
o Deputado Arolde Carvalho, que tem aproveitado 9

recesso da CâmHI'!i Federal para ti"etar de assuntos da sua região,·
esteve em Flortanópolis, acompanhado dos prefeitos 'Benedito

Terézio de Carvalho Netto, de Canomhas e Alexandre Ricardo

Worell, de Itaíôpolis, mantendo contátos da maior importância'
visando obter soluções do Govêrno do Estado para diversos

problemas que preocupam as populações do Planalto Norte, .1

O parlamentar e. os prefertos, assim" estiveram com o

nôvo Secretário do PLAMEG, Eng. Colombo Sales, com o 'qual'
cuidaram do nosso mais urgente problema - li írnplantação da
--SC· 21 no trecho Mafra-Canotnhas-e a pavimentação da rodovía-'
em tôda extensão. Constataram, depois de- longa e· minuciosa'

lC'-h
' ", '

análise, que o Govêrno do' Estado vai promover, tmediatamente,
" .ego lJ a

a eoncorrêncía pública para � contratação dos 'serviços de cons-
• ,

, : ,

trução da nova ,�odovia que deverá. ligar-nos à ci.da?,e vizinh�.. . T'au nayNa mesma ocasrao tomaram conhecimento das prtrnerras- provi- '

'

dêncías determinadas .pelo Govêrno visando a urgente implanta
ção de um, sistema telefônico interligando &S cidades catarinenses,
compatível com a nossa época e que atenda às necessidades da

íudústrta e do comércio catarinense. O IDeputado Arolde Carvalho
fez, perante o Secretár-io ,.Ido Pt.AMEG, impressionante relato
sôbre as dificuldades atuais no setor das telecomunicações e suas

repercussões no progresso catarinense. Depois de revelar que as

Iígações telefônicas de Canoinhas para Florianôpolis ou Curitiba
.

são quase impossiveis, informou 80 Secretárío que há três mezes

não se completa uma ligação de Canoínhas para Porto Uniãe.

Evidenciou, o nosso Deputado, que uma das causas do verdadeiro
êxodo de Indústrres catarinenses para o Paraná e de fuga da

mão de obra qualificada daqui para o Estado vizinho, se situs

no atrezo do sistema telefônico catartnense, um dos pontos di!

estrangulamento da nossa aconomia.

DEP'UTADO FIURAL E
PREFEITOS ,I I CAPITu

\
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/ ')Eletrificação ,Rural

-, Sonho utópico do passado, a

Eletreficação rural, no Munící-;
I

"pio de Canomhss, é hoje uma

autêntica realidade.
•

& nosso Município, graças a

'clarividência e' dinamismo dó'

jovem Prefeito Be'nedito Theré
zto de Carvalho Netto, auxllíado
pelo' Deputado Aroldo Carvalho
na obtenção de" recursos do
Govêrno Federal, é um dos

pioneiros nêste importante setor.

M·lQÇ' M § -

de Bela VJsta do Toldo
luz para o Natal

vez

'terá
da Revolução eis que, 'com o

seu advento as verbas federais
vieram a mãos cheias, ao Esta

do, atravez da CELESC e às

Prefeituras, partícularmeate,
possíbihcando os serviços de

luz e enegria, em abundância,
pua as cidades e pareos campas.

Governador· Qotário
profere palestra

Os rotarianos .írão dar boas vín
das em 6 de agôsto . do corrente

ano, ao Governador dêste dístrítb,
Sr. Dr. Antonio Affonso Figueiredo

1\ região do Parado, densa- Jr.,lle São Bento do Sul.
.

,;
I Como resultado prático das conversações, obteve-se o

mente povoada, já conta com
.' Êle proferirá) uma palestra, ao

seguinte: imediata publicação do edital de concorrência para ,a'
luz � fôrça, beneficiando sobre- Rotary Club de Canoinhas, .que é

, maneira seus" moradores e um dos 41' clubes do seu distrito e-
construção da' estrada; destaque de verba, no orçamento de 1970

industrias locais. conferenciará com o Sr. Dr. Tycho
para 8 construção de moderno Grupo Escolar de oito salas em Brahe Fernandes Neto, Presiâente

«Alto db!il Palmeíras»]. julgamento da concorrência e imediato A vila de Bela Vista do Tol- do Rotary Glub, e com outros dírí-

inicio das obras da Linha de Transmissão «Mafra-Canoinhas do está prestes também de' ser gentes para obteríniormações sôbre

U
- os seus planos de ação e oferecerá

-Porto níão», a· definitiva, com torres metálicas e todos os ilt-,lllÍinBda prevendo-se a ínau- sujesfões sôbre assuntos, admínís-

requisitos da técnica; inicie imediato, pela, emprêsa «NATIVA», guração do melhoramento aín- tratívos e rotáríos,
.

das obras da nova Rêde .de Distr íbuição da cidade de Itaiópolis; dá pare o corrente mês. O Sr. -Dr. Antonio Affonso Figuei-
ampliação do Grupo Escolar· de Itaíópolis; participação do Go vêr-

," , redo Jr. é um dos 298 Governadores

no do Estado nas obras do Abastecitneuto 'd'égua à cidade de Ji)e iI1tediat'ó, findos os traba- de Rotary do -mundo inteiro. Êsses

Canoíuhas; nova rêde de dístr ibuição dp Marcílio Diss; prossegut-. lhos no ahidido' distrito, será governadores servem de represea-
, . 'ataca'da' a linhá para- a localí-' tantes do Rotary Internacional e

mento das obras da Linha de Tr.ansmlssão de Parado a Taunay seus distritos, 'que são formados
e Paula Peretra, além de ..diversas outras realizações da CELESC I da'de de Taunay,· cuja vila con- pelos Clubes associados. Cada líder

e Prefeituras no setor' de elerrtftcaçâo rural. .tará com- iluminação' até o distrital, é- responsável pela super

natal, prosseguindo-se com a visão dos Clubes do seu distrito.

linha até a vila -de . Paula Pe- Rotary organização ínfernactonaí
de serviço, conta com mais de
654.500 sócios em 13.752 clubes em

146 'países.
O sr, dr. Antonio ,Affonso Figuei

redo Jr. é médico, 'E sócio do Ro
tary' Club de São Bento do Sul,
tendo sido presidente. Foi eleito ao

cargo de Governador na Convenção
Rotaria, realizada em, Honolulu,
Havaí, em 1969 e servirá até 30 de

junho de 1970.

Conquanto tivesse grande cabedal
de cenhecímentos rotáríos, antes de
sua eleição ao cargo do Governador
de Distrito, o Sr. Dr, Antonio Affon
so Figueiredo Jr. compareceu a

uma Assembléia Internacional, de 8
dias de duração, em maio passado,
realizada em Lake Plaeid, Estado de
Nova York, RU.A., .na qual todos
os Governadores Rotàríos de' 1969/
70 assistiram seÍninários, afim de

planejarem os. seus trabalhos. Um
dos'maiores trabalhos será a reali

zação da Conferência Distrital de e

para todos os Rotarys Olubs de

I
seu Distrito. '

, Esta conferência será realizada
em JOINVILLE em abril de 1970. .

. "t ,\.
Estando ausente o Governador, que somente quinta feira

à noite retornou .do Rio, O� dois Prefeitos regressaram aos seus,'
municípios tendo o Deputado Aroldo Carvalho permanecido em

Florianópolis. para evístar-se com 'Ü Sr. Ivo / Silv-eira e 'prosseguir'
nas conversações. Sexta feira pela manhã, antes de embarcar
para Curitiba o parlamentar catarínense avistou-se com o Góver- �

nador, na Residê-acià Oficial, tendo, então, feito ao ilustre Chefe
de Executivo catarinense breve relato' sôbre a situãção da A Rl!:
NA .02.0 Planalto de Canoinhas. e cuidado de assuntos adrnini&

tr�ti""s. Obteve fio Gove�nador, então, o compromisso formal
de que O problema' da colaboração <!id Estado nas obras do
Abastecimento d'Agu8 à Canoinhas. s�rá imediatamente �xami
:lado e solucionado. O Gov�rnador comprometeu-se, ainda, a

solicitar ao Banco Central da República carta patente que per
mita ao Banco de Desenvolvimento do Estado instalar Agência
na cidade de ltaiópolis, desservida de bancos desde o lamentável

e\ncerramento das atividades dQ' BRADESCO Daquela praça.
, '

A viagem dos Prefeitos e do Deputado à Capital, foi,
assim, altamente proveitosa para a nossa

J região.

