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Ivo Silveira prestigia' a
Imprensa <,

Catarinense'
.'

AFIO XXII,I Canoinhas - Santa Catarina, 09 de agôsto de 1969

Florianópolis, 29/7 - O Governador Ivo' Silveira, após
ter assistido peja manhã a missa em ação de Graças pelo trans
curso do Ola da Imprensa Catartnense na Catedral Metropolitana,
esteve li tar de na' Casa, do Jornalista, onde- recebeu o título de
Sócio Benemérito.

Na oportunidade reafirmou a importância dada pelo seu

Govêrno à imprense, destacando «que os homens que fazem jornal Diretor:' Rubens Ribe.iro da Silva
e trabalham nas enríssôras de rádio dêste Estado podem ficar CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 <_ CIR€ULA AOS SABADOS
con�ctos de que pod�ãQ contar cofu �do o apillo€aadmlração _������������������••������������������_I�������
do Govêrno catarinense».

Ainda na casa do Jornalista o "Governador assinou decreto,
denominando «Jairo Callado e Caldas Junior» dois grupos esco-

lares, em Lages e Florianópolis.
.

.

O prestdente da Assembléia Legislativa, Deputado Elgidio
Lunordi, assinou resolução da .Mesa instituindo o concurso Jerô
nimo Coelho, pera reportagens e

�

o Prefeito Acácia Santhiago
por sua vez, inaugurou, 8 Biblioteca «Gustavo Lacerda»,' entre
gando na ocasião um cheque no valor vde NC$ 1.000,00.

,

Com a presença de 120 jornahstas de Santa Catarina e

representantes da classe do Rio Grande do Sul e dó Páraoá, o
Governador Ivo Silveira ofereceu ,na noite de ontem, no Palácio
da Agronômica, um jantar comemorativo li passagem do .lli>ia da
Imprensa Catarinense.

'

Antes do jantar, o Governador concedeu entrevista cole
tiva aos representantes dos órgãos de imprensa da Capital e do
interior, ocasião em que anunciou o cumprimento dt! diversas
metas da. sua sdmtnistração; dando destaque no setor rodoviário,
no qual serão aplícados NCr$ 100 milhões até o final do seu

man�ato, fato ,inédito na história admíntstrstívs cata>inense..
� Após o jantar, .saudou o' Governador em nome dos pre

sentes o orador da Casa do Jornalista, Adolfo 'Ztgellí, que ressal
tou a atenção que o Sr. Ivo Silveira tem dispensado 'em tôdas
as oportunidades à Imprensa catsrmense, afirmando 'que o atual
Govêrno abriu uma nova era nas relações -entre a administração
e os meios de comunicação, subhuhando ser incontestável co

ínterêsse demonstrado por Vossa Excelência pela classe em Santa
Catarína»,' Ftnehzando, agradeceu a deferência e a cordialidade
com que o. Governador se 'associava ás comemorações da' data.

I ". -

Logo após usou da palavra o ,Governador 'Ivo Silveira
iniciando o seu discurso fazendo uma. saudeção a Jerônimo Coelho,
lembrando a seguir a presença dos velhos jornalistas,' cujo exem

plo deveria ser seguido por squêles que se iniciam' na,' profissão.
Asseverou ser necessário que os jornalistas informem e orientem
8 opinião pública no bom sentido, «porque nunca, como hoje, O

Pais necessita de paz e de ordem pera prosperar». '

,

- E os senhores são grandes responsáveis pela paz, pela'
tranquilidade ti! pela ordem; através das noticias que vinculam,
prosseguiu, ccntínuem informando' bem como têm feito até aqui;
despertando êste Estado para a sua grande missão. Outro' inte-

,

, rêsse eu não tenho que não o de que 'seja enaltêcida a terra
catarínense e não a fig_.ura do Governador.,

'

- Não desejo que a tua pena se ponha a serviço nem,
seja um serviçal dó Governador. Jamais seria capaz de querer
isto dos jornalistas catarinenses, mas tenho o direito de pedir, e

mesmo de exigir, Que ela se ponha a serviço dos reais interêsses
de Santa Catarina. )

A R E N A elegerei
amanhâ o seu'Diretór,io

/

L
, Cumprindo, o calendárto eleitoral, a Aliança Renovadora

Nacional, elegerá amanhã o seu nôvo Diretório.

Poderão Participar do, pleito todos os filiados em nosso

município, em número de mais de 600.
'

Apenas uma chapa foi, registrada, graças ao alto e patrió
tico entendimento havido entre próceres políticos locais, liderados'
pelos Deputados Aroldo .Carvalho e Paule Rocha Faria.

. Assim, baste a àpuração de vinte por cento dos votOil.,
válidos para a legalidade da eleição.'

I

Os membros a serem eleitos, em número de vinte, já
estão devidamente registrados na Justiça Eleitora! 'e são os seguintes:

Membros: Benedito Therezio de Carvalho Netto, dr. Paulo
Eduardo Rocha Farie, Tufi Nader, Agenor, V. Côrte, Basího
Humenhuk, Albino Raul Budant, Wiegando Wiese, Nivaldo Roeder,
Guilherme Prust, Pedro dos Santos Corrêa, Alcides Schumacher,
Alfredo St1ülein, João Selem!!, dr, Waldimiro BlÍbniak, dr. Antonio
'Weinfurter, Edmundo Bittenc0rt, ,Gilberto Ritztnann, Alfredo Ivo
Paul, Luiz Freitas, Adernar' Schumacht;lr· e Michel Seleme.
Delegados: Dep. Paulo E. Rocha Faria, Benedito T)lereZio de'
Carvalho Netto � João Seleme. Suplentes: Nilton José Bsyerstorf,
Luiz Freitas e Rubens R. da Silva.

