
Novaslndúslrias
Canoínhas 'também acompanha, "parí-passum", o

desenvolvimento índustríal de todo o, pais. c
"

'

. Apó,s a solução definitiva de nosso problema' ene\
gético, que nos estagnou por muitos anos, novos empre
endimentos industriais e ampliação de 'indústrias locais,
estão surgindo' todos os' dias.

Destacamos, de inicio, a ampliação dos parques,
industriais dos Irmãos Prust,' \Esquadria Santa .Cruz,
Plástico Santa, Cruz, Esquadria Sã? José, Esquadrja do
sr. João Seleme, como a implantação de novos em

preendímentos na, cidade industrial, no bairro do Frigorí
fico, esquadria da firma, Fuck e laminadora da firma
Irmãos Zugmarrn, com as respectivas áreás já 'adquiridas
da Munícípalídade.

...

\

/

Afóra estas considerações, também os Diretores
do Frigorífico Canoinhas S. A. FRICASA, agora com �
.sua .sítuação legalizada perante os canais competentes,

.»

estudam uma solução imediada para o funcionamento

integral do grande empreendimento.
,

,

,Canoinhas. então, tranqüila e esperançosa, camillha
,
para o seu esplendoroso futuro.

.

n,

\

; " o . 'problema da
Sêmente

'

de. 'Trigo
(

o Ministério da Agricultura e a Secretaria ,�da Agricultura,
ambos interessados na produção o no amparo <ta/ produção agrí
colá catarinense, têm a ,oportunidade de informarem que no

corrente ano, através da COMISSÃO ESTADUAL DE ....SEMENTES
DE TRIGO motivaram Os trítícultôres catarinenses 80 plantio de
uma boa semente de' trtgo,

"

.

Se nos ános passados colocaram, com difi<fuldade, trezentas
(300) toneladas de sementes daquêle cereal, no ano cO'rrente,'
aceitou como satisfatória & revisão levántada iniciafmente, que

� 960 toneladas 'atenderia a demanda, porém -mes.mo assim, a

Comissão Estadual de Sementes de Trigo;_ colocou à disposição
dos tríttcuítores mil e duzentas toneladas (1200 t.) de sementes.
'Quan�iqade eprovada como suficiente.

"
'

{ ,*' ,

Tódavia a demanda cresceu além de tôdas as previsões
fazendo com que nem tôdas as solicíteções pudessem ser aten

, didas com sementes de produção fiscalizada'.
\.

Salienta-se que a quantidade colocada pela Comissão
somou um total quatro vezes maior de sementes selecionadas,
em' relação ao ano passado. Também é forçoso entender,' que o

mercado produtor de sementes. exaustivamente, consultado, nâo
respondeu ao interesse da Comissão Estadual de Sementes de

Trigo desejosa de atender todos os pedidos. Então como não -se
tem onde obter sementes de produção fiscalizada e recomendada
pela pe(squisa para Santa Catarina, esta informação explica o

que aconteceu:
'

....
I

Entretanto afirmam que os órgãos responsáveis pela
politica tritícola já tomaram as providências n�cessárias à pro
dução de sementes fiscalizadas para o próximo ano em nosso-Estado.

\

Florianópolis, '14 de maio de 1968.

I Francisco Hoeltegeba:um ,
'

,

Diretor Estadual do MinistéIio da Agricultura
Luiz Gabriel -- Secretário da' Agricultura n

I A V I S O
O BINGO e RIFAS

\
da Festa de SANTA CRUZ correrão

dia 9 de junho, às 15 horas, na, Sociedàt1e Beneficente Operária.
A COMISsAO

AFIO XXI CanoÍf.hlS - S.nta Catarina, 25 de Maio de' 1968 Número 919

•

Diretor:
CAIXA POSTAL, 2

RU�[.S RmURO DA SilVA
FONE. 128

. ,Gerente:' IlHISS SlUMl
CIRCULA AOS SABADOS

I

Casa-se
filha

hoje �,.a
(

do" nosso

Diretor o Prefeito Benedito Therézio de Carvalho Nétto,
Acresce, ainda, a recente aquisição pelo grupo

'
,

Zaniolo, Indústria, de Madeiras Zaníolo S. A. da parte da
.

Hoje às 16,30 horas-unír-se-ão co�o anunciamos," est�ve na semana passada e� . Flori�nó-
.

.

firma São José. em.nossa região, em Tamanduá, município pelos sagrados laços do matri-, 'polIs, onde tratpu de Importantes assuntos administrativos.
mônio, 8 Srta. GENNY MARIA, - ',

, G' d,de Major Vieira, cuja produção é tôda carreada para fÍlha diléta de nosso Diretor e Nao poude, avistar-se com o Exmo. overnaç or
nossa cidade e também á recente aquisição, pelo mesmo redator-chefe.er, Rubens Ribeiro Ivo Silveira, porquanto sua Excia. encontrava-se ern.Joínvíl

grupo, da bem montada' serraria da firllla' Alcântara da Silva e,.Sra. Hilda Ribeiro le, juntamente com o sr. Ministro do Trabalho, Gal. Jarbas
Schmidt, em Serra do Lucindo. ,da Silva, e o Sr. AMAURY Passarinho, inaugurando a sede própria do INPS local.

ISPHAIR, destacado funcionário
Assim, .tambérn graças a oportuna clãrívídêncía de do Banco do Brasil local,' filho

nosso jovem' Prefeito, Benedito Theré1id \
de Carvalho da Sra. Vva. Genny Sabbagh

N.etto, ao adquirir, pelo Poder Público, grande área des- Isphatr, Após a cerimônia haverá
I' recepção aos convidados no

tinada a cidade industrial, a ser vendida a preço de custo
Club Canoínhense.

e outras facilidades, duas grandes' indústrias já estão' ali
se instalando e outras; pór certo, 'seguirão o mesmo
caminho, nestá notável arrancada para O nosso desen
volvimento ,e progresso, com o aproveitamento de nossa

abundante e bô_! mão, de obra.

"Será realizada em Joinville,
de 6 a,9 de junho próximo a

li Convenção Distrital do Co
mércio ,Lojista de Sta. Catarina.

A atualidade do Comércio
i Varejista "'de nosso Estado e do
P,als, será debatida nesse con-

R I 'd'clave .de Homens de Negócio, '

.egu ariza, aentre 08 quais, deverá '�estar

Você,' comerciante grande ou

F' n, I C'",A'
-

,S''Ape<_lueno". �
II Conveução Distrital do \' ,

'

Comércio Lojista de Santa Ca- 'O Frigorífico, Canoínhas S.A. (FRICASA) teve a ,

tarina de 6 a 9 de junho em sua situação regularizada, em data de 15
<

do corrente,
J9�nvm�",

.

'junto ao Serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários
Informações com a Associação e Materiais ,,Agrícolas, SIPAMA" pela respectiva InspetoríaComercial e Industrial 'desta

cidade ou com o' Clube de' Begíonàl de Florianópolis. �aquela data, para êsse mistér,
Diretores Lojistas" Caixa Postal aqui estiveram o seu Diretor, dr. Werner Thiller e seus
625 - Joinville � SC. n auxiliares drs. Jessi Guimarães e Plácido Máchado, íns-\' ',-

talando o S.I.F. - Serviço de Inspeção Federal, que tomou
o h. de 463, sob a físcalização permanete- junto ao Frícasa,

Assodacão Comercial .l-do seu funcionário, sr. Silvio Sudbrack, aqui' residente. n

e Ind�stri�1 de (anoinhas,

,

Ao jovem casal e aos seus

familiares, "Correio 'do Norte"

augura tô'da sorte de v�ntura e

Inúmeras f�li'cidades. n

,II Convenção Distrital
do Comércio Lojista
de Santa, Catarina

Correspondêncie rec�bida pela
Associação Comercial e

Industrial de Cenclnhas

TELEGRb,MA
.j

, Join�ille 190 - 78'-,17 - 18

Para a
'

I

Associação Comercial e

Industrial C8nói�as
Tel q_irc 25 17/5/68 face

transferência serviços contrôle
pagamento impôsto et expedição
-certídão negativa para Exatorias

Federais vg conformidade De
creto 6f�'.300 - 68 vg soltcito
fineza essa entidade orientar
seus associados e demais 'c�n-
,t.-ibuinteJl ill)pôsto renda para
'doravante tratarem referidos
assuntos Exatória'- local pt Qu
trosslm esclareço que esta De

legacia ,permanece com suaS'

atribuições específicas et esclu
sivas Ae' fiscalização et lança
r;nento tributo pt

Helio Milton Pereira"
Delegada Seccional Impôsto

,

Renda JOlnville

o Prefeito na Ca�ital

Assim, desincumbiu-se de sua missão junto às
demais repartições,' príncípalmente do UNOS, sôbre e

abastecimento .da água em nossa cidade, cujo. processo,
segue seus transmites legais, na dependência de substancial

financia,mento para atacar a ímportanté 'obra.
,

Na Comissão de Energia Elétrica Estadual tornou
conhecimento, do

•

andamento das Cooperativas de Eletri
ficação Rural dê Taunay, Paula Pereira e Bela Vistà
do Toldo.

