o engrenamento. Assim sendo
�la evita o desgaste prematuro' das engrenagens, . auinent�ndo : a

vida útil da caixa de mudanças.
. i :"'.- '10.. ""' " .y, ,_;. - , .

,5uspens60, Ind�pe�dente
; :,: ''.'''', ..... {:.;":. :: .'

· :
.

"Gostaria de' saber porque, sendo. a suspensão do Xolks-"""wagem consíderádã "iri'depeíidente,' i'nstalam uma barra" de aço .;_

o estabilizador - interligando ambas às rotas diantelras. Qual a

'vantagem, então, da suspensão independente, se reconhecem a

necessidf\d<e de1 uma'(·interljga'ção?"�JF. A. de SOUZ_8 -' Ma)
, .f.' 'h, .:.... ,;.. >".

_

Re.posta da Volkswagen do Brasil: A suspensão
independente tem çomo v8Iltagem diminuir a influência, ,das
irrf!gtilariCiades . do solo 'no chassis_ e na carroçada,' do :·veículo.
pevido a leu reduzido pêso em relação /ao sistema convencional
j� de t'ixo rfgigo�.� flpre!!eilttt maior l'.endlmento, pois quanto
maior o pêso da _suspeQs�Oj" 'maior {) implilcto tra'Dsmitido ao

';{�eiculo' quand?, ��" �rlil�!!po,s,��ã<? '�� . ,�,e'�ren,o� . i�regular.:es.·.
.

,

�. A interl!gaçio mencionada '., nada tem 8 ver cóm o

:�!s,tem8 de suspens�o. � ,e���bmz�dor �pl, q�e�tão ,erv� apenas
éomo elemento de aliVIO de esforçol!! que se ,fl\Zem sentir nas

�'to'das rlianteira. pm curvas, porfia;atb não é pr'ejuqicial à. suspeo;'
�ão indep�t1dente.

. . ,
..

.

::'Olferenclal d. Ko�bl
�,�: ...,

.

� , .). "
-. ,�'. .... ,

"Como silo 'calculadas' as razões de transmissão do dife-
�rencial da Komb1?" (M. D; Nogueira '. PI,l.)

\'.'

?'''�!>' ',.
t· . .'.

� �.� ! .! .
•

,

" \ .1 ,.

. (.\.,
I

; Respost� d. Volkswagen. do 6rasll: � razão de trans
,misalo, ou melhor, a re.lação de transmissão do diferencial é
.'ê'alclilada do seguinte modo:" "'..'

Em primeiro lugar é considerada a relação de transmissão
total do vf'fculo. No C8�.o da KOI;D�i, �staf relação compõe-se do
produto de, várias relações, a saber: caixa de mudanças, dife
renci"l' e redução lateral. Estes valôres variam dentro de deter-

· iiünados limites, sebdo calculados d� acardo com a finalidade do
\1eículo. Para a Kombi sãq levados em c�nt8. o transporte de
,passageiros e de carga, a transposição de' ramp,!s, velocidade
I D)édi& elevada, tudo isso dentro de um rendimento econômicQ.
Cóns,iderados êsses itens é construíd!l o chamadp "Diagrama de
Rendimento" para a apreci'aÇão teórica do compõrtamenso do
V'eiculo. Essa Bva_!i'ação teórica conduz aos cálculos finais da!.
��ansmis6õe8, visando melhor desempenho do veículo. v

A. Gerência da,
"mpressora �O�ro Verde Limitada:

\ ,

Solicita a presença em
.

seu� escritóriO, para
I

tratar de assu.nto de interêsse mútuo, dos srs.:

\
Amandio 'Wunsch

. ,.-

. Liga Esportiva Canoinhense
Soe. Benef. Hospitalar"N. Senhora das Graç&s" de Irineópolis
Narciso Fink de Monte Castelo
Oficina, de -Consêrto de Baterias São Mateus dô Sul
Edgard Bauer de Rio. da Veada
Grupo Escolar AlÍnor V. Côrte de Papanduva
João Cordeiro de Oliveira ou Sirineu de Oliveira
José Vãldir Branden}mrg

,

Quitanda PARATI
Adolfo Knuppel'
David Sukmaqowski
José Ma toso

.

Wils,o:Q �ilva I •

'. ,

I .

, I

,.1
' ..

. ,_.\.

1., Drstríbuídorea

Cooperativa Agrícola Mista Lagoense
Lagôa Vermelha. - R.S.
Eng. Agr. Félix Victor Gottlieb.

tida.
r 'Óe-

Coop. T.riticola Erechim Ltda. - Erechim R.S.
.

Epg. Agr ..Luiz Carlos Córdova.. _

.'

Prcdutoeee de S�nta Catarina \

Estação ,E�p�ri�ent81" de Rio Caçador .:

Eng. Agr. Carlos Píeta Filho

Pôsto Agropecuário de,'Campos Novos - Campos Novos
Eng. Agr. Nei �ssis de Almeida

Núcleo Tritícola de Curftíbanos - Currtíbanos
Eng. Agr, Susumu Imeguíre.

Cooperativa 'Agrícola Mista Xanx�rê Ltda. -

Eng. Agr-. Loacyr Fin

Caçador

Xanxerê

" ",.>,.
.

,

2 - 'Bi-Tributàção Engenheiros Agrô.omo�
- .

' .• ,

<. Adilson Rosérlo da Silva.," �.:,:4 Fede�açã� da Agricultur�. '

LOQcyt' Fio e 'Voluiar"Pivatto'"do Eltado de Saota Gatarina está '.
Paulo Tramonfini ' ..

pre.p;r�ndo Memoriai,. para ep�a- "

:Assis Camárg'O da Oos1:aminba.mímto ao C"nsl!Jho . dé'
.

Ág�icultura, solicitando a. extenr,;.o. Nei Assis de Almeida
. , ' .. '" '. .

." Francisco Quesada SanchesdI. cobrança dai contribuições que, Osman Gomes dos Santos'
ao tempo do SSR, era del�i.nada Célio Gunha
aOI ilêrviçoà lodàis rurais" DO& Waldomiro Bubniak
'que, atualmente, nilo é aplicada Carlos'. Piet. Filhó"
aOI fins para o. 'guaia foi, criad'a. .

'; ",'
•. j . ••

-----_._------�---------------

Loc�
São Miguel d'Oeste e Anchieta·
'Chapecó, Xanxerê e Xaxim
Concórdia.·- ,.

Jo&çaba
," "Campos Novos,'

Lages
1 Curitibanos '

'Mafra, Coinoinoa!! c! Pôrto União
Mafn e Canoinhlls
Caçador �. Videirá

3 - Faresc no'Rio. Sr•• iIi.
�-'" • > .__).,\ :., .... :... �

\.

- Convocado pela Co'nfede·
. d�raçãb Na�ional d. Agr.icultura,
,';guiu para o Rio e Brasilia o

Dr. Roberto Valdir Schmidt,
presidente da Federaçilo da Agri.
cultura do Estado de Santa Ca.
tarina, a fim ·de participaf_ de
IMPORTANTES REUNIOES
ruralistas, \que f,xarão a pOllção
das Classes Produtoras, - foce a

atual política' egrárià brasileira.
Nesse conclave. a FARESC. dará
importante pronunciamento qU9n�0
a Sindicalização do pequeno pro
prjetário rural.