/ Após a eleição, num prazo de cinco dia!!, será escolhida
a Mesa Diretora, composta de 5 membros: Presidente, Vice,
Secretário, 'l'esoureiro e Procurador.

Instituto Nacional de
Previdência Social
vai construir seda

Como já havíamos noticiado, o

Instituto Nacional de Prevídêncía
Social, vai, construir sede própria
em nossa cidade, imponente edifício
a ser levantado na Rua Vídal Ra
mos, imóvel da firma Stein. Nesse
sentido, o Diário Oficial do Estado,
edição de 31 de julho p. passado,
publica' o competente edital de
concorrência pública, cujas propos
tas deverão ser apreciadas no dia
18 de setembro. p, vindouro. O edí-

, fício terá.3 pavimentos, com apro
ximadamente 2.330m2, equipamento
e distribuição' de ar condicionado,
caixa forte, etc.

Cooperativa do 'Mata
realegê

Migual Procopiak
D'e conformidade com editais

publicados 'pela imprensa local,
a COOPERATIVA DOS PRO
DUTORES DE MATE CANOI
NHAS LTDA., elegeu domíngo
último sua, no.va Diretoria. - O
íodustrial, sr, Miguel Procopisk,
na presidência já há vários

anos, solicitado com insistência
. por grande número de associa

.

dos, aceitou, finalmente,.a sua
. reeleição. Antes do pleito, foi
lido o relatórío e aprovadas as

contas de exercício anterior.

O sr. Miguel Procoptak, tem
como companheiros de chapa,
mais os seguintes ,membros:

Conselho de Admini:dração:
Secretário: Julio Budant Junior
Membros: Otto Friedrich

Arno Hoffmsnn
Pedro Tokarskt

SUPLENTES:
Francisco Alves Pereira
Ludovico Dambroski
Eurico Paul

Conselho Fiscal:
Efetivos: José Theodoro Kohler

Odilon Davét
José Antonio Matoso

SUPLENTES:
,José Cavalheiro! Sob.
I

Paulo Soares
Miguel Oliskovicz

Após 8 eleição, f(i)i servido o

tradicional churrasco de' con- '

graçsmento entre- associados e

dirigentes. Da visinha cidade de
Klfra, d. Confederação do Mate,
veio UIDa caravana chefiada pelo.
Ir • .1"41' liauen, seu Prelii1hmte.

"etetil-.e, na oportlmid,úde,
Ir.... euforia entre 08 produ
tores presentes, pelas ,ótimas
prespectívas reinantes .em

,

torno
da comercialização 'da atual
safra, o, que de há multo não
ocorria.
Nossos cumprimentos aos elei

tos e associados da grande
organização, uma da3 maiores do

país, com votos para que o justo
ottmismo do momento, não
sofra tão cedo, solução de con

tinuidade, eis que quando o

comércio do mate vai bem em

nossa região, tudo vai bem, com
a, distribuição de sua rénda, nas

grand�s li! pequenas camadas.

DEP. 'AROLDO CARV'ALHO
EM' (ANOINHAS

Esteve ràpidamente em nOllsa cidade 'o Deputado 'AroIdo C,rvalho,
nosso ilustre e operoso representante na Gâmara Federal. '\

O ilustre parlamentar veio de Florianópolis, aqui chegando Da tarde
de 4a. feira, retornando já 5a., após o almôço, para Brasília.

, Lo
. Aqu·i� manteve contato'com o 'Prefeito Municipal, amigos c' correli-

gionários. Anunciou, na opoenmidade, que entre os vários convênios que
assinou no Miuistério de Educação e .Cultura, na obtenção de recursos finan
ceiros para educação. consta o do muníeípio de 'J,'r�s Barras, na soma' de
NCr$ 15 ClOO,06, para a construção de um.. nova escola em Vila Nova, km 2
ela sede, eujo numerário será pago pelo Banco do Brasil ao Prefeito Pedro
Merhy Seleme, Adiantou'Dos ainda o ilustre conterrâneo que a sua próxima
visita se dará por ocasião da visita Governamental em nOS8B cidade,' prevista
para o f� do corrente' mês, quando das dnauguraçêes do fórum, pente sôbre
o rio negre, Núcleo Residencial Benedito, Th. de Carvalho Junior, luz em

Bela Vista do Toldo e Prefeitura de Três Barras.'

Prefeito Therézio Netto
em Pôrto Alegre

O Prefeito Benedito Therézio de Carvalho Netto, no seu ruse

na obtenção de recursos para o início, ainda no corrente ano, dos servi
éos de abastéeímento de água em nossa cidade, esteve semana última e
Pôrto Alegre. A viagem foi das mais proveitosas e oportuna, eis que n

capital gaúcha, e junto a SUDESUL, pràticamente foi consegutda a ajud
financeira de NCrS 120.000,00, mediante projeto e vialibilidade econômica
o que está sendo providenciado. Esses recursos foram conseguidos graça
a inclusão de Canoinhas no PAC (Plano de A�ão .Ooncentrada), a carg
�dÍ) Ministério do, Interior. O major Ney Carvalho Rauen, nosso conterraneo
agora prestando serviços no SODESUL, muito irá contribuir para o êxít
das vemarches.

.

Hoje e amanhã, vam�s a

Teatro na S BO .

