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Já iluminada
Bela Vistá

a vi'la de
:do. 4Toldo

.lnauguraçãO Ofidal prevista para o dia 20 do �or�ente
A vila de Bela Vista do Toldo, séde do distrito

do mesmo nome, teve, realmente, outra vista, em a noite
rle se,xta Ieíra., dia 29, com a ligação dos serviços de luz
e fôrça.j

.

.

.

,

O grande melhoramento, já servindo
.

aquela labo
riosa população, deverá ser inaugurado .oficialmente, dia
20

.
próxírno;

.

pelas 19 horas, com a honrosa presença do
dr. Wilmar Dallanhol, Diretor Financeiro das Centrais

Elétrãoes de Santa Catarina, CELESC, já especialmente
convidado..

·

A monumental obra foi. construída pela Prefeitura

Municipal, com recursos próprios e assístêncía" técnica
da CELESC.

O Prefeito Benedito Th.' de Carvalho Netto, em

sua dinâmica administração, realizou aquilo que parecia
impossível e que pos-sibilitou o notável desenvolvimento
do vale do Itajai, a eletrificação rural em nossa região.

Parte agora, extendendo ás Iinhas de transmíssão'até
a localidade de Taunay, cujos serviços deverão estar.

concluídos até o Natal, prosseguindo, 'após, até a séde )

dó distrito de Paula Pereira,

Estão previstas, igualmente, a" eletrificação da vila
de Felipe Schmidt e localidade do Salto da Agua Verde.

?

Tudo isso se deve, é óbvio, a par do dinamismo

implantado em sua administração pelo Pr�fei'to Benedito
. Therézio de. Carvalho Netto, ao Govêrno Revolucionário,
na liberação dos recursos e ao Deputado AroIdo

.

Carva

Ih9, em pleiteá-los e obtê-los.

Assim, dia 20 próximo, sábado, a vila de Bela
, Vista' do Toldei, viverá um dos seus grandes dias, senão
o maior, com a inauguração oficial do. grande benefício
que, temos certeza, írá, propiciar maior desenvolvimento
àquele distrito, além do confôrto atinente, merecedor
também do nosso homem do interior.

·0 Hospital
de

•

precisa
da•

8JU
o Hospital Santa Cruz nunca necessitou tanto de ajuda

como agora.
Já de algum tempo está de diretoria renovada, que está'

procurando solucionar uma, série enorme de: problemas e vem,
trabalhando com afinco.

Como qualquer. Instituíção, necessita de contribuições
efetivas de nOS8,a comunídade. '_, '.

-

.

Os Clubes de Serviço de Canoínhas resolveram mobilizar
a comunidade para ajqduLo Hospital.

Está em andamento 8 campanha "Dôe 8U8 conta de Luz
ao Hospital".

.

Em Canoínhss !'1�() Arrecadados mensalmente NCr$ 3.000,00
aproximadamente em favor da Eletrobras.

Acreditando na generosidade do povo canoiuhense, pen
samos que-talvez uns NCr$ 1.500,00 poderão ser encaminhados
ao Hospital, que na época oportuna converterá essa importância
em Obrigações da Eletrobras. "

' -

Dentro de algum tempo essas -Obrtgações poderão ser

convertidas em dinheiro, que o Hospital deverá', Usar ne aqutstção,
de. tnstrumental e aparelhagem e se tornará assim um dos mais
modernos .da regiao.

Bons médicos nós temos; precisamos de' um hospital
aparelhado à altura do nosso progre�so, d?tado de recursos os

mais modernos. -

E isto é perfeitamente atingível, basta que todos colaborem.

Um dos caminhos' 'mais fáceis é o da "doação ao

Hospital dos recibos das contas de Luz",

_ Afinal, prezado leitor, não lhe custará nado, basta depositar
o recibo nas urnas que se encontrem nos locais de pagamento.

