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Filiação
eleição do nôvo
da Aliança
Na;cional

partidária e

Diretório
Renovadora

�
R'ENAA.
<'

.-

0,. eleitorado canoinhense acudiu em massa e com I

o maior crvismo, o chamamento para a filiação partidária,
de conformidade' com o Ato Complementar" n.? 54.

Somente por parte da) Aliança Renovadora Naciô
nal, ' AHENA, nada menos de 600 eleitores compareceram
no recinto de. nossa Colendá Câmara Municipal, ali

assinando o respectivo livro de filiação.
.

,
'

o- Deputado Federal Aroldo Carvalho e o Prefeito
Benedito Therézio de Carvalho Netto, através- da Rádio
Canoinhas, exortaram os nossos eleitores aquele fim; no

que foram atendidos plenamente.
'

Finda a filiação, cujo prazo já expirou seguindo-se
o calendário, parte-se agora (para a eleição do nôvo
Diretório, em eleição a ser. tlealizada' dia lO de agôsto
próximo, Os membros componentes já foram escolhidos
e com suas devidas aquíecências, o pedido do registro
já !eu entrada, no prazo previsto, no Juízo Eleitoral da
8.a Zona.

A escolha foi pacífíca! numa compreensão e en
tendimento altament� patrióticos, acertada pelos Deputados
Aroldo Carvalho e Paulo, E. Rocha Faria.

Realizada a eleição, o nôvo Diretório se

em seguida para eleger â sua Mesa Diretora.
reunirá-

Assim, uma única chapa concorrerá na eleição de
10 de agôsto.·

.

São os seguintes os nomes a comporem o nôvo.
Diretório da ALIANÇA RENOVADORA NACION�L,
ARENA:

Benedito Therézio de. Carvalho" Netto, dr. Paulo
Eduardo Rocha Faria, Tufí Nader. Agenor Vieira Côrte,
Basilio Humenhuk, Albino Raul Budant, Wíegando Wiese.
Nivaldo Rçeder, Guilherme Prust, Pedro dos . Santos
Corrêa, Alcides Schumacher, Alfredo Steilein, João Sele
me, dr. Waldorníro Bubniak, dr. Antonio Weínfurter.:
Edmundo Bittencourt, Gilberto Ritzrnann, Alfredo Ivo'
'Paul, Luiz Freitas e Adernar Schumacher. Membro nato
do Diretório: Vereador Michel Seleme --..,. Líder do Go
_vêrno na Câmara (ARENA). Delegados; Dep, Paulo

Henrique .Rocha Faria, João Selerne e Benedito Therézio'
de Carvalho Netto, Suplentes: Nilton José Bayerstorf,
Luiz Fr�itas e Rubens Ribeiro da Silva.

.,

o Presidente do nôvo Diretório, conforme decisão
do Diretório Regional, deverá ser índícado pelo sr. Pre
feito Municipal.

Com os entedimentós havidos, chegados a bom
têrmo,

.

graças ao civismo e alto espírito público, demons
trados pelos Deputados Arolde Carvalho e Paulo K
Rocha Faria, ã Aliança Renovadora Nacional em nosso

I município deverá ser mesmo o Partido da Revolução, a .

defender sempre os, seus postulados, esquecendo-se' e

relegando ao passado' as pntigas legendas, extintas pelo
saudoso Presidente Marechal Humberto de Alencar Cas
telo

.
Branco.

DIA DA ilMPRENSA
CATARINENSE

An6 XXIII CanoiFlhas - Santa Catarina, 26 de julho de 1969 . Número 103 �

/

CAIXA POSTAL, 2

Diretor:
!

Rubens Ribeiro da
FONE,128.

Silva
CIRCULA <AOS SABADOS

\

Eleicões
�

Ninguem ignora que nas horas
difíceis o Canoinhense 'se com

penetra e decide o seu próprio
. destino, visando o bem estar e'

a tranquilidade de seu conterra
neo com o único objetivo: Todos
por um e um, por tedos.

>

Nas dernsrches pára a com-'

po .. íção de chapas que concor

rerão as eleições do Diretório
Munícípal da «ARENA» base

-para o Ior telectmento
I
do Govêr

no Revolucionário. verifiquei ao
vivo o espírito patriótico dos
Canoinhenses. Irmanados num

só pensamento, se congregai'am,
e apresentaram para satisfação
geral UMA ÚNICA CHAPA;
composta de elementos capases
de cOlipandar uma Política Mu

nicipal pacifica, construtrva, e

moralisadora e patriótica.
Na qualidade de Presidente

do Diretório Municipal da «ARE
NA» congratulo-me com os ho-
mens que comandam a Política
Canoinhense .�

por êsse gesto
altamente significativp para a

Politica' Municipal, Estadual e

Federal, dando 'uma demonstra

ção pública' de seu elevado
ínterêsse pela causa Revolucio- '

O Dia da Imprensa vai ser comemorado condignamente ,nária e por um Brasil grande.
segunda-feira, dia 28, em Florianópolis, com grande.' e,� estuda- .

do programa. .

Naquele dia, o' Governador Ivo. Silveira,
.

irá oferecer
um. jantar a todos os jornahstas ali presentes, no Palácio
Agr.onômica. O nosso semanário também foi distinguido com

um convite formulado pelo [sr. Leodoro Lopes Vieira� Chefe
de Relações Públicas do Govêrno do Estado. Nossos agra
decimentos e escusas pelo não comp'âr\cimento por carência
de tempo.

.

Eleições diretas pára Gover
nadar; redução do número de
Senadores de 66 para H; eleição
do. Pr-esidente da República
pelo nôvo Congresso; redução
dos Deputados Federais. e tam
bém o número de Estaduais,
são alguns pontos que poderão
constar da nova Constituição,

.

"-

Supressão do parágrafo úni
co, do artigo 151,' da atual

Constituição, com o .que fi ins

tauração de processo contra

parlamentar, Independencia de

licença prévia da respectiva
Câmara. A redução do número

.

mínimo d� .,.'eptes"entac;ão fede
ral partiriárie de 10 pára 5 por
cento, também poderá surgir
no nôvo texto eonstíjucional. E
com isto, estaria assegurada a

sobrevivência do MDB, que
precisaria ter no'míníno d\

CANOINHAS DA UM EXEM
PLO DE MATURIDADE PO:..
LtTICA.
Parabéns, Canoinhenses.

Canoinhes,. 241 de julho! de
1969.

João Seleme
'Presidente do Diretório Mu'ni

.cipal da «AR,ENi\»
iI

dosA 'manhã,
.

festa de
Dia

São
Motoristas, gfànde'

Cristóvão, em Xarqueada
Amanhã, como tQdos os anos no

Dia dos) Motoristas,/haverá glande festa
religiosa, 'no bairro da Xarqueada, em

Três Bçrras. Após santa missa pela
I'nanhã,

'.

haverá suculenta churrascada,

barraquinhas com galinhas assadas, leitão,
. I etc., tudo ao som de boa m.úsica, 1A
urde, a tradicional procissão, �om a

participação de todos os veícul'os da
região.

consta constituiçãona nova
doís : Senadores e cêrca de 30
Deputados Federais.. Impossibi
litaria inclusive a criação de
um terceiro' partido políttco.

. R.egulamentação tias' cornissôes
parlamentares de inquérito que
não poderiam' ter mais de 5
membros e nem atuar fora de
Brasília. Pela nova Carta Cons

titucional, o \ pagamento de

jetons seria feito somente para
sessões extr aordrnárias do Con

gresso. As sessõeã extraordiná
rias das duas Casas, não seriam
remuneradas: A inclusão rios
dispositivos do Ato Institucional
n, 5 na nova Constituição .

não
fDi conürmada.

.

capitulo das Disposições Traú-
. sitórias, figurará um. artigo,
deixando à disposição do Pre
sidente da República, a opur
tunidade e· conveniência de

revogar o AI-5.

Elementos bem situados no

CoEgresso, revelaram que li prin-;
cipal dificuldade' da revogação
do Ato Institucional n. 5, no

momento em que. a nova. carta.
entrar em vigor" reside no

in .. tituto de\habeas-corpus,' cujasuspensão é defendida coroo

medida de segurança do regime.
Daí a fórmula encontrada de
se deixar' à revogação do Ato,
ao julgamento da Presidência.O ,quê se , sabe, é que no

8ÀNCO . DO ESTADO
CONFRATERNIZA-SE COM

�AS CLASSES EMPRESARIAIS
o Banco do Estado de Santa Catarína, com agência

instalada em nossa cidade há mais de um ano,. agora sob a
·

gerência do sr .. Aujor B. de Morais, confraternizou-se com nossas

classes empresariais, terça-feira a noite, na aprazívêl sede cam

pestre do Clube de Bolão Fantasma, no bairro Aparecida, com

uma suculenta churrescada,
"

O. encontro foi dos mais significativos, ali reunindo

industriais, comerciantes, bancários, classes liberais e autoridades,
num total de mais

\
de cem pessoas, tôdas .de alta representação.