Hoje 'e amanhã, no palco da Sociedade Bsnefícent
Operária, teremos sessões teatrais, a cargo\ de excelente companhi
da TV, Canal 6, de Curitiba, em benefício do Lar de Jesus
Casa da Críança, numa promoção da Prefeitura Municipal. Vamo
todos cooperar, assistindo bom espetáculo, além de educativo.

Exportação de
Erv a Mate

Em contato mantido com a

Reportagem no gabinete da
diretoria de Organização da Pro

dução, o Secretário da Federação
das Cooperativas de Produção
de Mate Santa Catarina Ltda.
Dr. Ary' Honorato de Farias,
esclareceu as razões que leva
ram a estagnar as safras da
produto d. 19Si, 66, S7 e 68.

Salientou que o maior comêr
Cio de mate da Federação era

com a Argentina, sem dévida
Q maior consumidor de mate
brasileiro. CoriI o aumento de
sua produção, a Argentina fechou
'as portas ao comércio de mate

brasileiro, causando a estagna-
"ção de grande quantidade dêsse

produto referente às safras de

qUlüro anos, muito embora o

comércio interno, da Federação
tenha ainda um gr�llde vaI'or.

Nêste'ano - di§�e - outros
paises demonstraram interessl!·
aO) importar êsse produto de
1965 - 66 -,67 e 68, A pro
vidências nês!1e sentido j!i foram

tomadas e o Uruguai atravé
da Cooperativa «CAMBA .. im

'porta cêrcs de 12.000 quilos po
ano, de acôrdo com o pedid
Grande remessa de' erva mat
é feita mensalmente para
Chile, que "considera

.

o mst
brasileiro o melhor já ímportad
Disse ainda o Dr. Ary d

'Farias que o maior mercad'
eensumídor nacional é o Ri"
Grande do Sul, estando �iPaulo em segundo lugar.
A Federação das Cooperati

vas de Produção de Mat,!
«Santa Catarina Ltda.» congreg

I

quatro Cooperativas sediada
em Mafra,' Campo Alegre, Cs
noinhas e Chapecó graças 8

dinâmico ,trabalho que ve

realizando sua Diretoria, enc

beçada pelo :ç>r. iosé Rauen e

prol de incremento de sua

atividades, a Federação vem s

transformando numa das rnai

bem aprimorada do Sul do Paí

(do Jornal de joinvile 5/8/69.)
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CORREIO DO NORTE 09.08·]969

J. GARZO SOBRINHO & elA. LTDA.
Rua Major Vieira, 590 ...,.. 'CANOINHAS

Você agora não terá mais

problema com esquadria de. ferro
Procure hoje mesmo a nossa fábrica no enderêço
acima. ,Anexo oficina com tôrno, mecânico.

SATIR
•

S ..A.
Para seus transportes em geral use os serviços da SATIR S. 4.

\

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

Procure a A��ncia nesta cidade ã lIaa Vidal Ramos, 228
com telefoRe 274

... Servimos bem para servir sempre ..

li��······································""·········: _ : _ !iII!Jl!l:

iDiI
···IIl··a••• 'tI•••••• II I8••••••••�� II a•••••••• ., ..

iEl
,

I'
.

U
,

I Ao comprar, Café, lembre-se .;
�

G:;ü CAFÉBI I
.� i
H é o Café dos que conhece� Café. i
n Torrado, moído e entregue no mesmo dia

.

H
ii em todos os pontos 'da cidade. H
:1 � ::
" -

1II
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(cfsa a ventla
Vende-se uma cu. de ma

deira em perfeito estado, com

garagem e outras benfeítortas,
Terreno com, 800 metros

.

qua
drados sito à Rua Benjamin
Constant 709, à .200 metros do

Colegio Sagrado Coração de
Jesus. 2v

Informações com o sr. Miro
Rosa.

Certificado extraviado '.
•

Documentos
perdidos

o Sr. EDUCEU C'ACEMIRO
CALDAS, comunica que perdeu
os seguintes docuoaeotol: Car
t@ira Nacional de Hebiliteção
e Carteira Nacional do Trabalho,
Pede-se 8 quem encontra-los,

o favor de entrega-los nesta

redação. Iv

..

.:" ,

r
,

\.
-.

\ !

É isso que €de estaria valendo depois de um .

tempinho, se não fôsse um Vo�kswageno
..

'

".

Mais ou menos a metade.
Ou ainda menos, se em vez de

um "tempinho" v. rodar um "tempão".
Mas se êle fór um Volkswaqen,

�essas coisas não acontecem.
É claro que êle não foi feito apenas

para que v. obtenha um bom preço
na hora de vender.

.

.

Êle foi feito para ser usado, para
viajar com sua família, trazê-Ia de
volta, e levar v.,_Para o trabalho rio dia
seguinte. O Volkswaqen faz isso
sossegadamente.

Pode ser que v. fique trm pouco'
triste' na hora de vendê-lo: afinal, v. e
êle passaram tanto tempo juntos, e se,
deram tão bem, que isso é até normal.

Mas anime-se.
Mesmo na hora de deixá-lo, o

Volkswagen vai deixá-lo contente: nenhum
outro carro ainda lhe daria tanto dinheiro,
depois de tantos anos de idas e voltas e .

Êsse dinheiro já vai ser uma boa
parte do que v. precisa para
comprar um nôvo.
Venha conversar conosco.

'.