\

Atestados p"ra valer
FPOLIS - o Chef� do IDS informa, que o Departa

mento de Saúde Pública, 8 partir d�sta semana, estará }tabilitado
a fornecer ate(stad'os de vacina «com validade internacional».

cujos modelos estão sendo confeccionados de 8côrdo com o

padrão 8dota40 em convenção· internacional.

Referimo-nos, em edição anterior, à questão da deficiên
cia' legal apresentaria pelos atestados ,emitidos em Santa Catarina,
que não' tinham vaIor legàl para o que pretendiam viajar CO!D

, êles p8�8 o exterior.
'

Vamos ao' teatro na SUO
.

. .

. 'I
'

J "�
, I

«N:f:GA DE MALOCA», a peça mais representada
Enquanto isso, o Prefeito do Paraná, reuründo um elenco de gabarito, da TV Pa-

Benedito Therézio de Càrvalho raná Canal- 6, de Curitiba, estará íiô palco da Sociedade
\ .

Netto acaba de encaminhar a 'Beneficente Operária, nos dias 9 e 10, de Agôsto, numa

devida doc"umentação ao Mlnis-, J
promoção da Prefeitura Municipal de Çanoinhas), em,

tério das Minas e ,Ener'gia
objetivando 8 libuação d& ver- Ben"efício do LAR OE' JESVS e da CASA DA CRJANÇA.
ba dJ NCr$ 50.000,00,(cin'coen- O elenco, como já dissemos, é dos mais represen
ta mil cru?:eiros novo�), consig- tativos do ,Paraná, dirigido por Robelito Menghini, que
f
nada no orça�el!lto oa União, '

do presente, exercício, pelo I tras consigO, os inesquecíveis interpretes da famosa

Deputado Aroldo, Carvalho, des- novela O DIREITO DE NASCER, 'são êles: ODELAIR
tinada a' liq,ba de transmissão RODRIGUES (Mamãe Dolores), AIRTON MILLER (Alber
do Salto' da Agua Verde. tinho Limonta), JOSÉ BASSO, CLOVIS AQUINO, FAUS-

TO D AGUIAR, NEUZA MARIA e ROBERTO MENGHINI.

«N:f:GA 'DE MALOCA» tem sido levada ém.várias
cidades do Paraná e Santa Catarina, ;sempre com enórme

sucesso, recebendá' troféus de Honra ao Mérito. O Grupo
de Robertq Menghini, viaja sob 8 promoção I da Pre�

feitura Municipal de Canoinhas e- jrecomendados ,pelo
.Departamento de Cultura da Secretaria de Edl�cação e

Cultura do, Estado do Paraná:

reíra;

,

�. O distrito de Feli_pe Schrnidt
também contará com o benefí
cio, de vendo a. linha ser cons
truída pelas Centrais El,étric8s
de Santa' Catar:in.�, CELESC,
partindo de Ir,eneópolis,'passanr
do por São Pascoal.

COiBO se vê, não estamos

longe e o noSso município será
todo @letreficado em seu inte
rior. Nesse sentido o P'r",feito
Thedzio Netto. está perfeita
mept. entrosado com os Dire
tores da CELESC.

" Tudo lsso devemos, é forçoso
que' reconheçamos; ao .Govêrno

FINANCIAMENTOS:
Encontram-se àbertas, à

....

Fundo de Economia

Sem

. C!lnjugà

'NCr$
para aqulslçao di bens duráveis, tais como:

terrenos, material de constru�ão, gabinetes odontológicos, etc.'

Sem reajustaSem Juros
Sem sorteio

ÓRGÃO CRIADO E SUt'E VISIONADO PELA
, '

Previdência dos
I

Bancarios de Santa Catarina
AÇÃO DOS BANCÁRIOS DE SANTA CATARINA" 4x

627 - Fone, 187 � Caixa Pestal, 204 - Ganoinbas � Santa Catarina
I "Informações no Escritório de S Y,D NEY C Ô R T E

',.

" Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Notícias
Escrevéu: Esmeraldino M: de Almeida

Verba' da «SUOESUL:t
Santa Catarina

Por ,determinação :lo .Mínístro • do
Interior, a SUDESUL.· destinou a

primeira parcela de 50 mil cruzeiros
novos à Associação dos, Municípios
do' Meio-Oeste Catarínense, para o

estudo preliminar relativo ao Plano
de Ação Clol].centrada dessa região.
O convênio' assinado com a Supe
rintendência do D,esenvolvimento da
Região Sul, beneficiará diretamente �

24 municípios' de uma' área que,
contando com grandes reservas de
matéria-prima: no 'setor primário;
está entrando agora no início de
industrialização. São os seguintes
os municípios abrangidos pelo con

vênio e integrantes da Associação:
Agua Doce, Capízal, Catanduvas,
Concordia, Herval do Oeste, Ibicarê,
Ibira, Ipumifim, Iraní Ita, Jobora.,
Joaçaba, Lacerdópolis, ,Ouro, Piriti
bai, Píratuba, Ponte Serrada. Presi
dente Castelo Braneo, Seará, Tangará,
IXavantina, Campos Novos, Erval
i Velho e Irlneópolís. (Jornal dos
Municípios Brasileiros).

r Eleita a Diretoria do Sindicato

Rural

Tôrre de Imagem. e Som de

'T, V
r

Ao cmllentlir-riJos êste assunto,
estão r(ld!lndo�,Côm destino a'Curi
tibanos, I 'l 'Sr.' Prefeito Municipal
acompanhado do sr. Secretári,o, onde
vão participar da reunião' dos Mu
nicípios que integram o Cúosórcio
·Inter-Municipais de som e imagem
de T V; é quase ponto pacífico tt

inclusão de nosso ,município no'
Consórcio, . pois é des�jo do ,sr.

r

Prefeito e mesmo de todos os pos
�uidores de aparelbos de�televisão
de nossa cidade. Nó próximo'número
daremos melhores esclarecimentos
do palpitante assunto' dr 'momento,

I que a todos vem despertando grande
interêsse.

«Relembrado o glande Herói»

Repousa agora o guerreiro. Êle
I conheceu o sangue da batalha, o

silêncio da. Academia, a solidão da
responsabilidade, as tentações do

de

p8r�

Alianca. Renovadora
. " .

,

Náciorial
. .

� 1 � \1.

D,irretório Mun. de Papanduva
,.

•

I
I

poder.' Para êle, chegaram tarde Edital de Convocação
demais as flô['es�o reconhecimento. A Cómissão EXecutiva da
Alguns o odiaram, muitos o emaram.
O írnportãnte é' que para ninguém- Aliança Renovadora Nacional de
foi um ser indiferente. Com tais 'Papanduva em' etendiçumto. ,ao
palavras Roberto Campos . concluiu disposto no artigó 6.° 'das. Instru-
seu artigo .sõbre O Marechal Hum- �

d T S E d 3 6 6'9
'

berto de Alencar Castelo Branco, çoes o . .', .•.. e - ;;vem "

no qual analíza aspectos do govêrno' comunicar a05' iDtere91!i�dó!t que
(
a:

do expresidente, que hoje repousa Convenção para a ele ição-dorefe
na eternidade o sono dos justos, rido Diretório, que ser. CO�PÓ8tO
aquêle que sacríftou a sna vida de' 20 ('V,inte)' membrcs.' ,bem,
para dar melhor meios de vida' ...,

.'

para. todo nosso Brasil. A semente como pare 'eleiçâo "de I {um) Q,e.'
,

que o grande Presidente semeou -legado e 1 (um) / suplente': II
germinou', cresceu; hoje

/

a Pátria Convenção' Regional. se r�8lizclrá
�espirà aliviada o pesad�l,o e, a'

no. dia 10 de .agêsto do corrente;
incerteza dos passados díàs que d"

"

7'r'h .,' ,

Deus permitirá que não se repita aDO, 8S ,� 8S"r.1,,,," oras, .:8 '. rua

'mais nesta terra de Santa -Cruz, <Ten. Arí .' R'aúeil '·�n.,." (S�de . �a •

onde seu povo quer paz para tra- Sociedade' Hípica" RéCr!!!�tiva Pa.
balhar. v '

penduve), 'ne�ta �idadei,.·':

RegiBtro de Candidato. da' ,P�pand';1va, 22 de julho de 1�69.
Arena Esmeraldino Maia de Almeida

'

\, C&.8m�Dto
Dia 26 do mês 'p. p., se uniram

pelos laços indissülu\vets" do matri
mônio, o sr. Werner Haroldó Koth
rade p�oprietário da fãzenda de'.
plantio de,.sementes em Passo-Ruim,

'

com a .srta. Ana Chupei, filha do
sr. Antonio Chupel e sra, O ato

religioso roi realizadó na Matriz de
nossa cida,de, às 15�horas.