Após\ o churrasco, falou o gérente, que embora pouco
tempo entre áós, já grangeou' a confiança geral e bom círculo
de amísade, dizendo dos altos propósitos do estabelecimento

que dirige, cuja rêde foi ampliada para melhor servir sua vasta

clientela, com agênetas agora !;IaS Estados de São Paulo e Gua
nabara, Disse ainda que o Banco do Estado está com suas portas
.abe0s a tO,dos, indístinta�e?te, ,afim ,de acelerar o desenvolvi-

meato catarínense, sua príncípal méts. '

.

\
,

Agradecendo, falou .o Presidente da Associação Comercial
·

e Industrral de Canoinhas; sr. Luiz Fernando Fre.itas, dizendo dli
satisfação de todos pelo encontro, eludindo, ainda, que c nosso

comércio é dos mais sólidos e 8·. nossa indústria, sempre em

expansão, também vive em ritmo de Brasil grande, trabalhando
sempre para o grande Brasil do amanhã, sempre prestigiada e

íncentívada pelos poderes públicos. ·Em seguida falou o sr, João
Seleme solicitando o apôio de tôdas as classes para o estabeleci

,mente anfitrião e encerrando, 'o bancário Antonio Wailate. .

'A grande reunião veio provar,' uma vez msts, a grande
disposição de nossas classes empresarteis e agências bancárias em

acelerar 0\ nosso desenvolvimento, numa inequívoca- e patriótica
demonstração de absoluta fé e confiança nos destinos. de Canoínhas.

Entre as autoridades ali presentes, anotamos o Prefeito
Municipal, por Q

seu representante, MM. Juízes Drs. Tycho Brahe
.

Fernandes Neto e Luiz Fernando Soares' de Carvalho, 'Promotor I

· Público, Dr. Lourenço Alves de Deus e Presídenje da Câmara

Municipal, sr. Tufi Nader, além dos Vereadores, srs, Pedro dos,
Santos Corrêa, Michel Seleme, Braulio Ribas da Cruz e Adernar
Schumacher, Inspetor do Banco do. Brasil, sr. ll:urico Chagas e

I

todos os gerente-s dos Bancos locais.'

Aldyr . Garbellotto
Encontra-se .em nossa cidade,

acompanhado de, sua exma.'
família, afim de rever seus

inúmeros amigos, o sr. l Alàyr
Garbellotto, que procede' de
Tubarão, onde exerce as funções
de gerente de Banco Brasileiro
de Descontos, BRADESCo. O
ilustre visitante, aqui altamente
relacionado, exerceu em nossa'
cidade as funções de gerente
do Banco Inco, transferindo-se,

·

apó�, . para a cidade sulins. O
sr. Garbellotto, participou, logo

I

a SUB chegada 49. feira a noite, i,
da reunião e. jantar do Rotary

I i

Clube e 5'1, feira fez-se pres�nte
n8 retinjão do Lions. HOJe I

deverâ ser hómenageado na

sede campl'stre do Clube de
Bolão Fantasma, com 'uma su

culenta churrasceda; por seus

companheiros de clube e amigos.
. O sr. Garbellotto encontro-se
em ferias' e seu rotorno está

previsto para 2a. feira. As
nossas bÔas vindas com votos
dê " feliz estada entre. nós.
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Dom Orlando Dotti visita Papandnva

.

Dia 10 dó corrente, nossa cidade recebeu a visita de sua Excia.
Revmo. Dom Orlando Dottí, Bispo,Diocesano de Caçador, a qual nossa

Parôquía esta. jurisdicionada. A visita do Ilustre prelado foi pratícamente
de conhecimento da Paróquia propriamente- dita. não se esten
dendo ao setor Pastoral. Em sua rápida estada entre nós. pudemos
colher a sua opinião sôbre Papanduva. S�Excia. Revmo!81ssim
se expressou: gostei imensamente de Papanduva, de sua cidade
que aliás muito promete, disse que julgava que nossa cidade se
resumisse na margem da BR 116 e não no que pode contemplar
pessoalmente. Prometeu. que visitará Papanduva seguidamente,
reafirmando a sua simpatia pela cidade. Foi oferecido -um almôço
a S. Revmo. no Restaurante «Farroupilha» onde anotemos apre.
sença das seguintes autoridades: Pe, Clemente Kampniann,

.

Pe.
Antonio Cíntho, Prefeito Aníbal G. de Lucca, sr. Alipio Corrêa
de Lima, Vice-Prefeito, ambos de Monte Castelo, Victor Malakoski,
Presidente da Comissão .da Paróquia, João Schadeck, Eugenio
Sídoraek, Vereador Lidio Seccon, inclusive outras pessoas gradas .

. Dom Orlando' admirou de nossa magestose matriz classídícando-a
de Catedral, o que para nós papánduvenses é realmente uma
grande honra. r .'

Inst. Nacional de Previd�ncia 'Social
Superinte.dinela Regional' de San�a Cat�rlna

Agênei_ll em Canoinhas
. /'

;. AVISO. //.,
Construção Civil �ar�iéular

A SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E FISCA
LIZAÇAO avisa

. que Q proprietário" de Um único imóvel
que pretenda cons uir, esteja c96struindo ou já

.

tenha
construído, sob sua esponsabiJ,idade direta,' casa para
moradia própria, poder' contripuif»ara o INPS ou saldar'
seu débito com a pr�vide�ciat' gozando das vantagens e

favores estabelecidos pelo�écreto-Lei n. 579, de 14 de
maio de. 1969, desde que. �!i'�queirao , .

Para êsse fim deve';á pr,ocurar a AG�NCIA do
INPS à Rua Paula Pereira, 328�\'�<le 12,30 às 16 horas,
onde receberá informaçzy'es .

e pode?ã entregar seu reque
rime.nto

.

e documentos.j'
.

Iv

Canoinhas, 01!e julho de 1969.

Subst Aut. Edda Côrte F. da
, I Agente

Documentos
perdidos

O Sr; EDUCEU CACEMIRO
CALDAS, comunica que perdeu
os seguintes documentos: Car
teira Nacional de Habilitação
e Carteíra Nacmnal do Tnbalho,
Pede-se a quem encontrâ-los,

o favor de entrega-los nesta
redação. 3v

Atenção!
Vende-sé um terreno com 4

datas; medindo 3.200m2, com

uma casa de madeira, em per
feito estado, terreno todo cercado
à rua - Duque de Caxias, prolon
gemente da Vida1 Ramos.

Informações na Rádio CaDoi
nhas e no. jornal Correio do
Norte.

,
'

complicações de uf�cina. -,
.

E nem t6tias aquelas despesas
. d8"gaw.JÍÍna, óleo, pneus. ;.

, 'tI. estâ entre aquêles que estão
tootando ganhar dinheiro? ,

Experimente, transportando
cargas.'

.

Mas aceite um conselho:
escolha uma 'camioneta
para' fazer. bastante dinheiro
entrar" sem deixar

bastante dinheiro sair.
Venha conhecer a Kombi

.
. Volkswagen em nossa loja,

\

Ganhar dinheiro é uma das
coisas boas da vida.

I
" Por isso tem tanta genteI

tentand?, por todos os meios
possíveis,

Um dêles, por exemplo, é
transportando cargas: sempre dá,
para fazer entrar um bom
dinheirinho.

.

Mas sabe quem sempre acaba
-

ganhando mais?
Aqueles que deixam menos'

dinheiro sair.
.

Êles usam a Kombi Volkswagen,

porque em cima, ela tem o

que é indispensável para fazer
entrar- mais dinheiro: um
grande' espaço para a carga..
Maior que o de qualquer outra

camioneta.
Com duas grandes portas

laterais, para não perder tempo
carregando e descarregando.

E embaixo, elií. tem tudo aquilo
que evita o dinheiro sair.

.

'Sua mecânica é a mais simples
que existe, é Volkswaqen.

Não dá tôdas aquelas

MÁLLON &
R VOd I R

"o
R B

- d RO B.

na 1 a amos - esquina .ua arao O 10 ranco eANOINHAS - S. c.