4 - Seguro leva apreensão
à Agricultura

-- O seguro rural obrigat6rio
e o seguro de veículos e máquinas
foram. mais uma vez, objeto de

.

amplos debates em reunião da;
Confedéração Nacional da Agri.1
cultura. A 'matéria .não está dé"i
vidámente epc!arecida, causando

apreensão entre os· agricultores,'
que ainda desconhecem" se o

I

seguro é fObrigat6rió apenas ·para
ali operaçÕes de financiamentos
ou se incido tambéoí em tratores
e máquinal usadas nas fazendas.
O procurador da CN Sr. Raul
Cardoso de Melo Filho. esclareceu
que· as máquinal, tratores,. e' veio
culol dai fazendas"estão iuntos do

se�u'rc obrigatório, quando usados
dentro das respectivaâ' propr,ieda.
'des. quanto ao segur(l rural obri
gotório s6 é exigível quando o

agricultor solicita financi�mento
bancário. Falaram a respeito do
as.unto 08 Srs. ,Antonio Loureiro
Borges, Lúcio Teixeira e Lindolfo
Martins Ferreira, ficando a CNA,
atravê. de sua diretQria, m�nterá
e�tclÍdi�êntos éom ". .0�iá8iJQ

.

PREFEIIURA MUNICIPAL
<J .r

'DE . MAJO� VIEI-RA
Portaria 18-3-1968 da Prefeitura, em cum�ri�eDto

àl exi�êocial eltabelecida. pelo
TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO, na Reloluçãó n.O 47/67,
de 24 de agô.tt' de 1967.

. ",
Prefeitura Municipal de Maio" .

Vieira, 18 de março de 1968.

Sebastião Orein Costa
Prefeito Mu_nicipal

d.
,

Seballtiã� Grein COita, Prefeito
Municipal de Maior Vieira. Edado
de Santa Catarina, no UfO de
lual atribuiçõel relolva

DESIGNAR:
JAIR DIRSCHNAREL. Secre

tário da Prefeitura Municipal, para
.' procede": à verificação' na Caixa
)

,

,
.

,

1 �
Câmara Mu�(. de Major Vieitá
Resolução N. 78, 2�4-68
AProva Balancetes Mensais

.

da Receita e Despesa,
O,çamentáii��

"

'o Cidadão Miguel Maron BecII.
Ptelideote da Câmara Municipal
de Maior Vieira, E,tido de Santa
Catarin8, no u.o de mal atribiJi
çõel fn laber qu_e

I
a Câmara

: Nacional d" Seguro para obter
eacla.:ecimento definitivo:

,S • S��,.nte� t�"1 Projeto
"

810
,

- Está.. em fase final de ela-
'boração o Projeto,de Sementes .:_

I

BID, pelo qual o Banco ,Inte
americano de Desenvolvimento
financiará .

a prcdução, cameréia.
lizaçãCl 'e distribuição de.llémentea,
pela' iniciativa privada, be�efi.
eiando especialmeuté 'a �egiilo
centró'Bul dó

.

Pai.. #' ' .-",' �
',":,.1''' ,

\
'

,Municipal aprovou e eu promulgo
a .eguinta

RESOLUÇÃO:
'"

Art. 1.0 - Fica aprovado pOli
eita Câm!lra Municipal, OI balao
cetel da Receita e De.pela Orça.
mentária da Pre,feitul'll Municipal
de Maior Vieita, rpfereote aOl

melei de Outubro, Novembro e

Dezembro, d!> exercício de 1967.

Art. 2.° E.ta Relolução
entrará em vigor na d'ata de IUB
publicação, revogadal ai dilpoli
çõel iem contrário.

I

da Câmara
Vieira, 2'de

. \. .

�Sala dai Se..õel
Muoicipal de Maior
abril de 1968.

Miguel. Maron Becil
Prelidente

Aleixo Zabudowski
1.° Stcr:.etário-

Cesário KOaski •• 2.0 Secretário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Governo .enuncisrê
medidas

..para

Notícias
i

de

novas
Escreveu: Esmeraldinl, M. e de Almeida

\_
I

Chegou a primeira remessa de postes
,

/

Já .e encontra em Pspanduva a primeira remella de pOltel�
de cimento, num total de 38 unidades, que lerão eolócadoe no perí
metro urbano da cidade. Outra. partidal deverão chegar até perfazer
o total previsto para Dona ueha. Outra boa nova é ai lâmpadal' a
vapor de mercúrio que lerá iuetaleda nOI referidoe postee, lendo leu

valor unitârio de NCr$ 78,00,\ pois lerá uma dai mail modernas
.iluminsçõee em lua plenitude. coloeando-ee o noeso município na

liderança em iluminação de tal natureza. OI postee recem-chegadoe
eatão com leUI preçol estimado• .para mail de NCr$ 70,00 por uni.
dade. Graça. 801 elforçol de S.S. Prefeito Municipal, aOI pOUCOI vai
eeescendo e le embelezando nOlla cidade.

o govêrno vai anunciar dia
1. de maio uma .séríe de me

dídas destinadas às .olasses
trabalhadoras,' entre as quais o

envio ao Congresso de projeto
que

I
altera vários dispositivos

do decreto-lei que disciplinou
o trabalho nos' portos.

''A Informação é do ministro
Jarbas Passarinho, que naquela
data deverá estar participando
de um nos comícios de traba
lhadores programados para R�
cife e São Paulo. Embora saiba
que êsses comícios se destinam
a críttcar a atual politica, sala- ,

rial, o ministro dispõem-se a

comparecer a um deles, provà
velmente 'o de, Recife, para
fazer a defesa dessa politica e

para mostrar a conduta do

govêrno nêsse -campo,

"Se eu for insultado ou vaiado
- disse - esse é um problema
de consciência do povo. Mas

quero fembrar que ainda
não ganhei nenhuma ,vaia em

tôda a minha vida pública".
,

I
RESIDUO'

,

O sr. Jarbas Passarinho admi
tiu que está próximo,um acôrdo
entre o govêrno e o senador
Carvalho Píneo, para busca de
uma fórmula que permi,ta com

pensar n achatamento salarial
verificado nos últimos anos.

Uma das hipóteses seria ante

cípar-se para maio a aplicação
dos coefictentes de cálculo do

-

resíduo inflacionáriô, através do

qual' seria aliviada a' pressão
M 'o d M" ..J.!d d' â id d 'selsríal. ; I

'

A·tOrallza oras
,

eU'l as as, utoeí a e.
,

O Sr. 'Áioiiio Partala' OO; Prefeito Municiptll. e�' 'conlo-· "O que o govêrno não poâe
nância com o Exmo. Sr. 'Jahyr Silva 1\1D. Delegado Elpecial' de .concordar - acrescentou o mi

Polícia, 'a bem da ordem e dOI bons \loltumê. que \ sempre nortearam nis,tro, -:"'_' é que - .no mesmo
"

a vida de Pepanduva, ,determinaram, que, . durante a. Sentas Millal 'momento em que revela sua

,celebrada. Da Matriz, inclulive ,em dial feltivo., leia mantida a ordem ,prf�.cup�çã� de !;!olucJonar �sses
e reipeito devido em tai. circuDltâncial, eviiaodo' ülga�arra'l no pátio,' , problemas, ele" sE'ja agredido
preiudicando lub.tancialmente a celebração dOI atOl 'litúrgicol. Deter- !lãs ruas. E o que querem os

'miàarám que 8er� maDtido policiamento no local,. o que por certo seus, 'agressores,? ·,Nada menos

muito virá cola'borar' 'com OI preceito. dOI bonl, co.�ume., evitando Ido que a shnples derrubada da

que Ia repita o que aconteçeu dUI'ante a le�ana lanta, principalmente atuallegislacão de salários ,e o

durante a Qoite, quando da adoração do ,SANTÍSSIMO e 'confiuõel. retoflQO 80S contratos bilaterais.

