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Operação Santa· Catarina
Um sério trabalho (ooldenado por Lothar Paul -,

Conforme já foi anteriormente divulgado, a ADESG, As

sociação
.

dos Diplomados da Escola Supericr de Guerra, foi
incumbida de efetuar um levantamento das condições psico-sociais
e politicas no nosso Estado, para fornecer subsídios a um plane
jamento integrado 80 Desenvolvimento com Segurança dentro
do Plano Estratégico do 30vêrno Federal.

·

_ A missão foi denominada «OPERAÇÃO SANTA CATARI-'
NA», tendo II execução 'sido entregue a uma comissão de auto
nível intelectual e técnico.

Perfeitamente aceita quanto à sua importância. pelo Estado
Maior. das Fôrças Armada .. , EMFA, a Operação Santa Catarina
iniciará sua segunda fase, qual seja um levantamento a sar efe
tuado díretsmente nas 8 zonas fisiográficas do Estado catarinense,
durante êste mês, sob a orientação do Sr. Lothsr Joaquim Paul,
diplomado pela escola Superíor de Guerra, e dirigente de vári.oi
cursos estaduais sôbre doutrina de Segurança Nacional. Da mes

ma forma o Sr. Lothsr Paul, possui diversos títulos comer

Diplomado pela Escola Superior de Guerra, onde �xerceu o

carga de chefe do Planejamento no campo psico-socíál desta
Escola; Coordenador de dois ciclos de estudos sôb.re Segurança
Nacional, realizados em Santa Catarina, pela Associação dos

Diplomados da Escola Superiór de Guerra; agraciados com a

comenda Marechal Rondon, ''-um exemplo aos brasileiros» pelos
serviços de pesquisa efetuados na Baixa Amazônica: Ex- Presi
dente do Clube de Diretores Lojistas de Blurnenau e conferencista
na Segunda Convenção Estadual de Joinville; Ex-Goverriador do
Distrito Rotárío 465, que compreende o E!stado de Santa Catarin'a
e. Diretor de protocolo da Convenção Internacional de, Luzerna
Suíça; Conselheiro da Direção Nacional dos escoteiros do Braeil
Petrópolis, Estado do Rio; Delegado no Estado de, Santa Catarina
dos :Jip�omados da Escolá Superior de Guerra; Secretário da
Associação Comercial e Industrial de Blumenau; agraciado. com a

medalha da Educação Florestal do Ministério da Agricultura, pe
los trabalhos realizados em Santa Catarina em pró I pa conserva

ção Florestal; Presidente do Centro Permanente de Estudos sôbre
Segurança em Blumenau: a Presidente do Centro Permanente
de Estudos sôbre segurança de JoinvUle.

Retrato de uma personalidade, sr. Lothar J. Paul é' um
catarinense legítimo, profundo conhecedor. dos problemas do
nosso Estado e dedicado homem. público.

Contando com o pleno apoio do Govêrno Municipal de Ca
noínhas, Três-Barras, Major Vieira e Monte Castelo, quanto ao

trabalho que ora inicia, estamos certos de que terá dI;! tçdos os

govêrnos municipais e catarinense pertencentes às classes diri
gentes, a mais calorosa colaboração na missão de tão alta enver

gadura, cujos benefícios atingirão a solução de problemas sócio
econômicos que prejudicam o progresso e o desenvolvimento do
Estado Barriga-Verde.

"

Aqui na região Canoínhas, a coordenação está a cargo do
Dr. Tycho Brahe F. Netto que tem como colaboradores, os se

nhores Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira, Sr. B. Therezio de
Carvalho Netto e o Sr. Sydnei C. Corte.

Os colaboradores de Canotnhss, fizeram um curso de pla
nejamento na cidade de Mafra ministrado pelo Sr. Lothar Paul.
Os auxiliares desta operação são todos os homens de boa von-.

tade que desejam ver Santa' Catarína no seu verdadeiro lugar.
Em Canoinhss, Três Barras, Major Vieira e Monte Castelo,

os dirigentes credenciados contam com a' cooperação do Campo
de Instrução Marechal Hermes, Prefeitos, Rigesa SA., Inspetores
escolares, Professôras, Associações e órgãos de classe, Acaresc,
Escola Agrícola,' Líons, Roteri, Sigilo, Grêmio, proüssíonsts libe
rais, funcionários, estabelecimentos de ensino, órgãos públicos,

· órgãos da imprensa. Enfiai contamos com todos, pois esta «ope
ração interessa a todos».

O escritório da «Operação Santa Catarina» está funcionando
no Edifício da antiga Renner, hoje da �MAUA» próximo a'

Prefeitura Municipal. Se você 'amigo leitor, tem algum 'dado ou

fato interessante, apreseute-se a.um dos 'credenciados e fale fran
camente, necessitamos do maior número possível, de dados e informes.
Coopere' com a «Operação Santa Catarina» no setor de Canoinhas.

,(Parte dêsse artig� foi transcrito do jornal «Cidade de Blumen8u») .

NCr$ 320.000,00
>

I'

CanoiRhas - Santa Catarina, 12 de julho de 1969

Diretor:
'

Rubens Ribeiro da Silva
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA AOS. SABADOS

NOTICIAS
,

1. Em visita feita ao Indus
trial Sr. Wiegando Olsen, na

localidade de Marcílio Dias, o

Sr. Prefeito Municipal acompa-

I nhado do médico Dr. Osvaldo
de Oliveira, trataram da expan
são do Parque Industrial daquela
erganízação.

'

•
O Sr. Wiegando Olsen, radi

cado há anos em Curitiba; mas

mantendo parte da Indústria
Olsen aqui, deseja instalar outro
setor fabril.

Notícia. pará nós, deveras
alentadora, pois vem confirmar
o que sempre afirmamos quando
dizemos alto e bem som que
"Canoíuhas não o bananeira
que já deu cacho" e que em

futuro próximo e promissor gal
garemos unia posição ainda
melhor entre os municípios' ca
tarínenses. Seremos, nós temos

certeza, um dos municípios mais

importantes 'de Santa Catarina.
A Prefeitura irá pleitear com 8

COHABlSC a construção, em

Marcílio Dias de 50 casas popu
lares, talvez 25 na Xarqueada
e 25 em Marcilio.

'2. Tivemos dia 4, conforme
fôra amplamente anunciada, a

. visita do Gen. Silvio Pinto da

Luz, ilustre Presidente do Insti
tuto Brasileiro de Desenvolvi
mento Floresjal, Sua Excia. se

fêz acompanhar tios srs, Darci

Pereira, Delegado do IBDF
em SC, Dr. Cláudio Lassance,
alto funcionário do IBDF, Dep,
Romano Massignan 'e' outros.

Para esperá-lo veio de Brasília
o Dep: Àroldo Carvalho, de
Curi�iba o Preso do Sindicato
dos madeireiros do Paraná sr.

Altavir Zaníolo, de Monte Cas
telo o sr,' Aníbal de Luca, Pre
feito Municipal e daqui uma

caravana composta do sr. Pre ..

feito Municipal, do Presidente
da Associação Comercial e

Industrial de Canoínhaa, do

Prefeito de Três Barras, de
funcionários do Parque Joaquim
Fluzs Ramos, de Vereadores e '

de componentes .da classe ma

deireira e erva te ira, do CeI.
Falcão do CIMa do Major
Ibiapina.

Após a chegada, que se deu
às lO horas, a comitiva se diri
giu à, Associação Ind, e Com.
de Cenoinhas, onde democràti
camente o General debateu
diversos assuntos de ínterêsse
coletivo.

3. O curso de férias para o

magistério primário do municí

pio decorre normalmente e- 8

freqüência' é de 100%. Na data
de .8 do corrente, recebeu a

visita da Inspetora Regioqal do
.Eneíno , Dona Diva Corrêa da
Rosa, que na ocasião lavrou o

seguinte têrmo de ,visitEi:
No dia 8 de julho de 1969,

visitei o curso de férias dos

professores municipais de Ca
nçinhas, patrocinado pela Pre
feitura Municipal de Canoínhas
e coordenado pelo inspetor
Fidale Louvatel.

tipo de agricultura. O futuro
pertence a nossa região, abra
mos os olhos.