(
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!.!.' - � Ao" ·.compr·ar C·.:.fe"', ,I.em'bre-se 5.5..

Vende-se ti� terreno 'c�m ·4 u

data's, medi'ndO 3200m2, cpm ,.-i!' " ii
uma casa Ide ,ffilideúa, em pe'r- 'i:

I
.

G
55

feito estado, .te'r,reno ,todo cercado \ ;:,5:. ' C A F E", .',
'

1::,':5:.
/

à rua ,DUque de, CexÍlls. prolôa. .

�ament() da Vidal, Ramos." :: ,.' ••

:: =:
.. ..
•• . II.

ii é o· C�fé do� {luà conhece,m Café. ii
:: 'I g
ii Torrado, 'moído e. entr'egue no· mesmo dia ii
" -
u _

ii em todos oS pont?s da cidade. � 5E
" =
� . -
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Presidente
•

. Aluga-se uma. sala com'

JOOm2 a Rua Vidal Ramos'
n.? 188. Iv

Informações" no local.

r

, Em observância ao Ato Comple
'mentar n." 54, e instruções do T. S.
K' O Diretório Municipal da AR�NA
de Papanduva.rconvocou seus m:em-

I Edação 'Rodoviária para Pa- bros para a escolha dos candidatos
que concorrerão ao pleito de 10 de

panduva agôsto próximo. Depois de debatido
) ,:' o assunto por quantos quizessem,

Com a entrada em' nossa cidade roi indicado os seguintes filiados
diàriamente de' :i6 ônibus, com 'o ao Partido: Sr. Jacob Schadeck,
número de viajantes aumentando Jahyr Darnaso da Silveira, Aloisio
dia a dia, acreditamos que já .é Parta la, Walmir Lúcio Senna, Esme-

I tempo, de se estudar a possibilidade raldino Maia de Almeida, Otávio
da construção de uma Estação Ro- Pschebela, Evaldo. Graboski, Leo
doviária com as devidas acomoda- nardo Brey, Nicorâu Horacz, VitOI:
ções para seus uzrráríos, devemos Maier, Dr. Rubens Alberto' Jazar,
seguir o exemplo das cidades mais Elpídto Teixeira Lisboa, Henrique'
'movimentadas que dispõem de A-' Alexandre Ruski, Antonio Flávio
gêncías Rodoviárias confortáveis, Damaso da Silveira, Pedro Giacomo
para acomodação dos viajantes que de Luca, Vitor 'Malakovlskl, João
demandam para .os 'pontos mais Sonaglío, José Antonio Corrêa,
diversos do país. Certos estamos de Antonio Silvio Sehadeck, Alois Ka
que S. Sa. o' sr. Prefeito Municipal, rasinski. Para Delegado do partido
não se descuidará do assunto que \

.

roi indicado o sr, Olimpio Raulino
I abordamos no momento, isto em Schadeck e para Suplente o sr,
razão de bem servir a coletividade, Eugenio Sídorack.
tanto de nosso município bem como

a todos, indistintamente. Sabemos

I'
que uma obra 'de tal vulto não se

[realiza íàetlmente; 'com boa vontade
que nunca faltou a S. Sa. as provi
dências iniciais serão tomadas.

.,.

Dia .20 do mês de 'julho p. p.
realjzaram-se as eleições para com

por a Diretoria do Sindicato Rural
de Papanduva, não houve 2.a chapa,
sendo portanto; realizada a eleição Grandioso.Baile para o dia 2,
com chapa única. que. tomou o n.O 1.
atendendo os dispositivps legais, a

chapa única estava composta pelos
segui6tes integrantes: 'Presidente,
Alois Karasinski; 1.0 ViCIil, Antonio,
R. Ribas; 2.° Vice, Albaro D. de
M_orais; l.°Tesoureiro,OtilioL. Herbsi;

'r 2.° dito, Alois A. Werka; 1.° 'TeElou-
reiro, llto. P. de Almeida, 2.° dito,
-João M. de Almeida, Suplentes:
Johan Heinrich Kothrade, Antonio
Iankoski, Antonio Greczuck, Manoel ,Sul. O ingresso para visitantes po
Furt�db, .J ovino.T.abalipá Jr ,Carlos , 'derá ser procurado na Firma «Scha
H. NlCOI�l e Elpldl� T. Lisboa. Con- deck» ou na portaria da SOCiedade
selho FlscaI; Paulmo 'F. de Melo, ' .

.

�

'Lauro Bosse e Nicolau Horacz. com o sr. p'reslde-!lte:
Suplentes: João R.. de Souza, Edu-
ardo Gomck e Francisco. Filacos'ki.
Delegados: Antonio S. Resende Ribas,

I Albaro D. de Morais e Alois
.

Ka
rasinski. Suplente,s: AUeu Tabalipa,

� Ni.valdo M, Almeida e Arcides Guber.
, ,Esperamos que os. frutos a

.

serem
colhidos oriundos do recem·formado

i Sindicato seja os mais vantajosos
,e que a sua classe seja ,bastante
beneficiada pelos altos escalões da
Politica Sindical de nosso Govêrno
Central.

'
.

Da Hípica,
Vem despertltndo grande interêsse

o grandioso paile a ser realizado

hoje, nos amplos salões da sociedá
de «HÍPICA»; o rato principal das

animações é a vinda, especr,lmente
para animar o baile, da rarltosa
,banda «TREMEL» de. São Bento do

Docume�tos
perdidos

o Sr. EDUCEU CACEMIRO
CALDAS, comunica que perdeu
os seguintes documentos: Car
teira Nacional' de Habilitsção
e Cartsjra Nacional do Trabalho.

, r' "

Pede-se a ,quem eocoqtré-los, _

o
i favor .de entrega-los nesta

redsção.. 2v

, Informaçõé@ '0& Rádio Canoi
nhas e' no jornal Correio. dó
Norte.

'

I
'

J'-

. i

Declarámos que 'foi e�thviado\
o certificado' dré propr.·edade de

.

n.o 04537I';:do carni ão marca

Dia 27 do mês p. p .. quem restejou MERCEDES_J�Er'I aOI) de fa-
, «niv.er» _foi a senhora Lidia Levan-, briC8�ão 1966, i Ih r nio. . .

doskt, vlrtu.osa con�orte do sr; Ceslll:u .' 32198010003873 í 20· HP:
Levandoskl, o distmto ,casâ'{remuu _ ..

'

' ,

,

"
,

em sua conrortável' residência um ,6 cilindreS', aca 55-59 92,

gru.po de .amigos para. comemorar expedido pela (D:ele,ga '11 Amei
a da�ll:' oferecendo um láuto jantar Bar d,e Políci' de Can tahas,
pontlrlCado p�lo assa�o de um su- ficando sem efeito' o m mo
culento cabl'lto. NoteI a presença '. 'r a ."
do casal, dr. Rubens A, Jazar e por haver reqHerld-:: a 2, Via.

senhora, Prefaito Afuisio Partala e
"

senhora, A'lois Karasiaski e sra., Canoinhas, 29.' de julho de
Alois Werka e sra., inclusive outros 1969. I, / 3v
e êste 'colunista. r

PI Transportes, Repres. e Vonsiu.
«lZÊ,) Uda.

'

PalJlarela de Sociedade

XiX X X

Quem colheu. mais uma rlor no

jardim alegre de sua existência, no
dia 29 do IQês transa to, foi a ele
gante senhorita, Sandra Marifl Ciola,
filha do, sr. Adyr Ciola e' exma.
'senhora, residentes em R. Fuck, a \

aniversariante roi muito cumpri
mentada por tôdas as Sllas colegui
n'has que lá foram levar os votos
de muitais relicidades para a Sandra

1,
'

Os votos do colunista aos aniver-

sar�antes.

Leial Assine! Div\}lguel
,

.

- '.
, /

,Co.·reio do Norte
.,

Nivaldo Roeder .

(asa ii venda
Vende-se uma C!lSB de m(i

deira em perfeito estado, com

gilrsg�� s outras�benfi:!itorifls.
.
Terreno com �OO

-

metros qua�
drados sito à . Rue. Benjamin
Constant ;09, à' 200 metros do

Ç'olegio Sagrado Coração de,
Jesus. ," , 3v

Informações com o ar. Miro
Rosa.