. Tôrre de T V
o ,

sarra mesmo

Já temos por algumas vêzes, nesta coluna. comentado
o palpitante assunto que muito nos interessa. Hoje vamos trans
crever tópico de uma carta firmada pelo Administrador do
«CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISÃO» da cidade de
Videira, eis o texto: Videira, 8 de julho de 1969. Ao TImo. Sr.
Prefeito Municipal de Papanduva se Assunto «TELEVISÃO» Se
.nhor Prefeito. Em anexo V. S. encontrará duas minutas do pro-

,

[eto-leí, A primeira delas se refere a lei que deve ser votada
. pela Câmara autorizando o vosso município a participar do Con
sórcio Intermunicipal. de Televisão; a segunda é a da lei que vai
autorizar e cria a «TAXA de Televisão» (taxa pela prestação de
serviços e retransmissão de som e imagem de televissão); pre
vista na lei que autorizou o ingresso de seu Município no Con
sórcio (letra «e» dó artigo 2.°) e dará outras providências. Assim
sendo pedimos ao Ilustre Prefeito 'todo o empenho e brevidade,
para as duas leia solicitadas: É que tomamos a liberdade de
enviar as respectivas minutas para que sejam aprovadas e

devolvidas as cópias com máxima brevidade. No aguardo de
vossas providências, apresentamos' nossas cordiais saudações.
Pelo Consórcio Intermunicipal de Televisão asso Oscar Silva -

Administrador, Como nossos leitores póderão ver o caso não é
tão fácil como muitos pensam, mas todos juntos averemos de

eouseguír. " \

. � .�

Seleção está excelente para Pelé

.
O ;(r�i» Pelé acha que a Seleção Brasileira de Futebol

encontra- se em excelente estado. Disse que. muitos estão achando
que a equipe está jogando na base da velocidade impressionante.
mas para êle o que está acontecendo é o entrosamento. Enquanto.
isso, João Saldanha confirma para os próximos jogos do sele
cionado, a mesma equipe que venceu a Inglaterra. Vamos torcer
desde já para que na Copa do Mundo a realizar-se no México
em 70 os «canarinhos» cubram o Brasil de 'glórias com a tp.o
almejada conquista da «Julies Rimet» para as côres verde-

.

amarela.

Visita Ilustre em Papanduva
.

, ,- DIal5 do corrente 'esteve. íígeíramente a serviço em.
noska cidade' o Sr. 1.° Tte. Osvaldo Conrado Narloch, Delegado
da 13.&' Delegacia do' Serviço Militar. Em sua rápida permanência'
êste colunista manteve cordial palestra com o ilustre militar,
brioso oficial de nossas fôrças armadas.

Hípica tem nova Diretoria

A Sociedade Híplca' Recreativa Papanduvense, realizou
eleições DO' dia 13 do corrente para renovação de sua Diretoria.
Foram apresentadas duas chapas sendo a de número 1 «oíícíab .

e número 2 «oposição», saindo vencedora a chapa de n." 2 cuja
composlção foi a seguinte: Presidente: Silvio Antonio Schadeek.:
Vice-dito: EU�eniQ Stdorack, 1.° Secretário: Alinôr Eufrasio, 2.°
dito: Evaldo Gr'llboski, .1.° Tesoureiro, Esmeraldino Maia de
Almeida, 2.° dito: José Oíupka, Conselho Fiscal: sr. Osny S'Chadeck,
Victor Maier, Paulino Furtado de Melo. Henrique Rusk e Olimpio
R. Schadeck. As felicitações da coluna a Díretõría que deixa,

.

pelo seu trabalho e perseverança no pôsto e para � que a.ssume.
os votos de feliz gestão a 'frente da nossa simpática SOCIedade
que muito tem colaborado para o bom nome de nossa terra.

Peregrino da' Lua na Colômbia
Nas ruas da cidade colombiana de CaU surgiu um ele

mento, estranh? qne diz ser nada: m_enos que «o enviado peregrino
da lua». o- enviado, ao 'que se supoe, é um noste-amerícano de
2,10 metros de altura, vestindo uma túnica, alimentando-se de
vegetais e rezando exóticas orações. O estranho, depois de visitar
a cidade, desapareceu da mesma forma misteriosa como tinha'
aparecido. (GP).
\
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reFeitura "Municipal de Canoinhas
Diretoria de Obras' Públicas

E·DITA'L
De conformidade com lO art, 276 do Código Tributário

·

Municipal a D. O. P. publica mediante o presente Edital, OI elemento.

referentel 8 Taxa de Melhoria, sôbee a pavimentação da. ruas que .

oir.undam a Praça EmUiano Seleme. :

a) l\'Iemorial Descritivo do. Projeto
�

A pavimentação dai ruas que circundam a Praça Em)liano
Seleme, lerá feita com paralepípedo•. de' pedra do taD?"mho ..Icegula
mentar, exceto a parte ccrreepoedente a Rua Wolff Filho lébtre ai

Buas Coronel Albuquerque e Vidal Ramos que lerá plttimentêda
com blocos de concreto - blokret•. A base lerá convp'ientemente
preparada. A colocação dOI paralepípedoe Iar-ee-â depq." de consoli
dada a bale aôbre um colchão de areia na elpenura m'Ínima de 20cm.
A coloceção dOI blocos de concreto far·.e-á depois 'jl consolidada a

· bale sôbre um colchão

d�reia
na alpellura mÍO'ima de Iücm. A

.

coleta superficial de águal iluviaie, lerá lo ita �� �ôcal de lôbo,
conetruídas com grelha de c ereto ao lado do neio fIO. O calçamento
pronto lerá devidamente conl,lidadCl e rejuDt, o com areia.,

.

b) Orçamenta do custo

Preço. unitário.:
L - Acerto do. leito' Ncr$
Z - Preparo da bale para peralepÍY Nci$
3 - Preparo da bsse para brokrete Ncr$
, - Calçamento a paralepípedoa I Ncr$
5 - Calçamento a brokretl i Ncr$
5 - Meio fio l/ �cr$

, Culto da 'obra: i .

.

�
.

L -:- Acerto do leito • 2.877,��m2 à Ncr$ O,
. ,Ncr$

� - Preparo de bale par" parai, - 2;301,7 2, a

I Ncr$ 1,76 . . Ncr$
l-Preparo da base par� blokrets .' 576.00m à

'

.

/' NCl$ 0.88 . . Ncr$
"

- Calço à

paral'?j.3
v' .74m2 à Ncr$ 11.96 Ncr$

) - Calç. à blokrete '576,00m2 à Ncr$ 10,54' cr$
) - 93 mt •. de me' 'fio à Ncr$ 4,07 o m. linear: cr$ ,

r '- Total do cust da obra N $

0,99 o m2
1,76 o m2
0,88 o m2
11.96 o m2
10,54 o m2

4,07 o m linear

2.848,96

4.051.0.6

506.88
2752881
6.071.04
37851

41.885,26

�) Parcela do custo da obra à ser' financiada pela
contzibuíção

1 - Prefeitura Municipal de Canoinhaa .

l 083 50m2 de calçamento à paralepípedoa à Ncr$ 14.71
nail 267,OOm2 de calçamento à blokeets â �cr$ 12,41 Ncr.$ 19.251,75

2 - Otávio Xavier �auen:
l10.60m de frente para a praça e Rua Coronel Albuquer
loemail esquinee compreendendo 682,46m2 de calçamento
I paralepípedes à Ncr$ 14,7� mail 43m linearea de meio
io à Ncr$ 4,07 o metro linear 'totelizaudo Ncr$ 10,213.99

M. Lepper
!.:.quioa da Rua Coronel Albuquerque com a Rua Wolff
?i1ho compreendendo 38,79m2 de calçamento à paralepí-
iedoe à Ncr$ 14.71 o m2 Ncr$ 570.60

4 - Luci Romai.: J

iO m de frente para a Rua aoronel Albuquerque .

maia
!lquin8 compreeudendo .310,99 m2 de calçamento à para
epipedos à Ncr$ 14.71 maie 50 m de meio fio à Ncr$
1,07 totalizando Ncr$

5 ...... Irmão. Peooopíak e Cia Ltda:
,4 m de frente para a Rua WoUf Filho mail esquines
leita com 88 Ruall Vida I Ramolil e Coronel Albuquerque
:ompreeodeodo 186 àJ2 de calçamento de paralepÍpedol à
Ilcr$ 14.71 e 309,00002 de calçamento de blokret. à

· Ilcr$ 12,41
.

