
,I Atividades da
Munic,ipal, de

Câmara
Canoinhas

Reunião do dia 6/8/1969. Presidência: ereador Tufi Nader.
].a Secretari!u Vereador Michel N. Seleme, 2. Secret�ria Vereador
Adhe�ar Schumacher e mais o comparecime Q dOI seguintes Edís:
Srs. Guilbeeme Prust, Gilberto Ritzmaoo, ,

aulio Ribas da Cruz e

Pedro dos Santos Corrêa. Havendo númer. legal ,para deliberar, o

Sr, Presidente declarou aberta a reuniêo Lida a Ata da reunião
anterior, fõi a mesma aprovada. Expedi" te: Requerimento do Verea·
.dor Alfredo ilein, solicitando l!ce�ça por cinco dias pal'a tratar
de assunto!: pa iculerea, seudo def rido o pedido pelo plenário.
Ofício N, 3,':174/69, o Serviço Naei !l81 dos Municípios com refe-

,

rência ao Ofício N." '" M. 30i69 ata Casa. Oficio do Rotar,. Club,
convidando a edilidade ra janta festivo.' OfíCio da Srta, Eulália
Glaba comunicando 8 Câm 8, h er assumido 8S funções do cargo
de Oficial de Registro de Im 8 da Comarca de Canoinhas. Revista
dali Municípios Bresileieos edi a na cidll,de de Belo Horizonte.'
Ofício do Sr. Prefeito Munici aI Município de Mafra, comuni-
cando que encontra se aberta as insc

'

ões para o 1.0 Salão Estadual
de fotografías a ser realizad 'em Flor nópolis, Circular N. 14�2/69
do Serviço de Fiscalização da Fazenda, exando a Portaria N. 19,
referente 80 calculo do i ôsto 'aôhre merc orias saídas para outros

Estados c, pauta de vaio es ,mínimos. Carta LINCK. S/A Equi
pamentos Rodoviários e ndustriais anexando', re ão de proPJ'ietáriotJ
de motoniveladoras H er Warco de fabricação nacional, nos: estaaC1S
de Santa Catarina e ie' Grande dó Sul.

CIIDoinhall, de agôsto de 1969.

Altamiro Ricardo da Silva
Diretor do Expediente da Câmara Municipal

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

Marinha Mercante
ganha destaque
lnternaelenel

Ano XXIII

RIO 14 O Presidente da As
sociação dos Armadores Brasi
leiros de Longo Curso, o sr.

Ariosto MesqUita Amado, disse

que «a presença constante do
Brasil em discussões interna
cionais sôbre problemas de fretes
marítimos, é um sintoma de

recupersções de nossa Marinha
Mercante que, de uma atitude

passiva 'e eonformísta.. passou
a uma atuação mais agressiva.

,

"-

Conseqüencia lógica d,esta
nova posição Ioi a disputa,
pelo Brasil, 'de faties mais jus
tas de um mercado considerável
que, em 1968, subiu a quínhen
tOR milhões de dólares, mon

tsnte aproximado dos fretes

gerados em nosso comércio
exterior pelas importações e

exportaçõess, '

«Até pouco tempo,
acentuou - o frete marítimo
era assunto que só cabia n8s
conversas ou negociações de
um estrito circule profissional;

_____IÇI -----I-.IIIÍII. Hoje em dia, ganhou os jornais
, ", e cada vêz mais o brasileiro

T t 'V
.

C será forçado a dêle tomar par-
ea fO eJ a fUZ te, pois a recuperação de nossa

fr.ota mercante é irreversível.
Nada mais compreensível, pois,

'

do que o Brasil reivindicar uma

justa quota nos fretes gerados
, pelo seu comércio exterior, onde

o «domínio de terceiras ban
deires» não tinha mais csbí-

H O J E .. a. 20.00 hora. - cen.ura 14 anOll

Prazeres deOs Penélope
mento».

Curso de Flôres
Cham8mo� a atenção des

senhoras e sp.nhoritas i teressa

das em fazer o Curso e Flôres
a ser levado a efeito o perío
do de 05. de setembr ,'a 05 �e
outubro próximo, so a respon
sabílír ade da proftss onal Mar!y
Pszda, s ínscrí, 'ões estarão
abertas do O a 05 de

setembro, na sec arie da As

socíaçãq
.

Comereis 1 e ndustrtsl
de Canoinhas, ,â Ru Vida1

Ramos, n.- 320

NOTA: O

.cornpleto é d
"

-Canoinhss; 21 ds agôsto de
1969.

A responsável técnica
Marly Pazda,

Transmições a
,
\

.-.

cores
. ,

RIO, 22 - Em relato da presidência da Embratel

divulga-se que na reunião da CONSAT que acaba de,

realizar-se em nosso país, firou 'acertada, entre os países
participantes, a compra de satélites de comunicações -

o Intelsat F-6 o qual será Iançado na segunda quinzena
de outubro próximo. O aparêlho custará 7.500 dólares e

ficará' em órbita estacionária de 31 graus a Oeste, sôbre
o Atlântico. A respeito da implantação de um sistema de
TV a côres, o presidente da Embratel, engenheiro Aristides'

Wiltgon informou, que o Departamento Nacional de Tele

comunicações, através de uma cqmissão para, isso designa
da, está examinando detidamente o assunto. Tal' exame
está tOII)ando em consideração, principalmente, as, dispo
nibilidades de nosso parque industrial para a fabricação
de aparelhos receptores, visando-se assim evitar ao má
ximo as importações. Por ser considerado 'o mais adequado
-às condições do país, deverá ser dotado o sistema alemão
de transmissões a côres.

ALIAHCA
•

,

RENOVADORA NACIONAL
Diretório Muniel'pal de Três Barras

Cumpriodo instruções contidas
no Ato Complementae n, 54 de
20 de maio de 1969. em seu

Artigo 2.°, a Aliança Renovadora'
Nacional de Três Barras efetuou
a eleição de, leu nôvo Diretório
Municipal, atraves de Convenção
Partidária pública, �llalizada no

dia 10, de agôsto pr6ximo passado
ns Séde do Clube Recreativo
cEntre Riou, ficando o Diretório
Municipal da ARENA de Três
Berras, constituído dos senhores:
Dorival Bueno. Leocádio Pacheco,
José Felício de Souza, Wa!demar
Abner z Bishop, Jorge de' Souza,
Pedro Andrino de Souza, Pedro
Kotlewski, Leouidss Bueno, Pedro
Merhy Seleme, 'Gebrs.el El.Kouba,
Pedro Topoeoski, José' Nunes

com ,Natalie Wood, Ian Bannen, Díck Shwn,
Peter Falk e Jonathan Winters.