Logo em seguida foi-lhe. ofe
recido um almôço na SBO e

depots -o General do refloresta
mento foi' ao parque do IBDF
onde inaugurou uma linha. de
transmissão Três Barras-Parque
Florestal.

Lecionam as matérias do
CursQ as seguintes supervisoras:
'I'ereztnha €ubas: Lingua Nacio
Dal E! Matemática;
Denise Rosa: Estudos Sociais e

Canto Orfeônico;
Laíla Seleme: Higiene e Ciências;
Denise Rosa: Artes aplicadas;

(continua na última página)

Pejo que notamos da conversa
com sua excia.,

.

8 nossa região'
será daquí a bem pouco. tempo
a região mais reflorestada do
Brasil, para isso concorre favo
ràvelmente as nossas terras,
pois são as melhores para êste

MadurezaExames
\

\. .

Com a recente prestação de provas do tipo
EXAMES DE MADUREZA, em apenas duas fazes (de
zembro de 1968 e julho 69), c'oncluíram O Primeiro Ciclo
Ginasial os seguintes candidatos:

General Carneiro, Pr: Rosa Gaiovz; Três Barras Sgto.
Pedro Rodrigues de Araújo; Mafra: Romárío Schafhauser;
Canoínhas: Cornélio -Treml, Dagmar M. Kohler, Francisco
F. Hugen,' Ivanita Schivinski, Osmar. Wendt, Renato

Silveira, Ürsula A. 'O. Hornschuch, Vítor -Mendes, Wílson
W.· Krüger e Zezíto S. F. Corrêa.

'

A Direção do Ginásio
__.�Santa Cruz» e Bancas

Examinadoras cumprimentam efusivamente os valentes

que conquistaram para si e para a comunidade mais
essa promoção humana.

Contribuintes devem
a Declaração do.

O Prefeito B. Therézio
de Carvalho Netto recebeu
do senhor Orozimbo Caetano
da Silva Diretor do Serviço
da Fiscalização da Fazenda
ofício

r
solicitando concien

tizar aos contribuintes Ca-
·

noinhenses, sôbre o' prazo'
para a entrega da Declaração
do Movimento Econômico.

'

Uma vez que o Decreto
Lei Federal n. 380 modifica
a sistemática de participação
dos Municípios na arrecada
ção do leAl; a parcela.

atinente a cada município
será calculada, mediante apli
cação de relação percentual
das ,operações tributáveis
ocorridas em cada município.
Esta relação que deverá ser

calculada no mês de setem
bro de cada ano terá base
a declaração fornecida pelos'
contribuintes do impôsto.
Tal documento foi insti

tuido pelo decreto estadual'
n. SF 31.12,68/7635, e Será

preenchido por todos os

contribuintes do ímpôsto para
.:

apresentar
Movimento

- -

com urgencla
Econômico

ser entregue até o último
dia da primeira quinzena de

julho.
É interessante destacar

que o retardamento na en

trega do referido documento
não permitirá, o cálculo da

relação percentual em tempo.
Embora o decreto tivesse
sido publicado com antece
dência poucas impressoras
cuidaram de sua impressão
de modo que poucos contrí
buintes o possuíssem a tem

po:de' preencher o modelo

e entregá-lo no prazo regu
lamentar.

Como dissemos anterior
mente os contribuintes Ca
noínhenses deverão entregar
a sua declaração de imposto
preenchida até o último dia
da primeira quinzena de

julho no Serviço da Fiscali
zação da Fazenda do Estado,
situada na Coletoria Estadual
de Canoinhas, à Rua Vidal
Ramos n. �90.

Solicitamos a todos que
lerem esse artigo que o

divulguem, pois o interêss
é de todos.
Em tempo, tôdas as im

pressoras da cidade já pos
suem os respectivos modeles
prontos para serem preen
chidos. O interêsse é comu

nitário e todos devem ,aten- :
der para ó dispôsto no at i
governamental. ;i
Atentem \ bem, dia 15 d I

..

corrente é o último par&. a
:

entregá da declaração d,
movimento econômico, di
15 é na próxima 3.a feira
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CORREIO DO NORTE

Publicação Oficial da
.

Edital
..

de Citação (om o prazo de vinte (20) dias
i o Doutor Tycho Brehe Fer- dizer sôbre Ii'�: declarações çI!'l

r.l. nsndes Neto,' Juiz' àt! Direito herdeiros, bens _I! valôr atrrbut
i· da Comarca. de Canotnhas, • dI> e segui" até decisão final, o
I Estado de Santa Catarina, na referido j6:Ventário, sob pena

FOI:ma da' �ei, etc. de

rev,,·a.
Para os devidos fins,

FAZ SABER aos que o pre-" mando, o MM. Juiz de Direito,
sente EDITAL de Cita�p virem, expedi o presente Edi,tal que,

!
"na f. fma da Lei, será afixado

ou conhecimento dêle ,íiv,�Í'em .

que I por êste Juizo e Cartól'� no gar de costume e 'publica-
se' processam os têrrnos de In- d? uma vêz �o «Diário Oficial

ventárto dos bens deixados por
Estado» e duas vezes no [or-

falecimento de Evaldo Putt.. "a l�al «Correio do Norte».

kamer, 00' qual 'figura, como ,
,

QUE ��PRA. Dado .� pas

Inventartate Eurides, Munhoz; sado nesta CIdade de Ca!l0lnhas,
Puttkamer ficandô cít da 8:1 Estado de Santa Catartna, aos

herdeira Tereza' Putk8amer' �inte e set,e dia� do mês de·'

brasileira, casade, residente em 'Junho de mrl, novecent�s e ses

lugar incerto e não sabido. COm senta e nove
'. �u, Zalden �.

o . prazo de vinte (20) dias, a Seleme, Escrivão, o subscrevi.

contar da primeira! publicação I Tycho SraheFernandes Neto,pera, dentro de cinco (5) dias .' Juiz de Direito ' 1

IIDJ. :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..··········mr
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:: II
:5 é o Café dos que conhecem, Café. ::
.. ..
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.. ..

ii Torrado, m.oído e entregue no mesmo dia 55
••. iii.
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':: em todos os pontos da cidade. SE
.. ..
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SATI'R S.A.
Para seus transportes em geral use os serviços da SnUf\S. A.

Transportando o progresso de. Ca'noinh�s
há mais de um qua-rta de século

Procure a Agência nesta cidade ii. Rua' VidaI Ramos, 228

\
-

com telefone 274
o

.. Servimos bem para servir sempre ..
,

...

CÔRTEJ ."- -.

PRACA LAURO ÜLLER, 646 (ao lado do Bradesco)
Caixa Postal, 76 - Fone. 125

CANOINHAS -:-' Santa Catarina

TRIFASICOS A
PARARRÀIOS e

FERR,AGENS 'GALVA
FIOS E CABOS
ISOLADORES'

MOTOR ICOS c RNO:t e WEG mono e trifásico.
CHAVE A SÊCO E A ÓLE 'PI MOTORES ELÉTRICOS
CHI\.VES COMPENSADORA ALCACE PARA MOTORES

MEDIDORES DE LUZ FÔRÇA 380 volte

LUMINARIAS PARA ILUMIN A AO COMERCIAL E iN•.

DUSTRIAL DE LÂMPADAS FL RESCENTES «SYGEL»
. Melhorea precos ""- Suaves prazos - Maiores desllontos

5.

.
. �.

:::::1::::::::::::::::::::::::1:::::::::==::::::::::;:::::::::::::::::::===::::::::.:::::::::::==::::
:.

..

\ =H, _

,� Dra�' Zoé Walkyri� Natividade Seleme ir
ii Clru·.-giá Dent�sta 55
u _
.. ..

5; Clínica dentária de senhoras e crianças. . ii
Si Especialização' em Odontopediatria. !5
! Hora marcada 5i
ii·

-

Praça ·I..auro Müller, 49� - Fone, 369 ' ::
u _
- -
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Prefeitura Mun.
de (anoinhas

Decreto N. 308, 2,9-05-69
Declara de utilidade. Publica
uma área de terra do sr.

