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SERVI,CU O[ 'AD�aSJlCU�{NIO' '�E ACUA ·EM CANUINJHAS
fÍl'mado ,convênio entre a PrefeitDr�a L Munici'pal �8�-.5,:ondil�ão S,erli�o E�peciat de Saúde Pública
Quarta'�ka �tima, d�' 16, 'finalme�e,'a�s I ��-�·�'----�---�---�I��--------��-�---

eptedimentos e acert6s vários; desde há. muito iniciados,
foi assinado em nOS�Q -cídade, .no Restaurante Pínguín,
com a presença de 'várias autoridades e convidados; o

convênio entre a Prefeitura Munícipal de Canoínhas e, a

Fundação Serviço' Especial de Saúde Pública', assinando

pela primeira o Prefeito Benedito Th. de Carvalho, Netto
.e por esta ,0 Engenheiro dr. Werner Eugenio Zulauf, Di-'
reter Regional de Engenharia Sanitária do' .Sul, Sôbre à

grande acontecimento, falaram,' na oportunidade, o Pre-
.feíto Therézio Netto e o engenheiro dr. Werner. ,e;ulauf,

'

--:J
seguindo-se de um co'quetel alusivo, oferecido pela Mu-

/

-nicipalídade. Prestigiaram' o evento, as seguintes autorída-
"'

. /.J /'
des e convidados: Dep. AroIdo Carvalho, drs." Osvaldo -J '!

Diretor: Rubens, Rib�iro' da Silva
'Segundo de Oliveira, Antonio Merhy Seleme, João Alberto" CA1XA FON1l!, '128 CIRCULA A,OS SABADOS·
�icolaizi, e Waldimiro Bubniak, João Sele�e, O�tavio�. _���������������.���������������.a������

Rauen, - Vereac,ores
.

srs, Tufi Nader, Presidente da Câmara
�

Municipal e Adem'àr' Schumacher, Gilberto Ritzmann e O ',Dep"',U ta,dooPedro dos .Santos Corrêa, Coletores srs. Francisco" Zaziski
,.' é Roberto Ennes� sr. Morais, ge;rente do Banco do. Esta-' "" -

.

I" "::'[J" t' .,' d Ddo, Ttê'. Francisco Domingues" Delegado Espeeia1 de Po- i: -g-O'V 0, -, p�-' aR; . LtS ta a' ana
licía, dr. Lourenço Alves de Deus, Promotor Público da < A Colenda Câmara Muni- seguido de interrupções, como

Comarca, acadêmico Osvaldo' Rogério 'Oliveira, Saliba cipal 'de ,Mafra:' _ eprovendo 'ocorre
-.

agQra com o ': tr.e'�ho
Nader Netto, Evaldo Pereira, Zeno Benedito Ribeiro da Jndlcecêo , do �VereadQr Sr. Mafra-Caúoinhàs, ainda depen-
Silva, 'Ovande Davet, srs. Clementino E,. Pie,czarka.: Almir A Id B

'. 'derido" d'e implántacão, e com 0-
ri o· evervanço, enviou tredio, Canotnhas-Pôrto Uni.âo,Santi e João Andrade, funcíonáríos da Municipalidade, cerrespendêncja à? Deputado já. implantado,' Irias de - cujo

notário sr. Alcides Schumacher Tte. Osvaldo Narloch e repre- ArDido Carvalho, solicitando)' .esfaltamento, nem se ,cogita,
'se.lJtltàntes dos [ornàís Correio do Norte e Barriga Verde e a' interferência do parlamentar causa grave dano à economia

'Iõ)
"

C
_

h P I ferid
A' W d

-

S
.

• catarinense' e rrãó at�nde ao""adIO anoin as. e ore P.rI o cenvemo, a - un açao . erviço 'cont�rrânee, junto às autori-
Especial deSaúde Pública,' tomará 8, '. i a responsabilidade d'e. ,.-I .-I "'b

. objetivo de inter ligar o interior
r Odaes competentes, sô re a'

com, o Pôrto Marítimo.
c

iniciar ainda no corrente ano os serviços de abastecimento de tão falada estrada Dna. Fr-ah-
água em nossa cidade e prossegui-lo até :0' seu final: cisca, SC' 21. Após as- provi- ,

dênciss devidas, tomadas 'de
imediato, o ilustre parlamentár
dirigi,u·se' ao Presidente daquele"

'

Le�islativocomos�8uinteofícib: S E P U L'TA 1;):O
Brasília, 26 de junho de 1969. '

Ao Ilustríssimo Sr. WALTER :rrtESQU I "FA
SCHULTZ

'

Dignissimo Presidente da Câ- São Paulo,' 15 - 'Cota a presença de grande n1;Ífuero de "

mara Munlcip&l de Ma�ra - SC. parentes, amigos e autortdsdes, foi sepultado domingo no Cemí-
tério dá Consolação, o jornalista Júlio de) Mesquita Filho.ved «Q

Senhor Presidente Estado de São Paulo», falecido sábado, O cortejo fúnebre saiu
Com real simpatia acolhi a da residência do sr. Júlio de Mesquita, filho do extinto, pouco

reivindicação dessa Câmara, depois, das 11 horas. da manhã, t�n:io éhegado a última morada
constante do Ofício n. 114/69,

I
nas mãos de soldados da Aeronáut'ica, onde já �e I encontravam

que acuso em meu poder. c

numeros�� pessoas. ,,'

,

Na oportunidade em que tenho "Pouco antes de o corpo baixar à sepultura, foram �ro-
s satisfação de congratular-me nunciados vários discursos. 'Em nome dos antigos companheiros
com y.Sas., notadamente com de Júlio de Mesquita Filho, falg,u o professor Cantídio de Moura
o nobre Vereador �edro Arildo

. Campos. O professor Crrstiane Altenfelder .Silva, ex-secretárto
Bevervanço, autor da IN:JICA... d{l F;ducação e mordomo da .Santa Casa, falou em nome dos
CÃO, pela vigilância' e scendra ao companheiros jdaquE'le estabelecimento :benemérito., Ouviram-se,
espírito público, des

-,ejo. msní- eínds, entre outros, os .srs. Salomão Jorge; José Tjours, .repre-
,

festar meu total apôio f. inicia- sentante da Associação Brasileira' de Imprensa;', representante dos

tíva, assegurando minha çolabo- Corretores de tmóv�is de São Paulo; representante ds «O Arauto»,

o grande acontecimento marcará época em nossa
ração junto 80 Ministro dos jornal estudantil; Fernendes Soares, pelo Clube dos Estadoe, região,
Transportes e· ao Govêrno do de São Paulo; e sra. Álaide Borda.

cidade
\

e consagrará em definitivo a atual e dinâmica Estado.

administração do Prefeito Benedito, Therézio de Carvalho
Realmente não' se pode com

Netto. As obras estão orçadas em dois bIlhões e meio-· preehder' que o DER de Santa

de, cruzeiros velhos, devendo' a nossa Municipalidade en�, Catarina relegue a plapos'ecun
trar com a soma' de NCr,$ 50.000,00 e a Fupdação, dflrio uma rodovia pe transcen-

como adiantamento, com NCr.$ 100.000,00, obrá a s�r dental
_ impbr�ância para a

. . _

d
.dtO d

_
, � . . economIa catarlDese verda-

mICIa a a�� a no corren: ano. s._em,aIS r�cursos Ja deira linha de defesa dos�nossos
foram solIcItados, no. Governo da Umao atraves ,do De-., interêsses na região lhideira
putado �Aroldo Car'lalho e do Govêrno Estadual, através L bom o Paraná. '

•

de correspondência direta do Sr: Prefeito Municipal. A SC-21, via natural do,

escoamento, da 'produção do
Oeste e

1
Norte catatinensé e 'D'

Sudoeste' do Paraná, só terá r.
'sentido se concluída·. em tôda
extensão - de Pôrto Uoião à,
São Francisco do Sul, na, 'orla
máritima:

.

I' "

De parabp.ns, portanto, Canoinhas e seus mun�cI
pes, pela arrojada e patriótica atitude do jovem e dinâ
mico Prefeito, Benedito Th. de GarvaUic Netto. Os têrmo.s
do convênio estamos publicando numa das' páginas inter
nas dêste seman·ãrio.