Você gostaria de prender esta ladra. Bacana... mas. não' para
castigar... muito. pelo contrário.

DOMINGO • a. 14.00 hora. - eensure ,livre
'\

Os Prazeres de
l

Penélope
I

DOMINGO { a8 17,00 hora. ,- censure livre
a. 20,00 �ora. - censure 14 aDo.

DO BARULHO

Aroldo·

I
C_ de Carvalho
ADVO'GA[)O IJ

Escritório: Edifício «Marcía» - Sala 210 (2.0 andar)
Setor Comercial - Local Sul, Lote 19 - BRASíLIA - DF

Advogada perante o Supremo Tribunal Federall de
Recursos ,e Trribunal Federal

Cavalheiro. Athanázio João Braz,
Emiliano Uba, Félix da Costa

Go�e�•. Pe�o L�dailinski,. José
Saviuski, Boleslau Polansk], [u-'
venal Fagundes e Ladislau' Stes
kovian, totalizando ,20 membros.

Posteriormente. no diá 11 de
agôsto, foi eleito o Gabinete
Executiva da ARENA Tresber-
-rense, cuja composição foi a sé
guin,te: Pr8sid!i'nte: Dorival Bueno,
Vice Presidente: José Felício de
Souza, Secretário Geral: Leocádio

, Pacheco, Tesoureiro: . Emiliano
Uba, Procurador: Wsldemar Abrler
Bishop,

. \
, Três Barras, 27 de agôsto de
196�

,

Donoal Bueno - Presidente

/

O Douto.," Ticho Brahe Feroa,D'
de. Neto, Juiz de Direito. da
Comarca de Canoinhu, Eltado
de Saota CatariDa. oa forma
da Lei. etc.

FAZ SABER aOI que apre.
lente Edital ' virem' ou dêle co

nhecimeoto tiverem que DO di@
8 d. setembro, às' 15 horas,
oa lede dê.te Juizo. DO Edifício
da Prefeitura Muoicipai de Ca
oQiobar, San�a Catarina, o Porteiro
do. audit6riol, levará a leilão, '

fill benl penhoradOI oa execução
de leotença movida por Walde
mar Knüppel contra leoni

I T.. Sauchuk, que le procella
I uêate Juizo, eooltante de um

com Bob Hop, Phyllis Díller, Jonathan Winters,
, Shirley Eaton e Jill St. John.

Cuidado com essa turma... São todos acusados de crime por
terem feito milhões de pessoas morrerem de rir.

Dia 0I,.egunda-feira -- ai 20,00 horaa • cenlura 14 an�.

O Viúvo do Barulho,
Diaa 02 e 03, 3a. e 4a. feira - aa 20 horaa ....,. cenlura 14 anol

CONFLITOS DA -"MOCIDADE
com Frankie Randall, Sherry Jackson, Jackie & Gayle, The

Astronauts, Ciijdy Malone e Sand Nelsen.
'

Um filme alegre, divertido, com enderêço certo:
- canções e ritmo moderno.

Dia:. 04 e 05 • a. 20,00\ hOJ:a� ....,., cenlUl!'a 14 ano.

D E SES P Ê R O D' A L M A
I

com Rossano' Brazzi, Shirley Jones, Georgla Moll,
Michellne Presle e George Sanders.

Uma extraordinária co-produção ltalo-Francesa.

DIA 06, làbado • ea 20,00 hora• ..._ cen.ura 14 anda, e .

DIA 07, domingo - ali 14,00 hora. -, eenaura livre

I '

M ... .

aq U ln a�, SINGER

terreno orbaoo com a área de
3240,OOm2, .ituado oa Avenida
Boa Vi.t"., lote n. 1 do bloco cC»
confrootaodo de um lado com 8

rua Santa Catar.ina, de outro

lado' com a viúva de Alberto'
Federmao,D, de ootro lado com

uma rua lem Dome email UJDa

cala de madeira, coberta de telhai
I) .demail dependêncial edificada
no terreno acima de.crito, imóvl,ll
ê.te devidamente regiltraÍio DO
Cartório Imobiliário lob o o.

35141, fie. 272, do livro 3.A.I;
avaliado em NCr$ �"SOO,OO (doiI
mil e quioheDtol cruzeirol Dovel).

-

'
,

A veDda leiá feita por quem
maior oferta fizer, .eodo o paga-

O BANDIDO ,DE KANDAHAR
cl Ronald Lewis, Oliver Reed, Duncan Lamont e Ivone Romain.

• {aa 17,00 hora. - cenaura livre
DIA 07, domlllho a. 20,00'Oora. - cen.Ura 14 aDoa

E�ital paravenda em leilão com o'prazo de vinte (20) di�s

H.

menta' fe,to 'a dióheiro à vida ou

fiador idôoeo por
�

trê. dia.. Em

virtude do que. expedi ê.te e

outrol igoail que lerã«;» publicado.
e afixadol oa forma dR lei, O

QUE CUMPRA. Dado e paliado
óelt. cidade de CaDoinhal, �.t8do
de Saota CatariDa, aÓ. doze GI2)
dial do' rriêl :le agôlto de mil,
noveceotol e lelleota e Dove

(1969�. :Eu Zaitleo E. Seleme

Elerivão O loblerevi. 1 v

\ Tycho Brihe Fernandes leto
Juiz de Direito

,

50 em

'20 mil Léguas Subma'rinas
com Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas e Peter, Lorre.

O mais fantástico filme de todos os tempós.
'

,----...------1------------..1

a

JORDAN s. A.
-líml'ilfi Mlillle__'WSB'l,aIlllMI'l",tllllfDi'lí""'1I!!II!IIllll-íli'""meIlEIIiII'-II lIffi2liOiU__Z II&&&&__m.lZlfMlI'�&M_4?II••IiI!lW_.1I'4I1!iQI!_Il,!llIlIlZm!IiZi,m��!&&_B.
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CORREIO DO NORTE 30-08-1969.