MALLON & C I A.
'Rua Vidal Ramos· esquina Rua Barão do Rio Branco

C A N O I N H A S -:- SANTA CATARINA
I"

.............a. mag� .. � �

• �;i
.l' .• ,!/>. '

Aliança, Renovadora
Nacional

Dire!ório Mun. de Papanduva
Edital de Convocação
A Comissão Executiva da

Aliança Renovadora Nacional de
Papanduva em atendimento ao

disposto no artigo 6.° das Instru
ções do T. S. E.. de 3-6· 69, vem
comunicar a09 interessados que 8

Convenção para a eleição do refe- .

rido Diretório, que será composto
de 20 (vinte) membros, bem
como para eleição de 1 (um) De
legados e I (um) suplente a

Convenção Regional, se realizará
no dia IOde agôsto do corrente
ano, das 9 às 17 horas à rua

Teu, Arí Hauen sn., (Sede da
Sociedade Hípica Recreativa Ps
panduva), nesta cidade.

Papanduva, 22 de julho de 1969.

Esmeraldino Maia de Almeida
P,esidente Ix

Aliança Renovadora

Nacional
Diretório Mun. da Canoil.has

Edital de Convocação
A Aliança Renovadora Nscio

nal - ARENA Diretório
Municipal de Canoinhas. vem

pelo seu Presidente convocar a

todos 09 filiados inscritos no!!

competentes Livros, para a Con

venção MUDlcipal que se realizará'
no próximo di", 10 de agasto -no

Salão Nobre da cCâmara Muni

cipal» com início as 9 horas da

manhã, com a seguinte ordem
do dia: 1

Eleição do Dieetôrio Municipal.

Canoinhas, 22 de julho 'de 1.969

João Seleme - Presidente.

r BRINQUEDOS
PARA o NATAL

CASA ERllTA I

Compre-os agora· e pague-os

suavemente . até o "pIai
GRAND'E SORTIMENTO

A

C O RT E_' -

PRACA LAURO MÜLLER, 646
Caixa Postal, 76

o lado do Bradeseo]
Fone. 125

Santa CabrinaCANOINHAS

FÔRÇA E DISTRIBUIÇÃO
,OS A ó O CLASSE 15 a 22 KV

,

e E AVES CORTA CIRCUITO
IZADAS PI INST. ELÉTRJCAS
E COBRE E ALUMÍNIO

ISOLADOR S E MAIS MATER.IAL
MOTORES ELÉT ICOS cAR :t e WEG moo. e trifáeicot
eHAVES A SÊC E A ÓLEO PI TORES ELÉTF\ICOS
CHAVES COME NSADORAS ALCA PARA MOTORES

.

MEDID RES ODE LUZ E FÔRÇ 380 volts

LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO CO. RCIAL E IN·
DUSTRIAL DE LÂMPADAS FLUORESCENTIES «SYGEL:t

Melbore8 preços - Suaves '}Jrazls - Maior\es descontos
\ Iv

i!Q W Mi

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no'"Cart, Tít. a/n 448 Óoc.
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS'
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 __: Canoinha•• S. C.

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

T�BELA ;)E PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncioa: 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$ 100,00 Pág. inteira NCr$ 70,00

OBSERVAÇÚES�
Originai. de artigo. enviado. E Redação, publicados ou

não, permanecerão em poder da mesma,

A Redação não endosse conceito. emitido. em artigolJ aOlinado•.

ti
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Notícias
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

T.C.U. aprovo COlltSIII da Pre
feitu!:a

As contas da Prefeitura Municipal
de Papanduva provenientes 'do Fun
do de Participação dos Municípios,
Iéram aprovados pelo Tribunal de'
Contas da União. Neste sentido o
senhor Prefeito Muni@ipal acaba de
receber comunicação do Diretor da
1.& Diretoria eom o ofício n. 1'16985
do qual damos a seguir parte do
mesmo: do Diretor da i.a Diretoria
ao Sr. Prefeito Municipal Papanduva
SC. <Oabe·me cornuníear a V. S. que
êste Tribunal, tendo presente o

processo n, 7.734/69, da prestação
de contas dos recursos provenientes
do Fundo de. Participação dos Mu
nicípios, dessa Prefeitura, exercício
de 1968, resolveu, em Sessão de
lU do mês de julho corrente julgar
regulares as réferidas contas. Ass.
Inácio Xavier da Silva - Diretor.

Encontrdu ouro com picareta
O sitio do sr. Antonio Lopes está

cercado por soldados da Fôrça PÚ
blica' de São Paulo para evitar que
aventureiros invadam a propriedade
em busca de ouro, encontrado no

início da semana na cidade de
Arealva,.a 4fl km de Bauru. O ope
rário Antonio José de Oliveira
encontrou uma reluzente, ao bater
com uma picareta numa rocha ba
sáltica. Analízada a. amostra; cons
tatou-se que era ouro. (G.P.)

, Lua Doe aproxima de Deu.
O padre Paulo -Iubêl, chanceler

da Cúria Metropolitana de Curitiba,
declarou ontem que a façanha

.

norte-americana ·da conquista da
Lua é «uma extensão daquilo que
Deus disse a Adão e Eva: dominai
da terra» e que é um fato destíuado
a aproximar-se ainda mais o homem
de Deus. Justificando sua assertiva
de que a façanha norte-americana
tem o condão de aproximar o ho
mem de Deus, Iníundíndo- lhe pro
fundos sentímentss religiosos disse,
o padre Paulo Jubel, que através
dela a humanidade pode com tem
plar a magnificiêncía do' Universo
e a necessidade de um Oríador,
Resta-nos, agora, finalizou entrar
mos .em nós . mesmos e meditar
sôbre a conqulsta do homem, con

vencendo-nos de que Deus existe
e que nos deu a inteligência sufi
ciente para desvendar seus misté
rios e através deles amá-lo ainda
mais. (GP)

.