,

.. -Breno Oietrich, J estudante de, Teologia.,
D�u-nos o prazer de sua vi6ita, acompanhado do cOmer

ciante 'sr. Etke Bach, o Isr. Breno Dietrich, estudante de Teologia,
etendendo 8tualmente todosos serviços eclesiástipos da Paróquia
_local da Comun\dade Evangélica LutneraDa. Nossos agradecimentos,
cOm votos de felicidades e profíqua gestão em suas atividades.

-DEPUTADO ROCHA
.

FARIA
Esteve em nossa' cidade, mantendQ contá�o com lideres

políticos e c�rreligioDári08, O Dl'putado Paulo Rocha Faria, nosso

ilustre representante na Assembléia Legis,lativa ,do Estado.

'Canqinhas - Santa' Ca,tarina, 19 de"-julho de 1969
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Carvalho deintercede,
Francisca

Arolde

dícação dqs .ilustres .coestadua
nos, fareí minha' a \ sua causa 'e
não pouparei esforços' no sentido
'de .ver _ c,oncretizada tão nobre
a'spuaçao. I

,

"-
, At,encj.osamente,'
Aroldo" Ca.rvalho
Deputado Federal

. I

I
Anexo: " I' ,

,2 cópias dos ofícios dirigidos

lao
Ministro dos Transportes e

a-o Governador do Estado de
Santa Catarina.
h' ,

,

'Sendo êste e meu ponto-de
vist� tenham a, certeza de que,
'compartilhando da..justa reivin-

... "

J-ULIO
FILH.'O

,Fala' �odré I, _

Por fim, falou o" goy�rnador I\breu Sodré, que declarou
6 certa altura: «era; reallment�, um homem por inteiro. Nosso
idéal era o 'mesmo

/
e sem�p,ré 'batalhamos por isso: náção livre,

pátria una, povo feliz».,
'

'Ao ladci do ;mausoléu, um corneteiro' da Aeronáutic8

er;nitiu o' toque ,de, ,silêncio. O ataúde negro, c?m prateados, ia
descendo lentamente à sepultura, enquanto padre Calazans, des-
,fiando as cóntBs do rosário, concluia suas orações. \

j. " I

Cr.estes
Após ';I'?ertinaz moléstia, veio 8, falecer em Curitiba, 5a.

feira úrtim'a, on'de"'residia a't1lalmente, o conhecido médico, Dr.

Qrestés Procopiak, pessoa,'altament�.._relacionada e.m nosso meio,
tendo ,aqui exercido, por' muitos anos, 8S funções \ de Dirdor da

firma Irmãos Procopiak' & Ciso Ltda. O saudoso extinto, que era

sócio qa Impressora 'Ouro Verde, deixa viúva, filhos! e netos. Seu

sepul�al'tlento foi re8Ií�ado, na tarde daquele dia, no Cemitério da

I
-,

" ,Agua Verde, na capita� par'8naense, com grande, acompanhamento.
Amanhã tem futebol, ," "'A família" e�iutada. 88 ciondolências dêste semanário.

'. ",' <t

"

A, implantacão e o 8sfalta-
_
mento de, pe-quenas ser.ções,

�'
'

Amanhã, no ,estádio "Wiegando j
Olsen", 2m Marcílio Dias, m(iis
uma boa partlda de futebol, NO, I ,V A D �O'quando estarão se defrontando <I' i
as equipes." do São Bernard,?,' AjUstaram� .

�úpcias,
l
dia 28 de j\lDho de 1969, os jovens

local, e, R'gesa �. �., de Tr:'J . NILSE REGINA, fílha da eXI'Da. viúva donA Florentina Waltrick

I Barres. Na preltmlDar, estarao 'e GERSON IRANDrR filho do cagaI sr. !\lvino Kõhler e Sra.

I
preliando os aspiraDtes de am-," ,�'

I '

bas as equipe's.' ,

'.
,

Ao jovem par, O,S cUr:Dprimentos do 'ICorreio do Norte."

",
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CORREIO DO NORTE 19.07-1969

� .'

Cooperativa de Produtores� de Mate (anQinhas Ltdé;

Convocação da Assembléia Geral Ordinária
o Presidente da' Cooperativa de Produtores de Mate

Csnoichss Ltda, usando das atribuições que lhe conferem 08

Estatutos Sociais, resolve Convocar a Assembléia GeralOrdinária
dos Associados, II realizar-se em sua, sede social, no dia ,3' de
agôsto, próximo, às 8 horas em Primeira Convocação afim de
tratar dos assuntos constantes da seguinte

ORDEM DO DIA
Deliberar sôbre Balanço Geral, Relatório do Conselho de
Administração e Parecer de Conselho Fi cal e demons
trativo da contá de sobras e perdas.

.

Destinação das sobras.' /'
/ " ), .4'/

Eleição de novos membros do Co� o de Admíefstração
e respectivos suplentes.

'

,+".,.,1"""'"
Eleição

d!l'�OVO....
s membros do n lhõ' Fiscal e respec-

tívos supl" teso ,'.

"
.

,

El ',- dos D

1,�gadOS
desta

.

ooperativa, junto à Fede.
ração da ,oope tivas d rodutores de Mate S�hta'
Catarina Ltda.�. "

' '\ '

.'

/
,

. -.,;' � . .�

6. - Outros assuntos ',' esse da Cocperativa.
,

, ,

ara instalação da' Assembléia
em La convocação, fica des já ft; .Jl,�" >

'"
'

SEGUN CONVd'e�C1t()" c'

par� as
" ,or�eamo dia

Se ainda não, er número Legal, fic feita 8., Terceira\.:
e última Convocação' p ra es 10 horas, ou seja uma hora após

I a segunda.
, O número de assceié s da Cooperativa é de ,2,'035

E p',n�a que egue au -conhectmento de todos os interes-
1 sados, passou-se o resente Edital que será afixado na sede d8',

Cooperativa e de seus postos e armazens, bem como em locais

públicos habituaís, dentro de sua area de ácão e' remetidos -80S
assõciados por processos que comprovam.a remessa e recebímento
Da medida do possível. 2v

Canoinhas, 12 de julho de 1969"

Migu;eJ Pracopiak "'\"" Presidente

1.

2.

3.

4.

5.

'; "j

'Publicação oficial da

PreFeitura Munici-
_.

,

pai de, (anoinhas I

� r
.. _� =-

lei, N.\ 888, de 7·7·69
Autoriza tirmar convênio
'.

"

Benedito, Therézio de ICarvalho
Netto, Prefeito,' Muni,cipal de
Ganoiohas, Estado de SaDta Ca
tarina, Jaz saber que' a' Câmer�
Munici'pal decretou e. eu saucionó
a seguinte LEI:

'

-, ,

Esta Lei oi registrada . publi,
cada Da Diretoria de Ex , e Pes
soal, em 7/07/69.
"

Antonio Souza COllta
Oiro Exp, e Pessoal-

==:::::::==::::::::==::::::=::':::::::::::'=:::::::=:::::::::::::::::::::::=:::::f:::::===:::::::::::::
'

�
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I! Dra. ZoéWalkyria Natividade Seleme� i
,ti ii Clrurgi,á Dentista� 'ii

•• ':t ...
-, -

� ii ,Clínica dentáríe de senhoras' e cr íanças. ii

I
:: O u
:: ' Especialização em dontopedíátrta. :.;
55 Hbr8marcada, ii

I ii Praça Lauro Müller; 494 - Fone, 369 ::
H _ ,

' H
r ::I=:=;::�=:.::::==:;::::=:::I=:::::=:=::=:·:�=,:,::::::::::=::='::::::=::::::::::::=:�:::::::::::=:==
t .
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Atenção!'
Vende-ie um terreno com' 4

datas, medindo 3200m2, com'
uma casa da maderrs, em per
<feito estado, ter rerro todo cercado
à rua, Duque de Caxias, prolon
,gemento da Vidal Ramos.