'

Avistou-se também com o Secretário, da Fazenda,
e junto ao PLAMEG foi cientificado que a estrada SC'21
- será iniciada de imediato, cujo contrato para sua

execução foi assinado com a firma Maguiar,' já nossa

conhecida e de grande conceito em todo o Estado.

Pretende o nosso' edil' seguir novam�nte na/próxima
semana para a capital, para, junto ao Senhor Governador,
fazer outras' reívíndíeações, objetivando mais melhorias

\ ._ "

�ara a nossa regiao. -n

a situeeêo / do
no ··SIPAMA

•
,

C'osta, sanciona' lei
.

-, que pune menores
�

\

ide, 18, anos'\

BRASILIA - o presidente Costa e Silva sancionou lei'
que estabelece medidas aplicáveis 80S menores de 18 anos, pela
prática de Iates definidos como illfraÇ5es penais:' ,

.

,De acôrdo com a lei; são, 'as seguintes as medidas apli
cáveis aos menores de 14 a 18 anos:

I - Se os motivos e as circunstâncias do fato-e aI'! condíções
do menor não evidenciem periculosidade, ,o [uiz poderá deixá-lo
com o pai ou responsável, conflá-Io a tutor ou a. quem assuma

a sua guarda, ou mandar' interná-lo' em estabelecimento de
reeducação ou profissional e, a qual,quer tempo, revogar ou

modifica� a decisão;
II - se os elementos evidenciam periculosidade, o menór I

será internado em' estabelecimento adequado, até que, mediante'
p.arecer do respectivo diretor ou do órgão ,admirlistrativc compe
tente e do Ministério ,Público, � juiz declare a cessação da
periculosidade.

D,ispõe, ainda, 8 lei sancionada que o juiz pod�rá sujeitar
o menor desUgado em virtud.fu de cessação da 'periculosida\:ie", à
vigilância, nas condições, e pelo prazo que fixar, e cessar;o
desligamento no' caso de inobservância das COlildições ou de nbva'
revelação d� periculosidade.

.

n

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



., .CORREIO DO NORTE '\
,. --���--------------�--------------------------------�--------------�----�--���-------- ___

Balancete da Receita e Despesa da' Rrefeitura Municipal d�
Major. Vieira, referente ao mês de ,;d�zembro. de '�196�,t· \

Código 'I ' 'RECli,:ITA 'l\JE�SAL �O MU�ICÍ��O II }\, �.J� �.ç,�{\.P: A ç A o ' 'J" ,

Local Títulos da Receita Ant�rlor ,��I ,·Do Mês' I' TOTAJL
-,

-RECEITAS CORRENT,.ES .'1TRIBUTÁRIA
IMPOSTOS
Impô�t9 Térr�tóri8r Urbano'
Impôsto Predial

.

Impôsto II Circulação de Mercadoria•• I.C.M.
Impôsto II Serviçol de Qualquer Natureza

"TAXAS' '".' '

;r8'1:8 de, Expediente , .,.I,!
taX8 de Abate

I

'T"xa de Filcáliz8ção fi Licença de Opr�1
'

�tnil de Fiscalização e Licença de, Veículo•
Taxa, de File. e Licença do Com. e Indú.taa
Texa de Ilejninação Pública
Taxa de Filcalização do Comércio Ambulante
Taxa de Aferiç. de Pê.CI, Balançee e Medida.
Taxa de Apreenlão de Animai,', VeículÓí e

Mercadcrial
Taxa de Inumações. Exumaçõee, Trausferên

cía., Coniltrução e Cone. de 'Sepulturàe
Taxa de Pavimentscão e COIi.ervação de

o.' 'Rual e Estrada.

'I, :·De' ordem do' Senhor' Presidente dó'� Instituto Brasíleíro
. de Desenvolvimento Florestal - IBDF :. a Dele'gaeis Region�li de
.Sante Catarina tor�a público que, ,até o dia 17 (deze!!e�et de
junho prôxítno, ficá- aberta a'. Concorrência Pública pára a venda

,
.

de 86, �(')itentfi. e seísrpírrhetros 'lbrasileiroE (de cópa) �m pé, Ioca
lizados em terrenos do Parque Florestal dêste Instituto, DO muni

"cípio de Três Barras, cujo abate decorre da necésstdade de ;

.. preparar ár,ea para plantações florestaís naquela, dependência.,
" " • ".

.

;.' .,

.'

< � "

t

� '. �.:':,
, Aj36s o re�ult8do �est�' C.oncorrê.nc.ii�' a, firma, v.�nc�.lioraterá um prazo de 15.Cqulnze) días para o abate e retuada do
material.

As propostas serão sb'ertàs e arrolsdgs Da presença dos
interessados, às 15 (quinze) horas 'do dia 17 de junho do corrente
ano, na. Sede da .Delegacla Regional do IBDF, em Joinville,
à Rua do Principe, n.?,192, podendo ser apresentadas obedecendo
aos seguíateê requísttos;

"

\ '! .., ;'. .

r· "t' ... \:-. �. l ,
' •

f ..
'-- \ "". �•. :. '

••

a) set,em: 8riresen:tadas erq duas v��s" .em 'env�lope� fechados e
. rúbrlcadós no f,êcl:io, cQntendo, .

no .anvers,o co,m de.staq�e e

clareza a expressão' "'PROPOSTÀ PARA �,COMPRA DE
·PINHEIR9S B�ASILEIROS':;

,

.

b� serem apfesentado8 para todo o lote, tendo de modo claro
o preço total, com números "e por extenso;

c) a 'téf�rad�) e eventuste impo��,os )ocide�tes .
sôbre a' :>peração,·

.

correrão .ppr conta dos interessados; .

,.,: ." _, , ,

o pagemento.eerá à. vists, no ato da rétírade,
?-:1.2.1-.QO-16 .- R.8ndal linóbiliária.

.

-. �.
- / , ..:

"0 IBDF se reserva o .díreíto de, 8 seu' juizo anular arl,
..

' -TRANSFE_RÊNCIAS CORRENTES presente Concorrência.
I .�.•·'11..:t44·."2L.OOO"O�'1�'87 .' /C6ttl�pll�rt� do Impô�to de. Henda

c

18.520,i60�
.

'i � .• ;;; '."" v: ''(;, '.. "é,
- Cót�;pàrté do Impôsto ' de Conluir!o ,

I. .

, '�" Joi�y:ipé�.!."r�··.de,i>�a�io (\e. 1 ��8\� , \; L4.3.00�t9 ;Cót8,.;��l'-tif d,e:Jmpolto,l, �Jt��UIl�.. .• . .

'"

. ,; Darcy iPereira"� D!,!lega'do· Begíons!. �j,A.5.90-�O '

_. C�tali9.Jro.�Ô!��,��:(,.mI)U!tiYel.e.[;u�rlhean�e. 2.6p6,22' 2.69,6i2� . ,',I .
. r\! ,", ;" ;"

.

,;fi r ' '. ,,", .
�

i3.�!:�:�g=��· j;��r��oI:�r;��Jt�I!.é:�41�i!t�:;:!;i�t;·�:, W' '�,5��}�2��":" �Y.)�,�6�,;5
s: .:

�_:'IO.!..:....,-,.-_._-..;....--_..........
--...

, .....-.-...._,;;-,--.....-'• .;;;;..-"--����-)(_\>���;9:00��.3ee - :):tP!l�'V::�õ�lar��..plt,��q�.qo,!l ,Mu.n�ClPW'J ,L" '" 13��9�5.71 -. ,:,,"'4:88295':· 13·a. DELEGACIA DE SERVI.Ç·'O"'MILITAR;1.4,11.00-24 COD tr·)bu lçoel DIver-.a. ,_ ��.
-, ,_.:;:: :..��-; �,�

f}:l�:��;;(i��ii���vE��t� c' • : '��g:�i �y::�:�� . ''!!!:!::���ç�Oc JO�:;:r� [)E;' �VIS� ,/
".;.,r,:...)�.-s.:...3:00..�,.:2.1.;ê'... ':.' ·.riid.·._.e_.....-.n.-ii.. l.�

.

.ij,õ.,.e...;.,·" ..:
..,Ã.·,�,ll-. é,·.',. titui.ç,qe, .. ,'�.;;""""'"'''; '"'='"''''' "';""'''; '·�'",c.l.,·

' .. .... .., 'i' T'ad��:�"(;s'� brasileiros nascidQs no. ano de .. 1950,
f 1.�:� ..oO-?8[ ;N;��V.-!qt��'G:'�: ,,' 1 '�., .,

_. .

89,66·� 89.i;6 -Íleterâ'((l' d1i�tât�ã��·'p7afa "o s�FJi�6'" NliÍitãr' lfié'! o dia 30. de
..'