Ernesto Paul:
Benedito Th. de Carvalho

Nétto, Prefeito Municipal· de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, no uso

.
de SUBE atríbuí

cões, e de conformidade com o

disposto no "art .. 5.0 letras «m»

e ep» e art. ,6,0 do Decreto-Ler
n. 3.365, com alteraçõea intro
duzidas pela Lei n. 2.786, de
21/12/56. DECRETÁ:
Art. 1. _;_ Fica declarado de J

utilidade p' blice, para fins 0/
desapropria -o, na forma tofe

Legislação vi nte,

u.
m

.. t/Érr.nocom 8 área de 1.600m2 um

mil e seiscentos. tios q adra
dos),' situado na lo ali Ide de
Santa Bárbara do Ri oe Par-
dos, . de proprledad do Sr,
Ernesto Paul; fez do frente
com' a Estrada est dual, numa

linha de 40 metr i lado 'reito
40 metros. com João Rei ert,
lado esquerdo e fundo, n

fronte com o meSI;DO propr -

Url�
.

Art. 2. ....;.. O terreno em

objéto, é destinado a um Par

que Infantil.
,

Art. 3. � ��te' decreto entra
em vigor, na' data de sue pu
blicação, revogadas as dtsposí-
ções em contrário. -,

-Canoinhas, 28 de maio de 1969.

Benedito Th. Carvalho Néito
. Prefeito Municipal
Antonio Souza Costa
Dir. de Exp. e Pessoal

12.07-1969

Fuád S�leme
Comércio e �sentações

RUAPA�/' 358 - Edifício João S.I.m.

Cal�a S"�R8ER

Portaria de '5-06-69
Benedito Th. de Carvalho

:

Nétto, Prefeito Municipal de

Canoinhas, no uso de suas atrr
buíções, resolve:

CONCEDER LICENÇA.
De acôrdo com o art. 142 da

Lei n. 413, de 24/3/58.
ao Dr. LUIZ FERNANDO

FUCK, Diretor. da D.O.P., por
25 dias, 8 contsr

:

de 5/6/69,
para tratar de assuntos parti
culares.

Csnomhas, 5 de junho de 1969.

Benedito tn. Carualho Nétto
Prefeito Municipal

Antonio Souza Costa
Dír, de Exp. e Pessoal

·1

anda mais

(

Portaria de 5-06 ..69
Benedito Th. de Carvalho

Nétto· Prefeito Municipal dê

Canoínhas, no uso de SU8S atri
buições, resolve:

,
.

CONCEDER LICENÇA
. \

De acôrdo com o art. 139, da
Lei n. 413, de 24/3/58.

a BERNÀRDA F..PALHANO
professôra Giuastana, lotada os

I
.

.

Escola de Campo das l\.Aoças,
por 90 dias, 8 contar de 30/5/69.
Canoinhas, 5 de jl!nho de 196?

Benedito Th. Carvalho Nétto
Prefeito Municipal

Antonio Souza Costa
Dir. de Ex'p. e Pessoal

,

- O

"

J. BARZO SOBRINHO & elA. tTDÁ.'
I Rua Major Vieira. 590 - CANOINHAS

. .. V�or não �terá mais
,

."

problema C m...esquadria' de ferro'
,

-
.

Procure hoje
.

esmo a'\,óssa fábrica no eriderêço
acirna, . An '�tôrn� mecânico•

c

. FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. I/O 448 Doc.
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua Pauia Pereira, 755/761 - Fone. 128 - Canoinhall • S. C.

.

. .

Renovação de aselnatura (50' números) NCr$ 5,00
Os atrazados, serão cobrados à base da época.
Exemplar avulso: NCr$ 0,15 e atual e NCr$ 0,20 o atrasado.

" TÁBELl\::>E PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anunciei; Por vez..J e .por centímetro de altura de coluna:
ULTIMA PAGINA PAGINA INTERNA
1 vez NCr.$ 0,60 1 vez NCr$ 0,50

. Pág. inteira. NCr$ 100,00 Pág. inteira NCr$ 70,00

OBSERVACOES:
Originai I de artigo. enviado. l1l Redação, publicados ou

não, permanecerão em poder da mesma,

A Redação não endosea conceitos emitidos- em artigo!! alUlioados.
.

(
1jiitp'M@ - .;$ .,M #'&5

(Aviso - Pro'ibãção
Miguel Wsrdeuskí, propríetá

rto de terras de planta- em,
Salto d'Agua Verde neste mu

nicípio, torna publico que fica
termínantements proibido, a

invasão, de', suas terras, por
caçadores bem como transito
em geral, .não se responsabílí
zando pelo que possa acontecer
aos Invasores, perante as leis

do,pa�. ly
Salto d'Agua Verde, jutiho'

de 1969.

Miguel Wardenski

Decreto de 5-06-69
. Benedito Th. de Carvalho

Nêtto, Prefeito Municipal de
"Cancinhae. DO' UIO de lIual atrí-:
buições, resolve:

'

O

De acordo art. 4.0 da
Lei n, 661. 1-11.64, Iioa
nomeada, a segui e COMISSÃO
'MUNICIPAL ESPORTES;'
'Presidente: oton.o Veinfurte
Vice Preeid.i Guil ierme Pruat
Secretário' Rafael oeng .

Te.ourei : Antonio S. COIta _

An. Têcnico, Nel.on Coelho
An. Jurídico: dr Saulo Carvalho
Ali. Médico: dr. Antonio Seleme
An. de ObraD: dr. Luiz F. Fuck

Caooinhal, 5 de lunho de 1969.
. 4

Benedito Th. Carvalho Nétt"
-, Prefeito Municipal

Leia I Assine! DivulgueI

Correio do Norte

.

\

(iElAOEIRA (ONSUl/NCr$ 38,87 mensais
,

'MÁQUINA LAVA ROUPA HerS 29,27 mensais
Oferl.a de

e
,

Indústria H.Comércio JORDAN s. A.
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Prefeitura Municipal de Monte' Castelo

omeada pelo Sr. Prefeito' terá um prazo de
II, pera o eu prôuunoiemento.

Ao eenhor Pr eito Municipal .e re.erva o direito de reieitar
poetai, todo ou m parte, urna vêz que não correspondam 80!l

rêuea do Munícípi , e, el necesaidedes do lerviço 8 que le de. tina;
ainda por superveniência de Lei, que torne a' preéente tomeda

'de preços'; formalmente impraticável, pão cabendo ao proponente
qualquer indenização, recurso, ou procedimento judicial, 9 qualquer
título. / I

E. para que chegue ao conhecimento de todos, lavrou.se o
presente Edital, que lerá publicado nOI Iocais do co. tume. 1v

Prefeitura Municipal de Monte CBltelo, 28 'de junho de'1969.
Aníbal Giacomo de Luca ...;.. Prefeito Municipal

Prefeitura Munidpal de Major, Vieira
E�ital de Concorrência PÓblica H. 1/69
o Prefeito Municipal; de M&jor.Vieira, Estado de Santa

Catarina, autorizado pela Lei n. 107, de 19.0�.1965, faz saber a

todos que interessar posse, que acha-se em concorrência pública
,

pela melhor oferta e condições, 8 vende de um Trator, marcé.

Zadrugs, tipo 40 - A, em perfeito funcionamento, respeitando o

preço mínimo de Ncr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros novos); Os
interessados deverão verificar o veículo na garagem da Prefeitura
n/ cidade, E' enviarem sua proposta em e

-'

ope laerado, dirigido
à Secretaria Municipal é a data d -07-1969.

/'

As propostas serã
ser designada após o prazo
8, que melhor condições
de indenização as qu' orem reje

Prefeitura Municipal de Majo Vieire, 8 de julho de 1969.
Sebasiião 'Grein Costa Prefeito Municipal

'

2v

'-----,1--------------------,
Cine Teatro ,VeJa Cruz

-:- A P R E S E NTA' -:

H o J E • a. 20,00 horaa -- cen'ura 14 ano.

. o CORINTIANO
�. I

c/Mazzaropi, Elízabete Marinho, NicolauGuzzardl e Leonor Pacheco.
É êste filme; uma dai maiores produções do. famoso Mazzaropl.

DOMINGO �'a. 14,00 bora. - censuee livre

o Corintiano

DOMINGO' {a. 17,00 hora. - censure livre
a. 20,OQ hOfa. -:- cen,ura 14 �no.

NOOU ELOS,
com Dana Andrees, Jane Russel, Lon Ohaney e Lyle Betger,
A empolgante história de Johnny Reno; o mais popular herói

. do Oeste. _,. }!;m Technicplor e Techniscope.
" '. 1-.