,Parabénl àl autoridadel civil e militaI por tão acertada medid!l i'á Ora, todos !!Ilbemos que o sin

'em prliticil e com ótimol reíultadol já colhidol., dicato é um pOQeroso instru-
'mento de pressão, e a võlta do

, I siS'tema anterior implicaria, ema'
Linifício Leslie S/A. intensifica plantio restabelecer 8 situação vigente

, A poderola firma que acima, mencionamol no intuito de em 1963, quando os sindicatos
expandir a .ua indú1triíl em n,OIlO município. inclulive de aproveita'r po'der08cs conseguiam aumentos

a totalidade de elementol n6ceuários para o andamento de luaa de' até 100% e os mais fracos
fábrica., eltá di.tribuindo numerQla q'uantidalie de lementel para o tinham que se ' conformar com

plantio do linho. poi. é demejo di;t firma incrementar lobrem8neira a
.

aumentos insigaificante�.,'
produção e comeqüentemente a readimililáo de muitol empregado.

,.

em .eu quadro. tudo dependendo da colheita com a di.tribuição de ,"O govêrno está procurando
lementel que eetã lendo diatribuída no momento. Alertamol OI lenhorel atender às reivindicsções dos
Íavra'dorel (leite, .entido. ,poi, lerá de grande valia tanto

/ para OI 'trabalhadores, mas em hipótese
plantlldorel como para a. futurai colocaçõee de;--emprêgol na mencio- alguma poderá concordar com

nada indú.trie de nOllo município que muito. tem colabo�ado ,com o soluções que não correspondam
progrello local. '. à realid8de econômico�flOanceira

do país. Até que se consiga
üma taxa de inflação controlá-

Nova ave�ida denominar-se-á "Papa João XXIII'"
Pela lei 0.0 239, de 11/3/68, foi aprovada a abertuva da

avenida que ligará & BR· 116 numa extensãe ,de 1.800 metroe, com

22 metro. de largura, deetineudç-ae 10 metroe para cada, pie ta. reser

vJlndo'le 2 metros para Ilorboriza�ão entre amhae ai piltal .que dará
acello à cidade de Papanduva. Concr�tizaodo ta! medida. o 9.0
Distrito Rodoviário Federal enviou oíícío n.O 01l/68R/9.2 DO qual

. tange diretrizes e oblêrvaçõel quê deverão ler obeervadae pela Pre
feitura quando de leu início de trabalhai, I mesme terá- uma pequena
curva a una 100 metrol da BR 116, lendo que o restante da extensão
lerá uma belí•• ime reta que por certo muito virá-embelezar e des
pertar a curialidade de milharel de turiltal e viailto,tel que tranaitam
a BR 116 e que naturalmente terão a facílima oportunidade de çheg.r
até a lede da' cidade com II çueioeidade deepertsde pela beleza da
avenida que tão acertado nome recebeu, ou íeja, AVENIDA PA�A
'JOÃO XXIII.

Eleita a Rainha do' Esporte Club local
"

,
\

\ No último torneio' realizado pelO elporte, de nOlla' cidade,
re.lizouole o tão esperado concurso da raiuha do club. Dual candi
datal dieputersm o tão imbiciouado pOltO .de elévado uhel aocial da
relerida agremiação elportiva. ,AI 'candidatai foralO ai leguintel:
Senhorítae Mariene' Kulcheskí e Maria dai Graçal Isidoro, Procedida
8 apuração dOI votoe verificou-se a vitória da Senhorita Marlene
Kulcbeski que obteve a apreciável 10m, de 140 mil votos, contra'
114 mil VOtOI a favOlt da Srta. Maria dai Graçal Isidoro. Ambal, ai
integrantel do concarae 'Ião p!lr demail merecedor,1 dei títulOI de

JRainha e Princesa do club que a, elege,am. em se . tratando de
seahoritae de real limpatia no meio socíel que po�tificrpm.,.ü. pl;lrabénl
da coluna à. loberanal da beleza feminina.

, '"
, ,

'

,." ,

, ,
. ,

I
'

Bingo dançante na Hípica '

Dia 20 do correúte. a nOI�a; limpátiQ8 Icciedade realizou um

animado bingo dançante que transcorreu animadíuimo e prolonga0do
le até depoi' dai 12. horàl. E.teve pontificando com Ílimpatia e

alegâocia a fina fiel' de no••a melhor locieqade, 1�cal. Patrocinou a

maratona 80cia1, OI formand,ol do Ginálio locai. Parabénl da coluna
ptllo êxito alcaoçádo. \

"

, >

t-Vende�se', '

\
, Um Conjunto Gerador,
Motor Diesel marca Petter
com cápacidade para 18 l;I.P.Grandiosa festa dia I 12,

, '" '

;� Foi definitivamente. marcada
para o dia 12, «Dia dai Mãe.:.,
� grandio.a feita promovi�a pela
"Pia: União dai Filhal de Maria"."
Já 'foram mobiljzadol todo. OI
letores ligado. com a meGma, pina
que OI reliuI todo. leiam oilimelhGrel
pouíveil. A Comillão da Matriz
,eatá em permanente atividade no

que, tange 80 leu letor, prevéndo.
le auim um grandio.o dia feltivo.
Vir� da cidade de ItaiópoU.. e da
lócolidade de Aü'gultlÍ VitÓfiá. ai
filíadslI da "Pi8 União". para

abrilhan�8rem com lual prelençal
aa feltividadel. Ver e

proprietãrio
Woitexen.

tratar com o

senhor Alcyr
3v'

i,'
, ,Aniversários "

,�',

O meu caderninho azul anotou
o.' legnintel aDivená:riol,: * Dia
18 do corrente, a Ira. Silvia de 21 o indultrial Ir. Cândido Maia,Álmllid", MizirkolVilki, que foi

que recebeu OI cumprimentol em
baltaote cumprilpentada pLr lua Mafra. motivado pelol leuI afa-'valtÍ.iltna relação de amizade; zerel que não permitiram lua* dia 21 o," iovem Nellon JOlé'
Teixeíra Lisboa, fiího do Ir. Elpidio prelença aqui.
Tê'i:lÍ:éirs Li.Doa ,e exma. leóhota. ,"

_ A cQI,uba f_lllicità todol-:ol aDi.,
A turma jovem' lá e.teve 'cuaípr·i.

_

\Teuar'isntel, 'almejando:lhe. 'pere�
meotando o Roivenariante; * dia J oel felic'idad'é•.

I
' ,

a 1.' de maio
, '\

trabalhadores
'vel" e esse dia não parece I sigir com alguns sspectos mais
ester longe, não podemos tran- rígídos da atu91 política 8alarial".

t
/'

Agradecimento
, , ,

-

As FalT)ílias Pereir,a, Grechéchem e Schadek,
vem por meio ,...da imprensa escrita tornér público seus

agradecimento; a tôdas as pessoas que 'de' qualquer for'ma
colaboraram no' ci'usciante e doloroso' acidente ocorrido
em Bela Vista do Toldo,' na manhã de 22 do corrente,
com a explosão de um locomóvel no qual perderam suas

preciosas vidas, os cidadãos Hercíllc Pereira, Leonar
do Grechéchem a Reinaldo Schadeko

...

Externam 'seus agradecimentos aos que conFortaram
os seus Familiares e acompanharam' 05 extintos atê: sua
última morada.

Çonvidam ainda -perentes e pessoas amigas para a ,

Santa Missa que será celebrada na intenção de suas

almas, no dia 29 de Abril do corrente mês, às 9 hores,
ne Igreja de Bela Vista do, Toldo.

,Por mais êste ato de fé, a t'odos sua mais ímerre..
doura gratidão.)