'

L�,ffotal, da. Rec�i..fia'v(;;or;r�D�e... .' :.w:-8�.903.65 ",. ,9h89�,�� . -':tu'�h�' d�' �o�r�ht�" i\n.g,�,�,º���'�Ç.Ôi�ap 'ê<ô�, 'â'j,.e,i' d� Sei'Viço
- ·'''·.c ITotal Fda;�Receita "O.rça-D1!!Qttri'a:, .�. 8-.2-,903;Jjj )' 9 !t{(9.3.'2� Militar" ..

'.

.

".. ..,' ...

I.: '�'i' ··i.,� ",�." Ji. -'.
=

..

.

....
.

, ,a',
"

•
.

.
•

'

,'q' 'J"" l f Total (ier(lr da Reéeitâ '. 82903.65 91.893tl9 "... ,.... "'""'. . r ., •••.
_.;' , " ':, "0 ••

'
"-_." -'"'' ':;' Portanto se você.. , n.asceu �() .;8,0,0 ,.de .1�,qO"bqu

-i;', ".�.�tf<?_s!(I() "E�.rciel,o �rderi<>�
. -

��:, � L'me\;mo em anos anterio�es e áinda não 'se alistou, pro·cure'

..��DfSPÓNl'yEIS�, . .

. ,I

.�, ;) �unta de Serviço Mil!tar qe,_tua cidade�; munido ,de:,;Na_Te•.óo�8rià � ,
..' ":2"9.�7

�, :> L' � .. Ce�tid�o ,�f1t Nfi�C�nle�to:�,e;� (duas), �otografIas :de _3�� e
'E�IF i3áocoI; ,- �. ,- IS7'3,00 . '. Hi22.67 cumpra !,.o ..t�u.lQ,ever,,�!ls�anpo-t��par.a o Se:r:VIço M,Illtar.

.

�:Nal;�: I.DteDdêD�i�. .. .. � -

�.'
." -�.

- '.-";.... -� :- �
-

.".
. .

.

:... j;,' ,?fTótal'Gera�'do':B8'laDcête dac1lecerta·
,.

O:raÍd'�iT CÓ���do';Narlo�h [�'·�,��.o,T.el1:·i;)el:· da {3.à DSM

,.
, .

bÊSHESA"ME'N8AL DO' MUNICíPIO :'f" � ·.é.,: "

:"; ri E S P E S A

�,' .: ",. ". i"
.

�" .rft�08 da Despesa ,.
.'. . '.' � � '" '·,Anterior'" 'I,�:" rio Mêll:" . I·

.• J' J.,-' , lv,cN:a" Telol1r ..ria",.
EM B�NCOS

"
'

.

No .B8nco do Bra.iI S,A•.• ; C/F.P,M. ,

. No Btt,Dllll do .&ra.U S.A\.C/MQ:v�mento,. "

No B�,�qo f��ci9�a,1 JS.M C/!\10y,imento. 'li J ,

No Baoco Inco ,:::;.A ..C1MoVlmento ..

�No Banca De.env lEitado S. A. c/Movimento·
.

�. "o ,

�

: 'Totaj G'eral do Balancete: da P.elpe�aI
...: -; -', ,-. ": I I �'., < ... 7 I

1.1.1.21.-01'
1.1.1.23-02
1 .1.1.99-03
1.1.1.99-04t'

I' 1.1.2.12�05 ,

I 1.1 2.23-06'
1.1 2.24..07 .

. 1'.1.2,99-08
'., 1.1.2.99-09
�

1.1.2.99-10
1.1.2.99-11
1,1.2.99-12
1.1.2.99-1\3

1 <,1.2.99-14
1.1.2.99-1.5

r ',,: ':':�.-- t-

, \)
, ....

1.554.86
TO TAL 59787.84

�! ,..J Total Gera,'d'il D�'�e.8 ''''.
59.787,84

Fundos DisponíveiS' � .;
:'E�{' CÀIXA':··� ',' -'�.,

�
.

,do "

:PATRIMQNIAL

de
,,'1 I •.

'

,2'0.939,42
',' 16.55

',341.,Or
6.00
7,26 I.

,
963,60

,919,75
, 26,40 .,., ..

t • - '

5,94

.:. :'."
. - �.'"

1.473,92
I 26,55"

.

,

22.413,34
43,10

.
,

\.' 499.30,
6,00 .

, 7,;26
963,60
407;62

1.362,76
'33,00

.

117;4.0
!

•

2.131,86 .

. 157.40,

, 407,62
,443.01

6,6'0
'.117,40

3938.5
·216.57 (

:{'", "34fj,51
.

.

635,40

5,O'()
398,35

,

15,00
1.033,04
1.861,49.
i63,20

5.242,41

�2.788j66
�.366;90 -

4.461,72 .

1.883;5i,

. 274,87
4.438,85

. 180,00
3.466.71
28625,47
2.033,00

53,875,54

15.851;99

:te '1.554,86
71 28�,40

,

11.28.2.40

J<�� <-;,.t:)

'.(- \;;1

.22.23'3 56 �

93515,96

P'(J'<t�r': Lcglsla.tlvo. � � :

CâJlÍar�'�(io. Vereidoré.·
"

. .

'.. Poder Executivo
- •.

-

.

� ..
'
I

Gabinete�do ,Prefeito
Seci�tari'!'.G'er.8i tI.' • ,

Setor de. T�lourarf8 e Fi.c.. (belp. Própria.)
Setbr.:'4iê 1e"oôr8�iá e .Fillc.,,(Eócor�o.' G�r,�J,).
S�t(irj:ilde SeglJ�aDça rúblic�.' j ( . >.' '.' 1,

Setor rla Saúde, P.ública
Seto� ,�ê ,Edutl8çã�,( e Cultura
Seto� de�;Agricuttur8
Setor de Obra. pública.
'Dept. Muoicip&l :,qe E.trada. de. Rodegem.
Setor de Energia 'Elétrica
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Credito. Adiciõnsi'
ResíduoS' Pa'sslvos

.

RESTOS A PAGAR
Do Exércício de 1966
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9.599.84 6.252,15

Prefeitura Municipal de Major Viéira, 31 de dezembro der 1967.

Sebastião Grein Cos�a �." ".,., c 'lt.,j" o,,
\ Rei�aldo Crestani

Prefeito, Municipal
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"t.\Ao, compr�.r·· ,Café, 't I�mbre-se
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"

é ,o êaf�� 00,8 jque, conhecem, Caté .

T,Orrad,à� moído"�" E7�tr.egu� nó". mesmo' dia
.' ,..: em todos os pontos da' cidade.
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FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg: O(f Cart. Tit. I/n 448 Doc.

.lORNAI. SEJ.\ItANARIO ....: .. PÜBLICA�SE AOS SABA'DOS
1\ua Paula Pereíra, '7551761 ,. Fori�, 128 - Canoinha·.·. S. C:'"

Renovaçao de assinatura (50 números) NCr$ 5,00
;, Os"atrazados, -serão éobracÍós à base da' época. .

\,
. -' \ .

.

Exemplar avulso: NCr$ 8,15 • atual e NCr$ 0,20 o atrasado.

'\
i TABELA':::>E .PREÇOS DE PUBLIqDADE

,� A�u'Dêi�.��·Por ve� é' p�r "�entímetro de ;It'urà .,d!i' coluna:� 't __

ULTIMA PAGINA PAGINA INTERNA
... 1 vez NCr$ 0.60 1 vez NCr$ 0.50
Pág. inteira NCr$ 100,00 .... P�g. int�ir!l NCr$ 70,00

,,; .� l,_" N'" J'.� ..... ..1. � ......

i �;. �' ..
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OBS RVAÇOES':[�, ;' í '" 'ij ,'c

Originai. de artigol'enviadol a Redação, publicadol ou; ,

não, permanecerão, em poder da 'lJIe.ma•.. '

'. o'"
"

À. R�daçíô �ão eDdo.�il êorlcei{o" 'Jí:HitiêÍo. Jem ��tigÓ. Bllioodol:;",
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Catioinõas COIIJ .cucy, no "t-tiss S_ Catarina"

Tôdas as atenções estão voltadas hoje pua' Blumenau
•

onde se
realiza a maior certame de beleza do Estado de Santa Catarina

e onde Canoínhes, está muito bem representada por LUCY

SCHMITT. Saindo da simplicidade do seu anonimato, LUCY
vem sUrpreendendo a todos por sua categoria, beleza e desembaraço.
Em' apenas 7 dias de MISS CANOINHAS LUCY parece haver
batidos alguns recorda de apresentações oficiais,

para o con

curso de Miss

Curitiba. Dia

21 foi entre

vístada pelo
Canal 6,
quando tive-

"
mos r certeza
de que à sua

,

beleza, à sua

classe, pode
mos incluir

muita perso
na!idade para
sornar pontos
à conquista
do título de

MISSSANTA
/

CATARINA.
1

1
/

Apresentada
no baile dó
dia 17 no

Club Canoi
nhense, Lucy
já no domin

go seguinte,
dia 19, d�sfi
lou para os

associados do

3 MARIAS�
em Curitiba,
.ocasíão em

que colocou a

fàixa na

representante
daquele trs-

I
díctonal Club

-

Tôda a cidade ulá torcendo para que LUCY

SCH.MITT, .MiN Canpiniu�J',. conquiste ho [e em Blu
menau o titulo de .MiJ'J' SLlNTd CLlTLfRINLI de 1968.