.

�'.

Dia 14,legunda.feira • aa 20,00'hora•• censuea 14 ano.

Duelos no Oeste
Dia 15, terça. feira - NÃO H.VERA SESSÃO

Dia. 16 e 17 • a. 20,00 hora. - cenlura 18 ano.
I

ESSES, NOSSOS
.

,

MARIDOS
,CI Alberto Sordi,Michele Mercier, Akim Tamiroff e Hugo Tognnazzi.
Uma grande comédia do cinema italiano. Também aparece can

tanela a famosa cantora italiana RITA PAVONE.

DiA 18, .eda.feira - NÃO HAVERA SESSÃO- /'

Dia 19, .ábado • a. 20,00 hôra. - cen.ura 14 ano.
,

'OS BRAVOS DA ARENA
com Miguel Nateo, Migúelin Linda Cristlan e Francasco Rosi.
Um toureiro joga a sua sorte: enfrenta o touro na arena.

Em Technicolor e Techniscope:

Aguardem para breve:

As Aventuras de Peter Pan
O Raio Infernal - Plnóchio - Gengis Khan

\iA Q% oe *8#8'* MiM, E
. III

Diretor:_es, Gerentes,e d:nyais funci.OI;ãri,?s de AbrOf).ãoMUSSI SIA - Indu rlq e Comércio, convidam seus

amigos e clientes para missa que mandam celebrar em
memória do Seu Bondoso iretor Presidente, chefe e amigo

Despesa NCrS I

Mercantil Ind. Bebidas S r_A b r �
.

"ã o M u s s i
Catarinense Ltda. Nota às .19 horas, do dia 26 de

.

lho de 1969, no Altar
Fiscal N,o 231 235,7-5 'Mór da Igreja' Matr z Crísf Rei, desta cidade.
Leonardo Szczerbovakí>
Recibo 32,00 Por mais êste o de Religião Agradecemos ..
.Juvenal Fagundes - Recibo 15,30 �----

Ary Andretak - Recibo 11,60
-,

r t M" ISS' A'Gebrael B. El-Kouba -

N. F. n.? 53037 174,00, "1.0 ANO DE FALECIMENTO
Harry Schreiber -

N. F. n.? 6855 2,30 Diretores, Gereqtes, e demais funcionãrios de t-tussi ::

1 ransportes ''\�cknércio e 'Representações
ütaa; convidam s� amigos e clientes para missa que
mandam celebrar em m�ória do seu bondoso chefe e .amígo

Sr. Abra\hão Mussi
às 19 horas, do dia 26' -;r���o �.Ie 1969, no Altar
Mór da Igreja Matriz �sto�ei, desta· cidade.

Antecipadamente
"

gradecemos. 2

Festa de
São João Batista

, .

A Gomis�ão' Organizadora da

"Festa de São João Batista",
realizada :em Três" Barras-Se,
'no dia- 22 de junho de '1969,
tem e grata satisfaç,ão de apre
sentar o resultado e ao, mesmo

iempo agradecer a todos que
colaboraram, direta. ou indireta

mente para o bom êxito da

mesma.

Receita. NCrS

.
'

243,28
178,50
377,10
383,85
681,27
306,00
55,44
83,69
36,45
359,91
733,15
655,00
193,65
60,00

4.347,21

A'f'ião
Leillo
caa.Tf8SCO
Bot,quim hebidas
C.4ocurso "Boneca Viva"
Bailê
Fitinhas
PescarIa
'Barraca doces
Novenas
Ccsinha
Bingo
Contribuições
Propagandas prograDlas

A. W. Ba�h e Filho Ltda.
N. F. n.? 108045

Rodolfo Scheide -

N. F. n.? 23486

c'Rodolfo Scheide -

iN. F. n.? 23483 18,00
�

-

.

ImpressoraOuro Verde Ltda.
N. F. n.? 32078 50,00

21,00

564,95

Renda Líquida: NCr$ 3.782,26
(três mil setecentos e' oitenta, e'

dois cruzeiros novos e vinte e

seis centavos)..
Três Barras, 02 de julho de 1969 .

p, Rigesa, CeI. Papo Ernb. Ltda.

Amir Selem.

p. Diretora e Prof: G. E:
f.. General Osôrío

Nelide M. A. Figueiredo

5,00

Ano XXIII - Canoinbas (se). 1� de julho de 1969
'

N. 1034

t MISSA
1.0 ANO DE FALECIMENTO

Viúva Nura Mussí, r. 'Mário Mussi, Oldemar Mussi
e 'espôsa, filho e filha convidam seus parentes e amigos
.para a missa que: ma do

seu boníssimo e

às mór

Por· êste ato religião e ami

agradecem .

desta cidade.

de antecipadamente.

1.0
t M'ISSA
ANO DE FALECIME�ITO

n

1.0 ANO f?E FALECIMENTO .

Diretor e de�s funcjonários de 1ransportes Fátima,
convidam amig��lientes. para a missa que mandam
celebrar em memót�à- e s-eu bondoso chefe e amigo

, l '

-

Sr. Ablra
'

M-ussi
às 19 horas, do di� 26 de ju {de 1969, no Altar
Mór da Igreja Matriz Cristo. . Rei, nesta cidade.

Por mais e amizade agradecem.

A
..

', t

Atividades da
Reunião do dia 12/3/1969. Pre

sidenciae Vereador Tufi Nader.
1.o Secretário: Vereador Michel
N Seleme. 2.° retário: Adhemar
Schum�chet e ma o compareci
mento dos seguinte edis: Walmor
A. Furtado, Carlos ner Junior.
Pedro dos Santos Cor a, Gilbe
te Ritzmann e Alfredo uI.
Havendo número legal p. deli-
berar o Sr. Presiden de arou

aberta a reunião.
.

a a ata os

trabalhos da re ao anterior. oi
a mesma apr ada sem retific
ções. Ex lente: Telegrama d
Dr, ulo Konder Bornhausen.
agradeceildo ofício de comunicação
da eleição e posse da Mesa Di.
retora desta Câmara. Ofício da
,Câmara Municipal de Vidal Ra.
mos comunicando eleição e posse
da nova Me!Ja Diretora. Otd'em,
do dia: A Comissão de Viação e

Obras Públicas, apresentou pare
cer ao projeto de Lei que autoriza
aquisição de imóvel, posto opa.
recer a La discussão e vot9çãoll
foi � mesmo aprovjldo, o' v\erea.
dor Adhemar Schumacber requereu
dispensa de interstício para 2.�

Câmara Municipal de, Canoinhas
discussão e votaçil:o, sendo aproo fodos aprovados e encaminhados'
vede. posto o referido parecer a a Comissão de Redação e Leis
2." diecuesão e votação foi nova- �ara· esarar parecer e texto final.
mente aprovado e encaminhado a Palavra livre: o Vereedor Pedro
Comissão F'inanças para exarar dos San�os Cnrrêa, apreseetou
pare • A Comissão de Finanças requerimento solicitando a inser-

esenton pareceres aos seguiu- ção . nos Anaes da Casa de Voto
,tes projetos de ,Lei: que reestru- de Pesar, pelo, falecimento da
'Í:ura o Quadro Unico dos Servi- Sra. Leni Lima Cubas e, que se.

dores Municipais e dá outras oficiasse a família enlutada, sendo
providências; que altera e dá aprovado por unanimidade •

nova redação ao parágr:afo 2.° do Canoinhas, 9 de junho de 1969. "

artigo 1.0 da Lei N;o 812 de
AI" a' d d S'.3/4/1968, letras A, B, C e O; .' tamuo IC�! o a ! va .

'que autori,za pagam"nto à, Pro- ,

Diretor do Expediente da· Camara

fessaraj aos projetos de Resoluções I
ue eleva os vencimentos dos

A F I A' D O RFuncionários Públicos Municipais .

.