• Inforrnaçõe s na Rádio Canoí
nhas e no' jornal Correio do
Norte, I

'

I

j

f '

'(

Êle. Ela
leva as crianças à escola,
val ao cabeleireiro, vai
buscar mamãe" traz as crianças da
escola, pega os sobrinhos para
'brincarem com as crianças que ,

'

, voltaram da escola, vai à costureira,
faz compras na cidade, devolve os ...

"sobrinhos, deixa mamãe em '

casa 'etc. etc.

«;Ia manhã vai ao trabalho
e volta à noite.

IS/). Não é justo q�e ela tenhaum
'

� Volkswagen só para ela? )
" �

&
Rua Vidal Ramos. esquina :Rua Barão do Rio Brao,co

C li. N O I N H A S -:.....
> 'SJ.r"lTA Ci�;'�,';!i<RIN�-11 '

'"

/

,"

Instituto Nacionaf da Pravi'dêncià Social
Superintendência Regional de Santa Catarina

Agênci,a �m Canoinhas

A V I S O

Construção Civil Pa(ticular c

,

" A SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E FISCA-
LIZAÇAo avisa que o proprietário de um único {móvel
que pretenda construir, esteJ� construindo ou já tenha
construído, sob suá responsabílídadé direta, casa para

Ióorad,�.pr?pria, poder� cy�tribuir' par� o INPS ou saldar
seu débíta, com a previdência, gozando das vantagens e

favores est elecidos TI lo Decreto-Lei n. 579, de 14 de
maio de 196 desde, ue o requeira.

deverá procurar' a' AG:ffiNCIA do
INPS 'à Rua Paul ereíra, 328, de 12.30 às 16 horas,
onde receberá informa

-

es e poderá entregar seu reque-
hmento e d0(a�fuentús.

'<,

2'f
/ ,I

Can� as, 01 de ju o de 1969.

,

�ubst Aut.; Edda Côrte F. da Silva
/ Agente'

'

Prefeitura Mu�iê:i!pal deMajor Vieira
EDITAL

,
' '

r De ordem do sr, Prefeito

M�hiCi
al, comunico

80S, senhores contribuintes de impôsto Pr ' ial ê��rfitoriaf
Urbano, que se acha par cobrança n ' ta Prefeitura, ate
fim de ''julho do corrente, erCIClO,

..

multa.

Após' êste prazo, na c

aplipada a multa de 20%,
tária.

,

I

será
mone-

Major Vieira, 7

Pedro Veiga

2v

"
'

-

J. 8 lUZO. SOBRINHO � & elA. LTDA.
,

Rua Major Vieira, 59' .:_ CANOÍNHAS

Você a r

problema co

Procul'e'hoje!me\ .o.� n�sa:fáb:lca no en�er�ço
acima. Anexo of1Ci!)a c� torno Inecamco.,

não" terá mais

squedrie de ferro

I.

J. TE , --

'ao lado do Bradesco)
Fone, 125

"

Santa Catarina

FERRAGENS 9ALVA
'. FIOS E CAB:O

ISOLADOR
MOTORES ELÉTR COS <ARNO» e WE moo, e trifásico.

CHAVES A SÊC'O A ÓLEO PI MOTORES ELÉTRICQS
CHAVES COM,P SADORAS ALCACE PARA MOTORES

MEDIDO ES DE LUZ E FÔ_RÇA 380 volt.

LUMINARIAS ARA JL,DM1NAÇAO COMERCIAL E IN·

...J)USTRIAL D ÂMPADAS FLUORESCENTES «SYGEL»

Melltore3 preços ;_ Suaves prazos, - Maiores descontos
4.

1lmilllllllllllllGl,
13 "11 II ••••tI!.IIJ••••••••••••••••a.mll••

�
•••�••S.Jr •••••••••••• 11 11•••_ oa••• IfI•••"'.III•••••1NI�••" Q.IIiICI

..

ii

ii Ao comprar C"elê, lembre-se II
.. , ..

:: ::

::

BIG
'::

.. ':: \

I: C A·' FE' '.' \, II
di .. "'" ii
:: iI

ii 'é o Café dos, que conheçam Café. 'H
.. ..

:: ==

ii Torrado, moído
,"

e entregue no mesmo dia i5
:; H

:: . em todos os pontos da cidade. ::
- -

1= . I \, .=:
lIiIiB

•••• III••••••••_ Jle.ullll••••• IIII _••••••II••••••••_�••••IIIIIJIIJl...... II.II!I••••••••••• II•••••••••••U••• IiI I!III •••••••e•••••••••••••••••••• II.3I•••••••••••••••••1'Q1i:
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R�lação, das Carteiras Profissionai.s fornecidas por
intermédio da PREFEITURA, _MU�ICIPAL DE
CANOI.NHAS durante o 1.0 ano de Convênio
firmado. com o Ministério de Trabalho e Previdên
cia Social. (De junho de 196 de 1969).
Mês ,- Ano Cart. de Maior
Jul. - 1968 20
Ago. » - 63
Set. :t 73
Out. - » 60

/Nov. » 57
Dez. » 80
Jan. 1969 93
Fev. :t 87
Mar: » 73 35
Abr. » 86 22
Mai. » 51 - 14
Jun. » 60 17

Total 803 253
,

Cart. Rural

2
O
'1 t,
Q�'
O
1
O
O
O
1
e
O

5

Total de Carteiras" expedidas: 1.061 Carteiras.'

I'
Canoíohas, 24 de [unho ,de 1969.

Hermes Guttervill - funcionário Encarregado

Atencão assinantes do Corr_eio do Norte.

1 I ",'

I

Solicitamos a todos nossos bondosos assinantes,
cujas assinaturas estejam em, atrazo, a quitarem. �. \ '.

seus débitos dentro do corrente mês, a partir do
qual, pelo não atendimento, serão suspensas a remessa

do jornal. ,--'

'

Cine Teàtro
•:. A P R E S E N TA' .:.

80 J E • a. 20,00 hor&. - cen.ura 14 anoa

BRA'VOSos DA ARENA
c/ Miguel Msteo Miguelin, Linda Cristian e Francesco Rosi.'
Um toureiro joga 8 sua sorte: enfrenta um touro na arena'.

Em technicolor e techníscope,
DOMINGO • a. 14,00 hora. _.:.. oenaura livre

'

Os Bravos
,

)

da Arena
DOMINGO {, S •. 17,00 hora. - ce'nlura livre

. a. 20,00 hora. - eensura 14 enos

pANICO EM
com Kerewin Matthews, Robert Hossoetn e Pier Angeli.
Mais uma das extraordinárias 8ven\turas do agente

secre�o OSS 117. - Em ci,oemascope e technicolor.

Dia 2l, .egunda.feira � aa 20,00 hora... censura 1.4 ano.

Pânico em, BaRghok
Dia /22, terça. feira - NAO BAVERA SESSAO.

Dia. 23 e 24 • a. 20,00 hora. - cen.ura 14 ano.

7 M�lheres de minha Vida
com Leurence �Qrvey, Julie Harri!j e Diane C:Iento.

Um homem quê não podia amar ... pois marcava a vida \.

de quantas pes�o8S cruzassem o seu. caminho.
Em eastmancolQr.

DIA 25, .eda.feira - NAO HAVERA SESSAO

Dia 26, .ábado .. B8 20,OÕ hora. - cen.ura 14 ano.

Por um Milhão Dólaresde
com Joan Collins, Hilda Barry e Vittorio Gas!Dan.

AutOlnóveis, iates, jóias, \pl!lácios, festas ... tudo isto' custa
MILHOES e para consegui-los...
Em techoicolor e techailicope.

Aguárd�m para breve:

o Raio Infernal - As Aventuras de 'Peter Pan
Pinókio - Ciengis Khan

SMetiA a •

-:

Delegacia 'Auxiliar
de Policia de
(anoinhas
A V' I S O
'. r

o sr. }.O Ten. Francisco
Domingues, Delegado de Policia
dó Município de Canoinhas, Es
tado d� Santa Catarina, no uso

de .tiu atribulçõea legais, . etc.