-

Hoje no "Bec{jel" GrêmioXDdeJUJ!)o:
Baile Caipira da AABB

I. 7 anos
I

Estamos notando' pouca mo-,

vimentação " por parte do

Grêmio XV de Julho quanto
à sua tradicional e tão pró

. xima festa de aniversário.

Oficialmente, aliás, nada se

sabe a respeito, e julho já
está ai.

.

I

A temporada [unína de-1968 vai
ser aberta oficialmente hoje no

Salão Bechel com a realização de
monumental Baile Caipira. A ini
ciativa é da. Associação Atlética
Banco do Brasil que não dorme
dé touca. Os melhores trajes
caipiras serão premiados e estarão
nesta coluna na próxima semana.

Cel. Ovidio cidadão'
1resbarrense

\

o CeI. OVIDIO SOUTO DA
SILV 1\, eomandantsdo CIMH,
recebeu no último sábado,
em solenidade realizada -no

I Club Entre Rios na presença
de destacadas personalidades,
o titulo de cidAdania tres

barrense, o 1.0 outorgado
pelo Legislativo E' Ex�cutivo
de j?vem Município.

��
recebe0 o titulo-de ··cidadão

����

Notícias de

Major Vieira

Escreveo: Fraocisco KriaaD

A terra continua queimando
Conforple Dota publicada pelo

n08&0 amigo e correspoodente da
vizinha cidade de Papaoduva em

edi�lo anterior, ainda coutiuue a

queimar as terras nas maegens
do Rio Caooiohas divisando com

êste municipio. Muitos técnicos

já compareceram ao local afim

de verificarem .o Fenômeno, mas

até a presente data nada �e sabe
de concreto ao acontecido, mas

todos os ebitantes de ambos os

municípios acreditem que seja um

certo mineral que lá exis'te•.

Cartório Eleitoral em

Major Vieira
Conforme já hávi!l

.

puplicado
.

também em edição .anterior, que'
n08SO município teria um prepa
rador eleitoral, acaba de chegar
ao meu conhecimento que, por

portaria n, P144/68. de 14 de
maio do corrente, dó -Tribunal

Regional Eleitoral de Sànta Ca.
tarioa.

.

foi uomeado preparador
eleitoral oeste município. o sr,

ADIR FRANCISCO VEIGA, o

qual está atendendo diàriamente
durante todo o expediente. os

Prefeitura Muoicipal e também
00 interior do município, /60m .. _.

dat,a previamente marcada.
1

..

Portanto. as pessoas que aioda
não <pcssuem seu título eleitoral
e já completaram' (18), dezoito
aool deverão comparecer na Pre
feitura Muoicipal,' ou aguardar.
aviso po interior. Os mesmcs de
verlo oompsrecee munido» de 1\
Certidão de nascimento e (3)
trgs fotografias 3d. r

Prefeito • demais autorida

des viajaram 8 Florianópo.lis
Dia 20 pela manha segulram via

gem a capital eatarlnense, o Sr.
Prefeito Municipal, ácompatrharío de
Vereadores e outras autoridades,
afim de [unto com o Exmo. Sr.
Governador tratar de diversos as

suntos edmínístratívos' referentes ao

nosso município. Na próxima edição
darei informação do resultado da

viagem das autoridades acima men

cionadas.

Cerimônia Cívica .des dis

pensados do Serviço Militar
I

, .

De acôrdo com o artigo 37 letra
B

.
do Regulamento da lei do serviço

Militar, o municipio de Major Vieira
foi dispensado' do serviço militar
inicial,

.

e no dia 20 de maio .pp,
coll1pareceram na Junta \local gran-

�

de número de jovens afim de rece

berem seus certificados de díspensa
de incorporação, com a presença do
Sr. Nílto Aparecido da Cunha. 3.·
Sgto., Vereadores e demais autori
dades. Os jovens .dispensados jura
ram o compromisso e receberam
seus certificados.

1.0 aniversário do trista

acontecimento
/

Dia 22 de maio último, fêz .um
ano da triste tragédia em Major
Vieira. na qual perderam a vida
os [ovens'Nívaldo Bueno de Siqueira
e Geraldo Maltcheski. Jovens cheios
de encantos naquela época rosea

em que tudo era ilusão e sonhos,
êstes moços nos deixaram abrupta
mente e empreenderam antes de
nós a viagem eterna. Foi para nós
um profundo choque, que vem lem-

,
brar de maneira ctuel a transtori
dade de nossa' passagem por êste
mundo, a precariedade de nossa

existência terrena, Quando tudo
parecia sorrir-lhes, quando de
certo abrigava em seus cora

ções / grandes sonhos, quando a

estrada da vida pareciam·lhes
·(continoa Da página 8eguinte)

'Ornas & outras

'* Edson Hipólito de' Silva Junior, cari�oea- '* Therezinha Pires mui� cumprimentada no

csnoinhense cir�ulou pela terrinha revendo último d�a 23, data do seu natalício.
velhos amigos. .

,

.A.. HOJ'e/na Matriz C.ris. to Rei o enlace' '* Miguelzinho Procopiak inaugurou@@'tase-
l"{ ma- mana o seu nôvo e belissimo Karmann Ghia.

trimonial de AMAURY & ,JENNY. O jQvem indu'\trisl decididamente tem

Cumprimentos do reporter JP. bom gôdo. v

II \

N.979

,COMISSÃO MUNICIPAL DE! ESPORTES
-:- C O N V I T E -:-

Can'oinhas S. C.

A Comisslo Municipal .

de Esportes e a Liga Esportiva
Gllnoinhensl!. CONVIDAM a todolos presidentes de Clubes e inte

reesadoa em geral, para uma reunião, a realizar·se na S. B.O. dia 29

'próximo (QuInta Feira) a8 19.30 horas, com a finalidade de promover

os JOGOS MUNICIPAIS DE INVERNO. nas modalidades de FU·
TEBOL DE SALÃO. VOOLEY BOL e BASKET.BOL, e cense

qüentemente 08 preparativos para qs JOGOS�' ABERTOS .DE
SANTA CATA.RINA, a realizar s� em Mafra em Outubro próximo.

Certo que .conta á com a imprescendivel presença e colebo

raçlo de todos 09 dellportistas de Canoinhas, agradecem com as

cordiais saudações esportivas.
- -

GuUherme Prud Irineu Goozaga
Presidente da C.M.E. Presidente da L.E.C.

Canoinhas, maio de 196&.

, �------------I---

Aguardem para breve:

NÃO ME MANDE' FLORES
CHAMAS DE VERÃO

Cine
\

Teatro. Vela
APRESENTA

!

..:--:-
I

HOJE - !I. 20,00 hora. - censure l4 aDO.
I

/

HOTEL
,

I
com Gina Lollobriglde, Alec Guiooess.

,

Robert Morley.e Peggy Mount. J

Olalá. Que Hotel. Que Hotel. Até a Polícia evitava entrar

lá, com receio de ficar mal, vista. _:, Em Technicolor.

DO!\1INGO .. a. 1,4.00 hora. - cen.ura livre,

Hotel Paradiso
DOMINGO .. a. 17.00 e 2Q,00 ,hora• ...., ceneura 14 ano.

Chantagem007, Contra· , a Atômica
com SEAN CONNERY (James Bood), Adolfo Celi,

Claudine Auger e Luciana Palt,lzzi.
Lutando mais... Amando mais...

'

007 contra a Chantagem
AtQmica é a mais perigoae aventura de James Bend,

Em Technicolor.-

DIA -'" 27 ã. 20,00 hora. - cen.ura 14 ano.

OÔ7 :Contra a Chantagem Atômica
\ � ,

DIAS 28 e 29 - a. 20.00 ·hora. - ceneura 14. ano.
/

.

Estranha Caravana i
com John Wayne. Vera Ralsten, Marie Windsor,

'-Philip Doro' e Oliver Hardy.
Lutas �çarniçadas .entre COIODOS e assasRinos pela posae d.

terras do Oeste Bravio.

DIAS 30 e 31 .... 20,00 hor•• - ceD.ura 14 ano.

A Voz do' Sangue
cOm Gregory Peck, Anthony Quino. Omar. Sh8rif,

Daniela Rocca e Peolo Stoppa.
O filme que invade a alma humana em busce de uma

DaVa" dimensão. do mêdo e da coragem •

DIA 1.0• Sábado .. a. 20.00 hora. - cen.ur. 14 ano•.

100.000 Dólares para R·ingo'
com Richard Hareison, Fernando Seneho,

Eleonora Bianchi e Gersed Tichy.
Sempre destemido.... Sempre inabalável... Sempre, justo .. ;
RINGO. o já conhecido Bandoleiro-Herói. em. maIs uma

nova façanha. Em Teehnicolor,

",_II1III11III_----------"

(ertifi(àdoextraviado� Declaraç�6 UlV
Declaramos que foi extraviado

o '!�ific8do de propríedade de
n.o 161793, do veiculo At'ro

WilIys, côr preta, motor
..
n.o

B1-094627; aDo de fabricação
1961, com 6 ciliQdros, 90 HP1
expedido pela Delegacia Auxiliar
de Policia de Canoiohas, ficandQ
sem efeito o mesmo por haver
requerido a 2.a via.