Publicação Oficial da

Municip'al
.

de
Lei N. ,889, .de 27 de agôsto de 1969

,

Retifica e Ratifica Escritura de Doação
Benedito Th. de .Carvalho Netto, Prefeito Municipal de

Cencinhae, Eetado de Santa Catarina, faz sabee que a Câmara Mu.
níoipal decretou. e eu lanciono a seguinte L E I:

Art. 1. - Fica o Chéfe do Podár Executivo autorizado a

retificar a escrituee de doação, constante do livro n,e 135, fIl
241/245. do 1.0 Tabelionato delta cidade, com a seguinte clâueula:
A Compaohia de Habitação do Estado

.

de Santa Catarina poderá
usar livremente dai áreal remauescentee e praticár tôdal ai traOla
çõel que julgar n�ee.lárial, vieande a formação do equipamento
comunitário do Núcleo Beeídencial.

Art. 2 - presente lei entrará em' vigor na data de lua

publicação, revogad I a. diIPo.içõe. em contrário.

de agôlto de 1969.

Carvalho N'etto - Prefeito nicipal
.trada e publieada, na Dir oria de' Admi·
lIoal. na data lupra.

C ta - Dír, Adm.

. E.ta Lei foi re

ni.tração. EXPediente, e

\

"
Antonio Souza e Peseoal

Lei N. 890, de'
Dá Denomina ão a

Benedito Th. de Carv� lho etto, Prefeito Municipal de
. Canoinhea, Estado de Santa C rine, faz sabee que a Câmara
Municipal decretou, e eu aancio a seguinte L E I:

Art. 1. - Fica o a e d
�
Poder Executivo autorizado. a

denominar, de rua Araldo de ,Car alho, a que inicía na eltl'ada
Canoinhaa-Feetura, atl a 'úa México.

.

Art. 2. - A relente lei entr ,rá em vigor, na data de lua

publicação, revogada a. dilpoliçõel em contrário.

(3anoinha 27 de agôeto de 19' .

Benedito h. de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
E,ta ei foi regiltrBda e publicad Da Dir, de Adm, Exp.

e Pesaoal em 27/08/69;
. Antonio Souza Costa - Dir, Ad

Lei N. 891, de 27 de agôs to de 1969
Dá Denominação à Logradour Publico

Benedito Th. de Carvalho Netto, Pref 'to • Municipal, de
Caeoinhae, Estado de Santa Catarina, faz .abell, que a Câmara
Municipal decretou, e eu eanciono á seguinte L E I:

Art. 1'. - Fica o Chefe dó. Poder Executivo autorizado a
" denominar BENED_ITO TH. DE CARVALHO JÚNIOR. a praça
que lie conatrôe Dal proximidadea. do Hospital Santa Cruz.

Art. 2. - A preaente Lei entrará em, vigor na data de lua

publicação, revogada. a. dilPOIiçõe. em contr�rio.
�anoinha., 27 de agôlto de 1969.

Benedito' Th. d._e Carvalho Netto - Prefeito Municipal
, E,ta Lei f�i regiltrada e publica,da Da Diretoria de Admi

niltração Exp. e PelllO'al, na data lupra.

Antoni9 Souza Costa - Dir. Adm. E�p. 6 Pelloal

Lei N. 892, de 27 de agôsto de 1969
Autotiza Convênio

Benedito Th. de Canalha Netto. Prefeito Municipal de
Canoinhlu, E,tado de Santa Catarina, faz laber quel a e:âmara
Muoiéipal decretou, e eu ,ancioDo a leguiote L E I:

Art. 1. ,- Fica o Chefe do Poder Executivo aotarizado a

al,inar, em ':I0me da Prefeitura Muni!?�pall coovênio com iii ASSO·
CJAÇAO DE CRhOITO E ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA
CATARINA, QAflARESC), para ampliar OI Serviçol da Extenlão
Rural em nOllo município.

Art. 2. - AI delpelae decorrente. da prelente lei, correrão

� por conta de' 8% (oito por cento� 'da quota do Fundo de Participa.
ção· dOI Município.. ,. .

,

Art, 3. - A preleote . Lei entrará ,.]1] yigor DI data de loa

publicação, revogadal a. dilpoliçõel em cODtrário.

Caooinhal, 27 de agôíto de 19'69.

Benedito Th. de Carvalho Netto - Prefeito Muoicipal
Elta Lei foi regiltrada e publieada 011 Dir. de Adm. Exp.

e Pelloal, em 27,/08/fl9.
,
/ ,

Antonio Souza Costa - Di�. de Adm. Exp. e Pellosl
r

Lei" N. 893, de 27 de c1Jgôsto de -1969 ,] '"

Dispõe sabre Nomenclatura dt R.uas
Benedito ,Th. de Carvalho Netto, Prefeito Municipal de

CanoiDha., E.tado de Santa €atarina, faz label) que a Câmara Mu·
nicipal �eeletou, e eu lancioDO a leguinte L E I: . ..

Art. 1; - Fica 'o Chefe do Poder Executivo, autorizado
a denominer ai rual& lohn Kennedy, a primeira paralela a E.trada
de Rodagem Oanoioha,.Fartura. DO COO.iuDto .Relidencial Benedito
Th. de Carvalho Júnior; Ivo D'Aquino, a legunda paralela a

Eltrerla de Rod8ge�, GaDoinhal.Farturp. DO CODjODtO' Relidencial.

(anoinhas
acima mencionado, Olávo Bilac,
a que principia Da Estrada de
Rodagem Canoinhaa-Fartura cons

tando como rua Q na planta do
Loteamento da Companhia de
Habitação do Estado de Santa
Catarina, e le prolonga fité •

Rua John Kennedy; Castelo
Branco, a primeira paralela •

Olavo, Bilae, principiando na EI.
trada de Rodagem, Cunoinh
Fartura e se prolonga f até a R a

Ivo O'Aquino; Tiradentes •

eflue inicia na Rua Ivo O'A ino
e. 'legue perpendicular a esta,
lendo 8 última do lado podo
a cidade. estende na pla ta 10
loteamento da Compa hia de
Habitação do Eetado e Santa
Catsrina, Núcleo eaideneial
Benedito Th. e Cal lho Júnior
como Rua I; d Março, a

primeira paralela ua Tíraden-
tel em direção a e prõpria-
meotd dita; 1.° Ma' a 2.8

paral�la 8 Tirad tel em
.

eção
a cidade prõpria ente dita; N reu

Ramos, a 3.8 pãralela a Tira
dentei em dir ção a cidade pro.
priamente dit ; Jorge Lacerda,
a 4,. pareie ,a Tiradentes em

direção a cidade propriamente
dita.