'

do Quadro I do Poder Legislativo;
,

idem. que estabelece gratificaçil:o A Esquàdrias' Santa Cruz

à Zeladora da tâmara Municipal; S/A., erece oportunidade para
t 'f'd d afiador m bastánte práticpos os � re erl os pareceres ca a

um de per fili. aI.· d:iscu.são e

votacão, foram todos aprovados;,
o . Vereador Adhemar Schumacher
requereu dispensa';{ie pra�o para
2. a discussão e votação das maté·
ria!! acima referida!!, sendo apro
vado; postos os referidos pareceres
a 2." discussão e votação, foram
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I
Di� 6 do corrente, festejou «niver.,

a srta. Eva Greffin, filha do senhor
Antonio Greífín e senhora. A aní
versaríante, que é Presidente: da
«Pia União das Filhas de Maria�,
foi muito cumprimentada na data
de seu' natalício,

x x x

Dia 9 de corrente quem festejou'
Idade nova foi o sr. Olímpio. R.
Schadeck, do comércio local e Pre
sídente da Câmara de Vereadores,
cidadão que desfruta ãe sólida amí
zade, sendo muito cumprimentado
por esta razão, ocasião em que
ofereceu um jantar aes seus fami
liares, e pessoas de suas relações -.

x x x

Nossa agenda social regístrou
passagem de «níver» dia 9 do cor-

. rente da exma. .Sra. Illdi.th Schadeck,
vírtuosa espôsa do sr. João Florindo'
Schadeok, Diretor gerente da �irma
Com. Ind. Schadeék Ltda. A data
Ioí condignamente. comemorada ten
dó sido 'servido um coquetel

'.

aos

. presentes que lá estiveram pal1a
cumprimentá-la.

.

Parabéns da coluna, aos aníver
sanantes.

'

Clube Can�hense
"",A v�-.sOs senhores a�iado do CLUBE CANOINHEN..,

SE, com filhas que. i,r� 'ebutar em 1969,. no baile
programado para outub.ro. queiram fazer as inscrições
das mesmas, na sede .sooíal, n' seguintes horários: das 10
11· às 12 h.. , das 17, Wà,s 19 };1,.,

'

20 1;1.. às 22 h.., até"
10 de agôsto de 19�1 .)

,

4v:'
,

LA, DIRETORlA

.de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Baile da Velha 'Guarda. Grau 10
o grandioso baile realizado no dia 29, do mês p. p. nos solêes

da «Sociedade Hípica Recreativa Papanduvense» foi um dos maiores
bailes dos últimos tempos. A música, especialmente contratada, foi fator
preponderante na grande noitada de alegria. Os amplos salões foram
pequenos para comportar ii afluência de pessoas que lá estiveram para
compartilhar das festividades. Baile tipícamente junino em tôda a extensão
da frase, foi o ponto alto do notável acontecimento•. O salão apreaentava
ostensivamente a sua nova instalação elétrica" dando um novo colorido
ao festivo ambiente social, que se prolongou pela, �adrl,l,gada a. Ióra
naquéla animação que só a Hípica pode oferecer.

cIBRA» Resgata Títulos, da Divida Agrária
o Presidente do Instituto, Brasíleko de Reforma Agrária, General

Carlos de Morais, promoveu o. resgate, dos primeiros 141 Títulos da Divida
Agrária, acrescidos de juros e correção monetária, correspondente a

indenização paga pela desapropriação de imóveis rurais situados nos
'

munícípíos de ltaboraí e Cachoeiras de Macacú, no Bstado do. Rio de
Janeiro. O Portador dos Titulos, Sr. Márlo. de Almeida Franco, recebeu
um total de 35.36.5 cruzeiros novos e 95 centavos, sendo. Nor$ 25.112,10
pelo. resgate de 141 Títulos, acrescidos de imos e correção monetáría, e

Nor$, 10.253,85 correspondentes a juros sôbre 1.041 Títulos da Dívida
Agrária, 900 dos quais ainda por vencer. Os Títulos da Dívida Ag,rária,
criados pela Lei 4.584, de 30 de novembro. de 1964 (Estatuto. da
Terra), tem por finalidade básica possíbllítar 0, levantamento de
meios para as desapropriações de terras, um dos tnstmmentos
da reforma, agrária brasileira capazes de proporeionar o. .acesso
a propriedade rural promover a justiça social e o-desenvolvímento
econômico do país, com a gradual extinção dos lalifúndios e €los
minifúndios improdutivos.

Notícias

cCelesc» Extende Rêde Elétrica
Os trabalhos de extensão da rêde elétrica no perímetro,

urbano êstão se desenvolvendo. normalmente. A Oeleso, com seu

quadro de íunoíonãríos especializados, tudo tem jeito para que
no mais breve tempo possível tenhamos farta iluminação por
todo o centro da cidade inclusive na zona rural. Para tal, já se

encontra em certos pontos, depositado relativa quantidade de
postes. Nossa cidade vem passando. por um surto ,de progresso
que é observado pelo mais simples expectador; parte preponde
rante dessa evolução deve-se certamente. a energia elétrica que
é a lavanca propulsora do progresso.

'

Mais vale Prevenir do que Remediar
o Ministro Lira Tavares disse ontem que, em questão.

I
de segurança nacional, mais vale prevenir do que remediar,
eleminando-se as causas das atuais vulnerabilidades com uma

" ação. preventiva em vez da utilização da rl'lpressão,' <�que não se

constitui no tratamento racional dos males que se acumularam
. por erros do passado» .. Em conferência na Escola Superior de
Guerra, que contou com a presença do Governador Abreu Sodré

I
como convidado especial, o Ministro do. Exército fez um balanço.
dos objetivos e realizações de sua arma, anunciando a próxima
criação de, diversas unidades no interior do país, sobretudo nas

regiões Amazônica e .do Planalto Central. O problema dá segu
rança nacíonal, afirmou êle, supera na atual. conjuntura o da
segurança externa, na mesma medida em que as ameaças da
guerra revolucionária se tornam muito maiores e mais presentes
do que as ameaças da guerra convencional ou nuclear. (GP. 27,6/69)

. Congresso. de Imprensa Católica
Cêrca de duzentos jornalistas, entre 15 e 20 de julho

corrente, em São Paulo, participarão. do IV Oongresso Latino
Americano Católico de Imprensa, promovido pelá União Latino
Americana de Imprensa Católica, que Iocalízará o tema, «Missão
do jornalismo. no processo do. desenvolvimento da América
Latina» (GP.) J.

.

,
.

Penha Colaborando com o Progres';o d�
Papanduva

A poderosa emprêsa de transporte coletivo «Nossa Se-
, nhora da Penha» no intuito de bem servir a sua incalculável
clientela, vem de autorizar a sua, frota de ônibus que faz o

percurso de Curitiba a Lages e vioe-versa, aentrada até a cidade
de Papanduva. Já temos os ônibus intermediários que fazem as

Jínhas de Santa Cecília a Mafra. São Cristóvão a Mafra e vice
versa. São em média 6 ônibus que chegam até a sede de nossa
cidade em sua tragetória de ida e volta no percurso já mencio
nado, ou seja de Lages a Curitiba e. vice.versa diàriamente. Estão
assim de parabéns os usuários da PENHA pois com tal medida,
muito veio beneficiar a uma grande parte da população que dià
riamente se serve dos contortéveís ônibus ,da Empresa tendo
como comandantes o sr. Saul Pícole e seu irmão, que tudo. 'tem
feito. para melhor servir a sua numerosa clientela. Parabéns aos

Capitães da PENHA em nome da população de tôda a região
norte catarlnense.

Restaurante Farroupilha Lidera, Simpatia
- Já temos por meios desta coluna' nos reportado sôbre

as boas casas de hospedagem e refeições em Papanduva. Já,
citamos o Restaurante «Montel. com as suas ótimas instalações,
"com apreciável movimento, o Restaurante «Breda», já com novas

instalações para melhor servir sua freguesia o «3 Estrelas» tam

.bém digno de menção e finalmente a «Çhurrascaria Lá Gaúcha»,
do sr. João Sonaglio que é 'a pioneira em nosso Papanduva, a

oríentação dos trabalhos é feita pelo próprio Sonaglío, que com

a sua contagiante simpatia conseguiu uma vastíssima freguesia.
,A polidez com que atende seus fregueses, cercando-os de atenção
e bondade, é a prova, concreta de sua preferência. E assim que
Papanduva caminha para a vereda do progresso, com gente

. CO.!IIo. essa, que ajuda nossa terra a crescer.