(
,

A 'Cerv jaria
R:ÍJpprecht,

-ofsrece à sua .dietmta t guesia, para Festas
a' Casamentos;' "e / P" em barril, claro e

escuro, fâbric.a-do 1.6 .Malte Canadense' e
'\. ", Lupúlo ale

de

lx

,l!ua Major Vieira, 590

.\
7 CANOINHAS

VOéê agora . não terá mais

problerne com esquadria de' ferro'
Procure hoje mesmo a nossa fábrica no enderêço

� " \

acima, Anexo. oficina com tôrno mecânico.

'Á

CO,J. TE-

PRAÇA LAURO MÜLLEj:t, 646
Caixa Postal, 76

CANOANHAS

,

ao lado do Bradesco)
Fone, 125

Santa Catarina I

TRf\,'NSFORMA ÔRÇA E, DISTRIBUIÇ_{\O
TRIFASICOS CLASSE '1.5 a 22 KV

, PARARRAlOS e C
.

S CORTA CIRCUITO'
FERRAGENS GALVANIZ DA: PI, INST. ELÉTRlCAS

FIOS E' CABOS O, COBR 1 LUMÍNIO
ISOLADORES DEMAIS, MA IAL

MOTORES ELÉTRICO «ARNO, e WEG moo. e trifáeicoI
� � /

( '�HAVES A; SECO E A LEO PI/MOTORES ELETRICOS
CHAVES COMPENSA ORAS ALCACE PARA MOTORES

MEDIDORES E LUZ E FÔRÇA 380 volto

LUMINARIAS'PARA LUMINAÇÃO COMERCIAL E IN.
,

. I ,',o ,'o .. ; '...... . 1

DUSTRIAL,DE LA'M ADA,S FL{J0RESCENTES, «SYG;EL:t y

,Melhore8 preÇOS - Suaves prazos -_ Maiores, deScoDto\s
2.

s� A.
J I

Para seus transportes em geral use os serviços �da 84TIR S. lA.
,

'- I
... Transportando o progresso de, Canoinhas

1

há ,mais de um quarto Ide século

Procure a A gência n�8ta cidade à Rua Vidal RaD;l6s, 228
com' telefone 274

Servi�os be� parra servir sempre

CAR10ES para 0,

DIA 0,0'
- 10 de agõs10 -

t.
Grande variedade

na

,

IMPRESSOR·t OURO VERDE LrDA.
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'. R�laçãO da renda hquida da' festa. da

Igreja São Cristóvão de Xarqueada
em 27" de.. julho de 19?� .

Coleta dos 'Motodstas
Leilão·
Churrasco ,

Botequim' de Bebid�s
· Dança
Coleta' durante 8 Santa Missa
Fttinhas
Roleta
Raihhas
Prendas :em dinheiro
C.ozinhà
Chop Loeffler"

·

.'

Total renda liquida

C�noinhas, 30 de julho de 1969.

Odilon Pazda - Tesoureira

'291,!)2
, 152,80
290,50
'469,50
23,00'
47,80
65,29
252,75
407J7
110.52

-

1.082,15
30,00

3.223,00

.�,Iiança Renovadora Nacional de' Major Vieira
Edital de Convocação

, A ,Comi!8ão"Ex�cutiva da Ali·.
aDça' Renov�dor,à . Nacionál em

· atendi�eDto, ao, disposto no ar ti·
·

go '6.0 das instruções do T.S.E,
.: de 3·.6.69. vem comunicar aos

>
'l i_iltere5i1�d09 qu� à. Convenção
para: a éleição do, referido Dire
tório, que '!illrá composto de 20
(vinte) membro!!, bem como para'
.A._ele:ção de J (ti'm). Delegado e

1 (UD,1) Suplente à Convenção
Regional, !!e realizará ne dia 10
de. agôsto do corl;'ente ano, das
9 às' 17 horas, no Edifício da
Prefeitura. Saia das SeRspt!s da
Oâmara MÍlnicipal desta ci�ade.

. Major' Vieira" 26 '. lIe julho de
1969. _

.

Odilon Davet -' Presidente

','

, 'P'lir,entes e �migol! e a' todos q
'nl? doloros.o t:aD8e por que passara
sua Espôsa e Mãe

_ IMENE

'- '., t '. Agradecimento "e Convite:-Missa'
LEOPOLDO PEREIR E F LHA,' vem

.

ag�adecer a

os auxiliaram e confortaram
r ocasião do falecimento de

ocorrido DO di!! 27 p.p., bem co
, muma até sua última morada.

O�tlro!;8im convidam a todos para àssistirem a Santa
Missa de Setimo Dia a ser celebrada 'na Igreja de Bela Vista
dó Toldo, no dia 2 'de aó8sto a8 '16 horal.
.'

"

A todos SUa imm'redoura gratidão •

•

L-'

Silveira aplicará
e-m obras .de integraçao estadual

���������������----.�������������������

minuto I

Govêrno Ivo

t100 bilhões de cruzeiros
.

.
. I

Chefe do Executivo Estadüal COD-
.

',cede einrre'vtste, coletiva à impr�nsa
DO Pôiácio da AgronômicA

O Governador Ivo Silveira, na noite de. segunda
feira, antes' dó jantar que o Chefe do Executivo estadual

.
ofereceu' aos jornalisias e radiali;ías" em homenagem ao
«Dia 'da' Imprensa», concedeu .uma entrevista "coletiva,
respondendo ·a' várias perguntas sÔQFe. os planos do . seu

( govêrno,"I, \ .

.....

Aiudindo ao problema rodovlárie estadual, O' Go-
vernador Ivo Silveira declarou que' já abrira concorrência O Ministro Márío Andreazza

'para' a construção e conclusão de' diversas rodovías .e assinou portaria, constituindo

obras .de arte.xvisando a completa integração, econômica Grupo d� Trabalho para estu

.
de S�nta C starina, salientando que. para fazer face à reali-' dar 8S bases de um convênio a

'zaç�o dessas obras contará .com a verba 'de 100 milhões ser firmado entre a Rêde Fer

'qe cruz'eiras novos; dos quais '.1 O milhões,' de dólares terá roviárta Federal S/A .e a� eis
,

como empréstimo e 0i_r�stante cón:i,.'r'ecursos· do, �próprio" Vele da Rió Doce, destinado ao

Estado; v ;j i ." '- transporte d� minério de_ ferro.
, ; >1>;;' ,O i,i convênio abrange a' E. F.

• .Inforrnou mais 'que não 'se descuidou jío p:rohlema
'

yitórla-Minas (que in�egra 'o
.

educacional- "atêntando para 'sua solução tanto as>sirn.,;qüe .",!llstema do �ale do RIO Doce)
,

":
'

, .'. ':
,.. ',' '_ ....

'

. .'.: .: _' .� a' construção de um ramal
ja . de��nnmou ao SecretarIO, da Educação.. a ,construçao feJ'róviário ligando as locahda-
ide, várias escolas onde, se .' faz. sentir á 'nel!esSidàde .•. da ,d;s da Fazenda Alegre e Fábrica

for:mação 'cultural da. críança.: , >,visa·ndo·.a criar as condições
, '

..,.;
.•

:"'''''i básicas parti! o estabeleciq{e,nto
Referindo,.-�� ao pr:o�lém�. da rodovia JblpviHe de trMego mutuo entre a,s linhas

. da RFFSA e da Vitória-Minas.
São, Francisco,' cujas" obras Se erícontram 'paralízedas,

'

declarou g1:!� já providenciou tôdas as medídas " vísando �.: O Grupo de Trabalho vai
concluir a pavimentação daquela" estrada, frisando]; aindl;l .â:efinir, inclusive, as alternativas
que .entrou em .entendimentos, com o' Administrador \ do

. ,técnicas para 8. implantação
Pôrto de Sã-o Francisco, no sentido de melhor aparelhá- dêsse percprso. O Ministr» -An

lo e torná-lo mais eficiente "como meio' de escoamento' dreazza 'determinou o prazo de
.
,. .'.' . �.. -60 dias pa.r8 conclusão dos tra-

de tôda. a produção do Estado.!. ,
..

'
,.

.' ," balhos dos estudos e projetos,
, " -. O GT srrá. presidido' pelo Eng.'