Art. 2. presente Lei en-

trará em igor na data de 108
. publicaçã , revogltda. a. di.poei-
çõel e contrário.

.

,

Can i oh"" 27 de agôlto de 1969.

Ben ito Th. Carvalho Netto
Prefeito Municipal

E.ta Lei foi registrada e pu
blicada Da Dír. de Adm. Exp, e

Pesaoal, em 27/08/69. '

Antonio Souza Costa'
Dir. Adm. EXp. 6 Pessoal

Portaria de ,27/08/69
Benedito Th. de Carvalho Netto,

Prefeito Municipal de Canoinhaa,
no UIO de lua� atribuições resolve;

NOMEAR COMISSÃO
Composta dOI eenhoree: Tufi

Nader, Michel Seleme, Haroldo'
Koepp, Natálio Trevisan] e Gui.
lherme Meio8n, com a finalidade
de proceder a avaliação do veíCUlo
caminhão marca F6rd-F600, ano
de fabricação· 1963·Challil c/
cabine, de propriedade' do Frigo.
rífico·Qanoinhal S.A. (FRICA'SA).
CaDoinhal, 27 de agôlto de 1969.

Benedito Th. Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Antonio Souza Costa
Dir. Adm, Exp. e Penoal

I .�

,Acha-se em festti o lllr do ca··
sal Walfrid e Terezin,ha Haensch
com o 'nascimento 1ie um ro

busto garoto, ocorrido no. dia
25 dêste, o· quel re�eberá o.

nome de GERSON SILVINO.

Nossos cumprimentos.

Nascimento

Nota de falecimento
Faleceu em São. Psúlo, a sra.

Da. Elizltbeth Reis�rt Hembeck,
deixando viúve· e filhos, fato
ocorrido dia 21 do corrente. A
família enlutada, muito' relacio
nada em n0888 cidade, onde;
residiu por muitos aD08, 88
nossas condolências.

Leia! Assine! DivulgueI

Correio do Norte

5.0 BaJalhão de Engenharia.

'de Combate
o .

VENDA DE REBOQUES
1. o Comandante do 5.6 Batalhão de Engenharia de Combate

avisa 808 interessados que venderá, . mediante «Concorrência
"Administrativ8:t, 9 ser realizada no dia 30 de 'setembro -de 1969
naquela Unidade, os Reboques abaixo especificados:

'

- Reboque l\4unição, 4 toneladas, 2 rodas, M-21, série USA-O
812.590, registro EB·41.726, ao preço mínímo de

\
NCr$ 70,00

�setenta cruzeiros novos) 1 (um).
.

- Reboque Munição, 4 toneladas, 2 rodas, M-21 série USA-O
812.199, registro EB·41-727, ao preço minimo de NCr$ 70,00
(setenta cruzeiros novos) • 1 ,(um)
2. O matertal poderá ser examinado pelos interessados no

Quartel do 5.° Batalhão de Engenharia de Combate, dentro
do horário de expediente, onde será prestada a informação que
se fizer necessária. .

3. As propostas, feitas em três .vlas, serão endereçadas ao Sr. Major
MOaCl1f de Gões Peixoto - Presidente da Comissão de Coneorrêneía,
4. Só serão aceitas as propostas que forem recebidas até às
12,00 horas do dla 29 Set/69, rio quartel do 5.° B E Cmb.

As prepostas deverão ser entregues em envelope lacrado
ê não. poderão conter rasuras, emendas ou entrelinhas.
5. Para maior facilidade, o 5.° BE Cmb fornecerá os impressos'

para a proposta.. aos que o desejarem. '<,

6. As 09,00 horas do dia 30· $et/69, na Sala Marechal Floriano,
do 5.° Batalhão de F(ngenharia de Combate, na presença da

Comissão de Concorrência e dos interessados, serão. abertas as
propostas e proclamados os vencedores.
7. O vencedor da concorrência, deverá depositar na Tesouraria

do 5.° B E Cmb, 8 importância correspondente a 10% (dez
por cento) do valor dá viatura adjudicada, como garantia . de
alien9ção., /

8. O material alienado só poderá ser entregue ao adjudicatário
após a aprovação da concorrência pela Diretoria de Motome

eanízação e feito o pagamento correspondente 8 alienação.
9. O Comandante' do 5.° Batalhão de Engenharia de Combate

se reserva o direito de proceder a nova concerrêncís, caso a

melhor oferta recebida não atinja o valor mínimo previamente
estimado pelo 5.° B E Cmb, para o Reboque.
10'. A Concorrência será feita de acôrdo com a Portaria n,

37-GB/65, de cujas instruções o presente «Aviso de, Concor
rência Administrativa» é um extrato.

Moacyr de Gões Peixoto - Major
Presidente da Comissão de Concor rência Administrativa

RENOVADORA NACIONAL
Diretório MuniclpDJ de Monte Castelo

Em cumprimento ao Calendário El�itoral, a Aiiança
Renovadora Nacional de Monte Castelo, elegeu em data d@ 10 de

agôsto do' corrente ano, em número de 20 (vinte) que são
os seguintes: Lydio Seccon, Daniel Greln, Emílio Paulo Henníng,
Leonardo Ruthes, José João Gcnçs'lv,es. Aires José Schadeck,
Valdir Cunha Ramos, Setembríno da Cunha Ramos, Sebastião
Gerônímo da Silva, Alípio Corrêa de Lima. Luiz Carlos Furtado,
Meroslau .Matioski, Hercilio José Fernandes, José Vicente Fer
nandes, Manoel Ribeiro, �qpovico Lesoiovski, Waldemiro Zado
rosny, José Adão Fuck, \ w.:loão Magueroske e Silvestre Bess.
Delegado: Waldemiro de JeSÚs Meister e suplente João Alves
Ribeiro.

Dia 14 de agôsto, o Diretó�io e.leito reuniu-se para eleger
a Comissão executiva que ficou assim constituída: Presidente:
Lydío S@cc(ln, vice-Presidente: Silvestre ,adeS, Secretário: Valdir
Cunha Ramos, Tesoureiro: João�,Magueróske e Procurador: José
João Gonçalves. \..