Intervenção Federal em 500

Município. até 1971
Sôbre o palpitante assunto, opor

tuno comentário traz a «Gazeta do
Povo» de Curitiba em seu n. 15.392,
do dia 21\/7/69 em quê diz o seguinte:
Intervenção Federal em 500 muni
cípios lité o início de 1971. Em
consequência .de Ato 'Complementar
baixado ontem pelo Presidente Costa
e Silva, mais de 500 municípios
estarão no início de 1971 sob inter
venção federal, porque os prefeitos
dos muniCípiOS em que forem sus

pensas as eleições dêste ano ficarão
nos cargos, após a: extinção do
mandato, até "que sejam nomeados
e empossados os interventores. Os
municípios qrié tiverem suspensas
as eleições pelo AI-7 somam de 400
a 450. em nove Estados, havendo
ainda os que foram considerados
área de interêsse da segurança na

cional, e outros cujos prefeito's
foram cassados e substituidos por
interventores. O Ato Complementar
baixado ontem, d� n. 59, determina
que, até que' sejam ll(�meados e

e�possados os interventores fede.
rais para os municípios em que
foram suspensas as eleições para
cargos executivos, nos têrmos do
AI-7, os prefeitos municipais cujos

I

de

mandatos se extlnguíram, passarão
a responder pelo expediente admí
nístratívo das respectivas preíeítu
ras, sendo-lhes vedada a capacidade
de baixar decretos-leis.

Moto�iveJadora Caterpilar
chegou

A possante Motoniveladora de
marca Oaterpílar comprada pela, Pre
feitura Municipal, acaba de chegar.
Estão assim de parabéns os muní
cipes com a aquisição da mencio
nada Patrola, que relevantes serviços
irá prestar em tôdas as estradas
do município. Vem assim aumeD-'
tando gradativamente a já apreciável
frota de máquinas especializadas
da preleítura e por conseguinte o

aumento do seu patrimônio de
viaturas padronizadas para cada
setor funcional. Parabéns a S. Sa.
Sr. Prefeito Aloisio Partala inclusive
à colenda Câmara de Vereadores
que votaram a respectiva L�i.
JornaliBta Dino de Almeida

em Papanduva
Esteve em nossa cidade, em visita
a seu Pai, o jprnalista Dino Almeida
um dos mais solicitados no-Estado
do Paraná; f'Oi convidado espec'l.al
mente para o grandioso baile da.
Hípica. impossibilitado de compare
cer devido a um acidente que sofreu
no Canal 12 onde promove o pro
grama «QUEM É VOCÊ)}. Sendo
muito visitado aqui em Papanduva
na sua breve visita que íêz.

.

Baile da Híp.icll foi espetacular
O grandioso baile promovido pela

simpática Sociedade Hípica Recrea
tiva Papanduvense, no dia 2 do
corrente, sem dúvida alguma, foi
um dos mais animados bailes rea
lizados nos últimos tempos. O salão
completamente lotado com seu qua
dro social presente, inclusive pes
soas vindas de outra� cidades
representativas, deram um colorido
diferente a alegre noitada do dia 2
p.p .. Parabéns aos senhores promo
tores da linda festa.

PSiII.arela da Sociedade
Acha-se em festa o lar de distinto

casal sr. Hamilton T. de Almeida e
sra. com a visita da cegonha pre
sentando-lhes uma linda e robusta
garota que na Pia Batismal, receberá
o bonito nome de Giselle. Parabéns.
aos senhores progenitores e felici
dade!! para a Giselle.

x x x x

Dia 27 do mês p.p. colheu mais
uma flor 110 alegre jardim de sua

existência a gentil senhorita Cleu
nice Maria Furtado, dilet&. filha do
sr. Manoel Furtado e Sra. a aniver
sariante promoveu erri sua residência
um variarto «drink» à jovem guarda
que lá esteve para cumprimentá-la.

x x x x v

Também na data acima marcou
. idade nova o sr. Rogério .Marques,
MD. Juiz de Paz. Cidadão muito
estimado tanto nas meios sociais
como comerciais, razão pela qual
os cumprimentos pontificaram em

grande escala.
x x· x x·

Quem estará,slomemorando «niver»
amaBhã é o senhor NarGiso Guer
bert, de tradicional' família e aqui
radicado a muitos anos. Certamente
os' cumprimentos ao aniversariante
serão muitos, considerando· a vas
tíssima relação de amizade que
desfruta em nossa cidade.

x x x x
Dia 4 (segunda-feira) aniversariou

o jovem estudante l!.:dilsonSchadeck
filho· do sr. João F. :Schadeck e
Exma. ara .. Us cumprimento", ponti
l'lcaram em grandli. estil8' para o

Edil8en., opertunidl'lii:'re em que iii.

jovem-guarda reulIÍIIl.a cantou o

"parabéns pra você». A eoluna al
meja perenes felicidades aos ani-
versariantes. I

/

Aniversariantes da Semana
ANIVERSARIAM.SE

HOJE: a sra. dona Ana

esp. do sr, Francisco Langer;
a srta. Edith Fernandes
Pedrosa,' os jovens: Bernar
dino Cesar Fedalto e José
Silvio Bialeski; as meninas:

.
Eliane Rezina filha do sr,

Ios« Prim e Marilze filha do
sr. Teodoro Tarchéski; os

meninos: José Luiz tilho do
sr. Doriuul Grittens e Mariu
Iosé filho do sr. Levy Dsmeso
da Silveira.