Casamento
Realizou-se dia 5 do corrente, o enlace matrimonial da,

senhorita Maria ChupeI, prendada filha do sr. Onofre Chupei e

exma. senhora, com o jovem Estevão Dobrachinski, de Curitiba.
O ato religioso foi celebrado na' Capela de Santo Antonio de

.
nossa cidade e contou com a presença de inúmeras famílias' de
nossa sociedade. Parabéns da coluna aos noivos, extensivos a

seus 1'l'ogenltol'p.s, particularmente ao. sr, Onofre Chupel, amigo
particular dêste colunista,

Passarela da Sociedade
Com destino a Foz do Iguaçu e posteníormente a Assunção

Paraguai, seguiu dia 5 do corrente o sr. Jahyr Damaso da
Silveira, acompanhado de sua exma.. espôsa dona Alice e filhas
Rosi e ,Miriam, tnclueíve o Dr. Niceto O. Fuck, seu genro. A
coluna almeja feliz cruzeiro &0 sr. Jahyr e dígaíssíma família na

boa terra . paraguaia.'
'

Bobinas de Papel .. todos

Albu.n,s de fotografias e

IMPRESSOS EM GERAL

os tamanhos

Recordações.

Serviço. rápido e

Cem uma ou mail ç8re.,
perfeito.

I Impressora Ouro Verde 'Ltda�

� ..

,

>.;;.1"
I
I

ue che ue logo � sua ve%,
à nossa I

e

G.
existiam no Sedan Volkswagen 1.300,
continuam a não existir no VW 1.600:
em vez delas há barras de torção.
Com uma diferença que '

.I

aparece nas curvas: um estabilizador i,
também no eixo traseiro.
Agora que v. já viu como o

VW 1.600 se parece com -os outros
Volkswaqen, venha até nossa loja,

Não custa nada ver de perto até
que ponto as aparências enganam.

Mas venha prevenido.
Pois apesar de suas linhas

diferentes, do painel tipo
jacarandá, dos novos baIlCOS, do �

espaço maior etc., êle
'

é um autêntico Volkswagen.
O motor continua refrigerado a ar.
A potência dêle é que mudou:

60 HP, o que deu ao VW 1.600
uma velocidade.tambern maior.
Até 135 km por hora, para sermos

mais exatos .
.

Se� falar na maior facilidade para
arrancar, ultrapassár eto,

Quando 'v. pisa no freio do
VW 1.600; acontece o

mesmo que com todos os outros ti
Volkswagen: êle pára.

" '

Só que mais depressa, porque tem
freios a disco nas rodas dianteiras.
- Quanto à suspensão, nada mudou,
As mesmas molas qUI? não .,

MALLON
i'

cix.
RQ� Barão do 10 Hl'aQco

SAN \T>\RINA
REVENDEDOR

/ AUTOFJZADO
Rua Vidal Ramos .. esquina

CANOINH&.S . ;--
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Social oInstituto Nacional 'de Previdência • ,# .

negocio e comprar agor�
1

"

Compre hoje n seu sutomovel I compra Jetr�s o'" (!�mbio @ outra que 8S letras de cambio con�i
ou o seu caminhão. Amanhã parte do bolso da" financeiras, nuám obtendo ou mercado,
eles' poderão custar um . pouquí- 'que devem ó!Ui.:i,lOtrar meios de .mesmo em rel�;;ão as fin9Dct>iras

nho mais caro. Alguns modelos reduzir seus custos operacionais que ja baixaram suas taxes' em

já subirem 3%, desde segunda pua compensar 8 quebra nos favor do cotr-prador de veiculas
feira. Outros reajustes devem seus ganhos. em gerai·». '

acontecer nêstes próximos 40

dias, dentro de margens já
autorizadas pelo Conselho In
tarministerial de Preços.
E OR culto. do financiamento?
Vão baixolr depois do dia' 15?
Já baixaram. Grande número

de financeira, a,s principais e

mais ativas no mercado de
automovets e caminhões, já estão

operando com as novas taxas
determinadas pela Resolução
115 do Banco Central. Não há,

.
pois, o que esperar.

Quer dizer que, o credito
direto já elltá cudando 12%
Iillllill barato?
Não é verdade. O financia

mento de eutemoveis e cami

nhões, pelo sistema de' credito'
direto ao comprador, baixou
menos de meio por cento ao

mês. Essa baixa, pequena mas

melhor que nada, já está em

vigor e não haverá" nova baixa
nas próximas semanas. O em

prestimo que valia [uros : de

30% tio 800 caiu sgora para
26,4%. O que custava 3'6%bàixou
para 31,68\)/0'.0 que exigia juros
de 40% desceu para 35,20%. '

Mas houve muita confusão
.em torno do assunto. Muita

gente acreditou numa baixe
sumaria 'de 12%. Os juros de

36% baixartam, por exemplo,
para 24%• A expliceção, inevi
tavelmente técnica e ainda her
metica para os não iniciados
no

\
mercado financeiro é do

professor Americo) Oswaldo,
Campiglia, p�sidente da enti
dade que congrega tôdas as

companhias de credito, investi
mente 'e ftnauotamentos de São
Paulo, as chamadas «financeiras»
Diz o professor Camptglla:
'lA redução de 12% é apli

cada' sôbre a taxa que traduz
o encargo financeiro total - das

operações, segundo & tabela de
cada companhia financiadora em
vigor na, datà de 30 dt!', abril
de 1969; ASEim, se o custo do

financiamento, naquela data, era
de 30% ao ano, a reduçãó de

12% no �ncargo financeiro total
será equivalente a 3,6%, baixan
do o custo final do financiamento
ao comprador de 8utomoveis

para 26.4;%.' Portanto, esse nú
mero 12%. que causou confusão,
não significa 8 perc,entagem da
baixa liquida -dos, jUros, 'mas
'apenas um indice, redutor opU
cada ao custo final do fil!lao-
ciamento». '

'

Superintendência Regional da Santa Catarina

Agência em Canoinhas

AV I S O
c Cónstrução Civil

particular6a"A SECRETARIA DE ARRECADAÇA E FISCA
LIZAÇAO avisa que e proprietár de um/nico imóvel

, que pretenda construir, esteja con truíndo" ou já tenha

constr';lído, , so? sua responsabílída e �eta, casa para
moradia propna, poderá contribuir p' ea o INPS ou saldar
seu débito com a previdência, gozf}ti·" das vantagens e

favores estabelecidos pelo Decretd-Leâ n. 579, de 14 de
maio de 1969, desde que o re

'
'

Para êsse fim 'deverá rocurar Aa:�NCIA do
INPS à Rua Paula Pereira,' 28, de 12.3 16 horas,
onde receberá informações poderá entre r seu reque-
rimento e, documentos. 3v

Canoinhas, r de julho de 1969.

Subst Aut.: Edda Côrte' F. da, Silva
Agente

,-

O mercado de carros novos
atesta 1:1 exatidão do pensamento
de .Josê Luiz Moreira de Souza.
A tregua ou ameaça de tregua
experimentada pelas vendas de
veículos na semana passada,
per causa dessa expectativa
natural em torno da baixa dos

jQros bancártos e não 'bancários,
'terminou. Esta semana, as com

pras -de automoveis, caminhões
e utilitários estão retomando o

seu melhor ritmo. Para a alegria
geral dos revendedores e fabrí
cantes e para a felicidade gera
da Dação. Nem poderia ser di
ferente:

E não há perigo de o com

prador de lett's. de cambio
recuar, inveotil' seu dimheiro
em' outros papéis, deafalcando
de recurees o .i.tema de ore

dit� direto 80 comprador, que
começou a funcionar tão bem?

A indagação procede e ,dá
calsfrtos. Afinal as finaoceiras
movimentam hoje perto de 5
bilhões de cruzeiros novos em,
letras de cambio, o papel mais
popular no mercado de inves
timentos. Com tal volume de

recursos, elas pbderiam fluanciar
todos, os automcveis e camt
nhões que 8S fabr.icas brasileiras
nem sequer constguírtam pro
duztr em tal quantidade. Mas'
não há nenhum perigo de fuga
ou desvio do dinheiro para
outros tipos de, investimento.