Ncr$

\

4.778,16

6570.75

TOTAL Ncr$ 4f385,26
Quarenta e um mil trezentoll e oitenta e cinco cruzeiro. novo. e

'inte e lei. centavo.).

Canoinha., 22 de julho de 19,69.
Benedito Th. de Carvalho Netto - Prefsi'to Municipal
Luiz Fernando, Fuck - Diretoria de Obra. Públical

,CARTÕES para o

DI·A DO PAPAI
- 10 de agôsto' -

Grande variedade
na

·

[MPRESSORA OURO \ VERDE, LTDA.
/

onstrucêo naval bate
,

recordes
A chamada «Batalha dos mentos concedidos não só

Fretes» em que o Govêrno aos armadores nacionais,
Brasileiro esteve empenhado

-

,como às emprêsas estatais
desde março de 1967, rendeu de navegação, com recursos

US$ 153. milhões em ,,1968
.

----�----------------------------------.----------
e tem previsão de US$ 200
milhões para 1969, ultrapas- Naviossando assim em mais do
dobro o que conseguiamos
em 1966 com' fretes

.

inter-

Decreto, Lei encaminhado pelo Ministro Mário
Andreazza, foi assinado pelo. Presidente Costa e Silva,Quando assumiu a Pasta
determinando que todo o transporte de mercadoriasdos Transportes em .1967, o

Ministro Mãrio Andreazza importadas por quaisquer órgão da administração pública
federal, estatal e municipal, emprêsas públicas e sociedaadotou por meta até 1971, des. de economia mista, bem como as importadas com

a duplicação da tonelagem favôres governamentais, e, ainda, as
I adquiridas com

que encontrou na Marinha '

financiamento total ou parcial :ie estabelecimento oficialMercante, que era apenas .

de 817.000 TDW. Esta estí-
de crédito, assim também com- financiamentos externos,
concedidos a órgãos da administração pública federal,matíva será superada em .

, direta ou indireta, será feito obrigatõriamente em navios
196�, graças aos financia-

,_ brasileiros respeitando o princípio de reciprocidade.
------------------- Estabeleceu o' mesmo decreto que deverão predo-

minar no tráfego
-

entre o Brasil e os demais países os
.

.armadores nacionais do país exportador e do importador,
até que seja obtida a igualdade entre êsses armadores,
preconizada pela política brasileira de transportes marí-
times, internacional.

.

Em caso de não haver navio de . bandeira nacional,
importador ou' exportador, será considerado o barco
afretado por emprêsa brasileira outorgada a funcionar
no tr&nsporte de longo curso.

nacionais.

Aliança Renovadora
Nacional

Diretório Mun. de Canoinha.s
Edital de Convocação

.

A Alianea Renovadora Nscio
Da! -, ARENA - Diretório
Municipal de Canoinhas, vem

pelo seu Presidente convocar 8

todos os filiados' inscritos nos

. competentes Livros, para a Con
venção Municipal que se realizará
no próximo dia 10 de agêsto no

Salão Nobre da cCâmara Muoi
eipala com início as 9 hóras ds
manbã, com II ,seguinte ordem
do dia:' 3

Eleição do Diretôrio Municipal.
CaDoinhas. 22 de julho de l.969

João Seleme - Presidente.

Aliança Renovadora
r

Nacional
Diretói'i!o Mun_ de Papanduva

Edital de Convoceção
Â Comissão Executivs da

Aliança Renovadora Nacional de
Papanduva em l'tendimento ao

dispoato no artigo 6.° das Instru
çôes do T. S. K, de 3-6·69. vem
comunicar a05 interessados que .a
Convenção para a eleição do refe
rido Diretório, que será composto
de 20 (vinte) membros, bem
como para eleição de 1 (um) De
legado e 1 (um) -suplente a

Convenção Regional, Is"e realizarÁ
no dia 10 de agôsto dp COl'rente

Bno, das 9 às 17 .horas à rua

Ten. Arí Rallen sn., '(Sede da
Sociedade Hípica Recreativa Pa
panduva), nesta ddade.

Pa,paoduva, 22 de julho de 1969.

Esmeraldino Maia de Almeida
.

Presidente' . 3x

Propriédade /
.'

à ve'!f'
Vende-se à Rua p,' lo Riti';1!

mann, 152,' nas l{oximi1ad@.
da A!lSo�ção RQ,(I 1, contendi)
1 casa de mad"lira com os

cOI:Qpartimerltoª'& 'seguintes: 3

quartos, 2 sal.fi ' 1 C6pa, 1 co

zinhe, '1 ba�'Íleiro cô):n'pleto 1
bóx, lavan21ria, 1 sa ,de cos

tura. Na p)Í,rte externe; gb�em,churrasfirp e galinheiro.
.

TrattT;_no local ou nos escrl

tórios .(is CELESC, cpm o pro·
prietário José de Almeida
Pereira.

'procedentes' do Fundo' de
Marinha Mercante, que pos
síbilitaram o reequipamento
da Frota Mercante Brasileira.

brasileiros
têm priorida.de

Operação Mauá 69_inJcia
viagem de universitários

Chegaram ao Rio de Janeiro. procedentes de Fortaleza, Natal,
João Pessoa. Campina Grande e Recife, 105 estudantes que integram
a Opersção Mauá 69.

.
,

Os univerl!itários Dordestinos
.

que já visitaram durante a

viagem a Usina' Hidrelétrica de Paulo Afonso e várias obras rodo- I

viárias do Ministério dos Treneportes, aguarda tão Da Guanabara us

seus colegas do sul do País. para junéaraente com êles empreenderem
a viegem de estudos e especializeção n09 portes nacionais, SI bordo
do navio Soares Dutra da' nossa Marinha de Guerra. Os canteiros de
obrai da ponte Rio.Niterói foram também visitados pelos estudantes.

,
"

. ::===:=:::::::::=:::::::::::::�;=:;;:::::::=ffiIIlJ::::::::::::�:::::=::-::::=::=::::::::::::::::::: '

- -
- -
- -

I Atencão escolares �
.::, :1
... ..
- -

5: As, gostosas férias" de inverno estão terminando e 5:
.. ..
.. ..
- -

ii [á em agôsto teremos o segundo semestre escolar. 55
" -
- -
.. ..

Ji A Impressora Ouro Verde Itde, ,ii
- -
_. -

55 mantendo' um grande e variado' estoque de.' 55
- "
- "

55, material escolar, convida-lhes para urna visita. 55
- -
... .. ..

I! CADA COMPRA.' A PARTIR DE NCr$ 1.OO� DARA &5
n _

:5 DIREITO A CONCORRER NA DISTRIBUiÇÃO DE ii
a. • ..

55 VARIOS PRÊMIOS E BRINDES.' 55
- -
" -
- -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=z::::::::::::C::::::::�I::::::::::::::::::::::::::::::

A

CO -J. TE-

PRAÇA LAURO MÜLLER, 646 (ao lado do Bradesco)
Caixa Postal, 7!) - Fone. 121}

CANOINHAS Santa Catarina

FÔRÇA E DISTRIBUIÇÃO
O �LASSE 15 I) 22 KV

PARARRAIOS til 'HA S (ljORTA CI!CUITO
FERRAGENS GALV NIZAD PI INST. ELÉTRJCAS

FIOS E CA S DE COB E ALUMÍNIO
ISOLADO S E DEMAIS ATERIAL

MOTORES ELÉ ICOS cARNO:. e "'G �Oll. e trifáaicol
CHAVES A SÊ O E A ÓLEO PI MOTOR .-. ELÉTRICOS
CHAVES CO ENSADORAS ALCACE PA MOTORES'

MEDI ORES DE LUZ E FÔRÇA 380 volta
LUMINARI

.