AMANHÃ: as sras. donas:
Maria. es'f!y do sr. Henrique
Waldmonn e. Elvira esp. do
sr. Boleslau Ferenc; os srs.:

João Werka, Antonio da Rosa
Menezes e Silvio L. Reinert;
as srtas.: ésmenia Voigt e

Eneida Gapski; o jonem
Silvio Lorenço Watzko; as
meninas: Irmengart. filha do
sr. José Frantz e Guiomar

. Miriam filha do tiro Antonio
Soares, res. em Rio Negrinho.
Dia 11: a €xma. vva. dona

Emitia Rudey; as sras donas:
Zulmira esp, do sr, Luiz de
Paula e Silva e Suzana eso.
do sr, Vitor Borges Vieira;'
os srs.: Gildo Ziemann res.

em Cascavel, Walter Prust,
Pedro /(otlevski. e Claudio
Gadotti, residente em Maior
Vieira,' as sr/as: Regina Maria
Mayer, Clara Sidorak:e Darcy
Ema /(noll, residente em

Joinoile; o jovem Osmar
Hartmann.
Dia 12: a srta. Laura

Padilha; o jovem Lauro
Padilhe; a menina Marilene
fiUla do sr. 'Walmor Furtado.

Aten.ção!
Vende-se um terreno com 4

datas: medindo 3.200m2, cem

uma 'CSSI!! de mlideire, em per
feito estado, terreno todo cercado
à rua Duque de Ca;ias, prolon.
gamento da Vidal Ramos.

Informsçõf>!! n& R(ldio CanDi
nhas e no jornal Correio do
Norte.

Wiegando filho do sr. José
Greffin e Már,ció 'filho do sr,
Alexandre Blosfeld.

Dia 14: as sras. donas:
Estetania esp. do sr:Antonio
Sconhetzki e Madalena esp.
do sr. Kaissar Sakr; os srs.:

Lourenço Buba, João Orge
koski, e Dirceu de Oliveira
residente em Caçador; os

jovens: Waltiema1' Hauffe,
Floriano Grosskopt e Moacir
de Souza; a menina Ruth
Mari filha .do sr. Ewaldo C.
Brand, os meninos: Angelo

. Alberto filho do sr. Pedro

Tokarski e Edilson Luiz filho
dó sr. Estanislau Schupel,
lJ)ia 15:-a exma vva. dona

Lzabel Pacheco; as stas.dones:
Rosa esp, do sr. João Maria
Corrêa e Donatilia esp, do
S1. Alcides Gomes; os srs.:

. Altredo Trapp e Vitor Pereira;
a srta. Maria Lutza Voigt;
O jovem Assz's Orgekoski; os

meninos: Mauro filho do sr,

Loure Mulbtluer e João
Wanderley filho do sr. Miguel
Andreczeuecz.

Aos aniversariantes nossos

votos de muitas felicidades .

Aliança Renovadora 'Nacienal
Diretório Municipal de Três Barras'

Edital de Convocação

Drat Zeê Walkyria' Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista

éÍínica dentária de senhoras e crianças.
Especialização em Odontopedi�tri8.

marcada ,

Praça Laoro Müller, 494 - Fone,369

A Alia'Oça Ronovadora Nacío
nal «ARENA» Diretório

Municipal de Três Barras, vem

pelo seu Presidente convocar

a todos os Iilíados inscritos nos

competentes Livros para a Con
venção Municipal que se rea

lizará dia lO de agôsto, na

sede .do Clube Recreativo «En-

tx« 13: a sra. dona Vitalina
esp; do sr. !oão Greinert; I' :=::�::::I:�:=:::=::=:==::::===:::::::::;::==:=I:=::::==:::==::=:::::=::�::=:=:::=::=:::::::==::!O Sr. João dos Santos Pie- ••

:: \ aIchontcoski; as srtas.i Natalia ••
•

Krisan eLite Krüger; os jovens:. 55 A' t -
'

. I!oão Reinaldo Tulio e Carlos ii e ncao e 5co a re sBockor; os meninos: Walmor ii,
.

filho do sr.' Artur Bollauf, �i
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tre Rios», com inicio às 9 horas
da manhã, com a seguin.t
Ordem do Dia:

Eleição do Diretório Municipal

Três Barras, em

de 1969.

Dorival Buen» President

As go�tosas férias de inverno terminaram e já

el'D:. agôsto, estamos no segundo semestre escolar.

A Impressora Ouro Verde Ltda.

material escolar, convida-lhes para um� visita.

CADA COMPRA. A PARTIR I DE NC:r$ 1,00, DARÁ

PIREITO A CONCORRER NA DISTRI8UIÇÃO. DE

VARIOS PR�MIOS E BRINDES •

Agora

fiNANCIAMENTOS:
Encontram-se abertas, à populáção e� geral, as inscrições

Automóveis, caminhões, tratores, máquinas agrícolas e inCJu"�""
.'

.

PRAZO DE PAGAMEN'TO: 50
Sem Correção

Fundo de Economia Conjugadá do (entr� de

/'

no 'FOTO JoAo

de Santa Catarina

I
ÓRGAO CRIADO É SUi'ERVISIONADO PELA «FED�R ÇÃO D.OS BANCARIOS DE ANTA CATARINA� 4x

Informações no Escritório de 5 Y D NEY C ÔO-R T E Rm;, Getúlio argas, 527 � Fone, .187 � Caixa Postal, 204 � Canoinbas - Santa Catarina
-l�������������������������������_�������,_� ������==���

,

f O J O C O r I A S em -meio minuto

de financÍament para aquisição de bens duráveis, tais como:

terial de constru�ão, gabinetes "odontológicos, etc.