,Tàmbérh foi focalizado o problema da saúde, tendo � Hor ácío Madureira, do Depar
-o Governador .Ivo Silveira declarado', que o assunto te-m tamento Nacional d.e Estradas

sido uma constante do seu govêrno, tudo fazendo
.. para

de Ferro, e integrado pelo
. marechal José Sinval- Monteiro

solucioná-lo. Lindemberg, da Vale do Rio
Doce,' e pelo engenheiro Pedro
Afonso Rocha Santos,. da Rêde
Ferroviária Federal S/A. n

GT estuda
convênio 'entre

RFFSA e

'Vale do Rio Doce
a

n

.

Ficando portanto, pelQ presente
coovocados para 8 difa Conven.
ção, todos os eleitores inscritos
nop livros de" filiação partidária
da ARENA. d�8te Município.
Monte Castelo, 22 de julho

de 1969.

Aliança Renovadora

Nacional CARENA)
MQnte Castelo - S C

, Edital de (onvocacáo
..

A Comissão Organizadora do
Diretôrio do Município de Moote
Castelo se. sm atendimento ao

dispôsto no artigo 6.° dAS iosÚuit
ções do T.S.E .. de 0306·69. vem

comuoj�8r aos interessados que a

CQnveoçlIo para
.

t:leição do r�fe.
rido Diretório, que �rá composto
de' 20 (vinte) membros. bem como

para a eleição de O f (um) Dele·
gado e 01 (um) Suplente. à
ConveçlIo Regional, se realizará
no dia 1.0 de agôsto do corrent�
aoo, das 09 (nove) às �7 ,(dezes
sete horall na sala do ex·restau·.
rante São Judas Tadeu, de
propriedade do Sr. Josê João
Gonçalves, a Rua Barão do Cêr
ro Azul, 9/n.o nesta cidade.

Lydio Seccon
Vice Prtlsidente

I·

"

Ano XXIII Canoinha; (sq, 02 de egôsto de 1969 - N. 1037

Estrada do · Turismo
terá, -cencorrêncie .

ainda 'A

este· ano
«o Ministro Mário Andréazza, dos Transportes, já apro

vou Os estudes 'de viabilldade técnico-econômica da rodovia Rio

Santos. Estuda-se, agora, as Propostas de financiamento para a

concorrência definitiva que será realizada .ainda êste ano.»
,

,

) \'
.

É o que afirma o engenheiro Eliseu Resende, Diretor
Geral do DNER, em declarações formuladas à imprensa, revelan
do mais que, a «Estrada- do Turismo» poderá ficar concluída em

dois a três anos; tão logo sejam iniciados, os trabalhos de sua

construcão. Esclareceu, também, que a grande aspiração turística
do Rio e de São Paulo será uma estrada auto-ftosnciável, 8

exemplo do que já se fez com a Ponte Río-Níteróí.
" •

«Sendo uma rodovia que será utilizada p{imordialmente
pelo' turismo ....;.., contihuou - seu financiamento, prevê a entrega,
a quem vencer a concorrência e por tempo determinado, de tôda
a exploração de suas margens através de moteis, clubes, «cam

ping», postos de gasolina, restaurantes, etc., além da cobrança
de pedágio, utilidades que lhe sustentarão o. custos.

Após esclarecer que a rodovia Rio-Santos teve um pro
'cesso de estudos prolougado, devido aos acidentes geográficos
da' região, anunciou o engenheiro Elis!!u Resende que já existem /

várias firmas interessadas na sua concretizaçãc, mas que o

Ministério dos Transportes deseja certificar-se de que o empreen- :

dimento tenha o máxima segurança em sua realização, "dentro
dos atuais padrões de trabalho que ç Ministro Andreazze im

primiu à sua Pasta, estabelecendo metas e prazos definidos para
8S obras rodoviárias.' n

Andre$zza
preside

. -/-

meugureçeo
Representando o Presidente

;, Costa e Silva, ó Ministro Mário
Aodr'eazza, dos Transportes, pre·
sidiu a ioaugursção ::la rodovia
«Francisco Saturnino Braga:t. com .

71 quil&metroll de extenção, que
liga a8 cidades de Getul�odia e

Angra dos Reis.

A cerim&nia contou com a

pre8e�ça do G(1vernador Geremias
Fontes, do Es-tado do Rio, do
Almte. de Esquadra Silveira 1.0-
bo, re};>resentando- o Ministro da

Marinha, do Almte. José. Celso
de Mac�do' Soares. Iluperinten
dente da'SUNAMAM e .dó Almte.
José Csrlos de' Carvalho' Jordão,
Comandante do 1.0 Distrito Na
val e ontra!l .autoridades civis e

militares.

. Integrada n0. Plano Rodoviário
Nacional, como BR.464, a rodo-
'via in�ugúrada repi'eSebta Jilão só
fácil acesso ao pôrtu': de Angra
dos Reis como també� será a

}igsção da 'BR.IO,! (Rio- SaQtoe).

V E N D· E - SE
RURAL ano

I
66tração dupla

Caixa Registradora RENA para até "Cr$ 9.999,99
Ver e tratar em

Mercantil' Fischer Ltda.
Ix

,

FOTOCOPIAS
I Agora

Ia

em meIO
no, FOTO JoAo
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Mas venha prevenido.
Pois apesar de suas linhas

diferentes, do painel tipo
jacarandá, dos novos bancos, do
espaço maior etc., êle
é um autêntico Volkswagen.

O motor coritinua refrigerado a ar.

A potência dêle é que mudou:
60 H P, o que deu ao VW 1.600
uma velocidade também maior.
Até í35 km por hora, para sermos

mais exatos.
Sem falar na maior facilidade para

arrancar, ultrapassar etc.
Ouando v. pisa no freio do

VW 1.600, acontece o

mesmo que com todos os outros �
Volkswagen: êle pára:

.

Só que mais depressa, porque tem
freios a disco nas rodas diante] ras.:
, Quanto à suspensão, nada mudou.
As mesmas molas que não @S

Delegacia Auxiliar de
Polícia. de Canoinhas

Declaração
.

o 1.0 Ten, Francisco Domin
gues, Delegado Especial de
Policia, município de Canoinhas,·
Estado de Santa Catarina, no
usb de 8U�S strtbuícões legais,
etc ...
DECLARA para os devidos

fins, que de scôrdo com o de
creto n, 397 de 30-12-68, todos
os veículos de transportes. de
carga, pertencentes à Emprês. S
estão isentos da 'I'axs Rodoviária
Federal, somente êste .ano de
1969, estando sujeitos no exer
cício

.

de 1970, salvo alteração
do referido Decreto.
O que declaro é' verdade e

afirmo, sob promessa que fiz
do cargo Rue exerço.

Cancínhas, 24 de julho d�·1969.
.. Francisco Domingues'

.

1.0 ten PM Delegado ele Policia

I
.:.,);

·".'.i .

�,
..

�

.--

,

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

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

VW:1.600 se parece com os outros
Volkswagen, venha 'até nossa loja,

Não custa nada ver de perto até

que ponto as aparências enganam.

MALLON & C IA.
I

Rua Vidal Ramos - esquina Rua Barão do B.io Brance

C A N O I N H A S ..:...::_ StiN1',& CATAIIINA
REVENDEDOR
AlITORIZADO

02-08-1969

===:�=:::�=:::::::=::==:==:::=:::=::::::::::==:==c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- .

.

-
- "

� . �

� tenção escolares .·11
- "
- -

ii As gostosas. férias de inverno. terminaram e já. 55
H �,
:: em agôsto, estamos no segundo semestre escolar. 5:
H 5

ii A Impressor�' Ouro Ve'rde, Ltda�), ii
�i 'mant�ndo um g-rãnde, ,'e variado . estoque de i! .

� �
i5 material escolar, "convida-lhes, pára Uma visitá. 'a5
ia ' ,� "

'\. I
,- ,.

\', ==\
55 CADA COMPRA, A PARTIR, DE. NC'r$ 1,00, 'DARÁ 5r

II DIREITO A CÓNCQRRER N4: DlSTlnBUlçAO "DE II
:: VARIOS' PRÊMIOS E BRINDES. 55
::' , :1·
.. ," " .: ..' ::
::'==::::I::=:=::::::::::::::::.=::=::::::::=�::=:::=;===:::=::=:::::=::=::::=::::::::=::::::�:::=:=:

.,'

,. ,

Publicação oficial _da

Municjpal ,. ode
')., Vi�'ira '.. 5 C

Ma}or

. ,',',.
(":',-

, \
� �. -". '"

_R�soluçãà N�,� 931 �de 9 . julho de 196'9
Ap_,ova. 'Bálancete mensal da Receita

_
e Despesa

\
,

"

Orcàmentéri I
"

'

Ó cidadão ÓáQdl� Gagotti, " Pre.ideot� da Câ�a'r!J'
Municipal de Maior Vieira. Esta de Santa Oetsrine, 00'
UIO de lual

•

uiçõel! faz label' que 8 Câmara Municipal
aprovou e. eu pro o a segui e RESOLUÇÃO:

.