PARA ILUMINAÇÃO COMERCIAL E IN·
DUSTRIAL DE LÂMPADAS FLUORESCENTES �SYGEL:.
Melborez preços - Suaves prazos - Maiores descontos

__________..... '3�
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Nosso agradecimento
Agora, que vimos nossos esforços coroados de êxito,

ou seja, a conclusão do Curso '7Ginasial (Madureza Ginasial,
art. 99), já tendo em mãos o tão almejado Gertificedo, não

poderíamos deixar de tornar público, nosso agradecimento
àquelas pessoas que nos euxtlíaram na difícil batalha que
empreendemos. Primeiramente, queremos agradecer ao Pr-rf,
.Antônio Dias, que durante um ano e meio, se deslocou
semanalmente de Mafra até aqui, para nos proporcionar
seus ensinamentos. O mesmo, apesar da distância não mediu
sacrifícios; nada recebeu, pelo contrário, teye muitas despesas
com viagens, estadia, etc.; no entanto, fêz tudo sem obter
lucro algum, apenas visando o bem. daqueles que dasejsvarn .

conquistar algo que quando mais moços não lhes foi possível,
mes que hoje, será dI" suma importância em suas' vidas.
Também queremos, levar nosso reconhecimento. ao, grande
Prof, Djalrna de Assis Pereira, qul'l sempre nON incentivou,
dando seus abalizados conselhos 2 muito sàbi.amente dizia:
«:8 melhor chorar agora e ter a glória depois, do que ter a

glória agora e chorar' depois». Não poderíamos deixar' de
estender nosso �gradecimento à. Prof. �uci R. Seleme que
também nos proporcionou conhecimentos profundos nes

matérias que lecionou. Ao prof. Elói Bonna que nos minis
trou Geografia, nosso eterno sgrsdecímento," pois' sempre
foi de uma dedicação sem limites. Nosso agradecimento,
não poderia deixar de ir até ao Ginásio Santa Cruz,
especialmente aos incansáveis Irmãos Tomaz e João, que
-não mediram esforços para conseguir junto ao Ministério
de Educação. e Cultura, em Brasília, autorização para, reali
zação dos exames. A Srta. Victórta Selerne, residente em

Brasília, que também nos ajudou, indo diàriamente nas
�

repsr tições onde corria o respectivo processo de autorização,
afim de abr.evíar na .medida do possível a vinda da portaria
necessária para efetivação das provas. ABanca Examinadora
e ao Dr. Paulo Medeiros, digníssimo Inspetor Federal que
presidiu os exames, o nosso muito obrigado. AQ sr, Prefeito
Municipal Benedito Terézío de Carvalho Netto, também
agradecemos de coração a: .ajuda que nos proporcionou.
Enfim, a todos os que de uma forma ou de outra,
participaram na concretização dos exames de madureza, o

nosso «Deus lhe pague» . e nossa eterna gratidão. Através
dêsse nosso agradecimento, incentivamos a todos aquêles
que ainda não fizeram o ginásio, para aproveitarem a opor
tunidade de freqüentar o cursinho preparatório, que continua
existindo em nossa cidade e postertormente prestar os

exames no Ginásio Santa Cruz, pois 8 luta é árdua, mas

os frutos da vitória são saborosos.
'

Canoínhss, 23 de julho de 1969.'

I ./J. turma que se tormou por intermédio
"

"
. do Curso de MaQure;;:.a_

!5 @it*MMiF t 4 M'

Cine Cruz
APRESENTA-:- -:-

.

H o J E, • /e. 20,00 horas _ censure 14 anoo

Por um Milhão da Dólares'
com Joan Coli�s, Vittorio Gassman e Hilda Barry.

Automóveis, iates, jóias, palácios, festas ... tudo isto custa milhões,
e para conseguí-Ios.; - Em technic,olor e tecniscope.

DO�HNGO • 8. 14,00 horae - censura livre

Por um Milhão de Dólares

'DOMINGO {
D I AS

B8 17,00 horae - censura livre
a. 20,00 hora. '_ censura 14 anos

D.E VI'OLÊNcrA
com Peter Lee Lawrence, Beba Loncar e Luigi Vannucchi.
O mais violento dos Westerns. - Em' cinemascope e technicolor.

.
.

,

Dia 28, segunde-feire .. a. 20,00 horaa .. censure 14 aQol

Dias de Violência
Dia 29, terça. feira -_ NÃO BAVERA SESSÃO

Dia.,30 e 31 .. ai 20,00 horá• .,..- cenlurà' 18 anoa

.A Ú LTIM A C A R R O ç A
.

com Richard Widmark, Felecia Farr e Susan Kohner.
Em meio a emboscada êles cruzaram o desfiladeiro da morte.

Em cinemasbope e technicolur.

DIA 1.°, Ieda. feira - NÃO HAVERÁ SESSÃO'
.

Dia 02, .ábado .. ai 20,00 horaa "!""" cen.ura '�4 an08

As Aventuras de Peter Pan
Você jamais esquecerá êste filme. E êste filme é a fa.ntasia do

século. - Em, technicolor..

Dia 03, domingo • ae 14,00 -' cen.ura livre

As Aventuras de Peter Pan

d
•

' {aD 17,00 horal'- ceo;ura livre
Dia 03, ommgq aa 20,00. hora. _' cen�ura 14 anaIS

INFERNAL
com Gordon Scott, Deplii Mauren, Ted Carter e Silvia Solar.
Aç'ão, suspense, aventura. - Em cinemascope e technicolor. ,

�.���4'@!M\!!l1í@�lfte·�t�"

Procedente de . Pôrto Alegre,
já se encontra em território

,

Berrigs-Verde o conhecido maestro
!

Oscar Zander, responsável pela
direção. geral do 1.0' Seminário ,.

Temos muita satisfação em comunicar-lhes que O CUI
Catarmense de Música,. aconteci- dê inglês pelo Método Yázigi, .com sede E'm São,Paulo, av. 9

.

mente que já vem mouopolizando Julho e difundido em mais' de cem cidades do Brasil, acada
aI atenções dó mundo da arte ser implantado em Csnoínhaa com professor autorizado.
do sul do B!'ssit

O professor autortzado é o sr. Nivaldo Antônio Oleskov
estudante do curso de Letras na Faculdade Estadual de Uni
da. Vitória e professor de português e inglês no Gínaeío SaL
Cruz e Ginasio Normal Professor Sílvio Pêlico de Freitas t
renha que explica aos Interessados o Método Yázíg! de Inglês.

Na época atual não se aprende línguas estrangeif,
conjugando verbos nem decorando regras. Com o méto
MODERNO Yázigi aprende-se primeiro a FALAR. Dep
que o aluno sabe falar alguma coisa, começa a LER -e finalm,
h a' ESCREVER.

'

No Yázigi aprende-se primeiro fi falar. Pera ensinar-'
aluno a falar, o professor Yszlg], obedece a seguinte sequên
di! aprendizagem: VER, OUVIR, COtv,lPREENDER, REPETi
VARIAR, SELECIONAR.

O curso, de inglês pelo Método Yázigi compoe-se dt
(três) estágios com a duração de 6 a 7 meses cadll...._em tura
de 15 (quinze) alunos. No início de' cada estágio,

.

cada alu
recebe o materral didático correspondente - livros e discos.

Os alunos deverão receber 150 (cento e cinquenta) n

nutos de aula por semana, divididss em 3 (três) aulas de

(cinquenta)
.

minutos às 2.a 4.a e 6.a feiras.

l.°SeminárioCatarinense Ano XXIII - Caooinhas (SC), 26 de julho de 1969

de Música

Maestro' Oscar
.Zander já se

eneontra em �"@""i!iE>fT5�m""FW-<_�_� _

Santa 'Catarina Instituto .de . Idiomal

Adiantou ainda que a maior
número de

.

inscrições é pera o

curso de Piano, colocando-se em

segundo lugar o curso de Violino,
iasteumentoa êstes que possuem
maior número de sdeptos em

Santa Catarina.

08car Zsnder se encontra no

Balneário de Cabeçudas onde, em
contínuo trabalho, e�tá preparando
09 temas musicaie do 1.0 SECAM.
<gozeudo as delícias da praia»,
como revelou.à reportagem.

Indagado sôbre o número de
inscrições o maestro mostrou-se
Imuito otimista, pois que o grande
número de inscrições até' o pre
sente momento antecipa segura
mente· o sucesso que deverá
alcançar êste primeiro Seminário
de Música no Estadoe

,

ApóS iaúmeras explanações sôbre
o maior acontecimento musical
do Estado em 1969, o maesteo
não escondeu a sua satisfecão

, com a divulgação que está sendo
dada ao certame, qU8 de todos.
os ó!'gãos tem merecida espeoie l
atenção e por isso mesmo, vem

empolgando dia a dia maior nú
mero de pesaoas interessadas no

Seminário.
_

,Finalizando ecrescentou o mees

tro que maiores informações sôbre
o referido acontecimento poderiam
ser conseguidas, na Sec�etaria -da
Sociedade Musical Carlos Gomes
em Blumenau. com a senhora
Edith Korm�nn. a qual vem tam-

.

bém emprestando decisiva colabo
ração para o mais

.

amplo sucesso

da promoção.