AVISA aos interessados que
de acôrdo. com o radiograma
do Sr. Diretor de Trânsito, n.?
188/69 de '14/07/69, o extravio
de Carteira Nacíonql de Habllí
tação deverá. ser publicado três
vezes no Diário Oficial do Es

tado�. nos jornais local jun-·
tando

; \ao requerimento, três

exempI-�res jornal, 'de dias dí
Ierenteà. 1v

Canoinhas, 15 de julho de 1969.

Francisco Domingues
1.°,Ten:-PM Delegado de Policia

_

n
Atlvidade's da,
Câmara Mun .. de

Can'oinhas
.

Reunião ,do dia 13/3/1969.
P ..uidencia: Vereador Tufi Nader.
'l.ô Secretario Vereador Michel
N, Sêleme. 2.0 'Secretario A'd�emar
Scbumacher e mais o compareci-
mente dOI seguintes edís: Guilher :

me Pruet, Brsulio Hibaa da Cruz,
Alfredo Ivo 'Paul, Walmor A.
Furtado, Gilberto Hitsmann. Ha
vendo' número legal para deliberar,
0, Sr. Preside e declarou aberta
a presente re ião. Lida a Ata
-da reunião ant ior, foi a

..

' aprolada lem r iííceções.,

do Idià; A Camia ão de
e Lei. apreeento parece

.

tal finais, aOI le iote proiêtos
de L!,lb que reei ut a o QUã.
dro Uoico dOI Se

.'

orei Muni
cipaie e dá outrae providências, lt
que altéra e dá va redação ao

parágrafo 2.0
.

ar igo }.o da Lei
N.o 81.2 de 3 1196, letra. A, B,
C, e D;:t
to .à Pr
de Re uçõel que e va OI ven

cimentai dOI Funcionário. Públi
COI Muuicipais do Quadro do
Poder' Legislativo; <que estabelece
gratificeção à zeladora da Câma
ra Municipal; colocado. OI pare
cere. acima a 1.a e única diecuesãc
e votàção, foram todo. aprovados,
cada um de per lí. A Comieaão

.

de Fin8nçlu apresentou parecer
ao Balaocete d'a Receita e Del
pels Or.çamÊmtáris·. referente ao

mê. de iaDéiro 'de 1969; podo o

referido. parecer a l.a diicullão e

votação lIecreta, foi o me.mó
aprovado, haveDdo diverlol verea
dare. di'ilorrido a re,peito;· o
Vereadar Michel N. Seleme, re

quereu dilpeDla' de prazo para
2 a dilcuuão e votação, leodo aproo
vado: po.to o parecer em apreço a

.

2a dilcullão e votação. foi nova
mente aprovado. À Comiuão de
FiDançlll aprelen,tpu ,parecer ao pro
iéto de Lei que��8utoriz8 aquioição
de imóvel, colccado o parecer II

}.a dilcuuão e votação foi·· o
mesmo aprovado: o Vereador
Michel N. SeJeme� l'equereu dil
peDia de intentieio para 2.a
discullão e votação, lendo aproo
vado; pOlto o referido parecer 8

2& dilcuuão e votação, foi no·

vamente aprovado. e eDca·minhado
a Comiuão de Rbdação e Leie
para' exarar pareC6r e texto final.

CaDoinhal, 16 de julho de 196�
AUamiro Rícardo d� Silva
Diretor Exp. da Câmara Municidal

Leial Assine! DivulgueI

Correio do Norte,

."Alberto (ocozza" o mah
navio brasileiro'

A

novo

o Coronel Rodrigo Ajace de

I pare
manter 8 tipos de tampe.

Moreira Barbosa, Secretário Ge- rsturss difetente em suas 14,
ral do Mínístérío' do!' Transpor: câmaras' que dão condição de

tas, representando o Ministro transportar tOo mil .caíxas .de
Mário Andreazza, presidiu a uma só vez, dotado ele 4 gum
solenid�de de 8ntif.'ga 80 trá-" dastea com csp ..cidade de 5

fego do' navio «ALBERTO toneladas cada, que substituem

COCOZZA:t, da'· Emprêsa de os antigos e tradlcíonais «P.BUS
.

Navegação Aliança, construido de C9rg!l�, . é o «ALBERTO

pelo Estaleiro Msuá, com re- COCOZZA» o mais moderna
cursos da Superintendência Na-

.

navio frigorífico da América
cional da Marinha Mercante. Latina. ),
De capacidade para 4,.3 mil Estiveram presentes à solenl-

toneladas, o navio frigorífico dade o Almirante José Celso
«ALBERTO COCOZZA» é o de Macedo Soares, supertzrten
'prímetro de uma séri� de 4 que dente da SUNAMAMj o Sr. Rui
se encontram em construção Gomes de Almeida, presidente
naquele estaleiro, para sere!D. da Associação Comercial do Rio

incorporados a rroaaa frota mer-' de Janeiro, e o CeI. José Ro
cante até o final do corrente berto dos Santos, Chefe de
aDO. Possuindo 126 metros de Asssesoria do Planejamento do

comprimento, com capacidade Ministério dos Transportes.

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÀRIA - Can'cha de,Bolão
Resultado nual do Torneio de Bolão "Masculino e Feminino"

cllibeo Femírrinos de Bolão I

Equipe do Clube de Bolão PRIMAVERA foi a Campeã do Tor
neio «INVICTA»
Vice- Campeã: _ Milionárias
3a. colocada: Ouro Verde
última colocada: Sete de Setembro·
ATLETA FEMININA «MAIOR 'PONTO INDIVIDUAL» A SRA.'
ESTACHA OLISKOVICZ�
Clubes M.i.culido� de Balão

. Equipes Campeãs do Clube de Bolão FANTASMA e o Clube de
Bolão DEMOCRA1.'A.
2.° colocado: O Clube de Bolã,)' OLIMPICO
últímotcolocado O Clube de Bolão TEMEROSO.

NOTA: Após O· empate da partida entre Fantasma x Democrata,
seus presidentes decidirão' não disputar a partida de desempate.
Esta decisão. submetida a Comissão de Cancha foi aceita para o

término do Torneio, proclamando de imediato, 08 dois Clubes

Campeões do Torneio.

ATLÉTA MASCULINO «�AIOR PONTO INDIVIDUAL». O SR.
SILVINO VOGT.

/

Prefeitura Municipal de Major Vieira - �DITAL
Concurso Público para o cargo de Escriturário do D.M.E.R.

1 ° - Sebastião Grein .Costa, Prefeito Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Catarina, f�z saber que 8 parttr desta
data '10/07/ à 30/07/69, estão abertas na Secretaria da Prefeitura

Municipal, em horário normal de expediente; as inscrições p'a'ra
.o concurso acima, a realizar-se no edifício da Prefeitura, em'

data e hora que op rtunam nte serão anunciados.

2. - As con íçõe para a ree�ização do concurso sãq es

constantes do Regula to Geral, aprovado por Decreto n.? 151,
de 23/6/69, publicado Q Jornal Correio do Norte n.? 1033., de

5/7/69.
3. - Qualquer OUtUl informação será prestada .lila Sei

cretaria da Prefeitura • unícípal, a partir desta data. . '\

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 10 de julho de '1969.
Sebastião Orein Costa Prefeito Municipal 2v

anoinhense "'_

escuro. e

3x

�alão da 'C�munidade Evangélica Luterana

Segunda-feira, dia 21, às 29 h\tras r,

Programa: Uma aldelá distante
(Documentário sôbre o Vietnam" efeitos da guerra, reconstrução, etc.)

Interprlse (uma visita ao maior porta,aviões do mundo).

A cidade .. hora da decisão· (colorido)
(excelente documentário sôbre o problema ,de cidades superpopulo.;

liJas; cidades planejadas, poluição. do ar, etc.)