Art, 1. - Fica ap ado 01' esta Câmarà Municipal,
.�

.

o balancete da receita e deI orçamentária da Prefeitura
Municipal de Maior, Vieira, r e te ao mê. de abril' do
corrente !lOO.

. Art.' 2.' - Esta Resól ção entra e vigor na data de

Iuq publicação, ,.rev9ga.dal diepoeicõea e

S8:líi diu leuõel dá âmara Municipal de
.
aior Vieira

em 9 de julho "de 1969.

Cláudio
-

adotti - Presidente

.Lindotto Cdrdeir» - 1.0 Secretârio
Eurico 7remei - 2.0 Secretário

entrega, 'ao'
468

.Costa e Silva
I

.

tráfego mais

quilômetros. asfaltados
o Presidente Costa e Silva acompanhado do

.

Ministro Mário Andreazza, dos Transportes, <do
Governador Peraehi Barcellos, do Rio Grande do

Sul; do General Garrastazu Médici,. 'Cmte, do in
Exército, engenheiro Eliseu Resende, diretor '. do

... pNER e -outras altas, autoridades, inaugurou' no

mês passado, mais 468 quilômetros de' estradas
asfaltadas no Rio Grande do Sul.

A BR-290 no trecho que liga Porto Alegre
'Rosário, com 381· kms. de extensão, rodovia que
se constitui na espinha dorsal para o escoamento
da grande produção

.

agro-pecuária e que serve ,Ia,
14 importantes cidades, a BR-472 trecho Uru

guaiana-Barra' de Quaraí, com 75 kms, de extensão
.

e a rodovia de acesso «Alelxo Rocha da Silva»,
que interligará a cidade de . Taquari, terra natal
do Presidente da República à RS-S foram as:

principais estradas inauguradas. O Ch-fe da Nação
e

.

a sua· comitiva assistiram também às',' obJ,'as'
.. iniciadas de pavimentação 40 trecho Uruguaíana
Alegrete, a duplicação àsíáltíca do trecho '8.· Leo:-,
poldo-Novo Hamburgo, da, BR-l.16 e no trecho
Canoas-Tataí, da' B�-386.

l META GOVERNAMENTAL:,
GARANTIDA

Ao assumir-a p.s:!"ta dos 'I'ransportes em 1'967, I) Mi�ietro
Àndreezza anunciou corno meta do Govêrno Costa e Silva
a pavimentação de 8, mil quilômetros de novas rodovias,
I;) que/ pràticamente duplicaria todo o sístems

' asf{iltico
federal do Brasil. A meta física pode agors SêI' assegura
da, prevendo-se, inclusive, SUB superação, já que existem

recursos ·internos e externos que não estavam previstos
no início do Govêrno do' Marechal Costa e Sllva, que
permitiram um aumento gradativo, tanto no asfaltamento
como na ímplanteçâo de novas rodovías.
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�nálise do
,·Ilh,a, de

jornalismo falado,"
Catarina',

na

Santa
!

I

I trópicas, movimeDt�ãoclubes, etc..

JALi MEIRINHO
I

Esta .anâllsê objetívà situar
algumes características do [or
Dalismb'fslado, em prática Da

ilha de Santa Cs tar ina, no que
se refere, a estruture, conteúdo
e origem da ínformsqâo.

Entre os dias 3 e 7 de feve
reiro de 1969, a' Rádio Santa
Catarina transmitindo das' 6,30
às 24 horas (17,30 horas de

ir�adi8ç�o díárra) dedicou 2
horas e 35 mínutos diários para
'8 irradiação dos noticiários. '.;:,

• Ã
' ,

Econômicas -:- Produção,
distribuição e consumo de bens

, e' serviços, 8��vn�8de's bancártas,
do comércío ti! dI.! índustría.

sôbre en
Clubes e

Esportivas Notícias
tídades esportivas,
competições.

,A pesquista também procura Morfológia; , ,

outros paralelos, como: delinear A estrutura dos informativos
a forma específica da notícia, radiofônicos',' pode. se�r clefin.ida
radiofôaica; estudar cíentrftca- etrsvés da comparação entre os Estaduais e locais - -Tôdas
mente a comunicação para dar 'elementos utilizados Da IÚl� com- 8� informações práticas como a
só prcfísaíonal do jornalismo o 'posição, -radiofônica, ou seja, previsão' do tempo, roteircs,
hábito de encarar, o. problema tempo. de 'duração, 'prefixo,' tnformações uteis, fatos ,que
.em termos de ciência social; passagens, encetramepto e a representam ou produzem desa-
mostrar 80,S dirigentes de em- distribuição da, publicidade. ,justamentos dos' individuas na

presas que controlam 8S comu�" sociedade" violação -das normas

nícsções, que o óbjetívo é aderir " Nas 2 horas e 35 minutos, "

jurfdjcas (fatos policiais, desas
cada' vez, mais a organízaçâo dedicados pela Râdío, Santa ,ires), administração pública local
com base .nas I recentes aquísí- Catarina 90 notfctárío diário, : (PVEfejtura) estadual (Oovêrno
cões das Ctênclss Humanas foram usados seis títulos dife.:' do'-�stado,' Assembléia' Legisla-
'enquadradas nas necesstdades : rentes, com características pré,>. ,tiv,a, .Jl,1didário), ocorrências de
do comunicador socíal; e" ainda prías cada um deles. Nês'te caráter educacional.
permittr a familiarização com espaço 2 hóras e" 4 minutos,
técnicas de Investtgeção de I �ora� . de1icados_,: ef�thi8me�'��.meios de comunicação de massa. a notícia e 31 minutos a f3Ubh;,

� ) cidade e passagens • .\ ,

o trabalho retrata a inotíc'ia 1.

no rádio na Ilha de Santa Ca- Apesar da caraéterfstica dife-
taríne e o dia 7. (sexta' feira) rente, de' uri;l para outro infor- Co,nclusôes.do mês de fevereiro . de 1969. mativo, o SEU conteúdo pouco

difere e pode- ser assim distri- Desta análise, e, considerando
A pesquisa abrangeu 4 emís- buido: Internacionais, 25%; na- B"lguns

-

pontos não registrados
soras; .Rádio Diário ""da lYhnhã, cion8i�, 15%; culturais 'e'/ sociais aqui, podem ser emboçadas
Rádio Anita Garibaldi; Rádio -20%; eco�ôplicas, 5%; esportes. algumas concl,usões,:

'.

Guafujá e Rádio. Santa Catari-, 5%; estaduais e locais, 20%; po� ,

Da. Tôdas àtuando, dentro dos lit: � 1001
. b '1. Q, jornalismo' falado, nalca",_

.

10' ,

mesmog metodos, usa-ndo 8S Ilha de Santa' Catadna, não
mesmas' fontt's

;

e transmitindo Con,teúdo fica aquem do que é praticado
as mesmns noticiAis. O noticiário nos grandes., centros 'nacionais.
internacloDal e nacional é gra- Para determ�nar, o. conteúdo no que se ,réfere ao desenvol-
vado na eS(;!lta, das emissoras dEls tt1formaçõ�s, foram <;ollsti- ·vimento dos métodos usados,
do Rio e de São Paulo; copli:do tuidas categoria:s, 'teoqo ,cnmo inclusive pel!ls g'fandes e:misso
e transmitido com os' meemós critérios 9rien.ta'dóres os siste- '-., raa do Rio e de São Paulo, 'que
erros e 'os mesmos vícios. As 'mas de cobortura 'vigorantes no

.

ditam a estrutura dos noticiários
noticias estaduais >e locais são ,rádio brasUeiro, pad,rãeAsdota,do dss emi.ssoras p�squisadas.
ubtid'Bs, II travé!l os jornais, tias nli' Ilh�_� d�, Santa Ca,tarina e

divulgBções 'de fontes oficiais; identificado ná 'emissQrà que
_

2. ,Vma ���ta�iva ,de re�ova-
nos boletins diários que iistri� eerviu ge pad�ão. çao, bem sucedida. é, o IOfor-
buem o Govêr,no - do EstadQ" ,'. .'