Agradecendo a visita da repor
tagem, o Maestro -Oscar Zaoder
colocou-se a inteira disposição
para futuras entrevistas. dizendo
que «com o apoio da _imprensa
esceita, falada e televisada. (I 1.0
Seminário Catarinense de Mú�ica
alcançará o mais brilhante êxito».

Ferrovias recebem
maisNCr$ 5milhões
o Presidente Costa 'e Silva

assinou decreto que lhe foi en
,caminhado pelo Ministro Mário
Andreazza, dos Transportes,
abrindo crédito especitll de 5.333
milhões de cruzeiros novos para
obras ferroviárias.

.

Desta vez os tre!:hos Lages.;.
�oca Sales, do Tronco Principal
'Sul e Téfesins-Altos Campo
Maior-Crateús, na região nor

destina. serão beneficiados com

ês!!es recursos' financeiros, que
possibilitarão o aceleramento
das obras e sua rápida conclusão.

ALUGA-SE"
Aluga-se uma sala com.

100m2 a Rua Vidal Ramos
D.o 188. 2v

Informações no local.

,

YAZIGI

Os horários ao seu dispor são os' seguintes:
17' horas às 15 horas e 50 minutos;
18 horas às 18 horas e 50 minutos;
19 horas às 19 horas e 50 minutos;
20 horas às 20 horas e 50 minutos.

Serão dadas aulas extras, gratuitas, aos alunos que tenhl
dificuldade em acompanhar o desenvclvímentn normal dos cun

Os alunos serão subm�tidos a pelo menos uma revi('
ou verificação mensal, atribuindo-se lhés uma Nota de Aprov
temente e conferir ..se-á certificado à todos os alunos cujo ín�
de frequência seja igualou superior a 75% das aulas mtnístna
e tenham sido aprovados com média 70, no mínimo. Esses e

tífícsdos serão emitidos pelo Instituto e assinados pelo Minist�
de Educação e Cultura.

As aulas terão seu início na primeira quínzens de agô!
na Rua Major' Vieira 550, onde está atualmente d SESI.

As �8trículas estão' abertas até o diQ 29 de ju!
inclusive, na Rua 12 de setembro 517, com o "professor Nival

Paga-se 30,00 (trinta cruzeiros novos) na ma trícul
20,00 (vinte cruzéíros novos) por mês e você recebe. os liv
e discos gratuitamente para o curso.

I Assegure a SU8 vaga em ótimo 'horário matriculando
antes.

prioritárias
.

para 1969
superadas

.Metas
previstas
deverão, ser

O Govªrno Federal, através do Ministério dos TraD81
tes ahtevê superação de suas métas r?doviárias para 1969.

-/

• Segundo QS dados colhidos Daquela Secretaria de Este
8 programação para êste ,ano· que ,9ra de 2.240 kms .., deVI'

atingir 3.000 quilômetros de asfalto, com a, recomppaição
rodovias de acesso que carecem de reparos globais, que são.
interêsse7 priuritário e que somam cêrca de 600 quilômetros.,

As cifras oficiais das metas físicas, indicam que êste I

se at19C9m em várias frentes de trabalho, 1.944 kms. de rodo!
do Plano Nacional de Viação, 50�,0 de e:;,tI'adaê: substitutivas
ramais' ferroviários anti'econômicos e msis 12.937 metros

pontes e viadutos.

As inversões financeiras programadas para a constrfll
e pavimentação rie rodovias nêste e'xercícic s9mam 1.0421i _

bilhões de cruzeiros novos e 118 restauração da!' estradas fedei
do pais, 59 milhões de cruzeiros novos.

Missa de 2.0 aniversário, de faledmentc
A família da saudosa Maria Peters Damaso da Silvsirs
vem por meio dêste convider parentes· e amig.ps para. e

,

miSSE! que fará celebrar em sua memória por ocasi.ão do

2.0 aniversário de falecimento, dia 28 do corrente, às l�
horas, na Matriz Crist� llei.

Ct!Do�nhBs, 25 de julho de 1969.
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. CORlIEIO DO NORTE

Cooperativà de ':Produtores:,
de Mate Canoinhas' Ltda.)

Convocação da �ssembléia Geral Ordinária
, " l'

'

1
, o Presidente da Cooperativa de Produtores, de Mate

Cenéinhas Ltda, useudo das' at'ribuiçÕes que .lhe conferem 08

Estatutos Sociais, resolve Convocar a 'Assembléia Geral Ordinária
dos Assoctadcs, 8 realízar-se em sua sede .secíal, no' dia � de
sgôsto, próximo, às 8 horas em Primeira Convocação ',afim de
�tra.tar dos assuntoe constantes da seguinte

ORDEM DO' DIA
'Deliberar sôbre Balanço Geral, Relatório do Conselho de
Administração e Parecer de Conselho Fiscal e demons-
trativo de conta de sobras e perdes.

�, I

Destinação das, sobras.
Eleição de I

novos �embros do
e, respectivos suplentes.
EÜeiç,ão de novos <membros o Conselho Fiscal e respec-
tiv�s :sup'tente�.' i

Elei ão dos Delegados esta <Cooperativa, junto à Fede
ração Cooperattvs 'de Produtores de Mate Santa
Catarina

6.·':'" Outros assunto

1.

2.
,

3. selho de Administração

4.

, ' 5.

em

G"'�i.oras do' mesmo dia.
,)_

Se ainda nã houver número Lega, .ica feita,a Terceira'
e última Convoca o, p�ra as Ul horas, ou 'a uma hora após
a segunde. "

'

'

O número de ociadps da Cóoperatíva é de 2.035

,E para que chegue ao conhecimento de todos os ínteres-.
sados, passou-se o presente Edital que será afixado na sede da
Cooperativa e de seus postos e armazéns, bem como em locais
públicos .hebituaís, deótro de sua area de ácão e remetidos, aos

associados por processos que comprovam !i remessa e recebimento
na medida' do possível. ' ,

' 1 v

Cancínhas, 12 de julhb de 1969.

Miguel Procopiak - Presidente
, �
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li Dra� Zoe lWâlkyria Natividade Seleme ii
c =
:: . Cirurgiã D�ntlsta 55
.. -

55 ClÍnica dentári� de senhoras e crianças. 55
C =
=1 Especialização em, Odontopediatria. :.:
i5 Hora marcada 5·:"
••

L
..

:: Praça au,ró Müll�Í', 494 - Fone, 369, ::
.." ..
.. " -
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Nota ,Oficial

PrefeituraMunicipal deMajor Vieira,
E -o I T A L

De ordem do' sr. . Pre{eito ,Municipal, comunico
aos senhores contribuintes de irppôsto Predial e Tetritoriàl,
Urbano, que se acha para obran nesta Prefeiturá, até

, fim de julho do corrente ex'.�cí
.

, sem multa.
'

Apôs êste prazo, na brança' do imposto, serã
aplicada a, nlUIta de 20%, juros e' correção, mone-
tária.

I

Major Vie'ira,' 7 d

P.edro VeiJa Sobril1ho Tesoureiro

J.,� 8ABZO �SOBHINHO &, CI!. LTD4. �

Rua MajoJ: Vieira; '590 ,�' ÇANOINHAS

Você agora não terá . mais

,proble�ciJ, com esquadria
I

de fe'rro'
Procure hoje ,mesmo a nossa f�bricà no enderêço
'adma. ,Anexo oflcil,la com' tôrno mecânico.

•

SATIR
,

.
\

Para seus, transportes em geral use os serviços da UTIR 8. A."
'

Transportando o progresso de Canoinhas
há mais de um quarta de século

" •

Procure a Agência nesta cidade à Rua VidaI Ramos, 228
com telefODe 274."

- Servimos bem para servir sempre ..
'

.

.