Canoinhas, 23 de Mai9 de 1968.

PI Ind. e Com. Irmãos Ingman S/I.
Nivaldo Roeder

'

3v

Declaro para fins de obt:!lnsão
da 2a. Via, que fC?i extraviado o

certificado de propriedade de n.
.

170021. do automóvel marca

ford ano de fpbricaçâo 1946.
motor n. 99A.926.520, dom 85
H.P. placa n. 966·95, registrado
na Delegacia de Polícia de ltai6·
polis sob o n. 177/68.

/

'.3"
Canoinhas, 20 de maio de 1968.

Jorlel Manoel Alves
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CORREIO DO NORT,E
t

'

Instituto Nadonal de
,

'

"
,k

Previdênda 'Social
Agência em Canolnhas

'\ ,

Concurso para.. Datilógrafo, �criturário, Auxiliar
de' �,nf.rmagem e' Auxiliar Serviço M'édico

Torno público que, pelos Editais números I, 2, 3 e 4.
publicados no Diário Oficial da União! do dia 13 de maio de

1968, ,foi determinado a realização de concursos para as séries.
profissionais de Datilógrafo, Escri,turátio, Auxiliar de Enfermagem
e Auxiliar Serviço Médico.

"
"

.

O concurso será realizado para admissão no Regime da

Consolidaçãq das Leis do Trabalho, na forma do Decreto-Lei 225/67.
'I A.., instruções reguladoras do concurso, bem como o Edital
referido estão afixado!!; para conhecimento dos interessados, no
Pôsto de Inscrição.'

'
�

As, inscrições permanecerão abertas no período de 27 de

m�io a 15 de junho do corrente, ,e sômente poderão ser efetua
das neste, cídau ..

, à Rua Vidal Ramos, 310. no período horário
das 12,30 às 18,00, horas onde serão prestadas tôdas 8S informaçõee
relativas 80 concurso.

'

•

Canoínhes, 22 de maio de 1968.

Moacyr' Jósé de Lemos Agente

Departamento 'de- Estrad�s de
I

Rodagem
J

,Edital de Concorrência Pública
para alienação de 'materi-al inservível N. 01/68

,

IA 6.· Relidência do Departamento de E.tradal de Rodagem
cJe Santa Catarina (DERISC�, com lede na cidade de Cauoinhae,
t�lfá realizar no prôximo-die 10 dó mêl de [unho do ano de 1968,
Qoncorrência Pública, 'Dal co�diçõel abaixo e'.pecificadal:

.

I . Objeto da C';ncorrên�.j.a
.

a5 A Concorrência de que tra�a "o pre�Df.e Edital, deatiaa.ee .a

, alienação (yeóda� de material inlerví,�l ao DERSC, conatante
do leguinte:

1) 1 (um) Jeep Univenal. marca WilIyl. Ano 1951 -' Preço bale
I NCr$ 400,00;·

2) 1 (uma) Camioneta, marca InternatiÓoal, Àno 1953. Preço bale
NCr$ 500,00;

.

h� Referido. materiáil pMer�o .êr ,examinadol pe'ol interella'dól,
diàr'i'amente, exceto 801 lábadol, entre 14 e 17 horal. Da Ofioina
Mecânica delta Re.idêricis; Ina à Rua Vidal Ramol, 0.° 1005.,

'

'iI .' Da' Proposta
.t A própolta deverá ler apreleota'da, 'em dual (2) vial, datadal,

allinadal, com firmal recoóheêidãl, com indicação do enderêço
do proponente, 113m elÍlijodá.. faiúra, ou entrelinhai, e

I
devída-

. , ,mente teladal; .

'

'

ti>, (j prôl)oôcfllte de'êlai'ilrã,. por êxtenlo e em algarilmof, a -impor.
tância que p,agar� pelo lIlaterial dilcriminado:

c) A propHlti, iuntamente com à prova de depôsito da caução, de
( que trata' a olâusule III. deverá ler entrego'em envelope devi

damente fechado e lacrado, com a declaração por fora "PRO.
POSTA 'PAH1\ AQUISIÇÃO DE MATERIAL )NSERVí.
VEL" • EDITAL �. 01/68, e o nome do proponente.

III • Da Caução
O proponente deverá depolitiu. na .telouraria de. ta Relídência,

à importância' de NCr$ 4'()',OO (Quarenta cruzeir»1 novol) como caução
para garantia da propolta:

'

iI� A importâDcia oferecida lerá paga d'llntro de dez (10). dial, a

partir da notificação,,-do r�lultado;
b) A falta dei pag�mento, DO prazo fixado, importará na re.ci�ão

imediata dó compromillo de tr@nlÍerência, com a perda total
da caução'· preltada como garantia de efetivação da oper�ção.
devendo, 'então,

.

elta Relidência, publicar nôvo Edital da'

Coócorrência;
c� , AI deipelai decorrente. da publicação· do prelente Edital a ai

que por ventura lurgirem com a 'lranderência dOI 'materiail
ficarão a ,cargo do proponente indicado vencedor.

I .'
'

i,v • Dos Esclarecimentos
Elta RelidêDcia pra.t,ará elclerecimentol rele"cionad�. com o

pralente Edital, no .eguiote horário: dai 10 (dez) a. 11 (onze� horal,
diària�ente, exceto aOI lábadol.

V • Da Abertura das
.

Propostas
a� A abertura dai propollial dar-Ie.á àl 14 hora. do dia 10 �dez)

de junho de 1968, na prelença Ido. proponentel ou de leUI

repre.'eDtalÍtel legai., por uma Comiuão clallificadúra. delignada
pela Chefia delta Relidêflcia;

,

b) AI propoltal aberta. lerão rubricada. pelol proponente., prelentel;
c} AI validade da cODcorrência dependerá da aprovação do Conlelho

Execútivo do DER/SC:
-

d� 'Todo. OI acontecimentol I
relacionadol com a abertora dai pro·

pOlts� letlo lavrado. em ata.

VI • Do Julgamento das Propostas .

I� A Comi.�ão julgadora apre.entará - parecer
.

com a clallificação, :

por ordem dOI concorrentel, em relatório iu.tificativo,' que lerá

.

encaminhado ao Coolelho Exeeutivo do DER/Se;
b} O Conlelho Executivo relerva.le o direito de aceitar total ou'

parcilllmeote ai propoltal, 00 ainda de anular, a coócorrência, '

,

DO todo ou em parte, mntjvadamente e Com iUlta cauI., inde-
.

pendentemente de interpelação judicial 00 extra·iudicial.,
Canoinbal. 17 de Maio de 196_8.

í

'João Alberto Nicolazzi - Engenheiro Relidente 3x

,( ,

)

�v

Edital de Citação� Soc. Beneficente Operária�

com o prazo de p' t
- de c�' t d' t I D" t

.-

d S ied dres açao e on as a a ua Ire orla a ocre a e

trinta (30) ,dias Benefjcente Operâria, relativo ao período de
"

--' Maio/67 a Abril/68
O Doutor Tycho Brahe Fer- É

,. ,

, D
I
B I, T, P s, i._

nandes Neto, Juiz de, Dírelto Refor;ma de Empréstimos .

\
da Comarca de Canoínhas, Pagamentos de empréstimos em nome de terceiros NCr$ 3.561,10
Estado de Santa Catarina, na Construções ! '

forma da ,Lei, etc. Pagamentos efetuados de mão obra e material

FAZ SA.BER 80S que o pre- .,
da gestão aptertcr .�

sente EDITAL DE CITAÇÃO Pagamentos efetuados de mão obra e.QU!terial
da gestão atual

virem, ou conhecímenro dêle
tiverem qu�,' por, parte de Diversas Despesas

.

leonyra Westphale Wendt, Papamentos, troféus, foguetes, fotografia, etc.

brasileira, solteira, maior,' C08- Seguro lneêndlo
tureira, residente nesta cidade, Comissões
cite os interessados incertos e

não �abijo!l, bem como � re-
I

presentante legal ou sucessores

da fiEma SANTOS AZEVEDO

SCHACK & elA., COD;l D Prezo
de trinta (30) días, a contar da

primeira publicação, nos, autos
de Ação de Usucapião Extra
ordinário, de um t.erreno urbano,
com a área de 1.600 m2, (hum '

mil to seiscentos metros qua
drados), correspondente às datas
D.·S 371 e' 373" cartas de afo
ramento municipal n.os 862 e

863, e' registro 99 e 100, sito

nesta cidade, à rua 12 de Se

tembro, onde f8� frente, numa

extensão de 40 (quarente] me
tros, confrontando de um lado
com, terras de Odilon Davet,
por outro lado com dita� da
Mitra Díoeesana de Lajes e

pelos fundos com terras da

Congregação Evangélica, bem
como uma casa residencial, no

mesmo edificada. Feita a 'Justí
ficação da posse, foi a mesma

julgada procedemte por sentença.
E para que chegue ao conhe
cimento de todos, mandou que
se expedísse o presente ec;tital,
que será publícedo na forma
da Lei � fixado no. lugar de
costume. Dado e passado. nesta
eídade, de Canoichas,'Estada de
Santa C a tarina, aoa'.vinte rilas
do mês de maia de mil, nove
centos e sessenta e oito. Eu
Zaiden E.' Selemé; Escrivã'o,
o subscrevi. ,

'
,

Tnho Brahe 'ernandes leto
Juiz de Direito 3v

x'
Publicação Oficial da

, ,

Prefeitura Municipal
de 'Ca,noinhas

Lei N. 814, de 21-5-68
, Concede Auxílio.