Sem reàjuste

•

\
\
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Amanhã, conforme o Ato'

Complementar n, 54, serão rea-
I

lizsdas as .eleíções do nôvo
Diretório da Aliança Ronovado

I rir Nacional, cujos membros,
'em número de 20 e Delegados,
I já se encontram regístraoos no

I Cartório Eleitoral da 8e. Zona.
x x :x

Q sr. Ary Wiese deixou -de

j prestar serviços na firma Pro
copiak e já se encontra' à testa
de nova emprêss de seu sogro,
ilr. QUo Friedrich, da qual tsm
,bém é sócio.

x x x

No torneio relâmpago da inau
guração dos melhoramentos das
novas canchas de bolão da
cidade, venceu, merecidamente,

Clube de Bolão Fantasma.
O clássico, outra vêz, foi jogo
Sextão e Democrata, vencendo
ensacionalmente o primeiro.

x x 'x
\

A Liga Esportiva canoinhense,
EC, transferiu suas instalações

Cine Teatro

s E S P ,)\ R S )\ 5
para o Ed. Michel, na Praça
dr. Osvaldo Oliveira.

x x x

A representação canoinhense
nos próximos Jogos Abertos de

Joinvilé, a realizar-se de 12 a

]9 de setembro próximo ficará
hospedada no· Grupo Escolar
Germano Thiem, .bem no centro
da mancheeter. Nesse sentido

para acertar os detalhes, lá
eeteve o Presidente da Comissão

Municipal de Esportes, dr. An
tonio Weiofurter.

x x x

Procedente de Captnzal, esteve
em nossa cidade, hospedada na

restdêncís do SI'. Honório Schaf
Ier a srta, Guerda Bender, irmã
do Prefeito dr. Wilson Bender,
.de Joinvile, conhecida rádio
amadora em nosso Estado.

\
x x x

. O industrial sr.
�

Miguel 'Pro
copiak, atendendo vários apelos _

aceitou de nôvo B Presidência
da Cooperatíva ds Mate de

Cruz
'-:- APRESENTA -:-

H o J E • a. 20,00 hora. - censura 14 anos

Na Pista dos Bandoleiros
e] Tom Tryon, Raph Muher, �etty Lynn e Joe Marross.

O
.

mais audaz, o.mais destemido de todos os heróis do
oeste; - �m technlcolor,

DO!\1INGO .;, a. 14,00 hora. - censura livre

Na Pista, dos 8andolei ros

{a. 17,00 hora. - eeneuea livre
DOMINGO

a. 20,00 hora. - censura 14 anol

Batalha Final dos Apaches
cí Lex Barker, Guy Madison, Rik Battsglía e Dalíah Lavi.

A maior aventura cínematográfíca, cheia de emoções,
.

fúrias e amor. - ,Em technícolor e cinemascope.

Dia li, segunda-feira .. a820,00 horae' .I ce�8ura 14 aqóI

Batalha Final dos Apaches
Dia' 12, terça. feira - NÃO H�VERA SESSÃO

9iaa 13 e 14 .. aa 20,00 hora. - censure )8 anoa

Um Pedaço de Mau -Carninho
com Gianni Garki, Franco Giacobini, Fabrizío Capuccí,

Marherida Girrelí, Díllete D'Andréa,
H�go Tognazzi e' Catherine Spaak,

Tudo pode acontecer.; tentação., o ,perigo... 8S brigas ...
.

o amor.... -' Em ctnemsscope.

DIA 15, .eda.feira - NÃO .HAVERÁ SESSÃO
J,

Dia 16, .ã,bado .. 811 20,00 horas - censure 14 ano.

PINÓCHIO
Pinóchio vem aí. A mais encantadora fantasia d� Walt
Dlsnsy, em techoicolor.· Vejam' os adoráveis Cepete, o

GrUo Falante, � Terrível Baleie, o fundo do mar.

Pinóchio; o encanto das crianças de 3 a 90' anos.
Não percam � PINOCHIO.

Dia 17, domingo .. 011 14,00 horaa ....., censura livre

PINÓCHIO

GENSIS,
. Dia 17, domingo .. a. 17 e 20 hora. - cen.�ra 14 ano.

com Stetlhen Boyd, James Mas_oD, Eli Wallach, Françoise
Dorleec, Telly Saval88, Robert Moeley,

Yvonne MitcheI1 e Omar Sharif.
ifJiliQijW:w H'itS$Wêt+â%&&A&&&WA PWi'AEW' ',Fé ".·Ma....,,·

t Agrad'ecimento I

I
I
I

,

.

A famma de Guida Dav.et vem por intermédio deste
semanário, agredecer mui esp,ecialmente 80S seus parentes,
co�p8di'es, vizinhos, amigos e'.ti todos 'que os confortaram
no doloro_so tr�n!le por que passaram com a morte de SUB

. filha DORIANI, ocorrido dia 5 do cortante.

I,�.
A Iodo, « ,'.rna gratidão da I'mm. enlutada.