\ .�

Iv

,

Reunião do dia 7/5/1969. Pre
sidência; Vel'eador Tufi Nader. mesmo.ae encontra. a

'

Lo Secretário: Vereador Michel
N. Seleme. 2.0 ,Secretário: Vereador de Legi�lsçlIo 8" JUllltiçll, �gl]iír·

Adhemar Schumacher
-

e mail o dando informa0. do Sr. Chefe

comparecimento da. seguintee edil: I,

Guilherme Pruat, Brsulio Riba'.
da Cruz, Alfl;'Qdo' Steilein, Pedro
dOI Santo. Corrêa, e Alfredo Ivo
Paul. '

,

J

Atividades' .de-

Havendo ,número legal para
deliberar, o Sr. Preaidente decla
rou ebe,r,t!l"a reunião; Lida li Ata
da Reunião anterior foi a melma

apr�vada' leba retiíicaçõe ••
"

Expediente; Ofício. dai Câma
ral Municipais de - Chapecô, Ara·
ranguâ. Ilbôta, Rio Fortuna, Lauro
Müller, Maringá,· Cauelínha e

Caçador, omunicando eleiçãó'
e posse I d • naval M a. Dire
toras, Ofíc • doe C'" 8!'al Mu
nicipaie de' eâes, rval d'Oeste,
'Campo "Be I" d Sul, Videira,
Caçador, L iz 'Alve!, Meleiro,
São Lourenç 'Oeete, Içara, agra
decendo of' 10 de comunicação
da eleiç� e osae da Mela
Diretora de.ta la. Ofício da
Câmar Municipal e Porto União
encaminhando à CarA artigo publi
cado no iornal cA otfeias da

I Joiovile e de autoria do Vereador
Abílio Hei.. daquele Legielativo.
Cartão de felicitaçõelll das, Irmã.
do Juvenato Santa Iuêz. Hadio
grama, do Deputado Paulo Rocha
Faria r sôbre ,liberação de' recursos
90 Plameg, para construção de
lalal de aula I em ,

Pselêncía,
Teunay, Piedade, Rio dOI' Pardos
e Senta .Leocedía: Idem comuni-

, ,

cando eltar em fale de conolueão
& operação para financiamento
'externo do Govêroo, reoursos para
implantação da eatrade Caaoinhae
Mafra. Telegrama do Delegado
Estadual do SENAM em Santa
Catarina, convidando Il C:âmara
para conferência em Ftoriarôpolia
sôbre nove legislação, Ofício do
Deputado João Bertoli; com idan
dp a ,CaiS para retiro esniritual
em Morro dali Pedra.: Ofício do
Sr. Prefeito Munieipsl, encami
nhando fi Cala 011 Balcncetal da
Receita e De.pela Orçamentária
referente aó. melei de fevereiro
e março de 1969. lendo OI 'mei
mOI encaminhadoR 8 Comilllão
de Finlllnçsl--para I1xarar parecer,
Idem encaminhando' à, Cala pro�
jatol de Lei que autoriza suple
mentação de do.tecõel para aqui
lição' de Ume" retro e.cavadeira"

, idem, que autoriza convênio; qU.e
autoriza auxíljo; qne abre créditoll
eDpeciail; ql,le Iluplementa dotação
orçamentária. lendo OI meamol

encaminhadol a Comi••ão de La
gil'lação e JUltiça para 'emitir
parreca�. Requerimento do" Varea
.dor Antonio Souza €o,ta aolici·

. tando 'licença para o reltante dai
reoniõel do 3," período Legilllativo.
Idem . dOI vereadore. FrBncilóo
Bueno de Siqueira e" Moacyr
6udand,t. n6 mellQO .entido; lendo
que OI .requerimentos foraql enca

minhado. 8 Comillão _Executiva

Ip�ra A;eJ!:CarBr. ,parecEer. Or�em do
"

�la: 0D11llão xecutivlt apte·
lentou parecerei àOI reqQerimefltol
dOI .Vereadore. Anton'io Souza'
Gplta, FraQcilco Bueno de Si.
queira e Moacyr Budandt, lolici· '

tando licença para o reltaote da.
leuniõei do 3.8 período legialativo,
colocado. OI requerimento, e OI

parecerei, cada um de 'per íí a

La e única dillcunão' e votação,
foram todo. aprovsdol e m'sodado
coo.voCàr QI rellpectÍvol luplentel.
Palavra livre: O Vereador Alfredo
Steileio lolicitou informaçõel .abre
o pro.ieto de Lei, que autorizíi
,pagamento lIe aluguel, lendo que

I Leia 1; Assine! Divulgllel

'Correio",do Norte

,', 26.07.1969

Câmara de Canoinhas

,

1 "

'

" '

",

Os

seIihO�s
associa .do CLUBE CANOINHEN-

SE,' com filhas ',e i� debutar, em �1969, no '/ baile
programado para o tuvró, queiram fazer as inscrições
das, mesm,'as,

'

na sede-

�o�ial,
nos seguint,e,S hOF�rios:, ?as 1?h. as 12 h" das"l"7 h. s 19 h." das 20 h. as 22 h., ate

10 de agôs�'6: 19,69. ',','. ,2v
-,

A. DIRETORIA

.FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg.;no Cart. Tit. I/n ,448 Doc.
JORNAL SEMANAJ,UO - PUB,LICA.SE AQS SABADOS
Rua Paula' Pereira, 755/761 - Fone, l28 "". Çanoinhas • S. C.

Renovação de asslnafura (50 números) NCr$ 5,00
Os atrazedos, serão�cobrados, à base, da época.
Exemplar avulso: NCr$ 9,15 o atua, e Nf:':r$ 0,20 o atrasado.

J'ABELA :::>E PREÇOS DE PUBLlCIDADE
Auancioe: Por vez e por centímetro de altura de coluna:

.

ULTIMA PAGINA PAGINA INTERNA
\

1 vez' NCr$ 0;60 1 vez NCr$. 0.50
'

Pág: inteira NCr$ 10tl',OO Pág. inteira NCr$ 70,00

OBSERVACÕES: _
,

"

Oríginaie de artigo. envíadee & Reoo�ão. publicado. ou
'

não, permanecerão em poder da me.ma.
'

A Redação não endosse conceito. emitidos em artigol auinado••

4___

A ,

Prefeitura "tIunicipal de Major Vieira - EDITAL
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, fliz saber que a partir desta
data 10/07/ à 30/07/6 estão abertas, na' Secretaria da .Prefeitura
Municipal, em horário or de expediente, as ínscrtções para
o concurso acima, à re ar-se no edifició da. Prefeitura, em·
data e hora que o u amente' serão anunciados.

, 2. � As condiç s pau a realização do concurso são as

constsntes' do Regularge o Geral, aprovadO por Decreto n.? 151,
de 23/6/69, publicado no Jornal Correio do Norte n.o 1033, de

5/7/69.. �,'c--. o

; 3. - Qualquer outr& informação ser� prestada Da Se�
cretaria da Pr�f�itura Municipal, a partir desta data;

Prefeítur, Municip&l de M8j�r\ Vieira, 10 de julho de 196�.
Sebastião Qrein Costa Prefeito Municipal, 1v

Cer�eiaria Canoinhe'nse·
, ,

A
de / Rupprec t r ,LoYFI€r -

ofer�ce à sua distipta r��,g�ia, para Fêstas
e C�samentos,,: ':çtlQ-P

"

em ,barril, claro 9\
,escuro, fabrícado' com Malte Canadense e

" ,

'Lupulo
.

e'mão! 2x

'Lãs

CASA ERLITA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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E S,P ANOTAIS . t

Após passar vários dias entre mo 'd� todos 08 associados ali

nós, quando vi�ítou' todos os segurados.
municípios da região .norte, re-. I X X x

tornou domingo 8 tarde para Êstiveram em nossa cidade
Florianópolis" o deputado Fade- os srs. Evaldo Carneiro de

IraI Aroldo Carvalho, 3.e Secre- 'Paula e Almerindo Alves Nunes,
tério da Câmara Federal. O o primeiro residente em, São I

ilustre parlamentar deverá se- José dos Pinhais e o segundo
guir hoje para Brasília, junta- em Flortanópolís.'
mente com' sua exma. família. x x x

!>_ sr, Chagas ao Prefeito Muni

cipal, que o início das óbras da
nova agencia do BB em nossa
cidade será ainda no corrente

ano, conforme, comunicação do
Dr. Paulo Konder Bornhausen,
Diretor da Carteira Geral de
Crédito do Banco do Brasil. \ N,oticiário do

Catarinense da
'(,entro
Guanabara

x x x

Retornou.a nossa cidade, após
passar alguns dias em Brusque
'e Florianópolis, o MM� Juiz de
Direito da comarca, dr. Tycho
.Brahe Fernandes Netto, em

gozo de ferias até o fim do
mês corrente.

x x x 'O sr. Euricd Chegas, Inspetor
do Banco do Brasil, acompa
nhado do sr, Alfredo, Guilherme

/ Knupel, fez uma visita de cor

tezia no Gabinete do Prefeito
Therezio Netto, 3a• feira .pele
manhã.

o conhecido médico dr. Mário·
. Mussi esteve em' Flcrranópnlis,
onde manteve conversações para
8 àssioatura de um' convênio
de Inetituto de Previdência So-·
cíal de Santa Catarina. IPESC$,
com o Hospital Santa. Cruz,
para o atendimento aqui mes-

Festival da Cerveja
Adiantados os trabalhos vi

sando áo 6.° FESTIVAL DA
CERVEJA -DA GUANcÁBA1RA,
a realizar .. se no Pavilhão de' São
Cristóvão .nos dias 8, 9 é· 10
.de agôsto próxímo.