t b I' 'd' ,'mativo «Vanguf'lrçla», apresen-,
- As categorias es ai e eCI as

t d 1 Rád' D'á' d M h-Assembléia Legislativa, Reitoria são;
,

"." , a, o pe! ('�l\ 1. riO ,a. �n 'B.

d!}, Universidade 'Federal, etc.,. 'Internacionilis Not�cias; ,3. As emprêsa� não se iate-E, no trabalho de um' ou dois <', ,

r.eporter€s gue fazem a cobertura sôbre a, corrida espa'óaJ; ,pro;'" re8�Bm na admissãp de profis-
-" .. ' ,

. blt!mas' politicos de pajses es-,: 'siÇlnsi� doj0rnali�'mo, p'ft'fe'riGdosem distinção de !!etor. 'O uso 1 " ,,�, ) '. ,o

d� entrevista coletiva é, comum,. ,tran'geiros;' êo'nflitos, e'llt-re países usar a'penas datilógrafos, nas

ficando esquecido a coleta dé etc.�·
'

!lUas, redações.
informações exclusivas. Nacion�,is - Fatos ff:ilacio- 4.: A publiddade constat.ada

nados com os- 'órgãos públicos, "

em cada D()ticiário, indica G

movimentação do pr�si,ae'qt� da: gr,au de desenvolvimento da
Repúbli:::a, ministros e-8mi:iU�r�.s. área da" Grand.e Florianópolis,

. .' pois a flinamizaçãoo das ativi-
Culturais, e Sociais Oco!'rên- .

dadel'! produtivas se D;lànifesta
ciss

-

de caráter cientjfico, attís- através do anúncio de ,bens e
tico, lit�rário, notícia!': sôbre

personalidad'es; campan�u filan-

'Pôlíticas' - Noticias ligadas a

�olítica do país, Estado, ou

município, atuação das Iideran-
,! ;,o. 1._

ças,

CónsideraoJo a identidade de
ergsDiZQçã6 dos serviços noti
ciosos da!! emissora,li da' Ilha de
Santa, Cat&rin�, elegemos' para
represente r êllte estágio do jor
nalismo faladn, no período re�

i· ferido, 8 Rádio, �allta Catarine.
/'

serviços.

5. A precariedade dos meids
de comunicação (telex, teletipo)
reflete .. se na cobertura do jor
Llalismo radiofônico.. Tô'das as

�mis,soras locais, são abastecidas
exclusivamente pelas rádios do
Rio e de São Paulo, com as

'noticias nacionais e internacio
nais. Um colapso naquelas
cidades, deixará o rádio da Ilha
dé Santa Catarina, sem informa

ç,õ�.� nacionais e internacioDai!l.

::::==::::::::::::::::::::::===::::::::===::::::::::1:::::::::::::::=:::::::::::H:::::::::::::::::
:: ) R

II .'o�rafO 'Zoé Walkyria, Hativi�adé ,Seleme: ii:
ii Cirurgiã Dentista '\'

. ,fi
'.. I ••

ii Clinic8 dentárJa de se.llhóras e crianças. .

I ii
ii Especialização· ettt Odontope'diatria. r ii
ii Hora marcada ,

'

, .

.x ii
:: Praça Lauro Mü�er, 494 - Fone, 369

.
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,Aniversariantes- da Semana'
, t;

I

ANIVERSARIAM-SE
, I '

HOJE: a exma troa. sra.

dona ,Augu�ta Winter; as

srae. donas: Edith: Tereeinha
esp., de 'sr, Seleme 1. Seleme,

. {esidente 'em Cleuelândia, é

Tecla esp. do. senho-r Evaldo
Gonchorowski. . o sr: Alfredo
Moebius; a srta. Maria Zilda,

"

Artin.

I �iljia filha do sr.. Alexandre .

Novak; o menino Carlo� Gil-
o be» to . filho do sr'. Ladislau
K' 'k - \
n.ore. "

; Dia ô

r.as sras, donas: Lia
esp, (lo sr.. Orla'n(io Tremi,
Miltes: Terezinba esp, do, sr,
Herc'ilio Novak

/

e Eoanilda
psp. dó sr. Hercitio'Bi/uk; os

srs.: Dr, Mario Mussi, Alfredo
. Roesler ·rrancisco Socheche

Amanhã: ás sras. donas. ' 'wslâ, fvãf!j O. de Oliveira e

Glédis espõsa do sr. Zenon Ermelino Veiga, residente em

Pieczarka e' Neusa esp. do
-

reliPe Schmidt; ". jovem
sr. íLindolto Kruger; o senhor Carlos Greffin, residente em

Orlando Üatz;» jovem Lauro Rio Claro; a garotinha Telmo
[iedritchuk. Regina. filha do sr. Milton
'/

.

Blev; os meninos:
.

Gust07)ODia '4: li sra. dona .Elza . G
esp, do sr. Silvio Pereira, os AParecido. filha, do sr. usiaoo .

/ Bueno e Cartos Cezar filho
srs.: Leocddio Wendt, Ercidio do sr, Waldomiro Schulka.O. -de Oliveira, Waldemiro ,

Zierhut e Ieioaddou: (Irane- Dia 7: 0;51'. Otto Caetano
_rnann Costa; a m(!nina Wania Orosscopt; os jovens: João
Mara filha do sr. Enge,lberto Alberto Borges da: Silva e

Zierhui; os meninos: Amilton João W. Siems.
filho do sr. Nivaldo de Almeida. Dia B: os srs.: Froncisco
e Luiz Alberto filho' ao sr. Langer, Alberto Casamaiou,
Hainz Brandes. residente em União da Vitória,

Leonardo Bre)', Cândido A.
Rocha, 'Joãó GrosscoPI Sego
e José Wardenski; os meni
nos: Guilherme filho do sr.
AffonSO Gro.')scopt, Max filho
do sr. beônidas Ziemann e

'.Amauri filho do sr. Artur,
Bollauf. ,

Aos a'niversmiantes, as

'felicitapões dêste semanário.

J

Dia 5: as sras. -dnas: Anita
Luiza esp. do sr. Eswino
Mews; Dirce - Afaria esp. do
sr. Nivaldo Roeder e l'lfli�ta
esp. do sr..Ubaldo R,. da Silva;
os srs.:_ Evaldo Plothow e

losé Fernandes
-

Pedrosa; a

srta. Terezinha Petrintêhu�;
oS jovens gemeos: Oswaldg_ e

Sérgio Wrublevski,' a menina

IMPRESSOS EM GERAL (em rima ou maia ,côre.)

Ouro Vérde Ltda.
I

ImpreSSO�8
� -

", �

FUNDADO EM 29/5/1947 Reg. no Cart. Tít. I/O 448 Doc.

JORNAL 'SElVl:ANARIO -

/ PUBLICA.SE, AOS SABADOS
Rue Paula Berei�8, 755/761� - Fone:' 128 - Cenoinhall • S: C"
R'el'lovação de a�sinàtura (50 números) ,NCr$, 5,00
Os atrezados, serão cobr,ados à base da época.
Exem�lar avulso: 'NCr$ 0,15 (,. atú�l e Nér$ 0,20 � atrasado.

TABELA ;)E PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anunciol: Por vez e,. por centímetro 'de altura de coluoa:

ULTIMA PAGINA PAGINA INTERNA'
,

'1 vez NCr$ 0,60, 1,
r' vez NCr'$ 0;50

Pág. ioteir.a )NCr$ 100,00 Jlág; 'i��eira NCr$ 70,00·
• -: .' ./ '. ;:� <,'

OBSERVAÇOES:
'

.J"

Originai" de artigo. enviadol e Redação. puMicado. .ou

não,
-

permaoecerão em poder 'da'melma; '.
J ' ,

A R�daçã� oão eodolla cOQc9itol emitido. em artigol allinado••
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OTAS ESP
Em trânsito para a cídade O sr, Ludovico Dambroskt,

de Chapecô, esteve em nossa 'ampliando eussetívíde des, tatn
cidade, o médico conotnhense.: bém vai instalar-se na cidade
dr. Rubens Carvalho Rauen,. mdustrral,
fazendo uma visita de. cnrtezla

,.

ao Prefeito Therézio Netto. x x .x
I

.