-c,

Bela Vista do Toldo, Abril de 1968.

Lira:
espêlho

Tiradentes, '

do Exêrcifo.r

1:

, Em ordem do dia, lida, em' tôdas as unidades
'militares, o general Lira Tavares, mínístro do Exército.
assegur� que "as homenagens qiÍe 'á Exército presta �'o
.patrono cívico' da -Nação, devem, constituir ensejo para
que o soldado brasileiro compreenda é sinta, na evocacão
do próprio exemplo de Tiradentes, os. seus compromíssós
'com a defesa da liberdade".'

'

, , •

b.

" , '

'

Foi essa a grande' bandeira '--:, diz ca ordem dQ
dia -'. que o protomártir da Indepe:çld·ê�ci�l' de�:(t'aldou 'e
defendeu, até' 'o H�ite ,.:'d,O.. �acrifício, da. yida, e q�e p
Exército 1?rasileiro tem" sabido sustentar' através dos
teD;lpos,' em tôdas as conquistas 'do 'espírito, estranhamente
,democrático ela 'nação brasilf;ita, ante quaisquer ameaças,
externas ou internas.

I F'

/
.

I,"

As lutas 'do Exército

·'Sob essâ mesma inspiração, que sempre o,

ide.ntificou com o povo, nosso Exército atuou nas lutas
pela Abolição e pela República, na d'efesa tt:as insÚtuições

• I"

de�ocráti�as ,e' manteve, como' sempre manterã, sua

intransigeI_lt� oposição aos, regimes de fôrça e às ideologià's
totalitárias de todos os matizes;'. '

'

A mensagem acentua ainda: "nas fileiras do
Exército, os soldados' anualmente se renovam e se preparam
para o dever precipuo de resguardar as 'instituições e a

ordem, dentro da missã� maior' de manter o Brasil
independente e livre com que sonhou Tj.radentes".

":)t'
"O culto que presta, o ,Exército I

Brasileiro ao

patr,on'o cívico da nação, pelo 'transcurso do dia 21 de
abril, não está, aRepas, nas cer�mônias' com que festejamos
a data histór{ca do �seu sacrifício, pela pátria" senão nás

ati.vid�des diáriás em que todos os nossos quartéjs
preparam e adestram os cidadãos para a mesma nobre
tarefa de preservar os seus destihos, a sua liberdade e
à sua independência", finalisa a mensagem

'

do' ministr�
Lira JTavares. \

" "

r

MAPAS ,

\

Sul Rodoviário

Carbono
,Brasil - Paraná ,- Santa Catarirra'

, \

metalizado e plastificado
Material Escolar a vontade,'

IMPRESSORA OURO' VERDE LTbA�
IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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a�A'p4r' 01" n/Ito da P'ont'eSegunda feira dia 22, de
abril a povoação do Distrito
de Bela Vista do Toldo, foi Comparecendo a uma das reumoes logramas menos q'ue a madeíra, propor-

'\

abalada com .uma explosão.
Quando ocorreram ao local, do Lions Club de Florianópolis-Estreito, cíonando, por conseguinte, um grande
só se via lágrimas nos olhos O engenheiro Cleones Bastos, Diretor do alívio na carga inerente da ponte. v
de todos e uma dor imensa Departamento ,de'Estradas de, Rodagem,
tomou conta de todos, pois prestou declarações sôbre :

as obras que
Sôbre o financiamento das obras,

havia sido ceifada a' vida de salientou o sr. ,Cleones Basto� que até o
três cídsdãos ainda jovens,

esta autarquia vem nealízendo na ponte presente momento só contou com a dota-
t b Ih d íd Hercilio Luz: reforma da estrutura metâ-ra Jl a ores e cumpri ores ção orçamentária da sua autarquia, Entre-de seus deveres. lica ,e, asfaltamento. A manutenção do,

tanto, existe convênio" firmado'. com o'madeiramento é feita pelo D,O.P.
D.N.E.R. que deverá ajudar em muito o

Há um ano atrás, quando assumiu a término' das obras. Dêste convênio, porém,
Direção do D,E.R., o engenheiro Cleones não .foí entregue pelo govêrno federal
Bastos, surprêso com o rítmo lento com nenhuma, das cotas previstas, Afirmou
que vinham se desenvolvendo as' obras ainda que o cumprimento do planejamento
da 'ponte - 193 m de asfalto de 1963 feito pela firma Machado, da Costa
até 1966 -, deu prazo à firma Machado dependerá bastante do recebimento destas
da Costa, maior autoridade brasileira em cotas.

' ,�

'. "

ponte .metáliea e responsável técnico pelo Perguntado sôbre a possibilidade
asfaltamento da Hercilio Luz, para a en- de abreviar o o término - pelo trabalho
trega de um planejamento que visasse a noturno, declarou o sr. Cleones Bastos
rápida conclusão do asfaltamento. que a, umidade do ar dificulta o asfalta-

mento noturno.
' ,

, I �
,

Porém, prometeu o Diretor do D.E.R

que as obras serão aceleradas tão logo
se receba -as cotas' do govêrno federal,
através do �onvênio do D.N.E.R.

Eis que Hercílío começava
a trabalhar em Rua olaria"
chega Reinaldo Schadeck e'
Leonardo Grechechen, lavra
dores, cidadãos de todo o res-

, peito, tratar de assuntos' de
seus ínterêsses com Hercílío,

" Eis que repentinamente ex-

plode a caldeira do locomóvel, roubando a vida 'dos trêsjovens,
na flôr da idade. Tôda a população do Distrito inteiro ficou
ebalads, vendo-se em todós os semblantes iii marca �d8 dor, '

porque deixava de existir um defensor de tôdas as causas

justas. A você Hercího que foi um filho exemplar, um

espôso .e pai amoroso �para com os seus, \ e acima de tudo
amigo, sim, um amigo leal e sincero, porque eu, como todos
os seus amigos, sabemos de sua personalidade de homem

I, 'justo e sincero. Você que exercia o cargo de Sub- Delegado,
Suplente de Vereador e, na nossa sociedade exerceu .todos,

.

os 'cargos, destacando-se, 'sempre por iniciativa própría.
Exercendo o cargo de, Presidente do Círculo de Pais e ' I

Mestres dà Escola, lutando sempre. para melhorar o ensino
em nosso Oistri�o,."b&t8Ih6ndo para conseguír um Grupo

,o Escolar para o n08SO> Distfito' sem nada I conseg.uir(i levando
este seu sonho para a eternidade.

Nós que aqui tiéamos, que' compartilhamos de tua
mesma idéia, vamos Iutar, Hercílio, para que teus filhos
possam ver tudo aquilo que você projetava e sonhava,
para o bem do nosso Distrito ,e também de nossas e de
tuas fami1ias. Vamos Hercílio pedir a Deus, 'que ilumine

, todos os homens de .bern desta terra e, juntos comi os teus
Ideais consigamos tudo C} que você sonhava ver realizado
neste Distrito, afim de que reine aquela I

paz de outrora,
aquela paz de quando estáVas conosco. Eis que faremos,
juntamente com tua imagem, o 'possível pera satísfàzer ,os
teus sonhos. Amigos: Mais uma vida nos foi levada, ,.eis ai

,

a perda de um filho querido desta terra.

" A morte cruel não quis abandoná. lo, mesmo sendo
Hercillo, um homem justo, sincero e leal para todoss Desta
feita, atingiu-o com um dos' mais tormentosos desestres.
A morte tão ingrata, quão amarga, veio em sua busca, em
pleno cumprimento do seu dever, em plena luta; em Imodesta
campanha para-a v,ida."