As.) Lydio Seecon - Presidente

\------------------.....--.....--..........--------.....------------

t CON,VITE MISSA
A Família de Bernardino FedBlto, vem através

dêste jornal, convidar parentes e amigos para assistirem a missa
de 6 meses de faledmento,' que será celebrada no próximo dia
8 de setembro, às 19 horas, lia Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais êste ato religioso" agradece a femília' enlutada.
CaDoinhas, 30 de agô�to de 1969.

TABELA ,:;>E PREÇOS DE PUBLICIDADE,
ABonciol: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ULTIMA PAGINA

-

PAGINA INTERNA
1 vez NCr$ 0,60 1 vez NCr$ 0.50

Pág. ioteira NCr$ 100,00 Pág. li�teira NCr$ 70.00

OBSERVACOES:
OrigiDail de artigo. enviado. IA Redaçãõ� publicado. ou'

não. permaDecerão em podeI) da melma.

A Redação Dilo endolla cODceitol emitido. em artigol allinadol.

FUNpADO EM 29/5/1947 ...:.. Reg. 00 Cart. Tít. _/n 448 Doc.
JORNAL 'SEMANARIO - PUBLICA�.SE AOS BABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 � Fene, 128 - CaDoinhal '. S. C.

Renovação d. assinatura (50 números) NCr$ 5,00
Os atrazados, serão cobrados à base da época •.

Exemplar avullo: NCr$ 0,15 • atolll!l e NGrS 0,20 o atrasado.
\
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CORREIO DO NORTE 30..08.1969

Prefeitura 'Municipal
(anoinhas'
EDITAL

d e I Edital para venda em leilão com o prazo de vinte (20) dias

De conformidade com o . art. 276 do Código Tributário
Municipal a D. O. P., publica mediante o presente Edital,. 'OI ele
mentol referente. a Taxa de Melhoria, sôbre a pavimentação da RlH
Paula Pereira entre o erusamento com a Rua Marechal Floriano,
,6ioclulive) até 28 metro. entes de atingir a Rua Joaquim de Paula
Vieira', abrangendo inclusive a. te.tada. - dai propriedade. de Nillori
Borges de Souza de um lado- e, de Arildo Scholz de outro lado

.

da
Hua,

a) Memorial Descritivo do Projeto:
A pa'vimel1tação da part da Rua 'paula, Pereira acima des

crita serâ feita com psralelepípe OI de pedra do tamanho regulamen
tar. A bale lerá convenienteme e preparada'apó. feita a regularização"
da grade da rua de acôrdo CQ o projeto. A' drenagem dai âguaa
pluviaie .Iar.se-â em tubos de concreto de diâmetro- 0,30. A coleta
superfloiel de água. pluviai. erá feita com bocal de lohô, conatruídse
com grelha de concreto ao 1 do do meio Iid, A colocação do parale
lepípedol far·.e·á depois de ccaeolidsde a bale sôbre um colchão de,
II 'a na espe..ur� mínima de 20 cm. O calçamento pronto lerá

,

devi ente consolidado e rejuatado com areia.

Custo da Obra:

Preço. unitâri :

1- - Acerto do I
.

o

2 - Preparo da ba
3 -' BOca de lôbo
4 - Tubo. de 0,30
5 - Calcamento à

NCr$

1 - Acerto do lei o
2 - Preparo �a ase

3 - Boca de lô ri
4. - Tubo. de
5 - Calçameu

à Ncr$ 0,99 'NCr$ 2 -645,25
4,70267
22800

2.444,40
23563.36

38583,63

Ncr$ 14.44
Par ela do custo da obra a ser flnenclade pela
contribuição:

1 - Prefeitura Municipal de Csnoinhal 919,62m à
, Ncr$ 14,44 13,279,31

2 - Laura, Guilherme Fiihoe, Nivaldo Hoeder e outros 349.00
.

Ncr$ 5.039,56m2 (61 m de frente e eequina] à Ncr$ 14,440
3 - Irineu Roeder:

138,00 m2 (30 m de frente) à Ncr$ 14,440
4. - Oneli« Wilniéwoki:

138.00 m2 �30 m de frente) à Ncr$ 14,44
I 5 - Paulo Schoeider:

92,00 m2 (20m de frente) à Ncr$ 14,404
6 - Nilson Borges de Souza:

161.00 m2 (35 m de frente] à Ncr$ 14,44-
7 - Nicolau Burgardt:' ,

172,25 m2 (30 m de frente e esquiDs) à Ncr$
Rlimiro Novack:
147.00 m2 (32 m de frente à Ncr$ 14,44

9 - EVlddo Pereira:
,�

202,00 m2 (44 m de frente) à Ncr$ 14,44
10 - Max ,Ziemaoo:-

226.85 m2 (-19,30 m de frente) à Ncr$ 14,44
11 - Arildo Scholz�

92,00 m2 '20 m de freóta) à Ncr$ 14.44
12 - Franei.co Hoffmann:

34,25 m2 (elquina) à Ncr$ 14,44
Total

NCr$

H,44

'NCR$

(Trinta e oito mil, ,quiohentol o oitenta e trêl cruzeirol
nove. e viote e quatro centavom")

.

Benedito Th. de Carvalho Nlitto - Prefeito Municipal
Luiz rernando ruck - Diretoria de' Obra. Pública.

O Doutoe Tycho Brabe Fer.
. nandee Neto, Juiz de Direito
da Comarca de Canoiohal, EIj�
tado de Santa Catarina, nl
forna da Lei, etc.
FAZ SABER aOI qoe o pre

sente Edital virem ou dele conhe
eimento tiverem, que no dia
8 de setembro, às 15 horas,
na lede dêste Juízo. no Edifício
da Prefeitura Municipal de Ca
noinhae, Santa Catarina, o Por
teiro dOI auditôrioa, levará a

leilão, OI bene penhorado. na

execução de lentença movida por
8uschle Irmãos Ltda. contra
leoni T. Sauchuk, que le

procella nçlte Juizo, conetsnte

\

NOVENA PODEROSA AO
'MENINO JESUS DE PRAGA

(

Oh! J�sus que dissestes: peças e receberás, procura
e achará; bata e a porta se abrirá; por intermédio de Maria,
vossa Sagrada Mãe;' eu bato, procuro, e vos rogo que
minha prece seja atendida. (Menciona·se ó pedido).