Filmes· Cultura.is � Convite

Aroldo

I
C_ de Carvalho
ADVOGADO I

Escritório: Edifício "Marcia» - Sala ·210 (2.0 andar)
Setor Comercial - Local Sul, Lote 19 :.... BRASíLIA - DF

Advog'acia perant� O Supremo tribun!lll Federal e

Tribunal Federal de Recursos
/

.
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CORREIO DO �ORTE
/ Publicação

19.07-1969

Oficial da

Prefeitura·
\ Municipal de - Vanoinhas

,fundação Serviço Especial de Sa'úde Pública

Entre a Prefeitura' Municipal de Csnoinhes,
nêste sto denominada Hrefeitura e representada
pelo Prefeito Municipal, Sr. Benedito Th. de
Carvalbo Netto, devidamente' autorizado pela Lei A FSESP não se responsabiliza por qualquer
Municipal n.O 888. de 07 de julho de 1969, e a demora cu interrupção dos tesbalhos, motivada

Fundação Serviço de _Saúde Pública., nêste a,to: ) po� fôrça maior cemprcvsde,
denominada FSESP e representada pelo Diretor

I'
,

'

Cláusula LX Oscilações de pretos de
Regional de Engenharia Sanitária do Sul. Enge- materiais e de, custos de mão de obra
nheiro Werner Eugênio Zulauf. devidamente auto-

'

rizado pelo Superintendente, 'Dr. Aloyaio' Sanches!
de Almeida, atr és da portaria n.? SU·639/6 ,

fica ajustado o pr ente convênio com o obje vo

de trensferi� à FSE ,os recursos destina s à

implantação do 8i�ttem de abastecimento d " água
de cidade de Caooinha mediante

Têrmo de convênio entr� a

Prefeitura Municipal de Canol- -

nhas, e a Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública

que se seguem:
)

,

Cláusula 1 tor delobras
Caperá FSES,P, executar," iret{ou indireta

mente a�\ obres 'constantes do pr
.

eto do sistema,
de abastecimento de águe da cidad de Canoinhas
(adiante simplesmente denomínad ojeto], apro
vado pelas partas convenientes,

C I II C ,Z d'
,�

,
ldusu a � usto to/ta o pr eto e

recursos

O custo total do PRofETa está esti' ado
em NCr$ 629.179.42. lIegun{o orçamento elabo do'
em' sgôsto de 1968, devcQBo a PREFEITU

�contribuir com o auxíliqf de NCr$ 50.000.0
(cincoenta mil cruzeiros povosD, durante os exer-

" cícios de 1969. ,

Parágrafo 1. - O auxílio da PREFEITURA,
previsto na presente âusula, B ser entregue à
FSESP. será feito e ,5 (cinco] parcelas de NCr$
10.000.00 (dez mii cr zeiros' novos), venciveis no
último dia dos mese de julho a novembro de 1969.

'Parágrafo 2. - A aplicaçãó ao auxílio acima
.

rr encionado, pala FSESP, Ier-ae-á de acôrdo com o

Plano de Aplicação a ser aprovado pelas partes
, convenien teso '

ParÁgrafo ê). - As contribuições posteriore"§
da PREFEITURA serão fixadas ,em Têrmo Adi
tivo ao. presente instrumento, depois de consignai.
das em orçamento aprovado pela C�mara Muniei-
pai de Vereadores.

'

!
Cláusula 111 Complementação de recursos

Na hipótese das' despesas ultrspesseéem e'

quantia estimada para o custo total do PROJETO.
conetante da cláu!lula II, a PREFEITURA com-

'

promete-se \ a obter os recursos neoeesâeica à
complementação da obra.

Cláusula IV Colaboração da Prefeitura
A PREFEITURA compromete-se a colaborar

com e FSESP e assegurar as garantias necessárias
à consecução das finalidadea 'dêste convênio. bem
como facilitar à FSESP o cumprimento das leis,
:egulamentos e disposiçõee federais, estedueis e

municipais.

Cláusula V. Anexação ao património
da Prefeitura de' terrenos e benteitorias

A PREFEITURA se ohriga a tomar provi.
dências no sentido de que sejam incorporados ao

seu �atrimf,oio, os terrenos e beofeitorias que se

, �rnarem necessários à impl8Dta�ão e funcionamento
adequados do sistema.

'

,Parágrafo único - A incorporação de qu,e
trate esta cláusula deverá ser efetuada de acôrdo
co� as �specificações que serão fornecidas pelas
técnicos da FSESP.

Cláusula VI - Danos a p'Topriedade..§. e a

pessoas de terceifos
A PREFEI'rURA eRsumirá a resP9nsabili·

dade de quaisquer danos causados a propriedade.
ou' a pllillloas de tercciro3, decorrentes da oxecução
das obras.

.,'

Cláusula XIl - Procedimentos de caráter ,,---------------------------
, Jurídico e Õnus

'

Os procedimental de cerâtee jurídico que
digam respeito a08 trabalhos referidos nêste ins
trumento. bem como 08 Ônus dêles decorrentes,
serão atendidos pela PREFEITURA em tôda:! as

instâncias judiciais, embora a iniciativa dêsses
procedimentos caiba, também, à FSESP,

Cláusula VII Taxa de administração
A PREFEITURA pagará à FSESP,. como

remuneração pela execução das obras, uma 'taxa'
de administração de 10%, calculada, mensalmente.
sôbee tôdas as f"turas pagas e demais despesas
devidamente comprovadas.

"

Cláusula VIII:..... interrupção dos trabalhos

Caso ocorram bruscas oscilações de preços
d'e materiais e de custos de mão de obra, que
venham determinar modificações de programa de
trabalho. fará 8 FSESP. em tempo, comunicação
justificada à PREFEITURA.

Cláusula X - Inclusão de pagamentos
no Custo das obras

-
.

No custu das obras e serviços serilo incluidos,
independente do que estabelece a cláusula VII, os
pagamentos devidos a: técnicos dos, quadros ds
FSESP, os quais perão pagos de a'côrdo com a

tabela de vencimentos � e diárias em vigor da
FSESPi mão de obrai aquisicâo de materiais de
consumo, equipamentos e ferramentasyquaisquer
outras despesas relacionadaa' com e realiZação
das obras.

'

Cláusula XI - Pagamentos decorrentes
da legislação do trabalho;, preoidenciaria e'

de acidentes do trabalho e .outros

Correrão por conta dos recursos mencionados
na cláusula II os pegamentos decorrentes da le-
gislação trabalhista, previdenciária e de acideutes
do trabalho e quaisquer outros que digam reipeito
ao pessoal admitido pera execução dos trabalhos-
previstos nêste instrumento.

- "e .

Cláusula XIII - Publicidade'
Na publicidade, por qualquer meio; da ue.

cuçlo das obras, deverá a FSESP mencionar a

colaboração da PREFEITURA.

Cláusula XIV - Prestarão de contas '

Da importância recebida. a FSESP se obriga
a prestar contas à PREFEITURA. bem como e

apresentar" trimestralmente, "relatôrioa. detalhados
das obras relativas a êste convênio.

Cláusula XV, Vigência, alterarão
rescisão

O presente convênio eDtr�rá em vigor na

data de sue ,assinatura e terá duração até a con

clusão dos serviços
-

mencionados na cláusula I,
podendo ser alterado. em qualquer época, me

diante e assinatura de têrmoe aditivos pelas partes
convenientes ou rescidindo de comum scêrdo. desde

que a parte' interessada avise e óutra com ente-
cedência mínime de 30 (trinta) dias. r J

Cláusula XVI - Sucessores
Ê.te convênio obrigará não lamente aOI

que o auinam. mal também aOI seus suceeeoree.

Cláusula XVII - Pôro
Fica eleito o fôrO da Comarca de Florianê

polia para dirimir quaisquer dúvidae- que le'

originarem da execução dêste convêoi?,
,

E, por auim Elltarem [ustos e contratadol.
lavrou'le o pre.ente Jlonvêoio am 5 .(cincoD via.,
que depois de lido e achado conforme. foi allin8do
pelei parte. cODV6nie(!tel, na pre,ença dai telte

,munha., que também o allinaw.
,

Flôrian6polil, 16 de iulho de 1969.