Quem acalma os sspíeítos é
José Luiz Moreira de Souza,
homem que comanda' as Iinarl
ceíras da Guanabara:

Nota Ofieià.l

PrefeituraMunicipal deMajor,Vi�ira
. '

'EDITAL
me ordem do sr. Prefeito Municipal, comunico

.aos senhores contribuintes de impôsto Predial e. Territorial
Urbano, que se acha ara co nça nesta Prefeitura, até
fim de julho do corre e êrcício, sem multa.

,

Após êste -prazo na cobrança do imposto, será

aplicada a multa de ,mais juros 1
e correção mone-

tária.

Major Vi'
.

a, 3v,

Pedr Veia'a S rinho _' Tesoureiro �

1. ,Os preços podem' subir mal
um pouquinho: ,

. .

.

2. Os juros já baixaram o qu
tinham dt" baixar;

3. A procura de lfltras de cam

bio continua firme; ,

"

4. Chove dinheiro' na horta ti
crédito ao comprador;

5. A produção aumenta e a fil
do carro novo diminui;

, '

6. Dinheiro mais barato expan
dê ,a Industría e o comercio

7. Expansão da economla' exíg
maior número de cearínhões

8. Quem .apostou na crise
mais uma vez perdeu,'

«Aplicar diubeiro em letras de
cambio continuará .sendo um

bom negócio, mesmo com a'

baixa das taxas: Por uma razão
muito simples: a taxa da infla

ção vai baixar .muíto mais. E
só pegar, no lápis e fazer as

contas, No ano passado, para
uma inflação de 25%, 8S letras
de csmbío renderam 32%. Logo
o lucro real' do inveli'Udor foi
de 7% (ou seja 32% menos

25% de ínflecão ou de correção
.monetáría) Este ano, segundo
as nossas estimativas, as letras
deverão render uns 26 ou,27%,
para uma taxa de inflação que
por certo não passará de 17%:
Logo, o lucro real do investidor,
que foi de' 7%, no ano passado,
subirá para 90u 10% este ano.

Prova disso é a graode procura

(ooperqtivi de Produtores de -Mate (anoinhas LIda.
I '

Convocação' da' Assembléia Geral Ordinária
o Presidente da Cooperativa de P�odutores de Mate

"Canoinhas Ltda, usando das atribuições que lhe conferem 08

Estatutos - Sociais.
' resolve'Convocar :1 Assembléia Geral Ordinária,

dos Associados', !I �ealizar�se, em .sua se�e., social, no dta 3 de
agôsto, próximo, às 8 horas em Primeira Copvocação aflm de
tratar dos. essuntos constantes da

\Se�gintORDEM DO
-

I) "

:1. ....... D�b,r8J:: sôbre Balanço .Ger Relatório rio.-éonsélho de

Ad�"vstra. ção e Parecer 4: Conselho Fiscal e demons

tr8t��� da conta de

so�r
lJe perdas.

2. - De�tl.?Ii'�� ,das sobras, I
'

,

'. . _

,
3. Eleição

...� novos me� 1'OS do Conselho de Admínístracão
e respecf�vos, suplerrtes. .

I

Elei.ção
' de\\oovos 'mbros do Conselho Fiscal e respec-

tivos, suplêlotes. .i', I

Eleição dos

"�DeJ.,,.gadOS
desta Cooperativa, junto à Fede-'

fação das C' ..
' erativas de Produtores de Mate Santa

Catarina' L�,.\ "

.

6. - O�tros �s�ntqs, �e i�terêssfl dei .Coo::pe��tiva. .

.

" Nao hl}1-dO n melO legal para lostalsçao da Assembléia
em l.a

COnj;1çãOs�i����t ,�O����AÇÂO
'

// . \ \ para a8 9 horas do meamo dia
,

" .L� aind>,. n�o hou:çn�mero
Legal, fica feita a Terceira

e

u�t!:'? Convocaça.o,
. para a8 _1' horas, ou seja uma hora apó8

a s gUl'ilda. "

'O número de associados da oop�8tiva é de 2.035
.

,E para que chegue', àu .conh\Cirrtehto d� todo!!! os interes-
sados, passou-se o presente Edital que será' afIxado na sede da,
Cooperativa' 'e de seus postos e armazenS, bem, como, em locai,s
públicos habituais, dentro de sua ares de 'ácão e ,rem�tidos aos

associados P9r processos que comprovam !l remessa e recebimento
Da medida do possível. , 3v

Canoinhas, 12 de julho de 1969.

Miguel' ProcoPiak ._ ,Presiden'te

A1énçãot'�'
Vende-se um terreno com

datas, medindo 3.200m2, co

uma C8SB,de madetrà, em .per
feito estado, terreno todo cercad
à rua Duque de Caxias, prolon
gemente da Vida1 Hamos.

Infcrmeções na Rádio Canoi
nhas e 00 jornal Cqrreio d
Norte.

I I: I4.

elegância FemininaNa5.

, I�MODA$,ETAM" predomina
'\ '

de Orlon"Pijamas
Pijamas de setim 'pel,uciados

,só na

,Es�larece ainda o professor,
Campiglis que a redução dos
cuslos do financiamento em

favor do comprador do auto
moveI ou do caminhão vai sair
uma parte do bolso de quem I

CASA ERLITA

fogãoDrasil Su�erluxo a NCr$ 15,00 mensa_is 'sempre iguais
, -

H. JORDAN S.,A .

.,

50 em

HELIOGAS
_NCr$ 9,90

Revendedor autoriza.do

de

"

,Bujã.o gáS a·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'"

\ ),q

Aniversariantes da Semens
ANIVERSARIAM-SE I donas: Irmengarda esp. do
HO1E: a sra. dona Cecilia sr. Oswaldo Soares residente

esp. do sr. Ioão A. Brauhardt; em Curitiba e Rosinha esp.
os srs. Nelson Hoeptner e do sr, Zeno C. ZiPpel; o sr.'

Antonio Machado de Souza,' Miguel Lefchacki; a srta.
a srta. Maria Madalena Sen- Silve te

'

Maria Ferreira; o

czuck; os jovens: Otavio Herbst jovem Mario Rudev; os me"

e Waldir de Luca; o. menino ninas:' Aleixo filho do, sr,

Edgarâ filho do sr, Attonso José Wàrdenski, Lyeval filho
I(nopp. 'do sr: Ewaldo' C. ' Brand,

Guilherme José filho do sr.AMANHÃ: a sra. dona Guilherme, J. A. de Souza
Maria da Luz esp, do sr. e Tadeu .filho do sr. Irineu
Carlos Schramm; os srs.: larrocheski,Claudio Vieira, Adernar de
Olioéira 0040y e Iuo Hume-

- Dia 16: a sra: dona Ana
nhuk; as S1 tas.: Catarina esp. do sr. Witl» Voigt.
Maria Seleme residente em - Dia 17: as � sras. donas:
Curitiba e Eunice Trienoeiler, Leurecy esp. do sr. Carlos
ameniná Marp,flreth filha do Dolla e Cecilia esp, do sr.
sr. Edgard. K. Pereira;' os Antonio da Silva e Souza;
meninos: Hipolito filho do sr. os srs.: Helmar A. Seleme,
Alberto Wardenski e Louro Aleixo Brenn» e Amsld« [esé
filho do sr. Victor Pflanzer. Machado; a menina Cleusa
Dia 14: a sra. dona Edite Regina filha do sr. Horavio'

esp. do sr, Leonidas Benda; H. da Silva residente em

a srta. Hilda Schulka; o jovem
.

Jaraguã do \ Sul..
Aleixo Tchaika; as meninas: Dia 18: a exma. vva. dona
Rosely Maria ,fill;l(}f�,\dq, sr. Maria das Dôres da Silva,
Odival R. dos Santos <iesiâ. residente em Paula Pereira;
em Blumenau e Marina Te- as SUlS. donas: Veronica ésp.
rezinha fiiha do sr. Lourenco do sr. Miguel Lessak e Edite
Linz'meier; 'o 'menino Luiz esp. .do sr. Pedro dos Santos
Cezar filho do sr. Antonio 'Conêa; o sr. Carlos Koehler;
Vailate.,

'

a srta. Leonilde Wossgrau.
•
Dia 15: a exma. vva. sra. Aos aniversariantes nossos

dona. Helena Bastos; as sras. votos de felicidades.

t Nola de Agradecimento
A família de Luiz Tomélschitz, iatecido em 20

de junho último, vem por meio dêste semanário, agradecer
ao Dr, R,eneau Cubas, a eq_,üpe hospitalar, ao Vigário Frei
Hemiqup MütJer, ao sr. Ary Zimmer, vizinhos e a todos
que o acompanharam até sua última morada.