Oh! Jesus que dissestes: Tudo que pedires ao Pai em
meu Qome, Ele atenderá por intermédio de Maria Vossa
Sagrada Mãe. Eu humildemente rogo aO Vosso. Pli, em

Vosso Nome, para que minha oração seja ouvide.�Menciono
o pedido).

.

Oh! Jesus que dissestes: o Céu e a Terra passarão
mas minha' palavra' não passará. Por' intermédio de Maria
Vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha 'oração seja
ouvida. Menciona-se. o pedido).

Rezar 3 AVfJ Marias e 1 Salve Rainh9. Em casos

urgentes Essa navena deverá ser feita em 9 nores e man·

dada publicar tôda vêz que tenha se alcançado uma gr!:lça.
L_ T_ S_

mento feito a dinheiro, a vi.t.
ou fiador idôneo por trê. dia••
Em virtude do que, expedi' êlte
e outro. iguai. que lerão publí
cadoa e afixadol na forma da lei.
O QUE qUMPRA. D�do e pai·
lado nelta cidade de Gauolnhae,
E.tado de Santa Cataeina, aOI

doze diu do mê. de aga.to de
mil novecentos e lel.enta e aove.

-,

Eu ZaidsQ E. Seleme, Elcrivão,.
.

o lub.orevi.

de um terreno nrbaao com a

,área de 324,OOm2,' 'Iitoado na

AV8nida Boa Vbta. lote D. 1 do
,

bloco cC». confrontaodo de um

lado com. a rua' Santa €atarina,
de outro lado com a viúva de
Alberto Federmano, de outro lado
com uma rUI lem nome e mail
uma. cala d. madeira, coberta de
telhai e demai. dependênciaI edi
ficada no terreno acima deaorito,
imóvel êlta devidamente regístrado
no eartóri� Imobiliário sob o n,

35141; fi•. 272, do livro 3-A-I;
avaliado em NCr$ 2,500,00 Gdoi,

.

mil e quinhentos oruzeiroe nevoe).
A venda lerá feita por quem
maiol' oferta fiz,er, lendo o paga-

TJcho Brnhe Fernandes Neto
Juiz de Direito Iv

Vende-se

0,99 o m2
1,76 o m2
19,00 PI unidade
13,58 P/ metro

10,69 o m2

'Edital para venda
em leilão com o prazo
de vinte (20) dias
o' Doutor' Tycho Brahe Fer·
nandes Neto. Juiz de Direito
da €OIDarea de Caneinhu E,·
tado de Santa Catarina, na forma
da Lei, etc.

FAZ SABER aQI que o pre
sente Edital virem ou dêle

-

co.
nhecimento tiverem que, rio dia
8 de setembro, às 15 horas,
na lede dêrte Juizo, DO Edifício
da Prefeitura' Municipal de Ca
noínhae, Santa Catarina, o Porteiro
dOI auditôries, levará a leilão,
OI bens penhorado. Da execução
de sentença movida por Bonato
S. A. Ind. 'e Com. CQotra
leoni T. Sauchuk, que. .e pro.
cessa nêste Juizo, constante de
um terreno urbano com a área
de 324,00m2, .jtuado na Avenida
Boa Vieta,' lote iii. 1 do' bloco «C»
confrontando de um lado com 8
rua Santa Caterina, de outro
lado' com a viúva de Alberto
Federaiann, de outro lado CC>m
uma rua sem. nome e mail uma
cal. de madeira, coberta de telha.

1.992.72 e demais dependência•.edificada
no terreno acima descrito, imóvel

1.992,72 êste devidamente registrado no

Cartório Imobiliário sob D. 35141,
1.328.48 ' fi •. 272, do livro 3 A·I; avaliado

em NC$ 2.500.00 (dois mil e

2'.324.84 quiuheutos cruzeiro. novo.�. A
venda lerá feita' por quem maior

.2487,29 oferta fizer, lendo o pegamento
feito a dinheiro à Vi.t9 ou fiador

2.122.68 idôneo por t[ê. dia•. Em virtude

Ido que, expe!lí êate e outrol iguaíl
2.916,88 que lerão publieallo. e afixadol

na fárma da lei. O QUE. CUM.

�.275.71 PRA. Dado ti paliado Deata
.

cidade de CanoiDha�. Elta<lo de

1.328,48 Santa Catarioa, aOI doze (12)
dia. do mê. de agôllto de mil,·

. 494 57 novecentol e lellenta e nove

(1969). Eu Saiden E. Seleme38583,24 E,erivão, o lublcreví. Iv

TychD Btahe rernandes Neto
Juiz de Direito

critório
sua residência
Ritzmann, 152.

Atençã,o!
Vende-se um terreno com 4

datas, medindo 3200m2, com

uma C8S8 de mliddre, em pl!!r
feito estado, terreno todo cercado
à

.

rua Duque de Caxias, prolon.
gemento da Vidal Ramos.

.

_ Inf�rmaçõE>s Da Rã dio CaGai-

I
nh!HI e no jorn'al COJ'F&to t!�
Norte.

PUbllcaç60 Oficial da

PREFEITURA
.

MUNICIPAL DE
.

(ÀHOIHHAS
Decretei) N. 310, de 29 de [uího de 1969

Suplementa dotações orçament' ias
.

\
Benedito Th. de' Carvalho Nétto, Pre ito Municipal de

Canoinhu, DO USO de suas etríbuícões, e de acôrdo com o art.
1.° da Lei D.18·85, de 17/6/69 D E C R E T .

.

Art. 1. - Ficam suplementadas ar conta do provável
excesso de, arrecadação, as dotações do orçamento vigente .na

importância de NCr$ 40.3,60,00 (quaren mil .trezelltO:!l e sessenta
cruzeiros nOY08). '

Direto' Fazenda
,

52-lO I Diárias
74· 56b Despesas de .

079-64 Salárià família soal

Fomento IAgropec

NCR$ 500,no
150,0'0
574,0'0

I

111·29

'0 M E R

2.0'00,00

133-24 Combustíveis e

135-26.8\ Madeira pi po
Serviço Saúd

20.000,00
.10.000,00

152-24' Combustíveis' lubríftcantes
157-54 Servíço Assi. ência Social

Educação Cultura
176-57 Eventuais

Serviços
198·07 Salário arefeíros

Distrito
271.31 Bela Vi ta do Toldo - passagens e transporte
306-41 Paula ereirs - aluguel, arrendamento imóvel

Art. 2. O presente decreto entra em vigor, na data
de sua publícsção, revogadas as disposições em contrário.