'

Eis que té pedímos Hercíllo, ouça edaR pal.vrd, tu
que lu�ava8 pela vida, ouça, que nós, magoados, com esta
dor da tua despedida, com esta dor que nós não ousamos

medir, ouça estss palavras dêste povo que te cerca nesta

hora, ouca que nós sentimos êste contraste, o terrível,
momento do Adeus, ouça ainda esta prece de teu povo:

, , \

Que Deus te .guarde para sempre, em Seus .breços,
como outrora tu guardavaa teus filhos e demais familiares,
inclusive êste povo, 'que hoje· chora por ti.

Adeus HercUio.
Escreveu:

I \

Jair Lessack

/

PROBLE'MA, -
DE

o ministro do 'Í'�ab8Iho anuncia em

Brasílía a remessa ao Congresso,' de uma '

mensagem do presidente da República com

projeto de lei, com abono especial aos

-assalertados, com vigência a partir de primeiro,
de Maio' e equtvalente a 50 por cento do valor
do último reajustamento salarial de cada,
categoria. No dia .seguinte, a Câmara aprovou "

projeto do Govêrno fixando nôvo critério para
as: correções salariais: cos salários serão

corrtgídos, com base na variação efetiv_a do
custo de vida, quando o resíduo ínflacíçnârío
para seu cálculo tiver sido diferente da taxa

de inflação· verifícada». A Câmara decide

também, não revogar, _ mas igualmente não

prorroga,r a' polític8 salarial consubstanciada
nas Leis 4.725 e 4,903 e DOS Decreto-Leis 15 e

17, justamente aquêles em que o Govêrno se '

baseou, ao 'enviar ao Congresso o projeto que
os deput!ldos aprovaram.

No resto do B.ra'si], onde a comunicação
do ministro i Passarinho ressooU nos ouvidos
das 'classes tralfalhadoras como um gorgelo de.
relativo alivio, 'os ,sindicatos se interroga�:" o

abono será aplicado nOIi pagamentos de férias
e 13.0 salário; até' quando vigóraré; será'
dedutlvel ou não quando, d'08 pró�ilDol acôrdos

,

I
,

"

A firma em questão apressou-se em

apresentar um planejamento de 30 meses

assim distribuídos: -6 meses (2.0 semestre
de 67) para o vão pensil; 1 ano (todo 68)
para o viaduto do lado da' ilha e, fina]l
mente.v 1 ano (todo, 69) I para o viaduto
do' ládo do continente.

o

Assim foi que, dentro do prazo pre
visto, ,concluiu-se o vão pensil no final
do ano passado.

As obras de asfaltamento foram pa
ralizadas para, as festas de fim de ano e

carnaval. continuando somente a reforma
da estrutura metálica. Após esta interrup
ção, continuou, segundo o planejado, no
viaduto do: lado da ilhél, que deverá .estar
concluído até o final 'do ano em CUI;SO.

I '," -. r )

Quanto a .uma provável sobrecarga
da, ponte pelo alfalto, grande duvida que
paira sõbre. a comunidade florianopolitana,
declarou o 'Diretor do . D.E.R.· que o as

falto pesa, por metro quadrado," 17 qui-

só.em
i

9

Sôbre o tempo de duração da ponte
Hercílio Luz, afirmou.' acreditar ser ainda,
bastante grande porquanto, apesar do
intenso tráfego de veículos - média de

, 14.900 por dia - ela foi construida para
ser uma ponte rodoviária e ferrovfáría.

'A respeito de uma nova ponte de'-
, clarou o Dr. Bastos ser no

.

seu entender,"
uma necessidade futura �

para o progresso
de nossa cidade. O local desta ponte; que
deverá ser de concreto, terá que merecer

profundos estudos de um laboratório de
hidrotécnica. Não acredita o Engenh�iro
Cleones Bastos qne -o Estado possua
recursos próprios para a ,efetuação de tal
obra e que Q auxílio do Govêrno Federal
sera ímprescindível. n

FALECIMENTO
"

Ap6. Icngsle perfinaz malestiva.
faleceu na madrugadll de ontem.
com avançada idade, a .venersnda
senhora DaDa MARIA' FERNAN·
DES DA SILVA. Da' residê�cia
·de seu genro, dr. Sylvio Msyer.
Deixa a saudo8a extin.t'a vários
filhos, g!'nros e netos. Seu sepulta.
mente foi realizado Da tarde de '00.-.

tem com grande acompanhamento.
Noi80� pesares à família enlutada.

Foi concluido no dia 19 p. p. o treinamento muni
cipal de líderes rurais, .�bre ii alimentação da criança.

,

"

-

São 14 senhoras e moças, que em suas localidades'
[a estão trabalhando para que as crianças rurais recebam

"

"SALARIO'S uma melhor a1iment�ção." /",
- As líderes rurais participantes do treinamento e o

salariais; será incluído/nos índices dos últimos Escritório Local da ACARESC, agradecem ao Senhor
aumentos cu aplicado nos salários já aumentados.

I
Prefeito Municipal que colaborou com a condução para

As classea empresariais vêm n� medida algumas líderes.
.

'

,governamental uma demonstração ge sensibili-
dade do Covêrno aos, anseios do assalaríade, que Ag'radecem também, ao, Senhor Dr. Haroldo Ferreira,reclama maior: poder aquisttívo; mas, ao mesmo

tempo não deixam de manifestar o !!E!U receio pela participação, com suas palestras,' . que contribuiram
de que uma mudança na política salarial possa, ,para melhor' orientação das partícípantes, v

prejudicar ou anular a luta contra a inflação.
.Enquanto o govêrno não colocar em têr

mos' claros .... o que até agora se espera que
faça - a sua orientação a respeito de uma

questão que afeta à bolsa e à ,bôca de cada
brasileiro, não se pode sguardsr" nada mais do
,que, já está acontecendo: o tumultG salarial. O
Ministério do Trabalho tem todos os instru
mentos para' uma 'campanha de esclarecimento
em tôrno dos reais intuitps governamentais
quanto � politica salarial.. / "

Melimo que' ainda re�tem dúvidas quanto
a alguns... aspectos setoriais, manter os interes�
sados -rqUE! são tanto os empregados cOfDo os

p&-trões :...... satisfatoriamente _informados, muito
contribuirá para a eliminação de naturais re-

si�tência3 e para a criação de um clima de

,
. entendimentos! entre o capital, o' tràbalho e o

'poder público. v

AGARESC-

t Ágredecimentc
A sra. Dr. Syloio Maye1, 'dona Odilsa Mayer,

sensibilizada, penhoradamente agraliece -as 'manifesta
ções de pesar; pelo falecimento' de sua' mãe

MARIA f'ERNANDES DA SiLVA
, I ,

e convida a todos para a Missa de 7.0 dia que será
rezada, ná Igreja. Matriz dia 2 de maio )à$ 19 hora�,.

A todos, sua e,terna g1atidão.
Canoinhas, 27. de abril de 1968.

;:

" .;,

-

Conclusão

Assine! Leha! DivulgueI Correio,do Norte
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I

Publicaçãe Oficial da

Muníctpa!
da Fazenda \

de

A Díretoria da Fazenda comunica' aos proprietãrios
abaixo '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 (ataI
do seu impôsto até o dia 31 de maio, gozarão do des':'
conto de 10% (dez por cento);

Cenoínhas, 24 de abril de 1968.

Ivelásio Coelho -'Diretor de Cadastro
!