Benedito Th. de Carvalho Netto - Prefeitura

Werner E. Zulauf - FSESP
TESTEMUNHAS:
Aroldo C. de Carvalho Tuti Nader,

I«Qp.eraçao
estudantes

\

estagiar em

fli"

vao,

julh()
Dentro do programa «OPERAÇÃO MAUÁ» '�stabelecído pelo Ministro Mário' Andreazza, no próxímo mês

de julho, centenas de estudantes universitários que se

inscreveram na «OPEfRAÇAo MAUÁ», vão estagiar em

várias -emprêsas do país, mantendo paralelamente contato
dileto com grande' número de obras públicas, que estão
sendo executados pelo Ministério dos Transportes. Os
estudantes que vão estagiar terão de comparecer a uma

reunião marcada para o próximo dia 25/6 às /15,30 horas,
no Minístérid da Educação: a fim de receberem a documen
tação necessária sem a qual não \ poderão realizar o 'es
tágio que lhes foi . concedido. Os universitários têm
acompanhado o Ministro Andreazza em quãsi tôdas as

inspeções feitas à obras públicas pelo Titular dos' Trans
portes, o que lhes tem permitido observarem de perto e

diretamente, não só as � dificuldades técnicas existentes,
como também o rítmo acelerado em que estão sendo.,
atacadas as obras do Ministério dos Transportes. n

'\

e"

59,2 mil-hões, para
Pôrto de Santos

o

'O Mioistro Mário Andreazza, dos Transportes, assinou
portaria estabelecendo 'para o pôrto de Santos a' aplicação de
59,2 milhões de cruzeiros novos, por conta dos recursos do
Fundo de Melhoramento dos Portos, que serão usados até o final
do corrente ano. nas seguintes obras: dragagem para aprofunda
mento do Pôr-to; c-onstrução de mais 370 metros de extensão de
cáis acostável; nova muralha que será construída, alterações na

linha fénea, reforço no sisteme de energi!i; aquisiçãq de novos

,guindastes e empilhadeiras, e ainda compra de novas locomotivas.

PreFeitura Municipal de Canoin'has
Comissão,Municipal

A V I 5 O

de Esportes

A Direção T' caies da C.M,E avisa 8(JS atlétas convoca

dos para os treinos s Seleções ASCULINAS E FEMININAS
de Bolão, que os trein de bolão erão início nOB seguintes dias:

PARA ATLÉTA CULINOS: o 1.0 "treino será no

dia 2;1 do corrente mês, n ancha de Bolão da S.T.A.C. Horá-
rio 20.00 horas.

PARA ATLÉT
'Cancha da S.B,O. H

julho na

Certe do c de todos, agradece
.Canoínhas.

)

6 de julho 1969.

, / Direção Técnica da C.M.E.
Arno Jo�é dos Santo. - 2.° Secretário

tt"",_l� *PDi2F

FUNDADO EM 29/5/191i7 - Reg, no Certo Tít, I/n 448 Doc.

JORNAL -8EMANARIO - PUBLICA-SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone. 128 - Caucinhae • S. C.

Aenovação de assinatu�à (50 números) NCr$ 5,00
Os atrazados, serão cobrados à base da época.
Exemplar avulso: NCr$ �,15 e atual ti N€r$ 0,20 o atrasado,

TABELA ::>E PREÇOS DE PUBLICI._DADE
Asuncins: .Poe vez e por centímetse de altura de coluna:

ULTIMA PAGINÁ
I vez NCr$ 0;60

Pág. inteira NCr$ 100,00

OBSERVACOES:
Originai. de artigol enviadol ta Redação, publicadOR 00

não, permanecerão em poder da meama.
'

A Redação não endolllll conceito� ,emif,idol em artigo. BlJtlinado ••

PAGINA INTERNA
I vez NCr$ 0.50

Pág. inteira NCr$ 70,00

a ' Prefeitura:

gado
C�ol3bore com

mantenha seu
A.

preso
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CORREIO DO NORTE 19..07.. ]969 •

Prefeitura . Municipal de Major Vieira
Editai' de-, Concorrência Pública H. 1/69
o Préfeíto Municipal de Major Vieira, �st8do de Santa

Cataríne, autorizado peÚ� Lei n, 107, de 19.02· 1$165, fsz saber a

todos que interessar possa, que acha-se em -concorrêncía pública
pela melhor oferta e condíções, a venda de um Trator, marca

Zadruga, tipo 40 - A, em perfeito funcíonamento, respettando o

preço' minimo de Ncr$ 6.000,0 (seis

':i1.ii
cruzeiros novos). Os

interessados 'deverão verificar o eículo, a garsgemda Pre!eitura
u] cidade, e enviarem sua propos ,e. '

'

envelope lacrado, dirigido
à Secretaria Municipal até a <lata 28-07-1969.

, "

julgad'as por' Comissão! a
ser designada após o prazo act a, r salvando-se que será aceita
a qüe melhor condições ofe cer, nã / cabendo qualquer título
de indenização as qUI!! forem rejeitada .

Prefeitura Municipal de M,jor Vieira,8 de �,J'lho de 1969.

Sebastião Grein Costa - Prefeito Muníctpal ,
1v

. ,

Negócio de oportunidade
Ótima localização' para
Zona alta e central .da

, pagamento.

no com a área de
Barão· do Rio Branco.

o rução' de casa residencial.
.

ade. Estuda-se condições de
"_ lv

'I'ratar diretamente ccm o prop -tário-Basilio Humenhuk

'Rio Grande 'do, Sul, Paraná,
Santa' Catarina, Estado do Rio
de Janeiro, Espírito Santo,
Minas Gerais Mato Grosso, Bahi�,
Sergipe, Alagoas, Rio Gre nde
do Norte,'Maranhão, Piauí, Per
nambuco, Ceará, Paraíba, estão
incluídos na programação rodo-

-" viária de 1969, após os estudos
globais d� plaóejamento ence-

I
tados pelo Min�s.tério dos Trans

portes, obedecendo aos critérios
econômicos das regiões e pe-
cultarrdades climáticas dss novas

_--IIliIII-------------......---u._---1IIi
rodovias.

\

LI ,

"

Seis mil quil'ômetros
de rodovias serão,
',inaugurados em 1969

. --.,._

o Ministro, Mário Andreazza
vem. 'de anunciar que o Govêrno
Federa} programou, para 1969
'a inauguração de 6 mil quilô
metros de rodovias asfaltadas
.em todo !l pais.

\

A ccmumcação do, Titular
dos Transportes levela que
.2.966 quilômetros j& foram en

tregues ao tráfego' e que o

cronograma do DNER prevê
mais 1e 3 mil qulllômetros de
novas rodovias pavimentadas,
que serão inauguradas' até o

final do corrente -

8DO, o que
se constituirá em nove récorde
no se tor rodovjárío.,
Tôdas 8S frentes de trabalho

abertas pelo DNIDR, de Norte
'a Sul, não sofrem qualquer
solução de continuidade. Os
recursos do G'ovêrno Federal

psiu a cõnelusão das obras,
obedecem a urna rigorosa dis
trfbuiçâo traçade em conjunto
pelos Ministérios dos Transpor-'
tes, Planejamentó e Fezeuda,
onde os titulares realizam es

forces para o cumprimento
integral das metas prioritárias
constantes de programa, rodo
viário do Govêrno Costa, s

Silva, no. qual nada meDOS de
19 Estados da Federação <estão
incluídos, \

, Embora já tenha realizado
®��.�������������������������,�® no primeiro semestre dêste

exercício nada menos de 14

viagens de inspeção, o Ministro
Andreszza já manifestou 8, sua

dísppsíção de r:,etornar ,8 lodos
OI!! canteiros de obres até o

final dêsse ano, psra que sejam
cumprida!'!' 8S metas estabelecl

das pelo 'Marechal Costa e Silva
no Plano Nactonal de Viação.

A Esquadrias Santa Cruz

S/A., oferece oportunidade para
afiador om bastante prática.

Os in ressad poderão se

es ório da firma
AgUa Verde, mu

.rteíra profissional,
tor, certificado de

reservista, horário de 9,30
às 11.30 e, 14,00 às 17,00

®����������������������������� horas. 1 Iv

AFIADO··�

hense

CASA ERLITA

Fuád

Edifício João Seleme

8Eft
o calçado que anda mais

C a n o i
,I

Os senhores assoe' dos o CANOINHEN-
SE� com ebutar em 1969, no' baile
programado para. outubro queiram fazêr as inscrições
das" mesmas, na sede �o

.