Canofnhas, 29 'de julho de 1969.

Benedito 7h. de Carvalho Nétto - Prefeito Municipal
Antonio Souza Costa - Oiro de Exp. e Pessoal.

506,00
1.000,00

500,00

5,000,00

100,QO
36,00

BRINQUEDOS
,

PI·RI O NATAL
(ompre�os agora e pague-os

suavemente até o Natal·

GRANDE SORTIMENTO

CASA ERLITA J
1IIIi.._···--· ··_·:···::·..••••••••••••••••••••..···_···.._-_..-._•••_••••••_._fJD!I
l1li

•••••_ _. ••• ._ _••••••••_ 11'

iI8

i \" �

H Ao comp�ar Café, I�mbre ...se ..� :i
'b �

55 BI'G' ii
� . �

B ,( A F É .' l: :11
ft =1
�

"

� é o Café dos que conhecem Caf�. :H

'1= Tornado, moído e entregue no mesmo dia Ji
em todos os p(!)ntos da cidade. ::

=11J.!=a:.a::a�;;;(l=:��r.:m==:I�·:HIIR_cm.lJm�=�:H===::Ht=��
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LA�ES ,

mDa)'
...

·e§ � Esparsas
Canoinhas hospedou domingo

último o Governador do LioDS
em Senta Catarina, senhor Wal.
berto Schmidt, com a respectiva
domadora, com uma churrasca ..

da festiva na chácara do advo

gado dr. Saulo Carvalho. O
ilustre casal reside em Tubarão,
sul catarinense.

x x x

O Dr. Paulo Konder Bor'"
nhaueem, Diretor de Crédito PR'E'ÇOS ESPECIAIS
Geral do Banco do Brasil,'quan-

.

.

,".
"

,

,

do de. sua passagem; por nossa .' Compramos sua Bateria.
cidade sábado último, em visita Garantia 12. mes
à agência local, autorizou nôvo

Informações aó público, sua Diretoria, na e substancial aumento de' limi- N_o Tela
PartI! que concerne ao seu Depart. t

'

'

i l' P'
.

d SI3A V Ik 970es operac aDa ró ara 8JU ar. o swage ,

t ainda maie. as nossas classes S7FC Volkswagen 150,50
� ,,'_ Em nossa Agê,nda Soci�l, . ons o desejo de proporcionar empresariais. S9FC Simca 167,80

aos, nossos a8sociados, na data e Nata uma grandiosll tarde x x x S9TB Toiota 138,50
d�ns8bte, com a tradicional 'Ar ore de Na e outros .atrativos, Faleceu em Curitiba, inesp�- ,S9TC Chevrolet - �amin

-

187,30
em homenagem aos Beus, ass ciados e seus iliare!!. radamente, o prestante cidadão S158 Willys . 6 Volts 134,20

I João Fontana Junior, viúvo1 9BC2 Wi1lys 12 VQlts 175,20
Promoverá também Ulll grandioso "baile dia 31 de de- aqui Oastante relacionado, F13N Ford FIOO/350 213.20

zembro (fim de ano), o qual, será abrilhantado por dois conjuntos onde. residiu por múitos anos. F17L 17 Placas Ba,i 46,90
musicais, um para alM-jovem e outro para a velha-guarda, baile

x x x
S178 17 Placas Alt 1 ,�(J

II
êste que fará em conjunto c�m a Sociedad,e Tiro Alvo Canoinhas.

. E nosso futebol �ão' anda 13Bap.
C

8 Volts 181, ()

,

'

.
.' nada bom. Ainda domingo, o �:.n�� Mercedes i��:�o I

i Canoinhas, 20 de agôsto dI.! 1969. 2x Contint.ntal de Rio Negrinho, A'
F. N. M.

i
abateu o Botafogo, em nossos· crédito • sem compromisso.

Sociedade Beneficente Operária, _;_ Canoinh8! se
d'

.

I d d 3 Rua'Paula Pereira, 350 - Fone, 179

José de Almeida, Pereira Sobrinho � Presidente ilO�1D10S:, pI! o I:tlarca ar e

"

João S�leme' � Filho
, ,4x

t,I-lill-:--Ili-llillmmlllll---IIII----III1�---�--,
,

I Você Já pensou em comprar um TELE V ISO R de quahdade I
I Então procure saber a preferência da maioria. Você aca()ará preferindo PH lU PS, III TELEVISORES PHILIPS 23 polegadas, - automático, ,�evendedor' II

\ Autorizado Pbll L I p'S -, com Assistência Técnica
.

garantida I
.' I

'

..
" ;M E R H � p.au� �el��, �"�NHA� elA.

, I
•••••mll.E llm _.� mm••III1•••EI••••••IR.ma 1I

PELOS
I

'I

iI, e
III"
,II Aniversariantes
"

1" ,

ANIVERSARIAM-SE_
II. HOJE: as sras. donas:
i Sibila est». do sr. Eroino

i I Wiese e Glice Buss 2SP. do

i sr, José Bayl; os srs.: Arno
, ;, Wolter e ,!h�od0r.0 Schroeder;

'1' a.Srta. , Stlvta. Siemsç as me

': ninas: Leoni filha do sr.

I' -Rodotto IBoUauE e Alice filha
! do sr. Adão Tomczyk; (} me

'! nino Joel filho do S1. Antonio
! Nascimento.
I -

c AMANHA: as sras. donas:
(

, Maria Isab-el e8p. do sr. Ar..

j naldo José Machádo, Maria
I Eugenia esp do sr. Angelina
I Ferreira resido em Joinuille
II e Olacy esp. do sr. Horaoio

I H. da Silva residente em

I [araguâ do Sul; os srs.:

Manoel Felici8 e Rachid Se
leme: a srta. Leonor Seleme,
o. jovem Ademir, Anton; o

menino Amilton filho do' sr.
Dorioal da Silva.

da Semana
esp. do sr. Milles Luiz Zaniolo,
Janete esp, do sr. Waldir
Wiese, . Hilâegerd esp. do sr.