QUADRA C.16
BIome Eroeltina

QUADRA D.13
Sehêlbauer Alfredo
Wiele Afonia
Struzik Romão
'Kolziol Irma Neitzel
Ichorros MelchiorQ!!
Gro..kopf Leonora
Lima Juveoal Vicente de
Dambrosk! Vicente

QUADRA .0·14

Karnth Inacio
Grollkopf João I
Witt Alito
Grollkopf Elfrida
Krailing Ner;'

QUADRA 0.15

, Pirei João Vieira
Souza Chinaide Alvel de
Kubi.k Benedito
Moreira Eduardo Batilta
Morvan Juvenal
Mitra Dioeeeeua de Lagel

)
Grollkopf EI(rida

, Krieck Bruno
Dsmbroveki Vicente
Pedraeaeui Auri Geraldo Ferri
Gro••kopf Leonora

QUADRA 0-16

Pedraeeeni Auri Geraldo Ferri
Grotlkopf Leonora
Walter Rolf
Carvalho João
Adriano Jóilo Jolé

QUADRA D.17

Groukopf João I
Schramm Leo

QUADRA D·19

Soarei JOlé
Tremi J8cob
Pedraesani Auri Geraldo
Grollkcpf Leonora

Ferri

QUADRA D·2Z

. Ruthe. Narciaà Sobrinho
Perciak Miguel
Gap.ki Jolé Sobrinho
Groflkopfr João II

QUADRA D,-25
Fuck _Francilco N.
Tremi Ervino 1-,
Baye) Fraoci,co
Groukopf Jorge
Grotlk,ipf J"ão
Percillck Miguel
Vie\ra Maooel
Pereira Sulfarino Alval
Virakolki Theodoro
Gaplki Afonlo
Leite Gerôoimo
Nogikolk1 Felipe
Nogu"lira Sílverio

QUADRA 180.&

Rua Roberto' Ehlke
Greipel Eroe.to
Greipel Leune. -

Greipel e Schumachar Ltda. \

Silveira Ivaoil -Chagai'
Riba. Simplicio Ferreira
Spiel Noaldo Olímpio'
Kohler Bruoo

QUADRA 189
Buba Milton
Ribeiro Layr
Rowaohuk Miguel

Leandro Luiz Artner
Gomei Laudelino
Zltttar Salin

QUADRA 190

Buba Milton
Ribeiro Joaquim Perêira
MURli Dr. Mário
Gonçalveí Paulo Artnell
Ribeiro Alicé
Oliveira -Claudio Lallaoce de
Radke Iracema Kuguiel'
Pacheco Agenol' L

Soloniak Pedro
/

Rua Roberto Ehlke
Comite Hane Jorge
'Vouk JOlé
Kohler Waldemiro
WI!ltzko Bernardo,
Pereira Alinor'

Paulo,

QU&DRA-191

QUADRA 206

Buba Milton
Oliveira Judit�
Moreira Julio Batilta
Lacovicz Emilio
Pereira Adelio Alvel

Voigt Leonilda
Brandel Adelino

Campol João Rodrígnee de
'Pinto Honivaldo de P�ola
Marquei Turibio

, 1I1abinski Julio
Ferreira Adir
Bora Ludovico

QUADRA 207-

Lima João Gonçalvel
Boba Milton
Cavalheiro Nair Alvel
Lima E.tanilIau Vicente
Amorim Germano Luís
Çrilto Aoezio

Chagai AOlelmo Ferreira
Chagai O.valdo

'

Silva Dalva, WillOD, Janiee e

Hamilton
Bimal JOlé CaetaDo e Laorita

S, Valente
Wotkolki João
Souza Leonor Ferreira de
Souza Ozorio
Lima Maria Alice Soarei
Buba Milton ,-

Lima Vitor Gonçel fel' de
Ribeiro Nacíldc
Sskr Adib,
Oliveira Lucinda de
Simai Maria Rita
Kohler Bruno
Buthes Emilia
Boiko Silvestre
Hoohã Alfredo Ferreira da
Hadicheeki Vicente
Colodel Bruno Hugo\ '

QUADRA 192

Carvalho Pedro
Lima Franeiseo de
Scarel Pedro Divonli.,
Hening João Orl!llndo
Radicelki Afonlo'

,

Fonieca Laureano
Gonçalvel Leopoldo
Marquivel Miguel
Zwarel Wa,l'demiro
Calti!ho Afonia
Silva ,Oziel 'de' Paula e

Franco Serafim
Boiko ADa' .Volochate I

Navallki Floriano
Buba Milton
Santol Flori.bela de 'Paula

Rua RO,b"rto Ehlke
Corrêa Leopoldo

-

Cordeiro Sebllli tião Romeu Perez

QUADR'A 192.a"
Buba Milton
Maolki Olivio CarvalhO

QUADRA 205

Buba Milton
Lima Elzibioa de
Ribeiro Jeomar
Kracbin.ki Jo.é
WaltJlr Fernando
Padilha Adelaide Bonfim
Marquei Filho Albertino
Mell. Francilco Ferreira
Sidorak Julio
Oliveira'Antonio
Lacovicz Julio
Medeirol EliBI Lael

i,·.

QUADRA,223
Nevei Luiz Machado
Buba Milton -

.

Morail Cello
Fernandel João
Ribeiro Antonio
Todt Eduardo
Roever Adolfo I

,Romanovicz Paulo

,QUADfltA 208
Buba Milton!
Lacovicz Alzir.
Lacovicz Emilio �.
Marquei ,Turibio

'

I
'QUADRA 208-A

'Buba Milton

�' QUÀDRA 211

Buba Milton
Cc.IÍn Ceíio

QUADRÁ220
Paula Laurinda Gregorio de
Almeida Eduardo
Gonça!ve. Antonio,
Gonçalvel Maria Terazinha
Vieira Pedro
Buba Milton

\

, QUADRA' 221
Buba MiltOD
Luoaohinski Jaime
Santos Dorvalino Ferreira dOI
Markiv João
Schupel Josqulm
Caltro Fraacieoo Carlol
Sohupel Pedro

• Sohupel eello
Bonk Josê /

-Marquei João Albertino e

ROle Maria'

QUADRA 2'22
, / (

Bube Milton

QUADRA 224

Buba MiltOD

Ita d� -Es�Olba' de Vagas
(cópia)

nv

Editai de Concorrência PÚ
blica para locação de ser

viços para construção d.
7.000 m2., de, calçame.to
na Rua Or� Getúlio Vargas,
na cidade de Itaiópolis SC.

A Prefeitura Municipal de

Itaiópolis,' Eêtado de Santa
Catarina, receberã até às 10,00
horas, do dia 15 de maio de
1968 propostas devidamente
assinadas, em envelopes fecha
dos e IB!!rsdos, para locação do

st!guinte serviço:
a) Calçamento à, paralelepí

pedos, 'da rua Dr. Getúlio Var

gas, compreendido no trecho
entr9 a es'quina da rua Ruy

,

Aos vinte e dois dias do mês de .sbrtl de 196�. eompa
receram ba sede da Inspetoria ,Escolar da

I
80.a Circunscrição,

sediada em, Canoinhas, às 9 horas, a fim de escôlha de vagas,
por eorcurso, ao cargo de provimento efetivo de Professôres de
Escolas Isoladas Municipais, aprovados no concurso de ingresso
de titulo e provas, realizado no dia 16· 4·1968, nõ Grupo Escolar
'''Almirante Barroso", da _ cidade de Canoinhas, assim classificados:

\

1.0 Lauro Müller, com média final de I

2,° Elza Delle, com média final de '

3.° Gení Struzik, co� média final de,
4,° Salvíno Wzorek, com média fina) de

Os quais escolheram, respectivamente as' seguintes vagas: I
Lauro ,.Müller - São Roque, distrito da sede;
Elze Deller - -�ranka, distrito da sede.