àl, os seguintes horários: das 1 (') .

h às 12 h., das 17
'

às 1 h., dás 20 h, às 22 h" até
10 de, agôsto de 3v

Bobinas de Papel - todos os tamanhos
,

Albuns de Fotografias e Recordações,
Espanadores

Material escolar e de escritório
I,

(

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mail côr�.)
Serviço rápido e perfeito

Ouro Verde Ltda.Impressora

SATIR S.A.
Para seus transportes em gerDI use os serviços da UTIR S. A •

.

.

� .

Transportando o progresso de Cenelnhes

_

há mais de um querto de' século
Procure a Agência nesta cidade à Rua Vidal Ramos, 228'

,

com telefone 274

Servimos be,pl para servir sempre ..

,

Pu�licação oficial da

- Prefeitura'·Mun. de M�JOf
.i

Decreto-Lei N. 152, de 01 de julho de 1969
I .

Anula e suplementá dotações orçamentárias
Sebestião Grein COita, prefeito MUDicipal de Maior, Vieira;

Estado de Saata 'Catarina. tendo em villts o artigo 4.° ítem II da �

Lei 0,° 207, de 22 de novembro de 1968.
DECRETA:!

Art. 1. - Ficam auuladae, DR importância de NCr$ 4.800,00 (Quatro
mil, e oitocentos cruzeiros no�oll�, ai seguietee dotaçõel orçamentál',iall

NCr$061/01 Fi.cal do D.M.E,R.
107/72 Inicio de Obrai

"

TOTAL
",'

•

Art. 2. - Ficam uplementades, por conta dQI anulaçõel
constantee do artigo snte ior. na importância �_4 800,00
(Quatro mil, e oitocentos cr eiroe novos), a feçõea' do orçamento
viiente como legue.

.

I (,
070/31 Paeeagena. trdOlport
093/11 Subetituiçõea ,

100/31 PallageDl' ep, traDlport' de pessoae e ./ bligagen.
012/02 Subsi e representação 8' Prefeito
071/57 Eveotuai.
043/19 .Gratiticação pI
"lpeciaIizadol

A . \

\ Art, 3. - Este decreto-lei entrar em vigor na data de lua

publicação. 'rovogada, ai dillposiçõel em con ârio.
i '

Iv
Prefeitura Muniêipel de Major . Vieira, 01' de iulho de 1969.
.'

.

\ '

Sebastião Grein Costa - Prefeito Municipal
,

Êlte decreto foi reglstrado e publicado na Secretaria
nioípal na melma data.

Jair Dirschnabel - Secretário
/ '-

foUão 8rasil Su�er luxo a NCr� 15,00 m.ensais sempre iguais
.

-

H. JORDAN,

50 em

(

s. A.

\
\,'
(

. j

Revendedor autorizado HELIOGAS

Bujão
/ de gás a NCI"$ 9,90
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NOTAS
Transcorreram com . grande

:, "I animação e êxito as solenidades
do 8.0 'aniversário do Grêmio
.Iv. de Julbo. Na parte esportiva,

'I o ponto alto foi 8 apresentação
II, da equipe de futebol de salão
da Rigesa, vinda especialmente
de São Paulo para 'prestlgier o

,

torneio, o qual venceu, mereci
damente. O baile alusivo, rea

lizado nos, amplos salões da

"
Sociedade Beneficente Operária,
transcorreu animadíssimo e só
terminou pela madrugada. No's
sos parabéns a todos os gremístas,

"x x x

O sr. Carlos Bénkendorff
Junior, funcionário do Banco
do Brasil, também seguiu para
'o Rio, para Um curso de p.spe
clalização, na agêcia central.

x x x

I Prosseguindo na ,eletrifi�ação
II rural I'In nosso muoicipio, a

vila de Bela. Vist& do Toldo,
deverá receber os seus benefí
cios jé em agôsto próximo.
Para tanto, 8 cargo da Prefei
tura M�nicipal, os. serviços
prosseguem, aceleradamente

x x x

Em nossa cidade o novo ge
rente do Banco do Estado, sr,

Aujor B. de Moraes, que pro-
'cede de Lages. As nossas boas
vindas, cem votos de feliz
estada entre nós e fecunda
gestão a frente do grande es

tabelimento.

E S P,A R S A S
Segundo informes de Floria

nópohs, através do sr, Lae lío
Luz, a construção da nova e

moderna agência de INPS em

nossa cidade, terá o seu, inicie
ainda no corrente ano.

x x x

Procedente de Joinvile, este
ve entre nós, o sr, Eduardo de

\ .
-

Almdda, ar popular Manteiga,
peça' principal do Ypiranga F.C.
O er, Almeida, atualmente,
presta serviços na Prefeitura da
msnchester.

IX x X

Terça-feira 'última começarem
a, chegar, procedentes de Itejay,
08 móveis para o nôvo Forum
da nossa comarca.

o Ministro Gal. Costa Caval
vanti, do Ministério do Interior
esteve em nosso Estado, visi
tando Blumenau ,'e Joinvile

x x x

Faleceu t!� Curitiba, o conhe
cido médico dr. Ely Macedo,
que prestou serviços, por muitos
anos, DO vizinho muaícípío de
Pôrto União.

'

X X x

No amistoso de domingo
último, levado li efeito no está
dia Wiegando Olsen em Marci
lio Dias; entre as representações
do São Bernardo local e Olím
pico de S. José dos Pinhais,
venceu a primeira pelo escore

de 2 a 1.

'Aniversariantes da Semana
ANIVERSARIAM-SE

HOTE: as sras.· donas:
, Maria Silvia esp. do sr,

Dialma Tabalipa, Nelli esp.
do sr. Elias Seleme Netto,
residenÚ em Caçador, Erica

esp. do sr, Avelino Gomes;

Maria Madalena esp. do sr.

Aluisio Marcinichem e Evani
esp do sr. Wigando W. Wiltu
chnig; os srs.: Elias Seleme
Netto, residente em Caçador
e Leocadio Pacheco; os me.'

ninas Wetner filho do sr:

Rupprecht Loeffler e Alfredo
filho do sr. ALfredo de O.
(larcindo.
AMANHÃ: as snas. donas:

Elise esp. do sr, Paulo Dehner
e Aâelia esp, do sr, Orlando
Nascimento; os srs. Elias
Sconhetzki, Ro'dolfo Wibbelt'
e Sergio Gapski; o, jovem
Fernanda Seleme; o menino
Silvio Nazir filho' do sr.

Wigando W. Wiltuch1iig.
Dia 21: li

, sra, dona
Miquelina esp, do sr. Adão
Tomczyk; os srs.: Waldomiro
Schulka e Tanus M. Isphair;
os' jovens: Roberto Brlluhauj,t
e Pedro Eloi Grenemann; as
meninas: Maria Gorette filha
do' sr, Manoel O. Costa,
Gladis Regina filha .do sr.
Oswaldo Werka, lmelda filha
do sr: Maximilhano Watzko,
e Hilda filha do sr. Waltrido
Gonçalves,' os meninos: gtmeos
Renato e Reinaldo filho� fio
,sr. Wladislau Knore'k e AI
cióne Mario filho do sr,Osva?do
Bueno.
Dia 22: os srs. Jacob

'Tréml, dr. Mareio E. Fischer
e Rodolfo Bolauf; o, jovem
Hugo José Lenz; as meninas
Bernardete de {'atima filha
dó sr. Augusto Pi/ati, Marilda
filha do sr.Paulo Ntuburger;
os meninos: Teó/ilo filho do

M I S, S A sr. Anton�o Sconhetzki, fi
, Walmor Enio ,í'flho' do sr.

1.0 A'NO �ALECIMEN,TO '

',Waldomiro Novack.
.'