A todos um Deus lhe pague.
'

Canoinhas, 10 de julho de 1969.

Atencão 'assinantes do Correio do Norte
1 ;-. I

'

Solicitamos ':J todos nossos bondosos assinantes,
cujas assinaturas estejam em atrazo, a' quitarem
seus débitos dentro do corrente mês, à partir do

qual, pelo não atendimento, serão suspensas a remessa

do J-ornal. _

'�. I

Atenção senhores
industriais e comerciantes'

A Impressora Ouro Verde já tem à venda as

guias de DECLARAÇAO DE MOVIMENTO
ECONOMICO, prevista no Decreto N. 7635:

AToldo C_ de Carvàlho

I ADVOGADO I
'iscritório: .Edifício �Marcia» - Sala 210 (2.0 andar)

Setor Comercial - Local Sul, Lote 19 - BRASÍLIA � DF

Advogada perante o - Supremo Tribunal Federal e

T ribunal Federal de R�cursos

\

Impôsto' de Rende
JTelegrama recebido pela
Associação Comercial e
Industrial de Canoinhas

22/9 - Joinville 113-123-9-15
Circular 54 de 9· 7· 69 Solicito

fineza divulgar esclarecímeutos
Pessoas Físicas, retardatárias

poderão fazer' entrega sua De.
olaração Rendimentos exercício
1968 vg ênste mês desde, que
ainda não intimadas apresenta
ção vg pagando apenas multa
moratória um por cento pre
vista artigo 444 alínea A regu
lamento Impôsto Renda quando
não houver Impôsto a pagar pt
Esclareço m9is' que dizeres
Banco Nordeste Brasil inscritos
notificação et recibos. Pessoas
Físicas se referem incentivo
fiscal que poderia ser ou não
aplicado pelo contribuinte) et
deduzido por redução impôsto
pagar na sua declaração. pt
Final esclareço que Pessoas
Físicas poderão pagar impôsto
qualquer Agência Bancária au

torizada receber tributos .federaia
de sua livre escolha pt Sds
Helio Milton Pereira Delegado,
Receita Federal Joinville.

NOTiCIAS
(continuação)

Fidele Louvatel: Pedagogia.
Estão matriculados 31 profes

soras e frequentando 29, sendo
8 freqüência 100% desde o início.

A minha impressão quanto a

realização do curso foi das me

lhores. Notei perfeito entrosa
mento entre a. coordenação e a

equipe de supervísoras, o apro
veitamento foi ótimo.
A da parte do Sr. Prefeito

Municipal grande' Interêsss e

muita fôrça de vontade para
melhorar o nível cultural do

professorado das escolas isoladas
do progressÍsta município.
Ao sr. B. Therézio de Carvs

lpo Netto, 8S nOllS8S congratu- .

lações pelo ideal. e dinamismo
com que desempenha suas fun
ções no govêrno municipal,
olhando muito de perto 8 faceta
essencial dêsse mesmo govêrno,
que é a educação.
A coordenação e professôras

os meus sinceros parabéns pelo'
'trabalho que com amor, carinho
e despresrrdímento, realizam em

prol do magistério leigo, herói
desconhecido, mas, deveras im

portantíssimo para a grandeza
da Pátria.

Que esta seja a minha palavra
de .estimulo a todos:"Avante'
no sublime ideal, de vencer

pelo amor .no afã de 'bem edu
car num pedacinho só c;fêste'
Bresíl gigante".
Canoinhas, 8 de julho de 1969�

'Ass. Diva Corrêa da Rosa
Inspetora Regional de Educação
4: Encerrou dia 10. quinta-'

feira, passada, a inscrição para
a filiação partidária. A acorrên
cia foi grande, notando, se que

'

a população de Csnoinhas apoia
integralmente 8S autoridades

constituidas, pois atendéu pron:'
tamente ao chamamento da

revolução de março de H164. n

em
.

meio minuto
Agora

I

JOAO ,
f'<j .,

.

Ano XXIII

ESPORTES
\AMANHÃ, GRANDE PROVA CICLISTA

Domingo pela manhã Canoíuhas será palco de mais uma

prova' ciclista a qual abrangerá o trajeto Ruas Vidal Rimos,
Praça Lauro .Müller �ContÕrn09, Rua 'Major Vieira,' Rua Caetàno
Costa e novamente Rua Vidal Ramos, num total de 30 voltas
com saída e 'chég�da defronte 8, Sociedade Beneficente Operária.

�

A saída está marcada para as 9 horas da manhã, e Q

percurso compreendido totalizará 45 quilômetros.
Na referida prova tomarão parte ciclístas desta cidade,

cuja prova terá a participação un�cameDte de blcícletas passeio,.'
O objetivo da mesma será a de seleção dos ciclistas que

irão -tomar parte nos .próxímos jogos Abertos a serem realizados
em setembro próximo na 'cidade de Joinville.

'O patrocínio da prova ciclista de amanhã E'stá' a cargo
da Comissão Munícípal de Esportes de Csnoínhas.

As inscrições achem-se abertas até o inicio da prova, e

poderão ser efetuadás com a Comissão Municipal de' Esportes.
Após a referida pro"a, os cíetístae selecionados serão

convocados pele referida Comissão para os treinamentos com'
vista aos próximos jogos' abertos, e cujos treinamentos serão
então efetivados em bicicletas de corridas, já adquiridas pela
Comissão Municipsl de Esportes, as quais encontram-se .em expe=
síção na Loja de Basilio Humenbuk & Cia. Ltda. !,

O São Bernardo, que 'venceu domingo último 8 aquípe
da Selectas E. C. de União da Vitória, estará enfrentando ama

. nhã, na estádio cWiegando Olsen», em Marcilio Dias, o esquadrão
do Juventus F. C. de São José dos Pinhais. Haverá boa preli
minar.

Filmes Culturais - Corrvtre
Salão da Comunidade Evangélica Luterana
Domingo e segunda-feira, às 28,00 horas

Programa: Festà de Outono em Munique
(Um passeio pelos pavilhões da tradícíonal festa alemã).

Uma nova era (colorido)
(A Alemanha de hoje, filme da atualidade)..

Sociedade Tiro 'ao Alvo (anoinhas
Prog�amação Esportiva Bolonista de

Inauguração das Reformas

CANCHA D.E BOLÃO
Dia 11 de julho .. l!ie:rta-fei�a: Início às 20,00,horas c-om o ato

.Ineugutal das Pistas de Bolão, com as segutntes com

petições:
JOGO «REI» para atlétas Masculinos e Femininas.

JOGO DE EQUIPES MASC,llLINAS, E FEMININAS
composta de 4 (quatro) atlétas. !

NOT,A: Jogo Rei: cada atléta tem díreíto de UMA,. INSCRIÇÃO.
Jogo de Equipes: os clubes poderão Inscrever msts de
uma equipe.

'

\

ATLÉTAS: Somente poderão jogar numa equipe .'

e uma
........

\ .

,

só perti�8.; .'
Dia 12 de julho - Sábado: Prosseguimentt. dos jogos, início ã!!

. . 13,30 horas.

Dia 13. d� julho. Domingo: Encerramento das competições: jogo
Rei e de equipes de 4 Iltlétas.

Dia 14 a 19 de julho: TORNEIO 'DIj: BOLÃO EM UM SÓ TUR
NO entre CLUBES MASCULINOS.

Dia 16.17·18-23.24 e 25 de julho: TORNEIO DE BOLÃO EM
•
UM sO TURNO entre CLUBES FEMININOS..

Colocamos à venda u com a ãrea, de
1.615m2 - 2 datas - sito à Rua' . do Rio Branco.
Otima localização' para construÇ.:ó. e casa residencial.
Zon� alta, e central da 'cidad

___Estu:, -se condições de

pagamento. 2v

Tratar diretamente com oproprietãrio·Basilio Humenhuk.

'Negócio de' o,pórt
I
I

1,ITe,nha �spírit�, �omunitário: coopere com a Prefeitura na limpeza da Cidade
� �

i)l'.
.

.U�,· I
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