Nada mais havendo a tratar após a escôlha de vagas I e

.não ter ocorrido qualquer incidente anormal, nem qustquer
recurso legal, eu, Fidelle Lovatel, Inspetor Escolar e Presidente
da corr-issão, constituinte da banca examinadora, lavreí a presente
ata que por mim é assinada e pelos candidatos aprovados.

/

Canoinhas, 22 �e abril de 1968. I
I

Assinado: Fidelle Louatel - Presidente

Lauro Müller.
Etsa Deüer
Cieni Struzik
Seloino Wserek

Fidelle Lovatel .... Inspetor Escalar'

-, ,

59,5
34,5
33,6
33,5

v

I'viário tegborn Canoinbas-
O AVIARIO LEGHORN) "CANOINHAS", . informa,
tem para pronta entreg�, à preços V.Dt.joIOS:

Pintos desde um dia até um mês.

que

Ovos para incubação ,é consumo.
,

Estêrcc de galínhas, desidratado, o melhor adubo pira horta �
,jardim, em sácos de papel de 25 kg. :

AvrA:Rlo LEGHORN "CANOINHAS", mais de 25' anos
de experiência em avicultura.

Rua Roberto Ehlke, 331 ,(Fim da Getúlio Vargas)
-

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

," �
Prefeitura Mun. 'de Itaiopolis�

I '."
•

.

- Edital N. 1/68

L ã .S
das melhores' marcas

c asa E r I i t a

1

-;

Barbosa e esquina daj rua 8il-.-

t veira da Meta. .

i - b) A firma proponente deverá,
assumir o compromisso de_

,

observar tôda a Iegísleção em

. vígôr, bem coma pagar tôdas
e quaisquer despesas referidas
e necessárias à execução da',
'obra que refiram a materiaia,
mão-de-obra, fer.ramentas, inc'u
sive, também os pagamentos,
determinados em lei e institutos
de previdência.
c) 'As propostas, contendo q

valôr global da óbra, condições
e prazo para entrega do serviço,
serão recebidas na Secretaria
da Prefeitura, mediante recibo

que mencionará data e horal do
rp.cebimento, assinada por fun
cionário da Prefeitura, e serão

abertas, pela Comissão de Fa-

-zenda,' Contas e Orçamentos da
Câm&ra Municipal, no d,ia e

hora' acima mencionados.

d) No caso de duas ou mais

,propostas serem 'de iguais coo..

dições, a Comis!!ão referida d,
cidirã q!lal a proposta vence

dora mediante sorteio.

Para que chegue ao conheci
mento dos interessados lavra-se
o presente Edital que será, na

forma da lei, publJca:io no

"Diário' Oficial" do Estado de
Sa_nta Catarina, no jornal "Tri
bUlIJa da Fronteira;' da cidade
de Mafra, jornal "Cor,reio do

Norte", da cidade de Canoinhas
e afixados nos lugares públicos
dêste Municipio; 3x

Itaiópolis, 15 de Abril-de 1968.

, .41exandre Ricardo Worell
Prefeito Municipal
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Ope�ária
CONVITE;tFESTA,

Soe.
/

Beneficenté
-' A SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁÍHA tem" grata
satisfgção de convidar seus ASSOCIADOS e EXMA. FAMÍLIA à
festa eomemorsfivs do seu 46.0 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO
e 8'0 DIA· NACIONAL DO T�ABALHO, a ser rea!izada' em sus
sede. social, com a seguinte 'I '

\ '

'programação:
Oia:27 de abril:

Dia 28 de abril:

Dia 29 de abril:

Dia 30 de abril:

Dia 1.° de MlPio:

v.
,i'.

e

Aniversariantes da Semana'
ANIVERSARIAM.SE

.' HOJE.: o senhor, José
Pottinho; a srta. Miriam Da
�maso da Silveira; os jovens:
Ademat Antonio Brey, Aroldo
Bess ,.. João' Roque Padilha.

Amanhã: os 51'S.: Paulo
Neubu1ger e

-

Odioal dos
Santos, res. em Blumenau,
a srta. Yeda Lúcia Pereira,'
_,s jovens: f'ü/-vio Zzppel,
Alfonso Woldmann, Lauro
F!_rust e Nelson 'Adolar Strat
mann, res. em .Xanuere; a

menina E/Ti filha do senhor
Rupprecht Loeffler.
Dia 29: a sr a. dona Júlia

esp. do sr. Eliseu Barcellos,'
os 81'S.: Darcy Wiese e Leo
poldo Pereira, Oficial Reg.
Civil de Bela Vista do Tol.doi
o menino ::iilvio Carlos filho
do sr., Waldo,!,iro Medeiros.

Dia 30: a sra. dona' Elvira
esp. do sr. João Hessel; os

'SIS.: Ernesto Noernberg e

Nestor da Cunha Ramos; as
srtas.: C/tiro Baukat e Anéte
Sckeidt,' o jovem Osmar
Oon{:alves; as meninas: Rose
Mary filha do Sr. felix'Demi
koski, Ingrid Celeste filha do
sr. Jean Edmond Pierrard é
Marilene' filha do sr. Alexan
dr'e Novak.

i

Dia ].0 dt Maio: as sras.

(lonas: Zilda ,esp. do sr. dr.
'Rivadavia Ribas Corrêa e

,

Her';"inia
'.

esp. do sr. OUo
Hoeptner; os senhores: Pedro'
Grosskopt; Pedro, Frank e
João Greinert; as senhoritas:
Maria Perene, Marise Marta
Rudolf e RpSeliane Piedler;
o jovem Osiris Rene Nader;
a menina Rasane Maria filha
do' sr. Erotides Pacheco Ptates.

Dia 2: a sra. dona Isolde
esp. do sr. Aloino Frantz;
os srs.: Pedro Paulo Fernan»
des e Theodoro farcheski; as
srtas. Zenilda Kosouski e

Dâra Beatriz Siratmann;
o jovem Eloy Olsen: o gíl�
ratinho Itamar Fredrico fi.
lho do, S1. Haroldo Koepp.
Dia 3: a exma. vva. sra.

dona Ezilda Pacheco; as sras.
donas: !sarina' esp. do sr.'
Aristides Ouebert, Lenira esp.
do sr. Estanislau Schivinski
e Anna Zélia esp. dó S1. João

. Batista Ruthes, os sis.: dr.
José Pedro' Mendes de AL
meida, Juiz de 2 a Vara,res.
em Lajes, Nelson Bannach,
,Manoel Jungles, felix da
Costa Gomes, Antonio Gros.
skoPf e João Oonpalves; os

jovens: ViJlr,ido Herbst e'
Luiz Rogério Michel; os' ga.
rotinhos: Valdecir Elvis filho
do sr. Waldomiro Nevak e

Luciano� lacinto ,1-1ho do sr.

Luiz de Paula e Silva.

Nossos cumprimentos.

•
-,

NOTAS

x 'x x.

ESPAR',.S·AS
r ,

Acompanhada de sua exma.

espôsa, embarcou domingo últí
mo pela manhã, para a Alemanha,
para uma estada de um mês

pela Europa, o Deputado Aroldo
Carvalho: lo

x x x

Domingo foi día
,
de inauguInício dos festejoll às 14,00 heras, 'com abertura -

dos JOGOS DE BOLÃO por Equipes Masculinas
rações. Enquanto' pela menhã,
era inaugurada uma escola em

e 4, atlétas e o BRAÇO FO�TE MASC;ULINO. São Roque, na região de Rio
BOLÃO FEMININO por equipes de 4 jogadoras dos Poços, pela tarde, foi inau-·
e o BRAÇO FORTE FEMININO. gurado o Jardim de Iafâncía.

da Comunídade Evangélica
Lutherana.