Benedito Th. de Carvalho Nétto
Prefeito Municipal de Canoinhal.
E,tado de· SaDta CatariDa, faz
laber que a Câmara Municipal
deéretou e; e'u IBDcioDo a leguinte

L E I:
Art. 1.° - Fica o Chefe Ido

.Poder Executivo 'autorizado a

conceder um auxílio na 10ma de
NCr$ 300.00 (trez6ntol cruzeiro.
novo.), ao Jardim de Iofâoeia
da Comunidade Evaogélica Lu
therana de Canoinha •. ,

Art. 2.° - A. delpela. deror:
,rentel da prelente lei. correrão

por conta do excello de arreca·
I '

, •

dação do preleote exerClCIO.

Art 3.° - E.ta lei entra em

vigor na data de lua 'publicação.
Canoinh9l, 21 �e maio dê l!968.

Benedito Th. CarvalhJ,Nétto
Prefeito M�oicipal

(

A prelente lei foi, regiltrada e

publicada na Diretoria de Expe-:
diente é Pelloal: no dia 21 de
maio de 1968.

"

Antonio Sou�a Gosta
,Dir. de Exp. e Pelloal

"

25 ..5-1968

2.813,60

2189,61

123,80
210,9,4

Pagamentos n;ferel'lte a subvenção
'Despe$a� com, Empréstimos

Pagamentos juros e comissões etc.
,.

Despesas com Bailes
Pagamentos músíea le diversos

Saldo em Caixa-
Saldo em caixa em, 24/04/68

\
.

35,00

\
(

321,55

551,,6,0
"

5!2.9Q
,

10.320,19SOM A "NCr$
C R É D 1·1' O S
Saldo-' Anterior,'

Ner! 27,55Recebimento da gestão anterior

Aluguéf. Recebidos " \Banco do Brasil S. A:, Esc. LIDER, CARTORIO,
I

BARBEARIA E ECONOMO 2.582,00
Rendas de Torneio de Bolão

Recebidos de díverscs times

Emprestiroos
.

Empréstimos. efetuado em limite opêracionário elÍ\
nome de terceiros

Subvençõe� . ..

Recebido do M E C. em 2"3/11/67
Renda de Baile. '

Recebido referente mesas e ingréssos
Auxilios e Donativos I

Recebir;io da Prefeitura MUniéipal de Canqinhas e
.

F,irma Mússi S. A.
Credito ao Economo

Import. creditada em nome da SOC.; reto ra'teio
de energia elétric..

Juros
Juros líquídos creditados em nome d� soe.

Diferença de Emprestlmos • I

Recebido saldo de empréstimos em nome de terceiros
IMensalidades e JÓ�••

Recebidas durante junho. dezembrc 67

SbM A NCr$

,425,00
'\

4.800,00

49�,15

541,ÇO

455,93,

60,00

813,30
10:320,19

Canoinhas, 23 de maio- de 1968� ,

Guilherme P:ru�t -:- Presidente da SBO.

Parecer do Consêlho, Fiscal
. o 'Consêlho Fiscal da S. B. O.j por, seus membros abaixo

assinados, tendo examinado o presente balancete e todos os-

documentQs referen'tes, ao JDesmo, achou tudo em ordem. fi
I '\

•

'Alcides Schumacher - Jair Cõrte - Hebert Sachweach oi

Alirio Dias Heinz Fischer '.

\
'

'MAJOR VIEI"RANotícias de
(coDel�8ão)

desdobrar-se as suas frentes com margens floridas e paisagens ,

belas, eis que a morte implacável os 8 arrebata. A morte não \
foi o fim, porém. Esses jovecs viveria em nosso �oração e na

nossa memória. Suas virtudes serão um exemplo 'para os que 08

conheceram e serão proclamadas para 88 gerações vindouras.

O culto' de suas memórias nos deram' a sua prf'sença eterná

entre n6s. Partilhamos 4.a gl1aDQe dor dos SeUS p'üs, irmâo� e

deJPais parentes ainda de!!olados, mas cumpre refletir qUE" úm

dia nos ,encontraremos todos;
/

, Falecimento,

Faleceu di&. 3 de maio p.p., -q sr. Estefano Barrankiévicz,
com 96 anos de idade. A longa existência do venerando 8.ncião

que ora desce ao sopo. dos justos, foi um continuado exemplo
de .correção, de vida Mcemplar, de amor ao próxii:r-o, de bondade.

.sua morte foi placid� e tranqüil�. :Ele Re'�tiu quI') �umprlu
seu dever aqui na terra; !l !!lua passagem por êst�'mundo fôra

ptof'icua 'e útil. '

'

EstefaDo 3arrankiévicz, deixa no luto 10 filhos, 76 netos,
187 bienetos e 1 trineto. Morreu materialm6!nt'e mas continua

vivo eÔl nossos" corações. 'E 'Cada vez que nêle pensarmós, lá
onde se acha, seu coraçAo palpitarll de grata amizade: ORAI

POR :ELE .

Baf da Sociedade em pleno funcionamento
Desde o dia '26 de abril p.p., o b�r da Sociedade H.R.E.

"28 de Junho", funciona diàriamente' até às 23 horas, à disposiçio
dos senhores s6cios. O bar está� sob a reponsabilidade do sr..

Apolinário Tyska e sua equipe, que atende a todos com 0&

melhores préstimos possivels. P1rabéns à Sociedade. v

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VOLK-SWAGEN
dep,e,rg�ntas

Qualquer informação técnicà sôbre os veiculas
Volkswagen ou a r�s'peità da indústria que os produz,
poderá ser solicitada por nossos 'leitores.' As respostas
serão fornecidas, ; dtretsment.. , pela emprêsa, através de
nosso jornal. ,Com isto" objetivemos prestar mais um

serviço de utílídade. pública a nossos leitores e a todos
os usuárros de veiculas. ,',

"
'

.

..-

.

As �liirtas poderão ser di.rígidas
..,

a 'êste jornal \ ou -ã
\7,'olkswagem do Brasil, Departemento de Imprensa, Caixa
PQstal 8406, São Paulo.

. Côr do óleo, do Cár�er,
"A côr do óleo, do cárter : define o' estado do motor?

Alguns veículos /spesar de bastante usados' continuam
mantendo o óleo claro e limpo, enquanto que outros,
novos, com motor recóndíctonado, apresentam, quando
da treca do .óleo, uma coloração escura 'fazendo com que
se suponha' Um .acúmulo de resíduos ou baixa compressão.
Qual 'a explicação?" (Sérgio dos Santos - GB).

Resposta da Volkswagen d9 �rasil: Depende
do tipo de óleo usado, Os óleos HP têm a propriedade
de manter as impurezas em suspensão, possibilitando o

seu escoamento por ocasião' da troca de óleo, e mantendo
o motor Iímpe: Logo após se colocar o nôvo óleo IIO,

.
êsse começa a escurecer, sendo isso perfettsmente. normal,

\, constítutndo tncíustve, .uma ceracterístíce dêsse tipo de
óleo. O fato de estar sujo indica apenas uma proteção
ao motor e não um desgaste �xcessivo., ,\

Os óleos minerais· puros, sem detergent@s,. não
.

mantém �,sujeira em suspeúsão, apresentando-se sempre
limpos e com coloração clara. Nesse caso 'a8' impurezas
'ftgam depositadas no interior do motor, em .prejuízo de

/seu funcionamento e mesmo um. motor com desgaste
'acentuado, enquanto o óleo fôr' nôvo, não apresentar'á
.sinab, evidente! de ,cansaço.

l

Adaptação de rodas

'\

'

"l!:: prejudícíal a ad�pt8çã!, de rodas, 8fo 14:' d,
Kombi,"no sedan Volkswágen?",(João Carlos C81ÍlargQ -" RS}.

Raspos'ta da Vô'lkswagan do Brasil: Ees� adsp- '

tação requer espeçadores \especlais tanto na traOseira CalDO
Da dianteira, fazendo o conjunto trabalh8� como se estí-

, ' \..

vesse equipado .com tala Iarge, Q que não ,recomendamos.
Além disso, a8 rodas dianteiras bateriam nos bordos -dos

, pâra-Iemas, danificando-os e aos p'neu�.
,

\ BO�ba de �asollna '( !