Gildo Ziemann , Maria esp.
do sr. Floriano Naoalski; o

sr. Francisco Carvalho,' as

srtas.; Lucia Metzger e Odete
Grosskopt; os meninos: Ada
mil' filho do sr. Aâamir Veiga
e Sa,myr Pedro filho do sr,

Adib Sakr. '

.

Dia 3: as sres. donas:
Ladv esp, do sr, Heue Bastes,
Ascelinda esp, do' sr. Nivaldo
Brey e Dioair Maria esp. do
sr. Osmar Orafl, as srtas.:
Edit. Tomaschitz, Elzira , .

Scheuer e Terezinha Liz; (JS

jovens: José Cz_arnik, Emilio.
Tomczyk e João Tomczyk;
a menina' Heloiea Helena
filha' do 'sr. Paulo' Soares.

1.0 de setembro: as sras ..

donas: [udith. esp. do sr,
Bento da Rosa Meneses e

R.ita esp, do sr, Guilherme
Prust; os srs.: José l(uroli e'

Teodoro Artin; a srta. Tere
zinha Niedzielski; o jovem
João Müller; e menino Gaspar
José filho do sr. Carlos
Millbauer.

'

, /!)ia 2: a exma. vva. sra.

dona. Maria' Lucia Bavi; as
sras. donas: Maria de Lourdes

Dia 4: a sr». dona Haly
esp, do sr. Celso Bauer; os

sr s.: [ooino Roesler, Ernesto
Koclt e Oswaldo Prust, a

srta., Alzira larracheski; o
.

menino' Carlos Alberto filho
do sr. William Castellains;
residente em Londrina.
Dta 5: as sias. donas:

Brasilizia esp. do sr. Arnaldo
Ferreira e, Pierina esp, do
sr. Waldomiro Kravchvchyn,
o sr. Luiz Santos a sr ta.
Alzira. Franz.
Aos aniversariantes nossos

votos de muitas felicidades.

�
SOCIEDADE' BENEFICENTE

OPERARIA
CONVITE - para a Tarde Dançante "Independência"

A Sociedade Beneficente Operária, no desejo de partici
par tembém, na ,homenagem que todos devemos, prestar às
festividades à data Magna da Independência, fará píÍizar em

sua séde social, dia 7 de setembro,. uma tarde d�6nte, a qual
será abrilhantada peJo melhor conjlmto dà sica jovem de
Dossa cidade «OS, BACAMA TES», para tan convida, além dos,
seus associados, os do Clube noinhense. ElitEl Tênis Clube.

,
,.

Notas

x x x

, Já em nOS8a cidade, servindo
no Batalhão Januârfo Côrte,
o Cap. Franzont, bríoso dicial'

. �e nossa Polícia Milita!;'.
.

x x x

Dia 7 próximo, após as co

memorações cívtcas na parte
da manhã, teremos grande, tarde
esportiva no

' Ginásio, Santa
Cruz, lá no alto da Colina
histórica, com 'inauguraçio de
8U8 cancha de esporte.

, , .

x x x

O sr, Luiz Pereira voltou a

residir, novamente, em nosea
cidade, transfertado-se de Cu�
rttíba.

x x x

O Vigário da Paróquia, Frei
Henrique Müller, aníversertou
SI! sábado último quando foi,
bastante cumprimentado em

jantar festivo.
X X X

O Ministro, d�'s Transportes
Cél.· Muio Andreazze, Plteve
semana oassada em União da
Vitória assistindo o início dos
trabalhos' . de asfaltamento da
rodovia U. Vitória-São Mateus
do Sul.

'

x x X

'Pôds a' cidade' aguarda com

tôda animação e interêsse a

anunciada apresentação de E
vsndro de Castro e suas belís
simas e luxuosas fantasiu do
carnaval carioca, marcada para
e noite de 11 de setembro
próximo, n08 'amplos salões da
Sociedade Beneficente Operária, '

findando com animada soirê
dansante.

Ano,XXIII' - Cánoillha8 (SÇ), 30 de agt,sto de 1969 - N. 1041

Atraso de apenas um
,

,

pode desclassificar
filho no

seu

"Bebê' Johns.on"
Uma criança poderá deixar de ser crei» ou eraínha»,

pelo simples fato de que a mãe preferiu esperar que seu filho
aprendesse «mais uma caretinhu para depois inscrevê-lo na promo
ção Bebê Johnson 69. O vencedor !lamente será eleito em outubro;
e coroado (com uma coroa .de ouro que vale 4 mil cruzeiros
novos) no dia da Criança, no Ibírapuere, em São Paulo, mas, a

comíssãe organizadora faz questão de advertir 88 mães,' que, 8S

'fotos que chegarem depois do día, 15 de setembro não serão
consideradas.

.

Assim, príncipalmente as mães que residem longe de
'

.

São Paulo, devem levar em conta- que. um simples atraso de

trem, ,um cancelamento de vôo ou um .outro problema qualquer,
poderá fazer com que, a foto chegue tarde, desclassificando seu

filho e impedindo que êle seja o rei das crianças brasileiras.

É Fácll

A promoção quer ter crianças de todo o país e tudo
fsctlítedo para isso. Para inscrever o seu filho basta enviar para
a caixa postal 3925,' em São' Paulo, 2 fotos branco e preto, no

tamanho 9 x 12 (uma de meio corpo e outra' só do rosto da
criança), contendo no verso o nome do bebê, data do nascimento,
côr dos olhos, dos cabelos, peso, altura, nome e enderêço des pais.

A escolha do Bebê Johnson não é uma prova de robus
tez infantil, mas sim a seleção da criança qne apresente uma

boa proporção entre 8 idade, o pêso e a altura, somada 8 uma
dOIE! de simpatia, greciosidade fi! outros fatôres que resultam
numa marcante beleza infantil.

O bebê, que for declarado vencedor pelo juri da promoção,
ganhará uma coroe de ouro no valor de 4 mil cruzeiros novos,
um troféu, faixa e diploma. Os fjnalist�s de cada 'Estado, além
de um troféu de prata no valor de 200 cruzeiros novos; rece�
berão também produtos infantis da Johnson & Johnson EY uma

.visgem a São Paulo, de ida e volta, acompanhados dos pais,
com tôdas as despesas de hospedagem pegas pela Johnson &
Johnsen, -,
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