G
., I.

f
'. .' d' M

-

I
Dia 23: as sras. donas:

'DIretores, ' erentes, e emaIS clOnárlOs e J".1USSl ,=, Rosa esp. do sr. lthass Sele-
,1ransportes Com 'rei e 'Representações, ,me e Ana esp. do sr. Afonso
Lida. convidam seus gos e clientes para missa que C Kohler; os srs: Argos
manda:n celebrár em ria do seu bondoso chefe e amigo T�evisa�i 'e Jos� Pach�co de

) .'
, Mzranda; f) memno LU1Z Roo

Sr., M u s s i berto filho do sr. Wátdomiro
HoUef.

de 1969, no Altar Dto 24: os srs,.� Ludovico
desta cidade. Dambroski, João Silvei1 a e o

Agradecemos.
/

jornalis�a,sr. Albino R Budant,
diretor do Baniga Verde: as
srtas.: Suelv Rita Comelsen Aos aniversarümtes nossos
e Ursula Baukat; os jovens, parabéns evotos defelicidades.

't ,MIS�A
ANO D.E "�-ECIMENTO

, I
1.0

Mário Mussi, Oldemar Mussi
, convidam seus parentes e- amigos
andam celebrar 'em memória do

26 de julho de J969 nó altar mór
riz Cristo' Rei, desta cidade.

Por ês igião e amizade antecipadamente
agradecem.

t MISSA
ANO,DE FALECIMEflTO,1.0

Diretores, Gere s e demais funcio ,os de Abraf)ão'
Mussi S/A - In" úsiria e Co", reio, convidam seus

amigos e clientes 'p miss que mandam celebrar 'em
memória do Seú Bati :' �tor Presidente, chefe e amigo

S�t. Mussi
,às 19 hora�,
'Mór da greja

. Por mais êste ato de

de 1969, no Altar
Rei, detilta cidade.

ligião 'Agradecemos.

t·

às 19 hor
Mór da Matriz

Antecipadamen

M ISS A\ t
',1.0 ANO DE FALECIMENTO

Direto:- e demais funcionários de Iranspories Fátima,
,

convidam amigos e clientes para a missa qUe, mandam
celebrar em de bo aso chefe e amigo

MussiSr.
às 19 horas, ,do
Mór da Igrej

Por. mais êste ato de

de 1969, no Altar
Rei, rlesta ,cidade.

amizade agnidecem. .

fOI

C�noinhas (se), 19 de julho de 1969
------

Ano XXIII N. 1035

ror �ue ir 'à lua1
Por Charles R. Schroth Kennedy que os Estados Unido�

Qual o objetivo de fazer descer hntassem um pouso' à Lua, pare
homens na superfície' luDar êste' focalizar o incipiente e8fô�ço: es

mês? pacial norte- americano e estsbe-
Para essa pergunta nâo há lecee uma meta: definitiva.

resposta completamente patisfató· Naquela ocssião, os Estados
,·ia. Não obstante, numerosas reto Unidos perdiam para a União'
postas pal,'éiais podem explicai' o Soviérice a corrida espacial, e a

motivo da exploração lunar:'
.

imagem da nação, com rãzão ou

EstaI incluem as razões oficiais aem ela, era vi�ta através de seus
expostes na lei _ de 1958, que,

feitos no espaço, sideral.

criou o Programa' Espacial Clvil Os. objetivos da «Grande Socie
de Segurança Nácional. ; fim de dade» não tinham sido .definidos,
manter' os 'Estados Unidos na f'lão, 'havia no� Estados Unidos
liderança cios avanços da tecnolo- uma idéia clara e geral sabre a

gis e da exploração espécial, e a magnitude das regiões pobres.
decillilo de utilizar cas atividade" Deixou se ao govêrno [ohnson a'
espaciais com finalidades pacíficas, tarefa de proclamar que 28 mi-.'.
e científicas, em benefício de tôda lhões de norte-ameeicanos, ou seja
a bumenidades, 15 por cento da população, eram

Também há razões de prestígio epobres>, isto é. tinham uma renda
nacional. E razões fiiosófic88 en- anua! inferior a 3,300 dôlaree,
raizadas na natureza do homem, Quando Ó país compreendeu
, Quanto ao, aspecto filosófico, ir isto, jó era demasiado tarde, e

à Lua representa uma ambição seria fiuanceieemente desastroso
do espírito 'humamo. É como cancelar o Programa LUlJa «APDL.
'escalar o Monte' Everest, que foi LO».

'

feito pata ser conquistado. O Projeto «ApoUo», como qual-A Lua acenou para 'os poetas, quer outro grande programa de
filósofos, 'amantes e altranomos desenvolvimento. exigia longo tem.
da a'ntíguidade. 'É' o coroo celeste

po para dar frutos. O vôo da'
màis �róximo e o primeiro passo «AVOLI,Ó8». em tôrno da Lua
necessário para 'a exploração do iniciou- se ,realmente em 1961.
siliotema solar e, talves, mais, mediante o trabalho de linvestiga
tarde, de todo o Universo. Ir à ção e desenvolvimenéo que come.
Lua é uma, fuga da Terra auces- çou a realiza,r·se eutão..
traI, " planeta- mãe da humanida-
de. É, por uma ampliação da . _Quando o programa contra a

liberdade do homem, ,um passo probreza � ,a guerra DO Vietname
em favor de SUB cultura evolutiva. se tornaram 08 dois. problemas de

De modo' ,amplo, a Lua é uma
mais alta' prioridade nacional.

, , virem-se os Estado,S Uuidos diaoteestação de passagem, um ponto
.de . partida para uma penetração do âileqJa de perder. grande parte
.baior do Universo. Para os, 'de dos iavestimentos feitos em as�

espírito comercial, pcderâ ela suntos espaciais ou continuar o

. conter valioaos tesouros minerais. projeto. O, Congresso decidiu-se

que poderão' ser extraidos e' tra. pele segunda alternativa.

zidos, à Terra,
.

Carece de veracidade a afirma� \

Mais difícil de responder é por ção de que o' dinheiro invelitido
que gastar bilhõas de d61ares no Programa cAPOLLO., .,sfu·

para chegar à Lml, quándo há mou·se no esp ..ço. �.te dinheiro
na terra tantçs 'problemas à es. .erviu peJo contrório, para pagar

vera de, urgente solução., 08' salários de 350,000 cientietas"
E 6" 'engenheiro8; 'técnicos e' tr&balha�

,
m 19 I, prop09 o preljidente' dores, contribuindo, assim, para

a prosperidade DacionaL 09, im
postos sabre êsses saíários ajuda
ram a cURtear programas de Caf&ter
social.

, O Presi.Iente Richard NixOD,
citou como' um� das metas prio-

'

ritárias de seu govêrno o Jrograma
espacial, dentro do conjunto dos

'_

programas prioritários, entre êstes
os de natureza' social e outl·os.

Os' Estadoll Unido!! nlIo, estão
inclinados a per em prática planos

,

para viagens aind& mais dispen
diosas à Lua e a08 plaQêtas, de
pois do Projeto cAPOLLO».

Em vez disso. o crité"io da A
cademia Nacional de Ciências e

dos cientistas") que a!lSe8S0ra� o

govêrno é explorar 08 planêtss com
veículos espaciais não· tripulados,
que são pouco dispendiosos subs.
tituindo os olhos e ouvidos do'
homem por aparelhos eletraoicCiI.

.

Vit,or'Meneu 7okaf's�i:e Luiz
Cesar Rutes; as meninas:
Rosangela filha do sr, João
Jj)irschnabel, Suél�/ Terezinha
,filha do sr. Bernardo Metzger
c

e Irene da Conceição filha
'do sr. Cirilo Medeiros.

Dia 2�r:;: as 'sras,' I donOs:
Lêda ,e.<;fJ. < do sr., João -D.
Wendt, Erica esp, do sr.
,Adolfo Ernesto F'icher resido
em loinville, e Estefania esp.
d9 sr: Francisco Koehler; os

srs.: Juvenal Co-nçalves, Le"o·
nidas Ziemann, Rubens Stul",
zer e Acl Abdala Tosé funcio
nário do Banco do' Brasil
S.A.; o jovem Leómar Reinert;
o menino António filho do
Sr. Boleslau Kiviscien.

'

meio minuto
JoAo
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