O sr. Eurico Chagas, Inspetor
do ,Banco do Brasil, grande
ami�o de nossa cidade, foi ho
menágee do 3a, feira última, com
ums- grande churrascada, na

eprazível chácars dó advogado
dr. Saulo Carvalho.

x x x

Tratando de assuntos edmí
ntstrattvos, esteve em nOS8a

cídade, 3a. feira última,' o Pre
feito do vísínho município de

Papanduve, . sr. Aloi5io P�rtala.,

\..,

C a n o i n h' e n 5 e
I I ' "

Aviso
Os senhor�s associados do, CLUBE CANOINHEN

SE, com filhas que irão debutar em 1969, no baile'

programado para outub�o, queiram fazer as inscrições
das mesmas, na sede social, nos seguintes horários: das 10
h. às 12 h., das 17 h. às 19'h., das 2(} h.i às 22h'J até'
IOde agôSto'de,1969.

\ I

Iv
"\ ' - �

A DI�ETO�IA
,

, Cine OruzTeatro
,

-:� A P R E S E N T 4. -:-

H o J E '" as 20,00 hor68\_ cenaura 14 anos
.

,

Peterde PanAs Aventuras
Você jamais- esquecerá êste filme. :gle é a fantasia do

século.' - Em technícolor. \

DO!\'HNGO. a. 14,00 ho!á. - cenaura livre
-

Aventuras I de Peter PanAs

{, 88 17,00 horae _;
,cen.ura Iivre

DOMINGO
," 08.20,00 hora. - censura 14 anos

I

o R A 10 INFERNAL
\

cf Gondon Scótt, Dephy Maureen, Ted Cárter F! Silvía Solar,
A.ção, suspense, aventura. - Em crnemascope e technicolor.

Dia 04, segunde-feire • 811 20,00 hora•• ce';Qura 14 �no.

O' RAlO INFI;RNAL
, Dia 05, terça-feira - NÃO HAVER1\ SES'SÃO

\ __'----------

Dia. 06 e 97 • aa 20,00 horae _ censura 14 enoa

C I DA'O EA
ecm Lednard'o 'Vilar, <

Aneey Hocha,
I' Antonio Bi�anga e JOél B�rcelos.

As aventuras e àesvénturas de J;.Uzia e seus 3 amigos
chegados de looge.

DIA 08, lIex*a.feira - NÃO HAVERA SESSÃO-
Dis 09, cábado • a. 20,00 hota. - cenllura 14 ano.

Nas Pistas . dos Bando'lei ras'

, I
{ o Brasil 'deu início, à exportação de feijão em

larga escala e os primeiros .emnarques pelo pôrto .de
Santos" .ocorreram em junho .últímo, com um carregamento
de produto ,a granel, em navio que levou 11.617 tonela
das de feijão «chumbinho» para portos do Japão'. O valor
dêsse -embarque 'foi de NCr$ 1.89'8,716,00. Em maio do
corrente ano 'já haviam .sido remetidos para importadores,
.japonêses dois sacos de amostra do produto, efetuando-se,

x . x x então, como se vê,' os pri�eiros embarques lego no mês

O Ó• dí 7 d b seguinte. (Agência S.1.B.).
pr. :lllmo. 18 e sptem ro, , ,

'

,

data Magna de nossa In de pi!,n,-,
'

dência, \ deverá Per· co,li�ign�-
'

I

mente comemorada em' nossa
.

R
.

,

cidade, com grande desfile �!j!s. .

.

.
,.' •

t
'

cole r, com a partícípacão, tam- \

", e 'e.e 1-· abém, de. tropas do Campo de
Instrução Marechal Hermes é

Batalhâo Jànuácío.Côr te. A tarde
o Estádio Municipal ,!!erá palco
de, grandiosa tarde. esportiva.
\ x x . x

Numa pçornoçâo da Prefeitura

Municipall, cuja renda será Ides_ '

tinada aõ Lar de Jesus e Casa
da Crtança.; teremos dias .9 a,
10 do corrente sábado e .do

mingo, no' palco da Sociedade
BEneficente, "bperária, sessões
teatrais, de prim�iJi8 categoria,
fi cargo de elencovda TV, canal
6, de Curitiba.

_

s
o engenheiro dr. Lsone Grei

pel, novamente residindo entre

nós, esteve na vlsíoha República
do Paraguai em rápída visita,
juntamente com seu cunhado,
Sr. Ialú Ribeiro.

•
x x .x

Esteve em· nossa cidade, vi
sitando famíltaree e amigos, O

advogadojr. Lamar tíne Augusto I
do Iorum" de Pato Branco, 'DO v;.•

Estado do Paraná.

x x

O Governador- Ivo Silveira,
quando de sua próxima visita
em nossa cidade, para inaugu
r8ç�0 de vários melhoramentos

públicos, também inaugurará
oa serviços de luz, na' próspera
localidade de Bela Vista do
Told{l.

xx x

/

N. 1037

Brasil
, .�

e xp or t a

Feijão
,

-

"

Nôvos. Modelos' de I'.�P.I.
O POSTO. DA RECEITA .

mento,
.

conforme Portaria nr.

FEDERAL .

EM Câ:rjOINHAS,' 279, do Mtnístérto da Fazenda.
está informando que conforme A utilização dos novos modelos

Instruções recebidas da Delega- tem em vista 8 necessidade de:
ela da Receita Federal em Joín- avaliar os efeitos da carga trl

vílle, a partir de primeiro de - butárra global e setorial sôbre
agôsto'. próximo vindouro os' .a6 atividades' e conômícas, bem
contr íbuíntes do IPI :(lrn(ilôsto como 8 racionalização dos pra
s/ 'Produtos Iúdustçíahzadcs] cesses de coleta, apuração e

terão de, se utilizar de, novos análise das informações econô-
modelos de guias de recolhi- mico- fiscais.

.

'.'0..
'

Carimbo Padrão.
Ainda Segundo aquela Por-

À -Comíssâo Municipal de . taria Mrnister ia], os contr ibutn
Esportes muito. satisfeita com o tes do IPI dsverão prnvidancisr
comparecimento. das equipes de a confecção dentro. "do ,:mesmo
xadrês e ciclismo,. que tudo

. prazo, carfrnbo obedecendo. às
estão fazendo para bem nos" Seguintes normas: para cada
representar nos próximos Jogos

.

estsbelectmente deverá ser con-

Abertos em Joinvile. ,.""

fecoionado um carimbe com· o

.núrsero de inscrição'e de ordem'
, .', mo estabelecimento no Cadastro

Aliança, Renovadora" '.Gere1 �d9s, Contrtbujntes do Mi-
•

'

-r � 'ni�tériQ"da, Fazenda, número de
Nacional íuscrição no Cadastro do Estado,

- .. / '

Diretório Mun. de CanQinhas

Edital de Convocação
'

A Aliança Renovadora Nacio
nal - ARENA -- Diretório
Municipal de Cànoinhas, vem

pelll seu

.

Presid�ntll convocar a

todos ',09 filiados inscritos nos

competentes Livros, �p8ra a Con
v�nção Mrmicipal que se realizará
no próximo dia IOde ag8sto no

Salão l'\obre da cCâmara Muni�
cipallt c�ni ;nÍc-io a8 9 horas d9'
manbã, com li seguinte ordem
do dia: 2

Eleição do Dird6rio' Municipal.
CaDoiob!ls, 22 de julho de 1.969'

,
João Seleme - PresideDte�

\

o nome da' firma,
.

enderêço .do
�Bt9 belecimeatõ.. muorcipio e�
sigla da Unidade da Federação.

. As características do' carimbo

.

obedecerão ao modelo oficial.
As novas g�lias deverão ser

encontradas 'ainda· no decorrer
desta semana nos: estabeleci
mentos cornercíaís especialtza-
dos.

.,

/Canoínhas; 29de julho,Çie 1969.,

Francisco Zaliski.
.

Chefe do Pô�to .

�'�\·A G R A O E' C i M E N -TiO
.

.

, \
.

"
- '. (. .

Os \alunos da Escola MunicipaJ. 'Isoladá de Rio
da 'Ilha, agradecem a União Protetora do Escbl�r de

Canoinha�" os
.'

uniformes recebidos.
/
,

Carvalho
A D'V O'GADO I

Aroldo· C ..

' de

I,
Escritório: Edifício "Marcia» - Sala 210 (2.0 andar)

'\ Setor Çomereiàl - .Local'Sul, bote 19 ...;.... BRASíLIA - DF

Adv0gacia perante o Supremo Tribunal Federal de
.

Recursos e Tribunal 'Federal' ! .
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