Início' às 9,00 boras indo até à noite.

SNOOKER • .Torneío Individual.
TORNEIO DE XA.DREZ . Individual.

Iuecrições somente para ASSOCIADOS DA S,B.O.

BAILE SOCIAL DE ANIVERSARIO será abri.
lbaotado pelo excelente Conju.ito Musical "TRO.
PICANA RITMOS".

'

• I

TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO soh a

Direção d� Departamento Esportivo do GRÊMIO
XV DE JULHO. /

\ .

CpNTINUAÇAO dOI Jogos de BOLÃO por Equipes
Ma!lculinas e Femininas e c Braço Forte,
Início às 9;00 horas.
NO LOCAL: Suculenta CHURRASCADA • carne

de C�rneiro, Leitão e Gado.
Durante o dia 1.0 de m�io a Banda Musical
"WI1)3GANDO OLSE�", estará abrilhantando ,os

festejos. .

Pelo Vosso amável comparecimento, sgrsdeoe
A 'DIRETORIA

Em nossa cidade, inspecionan
do a agência do Banco Nacio
nal do Comércio, o sr. Guílher
mino Pacheco.

x x x

Canoinbas (SC), 27 de Abril de 1968Ano XXI N.976

Ix

Nos primeiros dias de maio,
deverão visitar a nossa cidade,
afitn de conhecerem' in40cum,
as instalações do FRICASA, o

Senador A tilio Fontana" e seu

sobrinho, dr. Vitor Fontana.
x x x

Após muita luta e' várias
marchas ,e chntra marchas, dr.
Saulo Carvalpo viu coroado os

seus esforços, com o registro,
, finalmente da Cooperativa Agro
Pecuária de Canoinhas, no Mi
nistério da Agrrcultura. Com o
aludido diploma 'legal, constí-

, tuída jurid\camente, a novelen
tidade partirá agora para uma

nova fase de intensa atividade,
assistindo de fato todos ós seus

associados.

partindo de Itajay e retornando
DO mesmo dia.

x x x

Após uma grande estada em

nossa cidade, em inspeção Da "

,agênciá do Banco do Brasil,
retornou a Curitiba, o sr.

Eurico, Chagas, aqui' muito
relacionado.

Beneficente Operária, pela data

magna do trabalhador, 1.0
!

de
maio. Dia 30, grandioso baile, e
quarta-feira, ta;tde dançante,

'

x x ,x
E o �osso futebol vai mal

mesmo, com todos os clubes

perados. Em ação, apenas 8

esquadra dos veteranos, com

boas apresentações, vencendo

domingo último, com categoria,
os jovens do Sonda, na Agua
Verde. n

"

x

x x x

x lÇ X

Estiveram domingo em nossa

cidade, visitando familiares, o

médico dr. Gabriei Dequech, de
Mafra, e o farmacêutico' dr.
Gilberto May.er, residente em

Cascsvél, onde, também, como
Vereador, é' Presidente da
Câmàra .Municipal.

x x

Esteve em São Paulo, a

. serviço, o farmacêutico dr.
Adauto Nunes Allage, quando
assistiu o grande _clássiCO de
Santos e Corintians.

x x x

Também visitou a n'ossa

cidade, semana passada, acom

panhédo do sr. Evaldo Carneiro,
o sr, Eduardo Rocha, residente
em São José dos Pinhais, e

Fiscal da Fazenda no vizinho
Estado.

xx x

Na próxima semana, grandes
festejos populares na. Sociedade

CIVIL PARA O
..

.

;GOVERNO, EM, .ro
A tarefa do atual Govêrno é o restabelecimento do Podei:

.

civil, críandc condições para a eleicão
/ de um candidate civil em

; 1970, segundo declarou o General Manoel Carvalho Lisboa, novo
Comandante do II Exército, ao longo de almoço, na pérgo'ls do

Copacebane Palace, com o Governador Abreu Sodré; cOD} quem,
antes, mantivera encontro reservado durente 40 minutos.

O General . Carvalho Lisboa acha que a maiorie dos
estudantes é subveraíva, e revelou que em 1919 foi prêso, em

\ agitações de rua, juntament.e cem o atual Comandante, do' III
Exército, General Alvaro Alues' da Silva Braga. Ao dizer que
repelia apenas o falso estudante e o operário inoperante, o Ge
neral deplorou que as velhas gerações 'relutem em entregar o

bastão de comando aos mais jovens.
\

•

.

Repressão EstÚpi.d�
-

,

Ao longo da conversa com alguns [ornalístas, que partí,
ciparam dó almoço na pérgola, o General Liaboa reconheceu ·que

'

as, meuífestsções estudantis' não constituim .um fenômeno brasí

leiro, porque se' generalizam pelo mundo' íntéíro. 'Criticou a

repressão policial na Guanabara" pois, no seu entender "a [uven-
"tude não pode ser tratAda a pau".

O nôvo Comandante do III Exército considerou, na

conversa com os . jornalistas" uma estupidez a repressão policial
que se desencadeou na' Guanabara contra os estudantes. A êsse

respeito, acha que a posíção do Governador Roberto de Abreu
Sodré foi a mais sácia, pois as mentfesteções de rebeldia pacifica
devem ser permitidas, desde que não se comprometa 8 ordem e,

\ 8
.

autoridade.

Em São Paulo, no Comando do II Exército, 'o General
Msnuel Carvalho Lisboa, declara-sé disposto 80 diálogo com os

estudantes. os operários e tôdas as classes sociais. Lembrou que
os militares também têm reivindicações a fazer; embora seu

caminho não sejll o das, ruas, como os estudan,tes, mas o dos
-escalões hierárquicos.

O general �epeliu, no entanto todos, os tipos de extre-"
mismos acentuando ser fundamentalmente contra a esquerda, a

direita, o comunismo e tôdll e· qualquer fórmufa de influência

estrangeira ao Brasil, seja provida de P�quim, de Moscou, de'

Hav�8 ou mesmo de Washington.)

Liberdade de Opinião
Tanto o Governador Abreu Sodré como .o General Ma

nuel de Carvalho Lisboll declararam ter ampl!ado o conhecimento
\

sôbre a realidade nacional, com uma pedeita identidade de

pontos-de-vist9. 'O Governador p8uli8�a disse, me!!mo, que' São.
Paulo 'continuaria à mostrar perfeito .entendimento entre o poder
civil e o poder militar. '

> Depeis de, confirmar sus .pres�nç� (110 comício do dia\ 1. '{

de Maio em São Paulo; na Praça d, Sé, o Governador Abreu
Sodré reiterou

.

o seu firme desêjo. de manter a liberdade dE'

manifestações elQ seu Estado, embora fizesse questão de ponde
rar, numa defiiliçãp: :'SÓ ,acredito na violência contra a violência"

Abalou todo o, mUDlclplO,
consternando todo o distrito de

Bela, Vista do Toldo, a explosão
da caldeira de uma cerâmica,
roubando fi vida, em condições
trágicas, d�, seu

'

proprietária,
sr; Hercilio Pereira, o popular
Cylo, e dos srs. Leonardo Gre-

'

chéchem· e �einaldo Schadeck,
ali na ocasião.'

x, x x

A firma Tabacos Blumenau
S.A., contratou a construção de
40 estufas, tôdas no distrito de
Bela Vista do Toldo.

x x

O sr. João Camargo também'
assistiu o clássico de Santos e

Corintians, viajando de avião,

, ...

�
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