Evento de características di

feren,tes, ansiosamente aguerds
do pelos cariocas, o Festival da
Cerveja transformou-se na maior

promoção do nosso Estado, fora
dos seus limites.

Guilherme Dauer, Geovah
Amarante e Laércio Cunha e

Silva, com a valiosa �0labor8ção
de Júlio Atíenza, desdobram-se
para apresentar o Festival com
novas ,roupagens, cepríchsndo
na sua ornamentação e -nas

novas atrsções artístíco-musí
cais.

VEJA DA CUANABARA vem

despertantn em nosso Estado.
Quase diàriamente chegam cer

tas solicitando infornações e
·

reservas nos ho téis.
x x x

x X,x

Para informação dos que
· estão organizando caravanas

com .o objetívo departícíparetn
do Festival, não haverá proble-.
mas. quanto à hospedagem, por
ser agôsto um mês bastante
fraco no que d:z respeito ao
turismo. Portanto, venham 80

Rio sem o menor receio. Há
hotéia de sobre.

Em nossa cidade, procedente
do Estado do Amazonas, o sr.

Ely, Gomes, que vem substituir
o gerente local do Banco Bra
sileiro de Desconto, BRADESCO,
sr. Aloisio Soares de Carvalho,'
também. em merecidas teríae.

Na oportunidade, comunicou

LARE§
D<D�e§ �

PELOS
x 'x

Acompanhado de sua exma.

família, .deverá seguir hoje para
Florianópolis, o advogado dr.
Saulo Carvalho. Anita GaribaldíAniverserientes da Semsne

ANIVERSARIAM-SE oentino Colaço; as srtes: Cleu
HOJE: a sra. dona Ana Marize Pacheco, lzaura Or-, A' estudante canoinhense srta.·

l fSP. do sr. Nicolau Burgardt; 'gecoski, Catarina Senczuk e Regina Zaníolo Carvalho, filha
f o sr. Walter Scholse; a Aurea Watzko; os jovens: do Deputado Aroldo Carvalho,
� menina Maria da Luz filha João Paulo Furtedo residente encontra-se nos Estados Unidos,
I do sr, Felix da Costa (iomes; em 'Papanduva .e -Acdci« para um' estágio' 0& Universi
os meninos: Roberto Tadeu Oàpski; a menina Roselis I dade da California, juntamente
filho do sr, � Celso Bauer e Terezinhafilha do sr. Eurico com uma centena de estudantes
Guida Gilmar filho do sr. Wagner. -f brasileiros.
Alex Michel, -, D 30 L T dt. ia ' : o sr. auro o.;

AMANHÂ: as sras. donas:' as meninas: Silvia Irene filha
Luiza esp, do .

sr. Argemiro do sr. Frencisco . !(risan 6

Rosa e Nereida esp. do sr. Iêosani de Fatima (ilha do

[air" Côrte: os srs.: [oão: sr, Miguel Markiv; os meninos
Algacvr Fontana, Vigando José Carlos .filho 'do sr.

!(nopp e Marned 'Cador.; a Miguel Markiv e 'Luiz 'Cesar
srta. Itiete Bôro residente em (ilho do sr. Waltrido Haensch.
Caçador; os jovens: Frsncisco .

Dia 31: os srs.: José Luiz, f. \de Souza e Bernardino Seleme, res. em São Mateus
Tokarski; a menina:. Ri/da do Sul, dr. Rivadavia Ribas
filha do sr. Silvestre Ko,gi. Corrêa, José Cordeiro' Fo.,
Dia 28: a sra. dona Rosa ,Milton B. Vieira., 19nacio

esp. tto sr. Nivaldo 'Dama§o .. Imianovski residénte em Divisa
da Silveira; os 51'S: João e E.stetano Mi,�tzki; a menina
Corrêa Sobrinho, Oswaldo Maria Dinora / filha do sr.

Piôtrowski, Elimt;lr. Olimpio, feZiks BiaZeski; o· menino
f'iedZer ,e Nivaldo B,ey; Laeréi'o Evaldo filho do sr.

..
,

t M 'J ... h 'k Evaldo OOnchorows/;'i.
i! as,sr as.�· .: ar/,a j c az a e

Rozá e Verônica Letchacki;'
I o jovem Alceu Müibaue7; os

meninos: Eliseu Job filho do
I sr. 1000 Taporowski e Nilson
,

rLuiz (ilha do sr. Antonio dos
Santos Veiga.

! ,

Movimenta-se a Centro ea
tarmense em comemorar condi

gnamente o sesquicentenério
do nascimento d� Anita ..

Gart
baldi, o maior vulto feminino
da história pátria, mui justa
mente considerad�.a «Eroína
dos Dois Muodos». Pare tanto

·

�'stá . sendo preparada intensa

programação, culminado com

uma sessão cívica no dia 28 de

agôsto próximo, na sede do
Pen Club do R'iq de Janeiro.

xx x

Para êste ano, espera-se um
comparecimento nunca inferior
a 80:000 pessoas, o que se

constituirá em recorde absoluto
de afluência.

Como das vêzes anteriores, o
Govêrno do Estado e diversas

Pref�ituras Munícípais se farão
presentes através de «stands»

promocionais, para mostrar aos

cariocas, o real desenvolvimento
do nosso Estado DOS mais di
versos setores, de atívídades,

x x x .

Estiveram 3.a feira em nossa

-cídade, quando fizerem uma

visita' de cortezia 'ao . Prefeito
Therezio Netto, os seus colegas
dos visinhos munícipíes de
'Monte Castelo e Iríneópolts,
srs. Aníbal de Luca e Osvaldo
Galli.

É pensamento, ainda, do Cen
tro Ca tarínenae, formar uma
caravana para vísítar, Laguna e

Tubarão, ambas 8S cidades, de
fato e do direito, berços de
'Anit8�\Caravanasx x

No amistoso de domingo úl
timo em Marcilio Diás entre

São Bernardo e RigE"sa venceu

o time da casa por 4 a 1.

A farta correspondência n

ce-bida pelo Centro Catarinense,
demonstra G invulgar .interêsse
que Q 6.6 FESTIVAL DA CEi;i-

Prêmios à Rainha
D@nt're os grandes prêmios

"que lara jus a Rainha Nacional
"da Cerveja 1969, gan�a desta

que o' oferecido pela Sol Em ..

preendimentos Turisti�o Ltda.
- SOLETUR -, constando de
duss passagens em sua excur

são 80 Sul do Bráail, Uruguai
e Argentina, com tôdas as des

pesas pagas, 'que ultrapassaram
"8 mais de quatro mil cruzeit:os

, novos. Grandes prêmios serão
também oferecidos às segunda
e terceiras colocadas.

Atencão assinantes'do Correio do Norte'
,. '

Dia: 1: o sr. Osmar.. José,
Orar, a me'nina Ines fi�a do
sr. Este/ano Lucachinski; os

menínos João Reginaldolllho
doi Sr. João Gross'kop/ Sego
e Paulo Roberto filho do sr.

Ewaldo Plothow.
'

Solicitamos a todos nossos bondosos âssinantes, •

cujas assinaturas estejam em atrazo,'." ar quitaF,em
seus débitos dentro do cor�ente mês, a· partir do
qual, pelo não atendimento, serão suspepsas a' remessa,
do jornal.

'

"-

Dia 2g: as sras. (lonas:
Juliq esp do sr. Candido A.
Rocha e l1runhilde esp. do
sr. Marcus Franz; -o sr. Ju.

Aos aniversariantes nossos

parabéns.
. ,/"'.-

\,

, I

·

meio minuto
JoAo

fOlHeC.;. de Carvalho
ADVÓGAPO '"

Aroldo

I . I
Escritório: Edifício "Marcia» -"- Sala %10 (2.0 andar)

Setor Çomercial - Local Sul, J.,ote 19 - BRASíLIA - DF

Advogada 'perante o Supremo Tribunal Federal de
\ Ag,

)Recursos e Tribunal Federal
,
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