II' �-
-: _'.�

I "

RIO (M) - O cóerdenador
do sistema de Ftscallzação do
Ministério da Fazenda sr. Luiz
Gonzaga Furtado de Andrade
anunciou que terá início no

dia 11 próximo, a «Operação
Bandeirante» 'campanha de
âmbito 'nacional, destinada a

levar a mais de 2.400 cidades
do interior através de uma equi-
pe de elementos altamente es-

t'
-

peciallzados e com epôio j
da 'apresen açao

FAB, da Marinha e Exército
\.

tôdas 8S informações necessá-," Movimentorias ao esclarecimento de con

tribuinte sôbre os dois príncí
pais tributos do pais: o Impôsto
de Renda, e. o IPI (Impôsto
Sôbre Produtos Industrializados),
Sua denominação - Bandei-
rante - foi tirada do espírito
.de desbrevamento que domi
nou o desmatamento do Brasil
\' \

pelas «Estradas e Bandetress:

A Operação, que é· s maior

campanha já feita no' Brasil
. \

tem um só objetivo:' educar. Prefeitura' Mlinidp,ai 'd.e· ( noinhas -
. Para o seu melhor êxito -

disse o Coordenador da Fisca
lização - contamóil além das
Instituições já citadas, com a

colaboração das entidades civis
e em. especial de órgãos' de
interiorização do desenvolvi
mento, como os assQciados de
classe SUDEIKE SUDEPE etc.
«O Ministério da Fl!lzenda em�

p/�mhott tôda 8 sua engrenagem
para motivar a colaboração de
todõs para o hom ê:l'..ito da cam

panha educativa, merecendo
relêvo 8 participação

\ da FAB
Marinha e Exército; que colo
caram à disposição da Fazenda
imediatamente tôda 8 aparelha-
gt!m de comunicação tr8nsport�'
divulgação, etc.».

..'

tera
militar

Canoínhss, sendo reeleito em

assembléís geral domingo último.
x .x x

Várias caravanas,' segundo
rumores, estão se organizando
em nossa cidade, para ãssisti
rem domingo próximo, dia 17,
o jôgo, Paraguai e Brasil em

Assunção, pela classificação do
mundial de futebol.

x x x

Estiveram em São Paulo ó
comerciante "r. Rimou Selsme,
adquirindo nôvo elit$'tqYO para
sua casa comercial, GIilI. para
Todos e o sr. Anisio Rodrigues
Netto.

l. x x x

Acompanhado de SUa exma.

família, retornou de suas fér.las,
o sr. Reynaldo Crestaní, Diretor
da Fszenda da Municipalidade
de �anoinh8s,

.x x x

Amanhã, dia do' papai, os

nossos cumprimentos a todos os

paizinhos do nosso município e

região, com vetos de um feliz e

alegre domingo junto 80S seus
familiares.

x x x

Amanhã ternos futebol na

baixada quando eetarão se' de
frontando a' S. E. Palmeiras
local com o Aveí da vizinha
cidad.e de Pôrto União.

l,

Fisco

ajuda
no- interior

Maior Ca.mpanha
'<,

Segundo' o sr. ,Luiz Gonzaga

I
Furtado de Andrade a 'campa
nha terá B duração de sessenta
dias, d!'lsenrolando-se através
de 70 equipes formadas por
quatro pessoas altamente capa
eitadas.

Ano XAiH

CQTESC'
,

do acêrvo
,

eTC

toma

posse
da

Florianópolis, 1/8/69 - A Campanha de Teleco
municações de Santa Catarina (COTESe) tomou posse

I
do acêrvo da Companhia Telefônica Catarinense, de acôrdo

.

com a decisão tomada na assembléia geral da CTC no

dia 25 de janeiro último e baseada no decreto federal
ri. 64.301, de 2·'de abril de 1969. Com a extinção da
Cçmpanhía Catarínense ficou a cargo da Comissão' de
Estruturação da eOTEse a' responsabilidáde da emprêsa,
cujo Presidente é o professor Alcides Abreu e os direto
res os senhores Mário Brusa e Marcos Bandeira Maia.
O ato de transmissão do acêrvo- da CTC realizou-se em

princípios do mês de junho.
Segundo o senhor Alcides Abreu a COTESC estã t

com seus atos constitutivos limitados, dependendo da
lavratura dos respectivos instr:umentos,· que darão exis
tência legal à Emprêsa, os quais' deverão ser aprovados
ainda pelo Governador Ivo Silveira.

.

Ressaltóu também o professor Abreu que a Co
missão de Estruturação do órgão põe como ação prioritária
a ligação dos serviços da ex-C'I'C à Embratel dentro do
trecho Florianópolis-Blumenau e para O· futuro atingindo
outros pontos de Santa Catarina. Disse que no programa
de ação da Comissão está prevista a. ampliação dos
serviços nas áreas já abrangidas pelo sistema de' comu

-nícações, bem como a integração no sistema de áreas

precariàmente servidas.

Radiograma

Prorrogação do
da

prezo para
declerecão

. .,

Econômico'
,o Sr. Prefeito Municipal recebeu o seguinte radiograma
De P. União - Nr. 26 - PIs. 28' - .Dt. I" � Hrs 10

Prefeito Municipal
nesta

.

Nr. 72/6� Comunicamos, vossencia prazo apresen-
tação .declaração movimento, econômico foi prorrogado
até 31' agôsto pt Solicitamos dar máxima divulgação
seus' munícipes pt

Inspetor Buchele

s. (.
Leitões de

, cipa!

tem Q. venda leiiões das seguiot
. Berkshire e Wessex faixa brap .

rar no locel, com o encárrega o;

EM. GERALIMPRESSOS (em .uma ou maia côre.)
,

Serviço rápido e perfeito

'Ouro ltda.Impressora
Aroldo

I
c_ de Carvalho
ADVOGADO I

EscritórIo: Edifício «Marcia» - Sal1á 210 (2.0 andar)
Setor (,)omercial - Local Sul, Lote 19 - BRASíLIA - DF

Advogada perante o Súpr�mo Tribunal Federal de
Rec;::ursos e Tribunal Federal
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