"Como dE'VO 'proceder" para evitar que o pino 'da
bomba de gasolina do meu Volkswagén escape? Por-que
8 fábrica ainda não solucionou em definitivo êsse pro-
blema?" (Wilso Gomes - GB). '

,
-. !

. Re�posta -da Volkswagen" do Brasil: 'Percen

t,llalmeote" em,
relação à nossa

prodf,ão.
foram raras as

constatações de fatos como êsses. 8S tomando conhe-.
cimento de alguns. há muito elimi amos essa posãíbílí-

, dade, modífícendo o tipo dé construção da bomba. Nas
.bombes antigas; onde ocasionalmente o problema poderia'
aparecer, coloca-se externamente uma chapa, de retenção
para li) pino, o que não apresenta nenhuma dífículdade,
não requerendo sequer a .desmontagem .do conjunto .

. Clássica' acelerad�
"Gostaria. de saber se ao desligar o motor do meu

,sedan VW devo antes dar a clássícs aceleradinha? Tenhe
reparado que muitos proprietários assim procedem, mas

8S exphceções são divergentes. Há vantagem, ou desvan
tagem nesse procedimento?" (Douglas 'Vícenzo - RS).'

,

Respost� da VO,lksVlÍagen do B�asil: Dependendo
do tipo de motor é necessárto adotar êssa procedimento
como medida de' segur�nça ou proteção. É <> que se deve

'azer nos motores a' dois tempos, prtncípalrnente os des

providos de dispositivo automático de lubrificação.' Todavia',
nos motores, convencionais a, quatro tempos, de, ígotção

, por cen�lh8. como os motores VW, isso' traz 'mais des-

vantagens, d? que vantégens," "(,

Ao se dar 8 clássica acelerada desligando-se o motor
\

em seguíds, 11 mistura de combustível admitida nos

chtndros é enríquecíds e não queimada, condensando-se
nos anéis e pistões tão logo o motor comece a esfriar.
A gasolina condeDsll�a irá lavar a pelfcul�, de óleo 'das_,
par'edes do cilind'ró, tão necessária à lubrificação inicial
duraate a próxima partida. Al$m disso poderá, coDi o·
decorrer do tempo-e �pcessivas opera,çõe!1, conta'min8r O

óleo do cárter.
,

Óleo de Freios

"""'Verifico regul�rmentp. o depÓSito de óleo de frei'os
dó meu carro e gostaria de saber se, mesmo não_ sendo
necessSrio cOOlpletar o nÍvt'1 do reservatório, seria preciso,

"

depois de um ,certo período, proceder à troca do óleo do

siste�8. Caso seja nEcessário,; qual o .prazo çiet�rmi�ado',
para 8 re,lilovaçãG?" (Cid Sil\Teira - São Paulo).

,

'

+-
, responde

Leit'ores r,

I'

,+

,

'Raspl?sta da �olkswa��n do
. Brasil: Nao é 'prt!cI80 a renovação
'perrô-nes, visto, que ô flui10 original
VW para freios' não se altera, COIr. o

!

tempo t' o, uso. A contaminação por
'impurezas também não ocorre em

face da perfeita vedacíto e proteção
do sísteme,

últilDél novidade

,

,
.

,

É aconselhável," entretanto, efe
tuar a renoveção :do fluido por oca

sião "de �m eventual reparo no sis
tema, aproveitando, inclusive, 'a, opor- ,.,

tunidade, 'para um, completa revisão
nos freios. " (v

'.c, Casa Erlita'
-,
\ ------_.__...._-----

'.

Assine! Leha! Dbulguel
/

\ ,Correi,o do N,qrt�
.:'

. \ ".Ó' ( I \I_ �! 1\

....
--""_'\

\

Ganh�r dinhejro é uma das porq�e elm ci�a, ela, tem o complicações de útkina.·
coisas boas .da vida. que é indispensável para fazer E nem tiJóas aquelas. despesas'.

Por isso tem tanta gente (entrar mais dinheiro: um de..gasOiirra, óleo, pneus.
tentando, por .todos os meios grande espaço para a carga. V. está entre aqueles que estão
possíveis. ,

Maior que o de .qualquer outra lentando ganhar dinheiro?
Um dêles., por exemplo, é camioneta,

"

Experimente, transportando, .

transportando "cargas: sempre dá Com duas grandes portas cargas..
para fazer entF,at' um bom

"

"

laterais, para' não perder tempo Mas aceite um conselho:
,.dinheirinho. \ .,; \, carregan�b ,e descarregandq. .'

escolha cima cilmioDeta
Mas, sabe quem sempre acaba E e�balx0,. ela. tem tudo aquilo. _para "faier ba8tant� dinheiro

ganhando:,mais?
'

.' '."': "que eVita o dinheiro $aw. . entr�r.sem deixar
.
Aquêles que deixam menos Sua mecânica é a 'mais simples ba,stante dinheiro,sair.

djr:1heiro sair. \ que existe" é Volkswagen. Venha conhecer a Kombi.

t.1�s usam a KombiVolkswagerí, !'Jão dá tôdas acjuel<;l.8 Volkswagen em nossa loja,
..... '1/ .' \ \\

�M� A L L'O N &
)
:'. �

.

•

\.J... .

C I,A.
Rua Vida} Ramos'

r

Esq. Rua Barão do Rio Branco CANOINHAS
,

\
s.c�
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Já em Blumenau a nossa

bonita .' e simpática candidata
do título de Miss Santa Catarina, Anó XXI

ssnhortta Lucy Schmitt. Vamos,
torce� e bastante.

',x x 'x

Uma turma 'de canoinhenses
está Se, aprontendo }:-ara 'uma

Olegário Benda: o menino) grande caçada em Mato Grosso.
Fernanda filho do sr. Douglas x x x

Benkendort; a garotinha Estiveram em Santa Catarina
Janainq filha de sr. Milton os l\4inistros General Afonso
Mendes. de Albuquerque Lima e CeI. O engenheiro da Prefeitura,
D' 29 sras. donas: -!.!lrbas Passarinho, O primeiro dr. Luiz Fernando Fuck, estevela : as

d P t do Interí
, J

Isidoro esp. do sr. José João a as a � nterJ(�r e o segundo em oinville, � convite do Pre-"

Gonçalves, res. em Monte
-

I
do Trabalho. f�ito dr..Nilson Bender, parti-

Castelo e Vi/ma esp. do sr.
x x x cipando de um curso Intensivo

Walter Camoos, , os' srs.: A grande firma dos Irmãos de administração integrada mi-

Sizinio Kuhn e Antonio Zugmsn vai adquirir imóvel d� nistrado pelo IBAM.

Costabile; as . srtas.: Genni um alqueire na área industrial, x x x

Hattmann e (ilorinha Bilinski; no bairro do Fri'gorífico, para A Comissão Municipal de

O jovem Luiz Piechontkoski; ali instalar uma grande lamí- Esporte vai dinamizar 'suas ati

O garotinho (Ilaucio Emilio nadora, fixando smda maís a vidades a partir de junho, vi

filho {/o sr. Luiz de Paula, e nossa cidade como centro do sando bem preparar a nossa

Silva,
'

seu grande empório i'ndulltrial. representação nos próximos
x x x Jogos Abertoe em Mafra. Assim, '

Estevt' em nossa cidade, terça já foi. ínstttuído o Torneio
feir-a úlríma, o MM. Juiz

/

de Municipal de Inverno.
Direito da comarca de Palmas, x x ai:

quando fez uma visita de cor- 'O CeI. Ovídio Souto da Silva
tezia ao seu colega dr. Tycho já é cidadão tresbarrense, titulo
Bra�e Fernandes Netto. que lhe foi conferido, c0D;1 jus-

'.

x x x, ,tlça, pelo Legtslatívo do Muni-
Também esteve ràpidamente cípío vizinho e entregue -solene

em nossa cidade, o Secretãrío mente sábedo. último.
de Vtsção é Obras Públicas dó x x X / ,

Estado, engenheiro, dr. Adyr « E a tão falada ponte sôbre o
Marcolla. 'Í'io Negro, em Três .Barras,

. ,'x x �
"

agora ,va,. sair mesmo, . num
O sr, f\ry Hauffe e seu cunha- '

patriótico .

entendimento dos
do W81�imiro Scoltze, residente Govêrnos do Paraná e Santa
em Rio ,Negro, comemoraram, Ca'tarina:
em conlllnto, Jubileu de Prata
de feliz consórcio, sábado, .dia H,
na residência do primeiro, numa
bonita'e feliz festa entre fami-
liares e parentes. 'I

Ániverserietites dà Semana
ANIVERSARIAM";SE"

. HOJE: a senhora dona,
Delourde« esp. do sr. -Milles
Luiz Zaniolo, res. em Curitiba;

I os srs.: Antonino Nicolazzi,
:1lalo Bastos, res. em [oinoilte,
Michel N. Seleme, ldalino r.
;TúlitJ, /(art Otto Wagner,
Rolando Beulke e Estefano
Marcos; os [ouens: César
Kohler e Viegando Hau.be;
os meninos: Renato Luiz titho
do sr. Sadi Seleme, Ado/ar
filho da rr. Rodol! Frantz e

Adelmo filho do sr, Angelo
Alberti; a garota Regina filha
do sr, Ladislau Dambroski.

Amanhã: as sras. donas:
Silvia' esp. do sr. José Pan»

.

gratz Filho, _Inácia esp, do
sr. Flávio Borges, Sueli
Iaroslaua esp. do sr. Saul
Flôres e Rainilda Ursula, esp.
do sr. Ewaldo Grosskopt, res.
em Itajuba; os srs.: Héine
Hauffe, 1IS. em Itaiat, Doriual
R. do Nascimento e Epami»
nondas Simões: as meninas:
Maria Jtüia filha do senhor
A,ntonio da Silva, Bernadete
fi:lhal do sr. Alfredo O,osskoPI
e :Elizabete Maria fiilho do
si. Alcides Gomes; os meninos:

. Aluizio filho do sr Aluizio
M;arcinichen e 41ário Mülbaue!.
o �DiQ 27: a sra. dona Maria
Edelt,.udes esp. do sr: Migue�
PrtlcoPiak;

- o· sr. , Clemente
Becker; o jovem

.

Mário Ro.
berto Ferreira; os meninos:' "

I!_erhando Luiz filho do .}r� ..J .

r

,:;,";, ,.' ,\, TITULOS . E'L"E'iTORA'ISFernando l!reiberger., e Luiz I

C
','

.1v/T
\,

"

.Ren.to,'Uhodosr. LuizPacker. ,: .. onvife ,: 1 ;.11''ssa ,: � Escreve: "10Ão' WZORE'K'
.•. Dia 28: as sras. donas: Hã ainda uns cidadãos no Interior. do município que não

Noldina "sp. do sr. Vicente P,rofessôres e alunos do Ginãllio Normal Prof. Silvio conseguem compreender o grande dever de alistamento eleitoral.
Dambroski e peattiz esp. do P. de Freital! Noronha, que funcioná anexo 80 Grupo Escolar, Po que? As !!aUBaS são div�rsas. Vamus apontar algumas: 1.0)
sr. dr. Moaci, Budant; os Sts.: "Almirante Barroso", vêm por intermédio dêste �oin81-, Esc8!i8e� e ineficiência das escolas primárias no passado. Isto foi

Çit'brael B. EI.Kouba, Nivaldo, convidar Ott pais de, alunos e o povo em geral par. a missa uns 20 anos atrás, mas' hoje ainda· reflete-se a deficiência de

Damaso da Silveira e Dio-' de 80.° di. de falecimento, ex 8e� :I'eza,da pele alma do ,instrução daquêles tempos, porque ser in&truído não se resume
I nisio Karnas; a srta. Lourdes mestre e amigo Prof.' PEDRO REITZ, '-,dia '27 de maio, 'às' em saber ler, escrever e decorar um pouco de tabQada como era
do CàtmO Becil; os jovens: 19 horas, na Matriz Cristo Rei, de�ta ·éidade�' em voga nos tempos idos.' 2.°) Exagero e certa desmofaliz8cio
Alcides lar"ochéski, Agenor Caooinh8s, maio de 1968.

' ,

, 'Iv da pfopsganda poJítica posterior à revolução de 64, quando OI

Paulf} Sidotak, Renato Olsen, 8gitadores e filo-comunistas faziam muito alarde. 3,°) Como

Hélio José Simões e JC$é' efeito desta agitac�o desregrada, formou-se Q conceito que O

.

_, t!.tulo eleitoral inter�ssa tão somente aos 'inescrupulosos e "baru-

Jin�rafi1Jj1fiU3QQ�fiUaQQJi1QgQQgQQQQQ&lQfiU·�QQQ'iUilQ�liUa lhentos" para auferirem lucros diretos das eléições.
Dl '

. ,,', ,

'\. ' V m Quanto à escassez e ineficiência do ensino primári�, nos.

q Acolc.hoados
.

'> 11,00 I �. I
Xadrez Paú.Ust� /. ,.0,65" m dias de hoje, o problema Está resolvido satisfatoriamente quase

PJ LUIZlne 075 .. /_ m ·em tôdas as localidades do interior, onde as professoôras, realmente
r:;. Brl"m arranca to·co' . 1,60

"

" Xadr�z C.ata, r, inense 1,60 =,
WI1

- t'M
trabalham, formando cidadãos do futuro, cientes de séu!l devt>res

Dl' Blusas de malha pa.ra senhoras a par�ir de,.' 5,00' m para com a Pátria. Mas, onde houver deficiência de ensino, o
- problemll continuará de pé par� o futuro.

m Blusas de malha para prianças a partir. d. �,50 m
ftj' Zft Sôbre a propaga'nda politica m�is recente em que pre-

I WI1 Ternos para Primeira 'Comunhão a partir de 16,00 � ,dominava quase sempre elemento bom, de convicções definidas

I � Camisas de tricoline, m. comprida, para- 'primeira C�munhão 5,00 � e certas, nada h'á ,a objetar. Houve união e bom senso, t9nto no\
UI tu 'meio dos simpatizantes da ex-UDN como nos do ex- PSD e PTB.
I� m

WQ G d d d d
"

d f I t?IoI Tudo entraram na ARENA er embora em alguns setores menos

ae rcmde varie a e. e artigos e inverno para' tê a, a ami ia, &II impor_tantes esta união, assemelhou· se a uma mistura de azéite
Pftl I d'F ,I ,

I m com água "flutuando" cada qual a seu modo;, salientou�!!e, DO
Ul/ pe OS ",enores preços' ,a praça. aça uma visita à, popu arissima" tu entanto, entre, os patriotas escl�recidos e de boa vontade, uma

� -CASA PAR� TODOS, ·a mais barateira da Capital do Mate. !
-

grande cooperação, congregando os cidadãos que de fato en!!al'am
Wll t?IoI a arte de goveroar do ponto de' vista mais sublime, 'e não como

ce t:] acontêcia mUita,1I vezes, antes da revolução: g�Jgar ponto�, ganhar

! (A S,./,A· P A-D I A,>, '-T 'O 0-,0'5 _�, dinheiro, agitar... '

.

JW,!l '1'\ r-\ . t?IoI
Como vemos, hoje não temos mais razão para dizer que

ce � o título elei,toral não interessa. Todos, oS motivos dêste'desinte-
ftl Rua Paula Pereira, 356 _ Fone, 381 2v rft rêsse ruiram por �erra. Por-conseguinte, cada' cidadão de maiori-

= � dade, sE'ja êle da roça, da vila ou da cidade, deve ser eleitor,
lII6Il tU porque' a Pátria regenerada espera que cada um cumpra o seu

'mri�Eil.ii5fjnfjfjaEii5f.ii5aEiEifjafjrJi;;iEifjrJEji!ji!jrJi!jEifjfjanfjfj dever. v

,

comandando pessoalmente a

grande campanha para elevar
a 8a. zona, Csnoínhss, Três
Barras e Major ;Yieira, para
20.000 eleitores. Dr. Tycho 'ex

plica que a coisa é bem fâ'cil.
Cada' eleitor deverá conseguir
mais um, apenas.

� x x x

Na surdina está sendo levado
a efeito um campeonato de
truque pelos elementos da co

lonia Iíbaneza, e ao que soube
mos está DO fineI do 1.0 turno,
com 8. dupla Ithass-Rtmon na

vsngusrda e a João-José na

lanterna. Também soubemos
que para o término das disputas
já t�m 3 cabrttçs, 3 litros de
wiski e 1 barrtl? de chopp.
Contamos com o convite para

o agape.
x x. x

-

E o nosso futebol está azor
dando agora. Domingo tivemos
o reaparecimento do -Palmelras
que derrotou bem, em porfie
amistosa, ns baíxads, o Cooti ..
nental de Rio Nerrinho, por
4 a \0, e no Campo da Agua
Verde, o União ven'!eu a equipe
veterana por 5 8 2. V

..:. Dia 30: a sra. dona Cecilia
,esp. do sr. 'Alexsndre Novak;
os sr s.: Pedro Dambroski e

Vigando Prust; as srtas.:
Jâtia Semplowski e Maria de
Lourdes Fernandes; os me

ninos: Wilmar José filho do
sr. Fidélis Carvalho do Prado,
Fernando 'Luiz filho do, sr.
João Tokarski; a garotinha
Denise Regina filha' do sr,

Max Wachtel Fo; o garotinho
Carlos Eraldo filho do sr,'
Eraldo C. Brand.

"

Dia 31: o sr. Hercilio G.
de OliveÍTa; as srlas.: Genove,va
/(risan e Adélia 70karski; o

jovem Guida Pru st.

Vozes da roça

x x x

O MM. Juiz Eleitoral está

Aos aniversáriantes os nossos
'Votos de' inúmeras felicidades

.' ,.

I'
"

II
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Agasalhos' para o frio
MAIOR SORTIMENTO

MENOR PREÇO
. I

Fischer Magazif)e

Cblch'ões

,Casa Fischer- de Móveis

PR,OBEL':

de Mola I'

, "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