Direção do Hospital Santa Cruz

Nota a-g radeclm en tode
;o

A família do inesquecível ADÃO TYSZKA, viúva, filhos,
·

genros, noras e netos, vêm agradecer a todos quantos a confor-
·
taram por ocasião do seu passamento, apresentaram pesares .9

participaram do seu sepultamento, especialmente ao Pe. Frei
.

Olimpio, pelo confôrto espiritual e ao Prefeito Benedito Ther)ézio
de Carvalho Netto, pelo pronto atendimento para transladação
do seu corpo até a' sua residência. c

A todos, a imorredoura gratidão da família.

Bela ,Vista do Toldo, 5 de setembro de 1969.
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CIRCULA AOS SABADÓ�

Semana Ida Pátria' e
Sete de 'Setembro
,O programa elaborado para

. os f.estejos da Semana da Pátria
e Sete de Setembro, está sendo

cumprido a ,risca
-

e, terá seu

ponto culminante amanhã. com
o grande : desfile cívíco-rníhtar,
estímando-se que mais de dois
mil estudantes participem do
mesmo .. :

Hoje- teremos, pela' primei;;\
vêz em nossa 'cidade, a corrida
do facho, devendo 8, chama
stmbólics chegar à Praça Lauro
Müller, pelas vinte horas, ocasião
em que a Banda Wiegando
Olsen, de Marcilío Dias estará
promovendo uma retreta naque
le. logradouro público.

Assim, todos os canoinhenses
deixarão hoje e amanhã os seus
lares, para participarem de todas
as comemorações cívicas, enal
tecendo os grandes vultos de·
nossa história, principalmente
os responsáveis pela nossa

'independência, pela nossa e-
. _ 1

mancipaçao.

A tarde" além da dança dê
Independência, a ter JUg12f nos

amplos salões, da Sociedade
Beneficente Operária, ser'á inau
gurada a cancha de esportes do

Ginásio Santa Cruz, com varias

competições esportivas

Paróquia
(ruz de

de Santa
(ananhas

Instrução sôbre a

Primeira Eucaristia '

A todos \')S fiéis da Paróquia
de Santa Cruz de Canoíuhas, a

Equipe Pastoral de Catequese
de Evengelrzação achou opor-

.

tuno dar 8 seguinte instrução
sôbre 8 Prrmeh iil EUCii:tE::otiii:

1.0 ...,.. Realizar-se-ão as Pr'í
.

meiras Eucarestias nas .datas:
19 de outubro:

, Colégio Sagrado
.

Coração de Jesus. ,

26 de outubro: Almirante Barroso.
9 de novem.: J.J. de Souza Cabral.

2.° - Os país deverão com

parecer, sem falta, às reuniões
marcadas pelos respectivos esta

belecímentos em que seus filhos
recebem' formação cristã.

3.0 - Os pais que deixarem
de comparecer às reuniões supra
mencionadas não terão direito
de exigir que seus filhos' parti
cipem das Primeiras Eucarestias
dêste �no.·· .

4.° ...... Só serão admitidos à
Primeira Eucaristia alunos que
freqüentam o 3.° ano ou mais.

5,° - Se alguém julgar, cri
teriosamente, que seu filho;
mesmo freqüentando apenas o

2:0 ano, esteja. em .condíções
de assumir as responsabilidades
concernentes a

. Primeira Euca

ristia, queira entender-se pes
soalmente com 8 professôra. A
direção Escolar e 8 (Paróquia
eximem-se de ínterferír em

assunto de tão relevante im

portância.

-
,
era"?!' wwaMEti flH M4W!«A!

Presidente Marechal
Cesta e Silva, doente',
afasta-se do cargo
A, nação tôda recebeu como um impacto a notícia

transmitida pela agência nacional, domingo ,8 noite, dando conta

de qu� o Excelentíssimo Presidente da República, Marechal Artur
da Costa e Silva, acometido de um dísturbio - circulatório,
afastara-se de suas funções, assumindo o poder, em consequência,
uma Junta Militar, formada .pelos Ministros da 'Marinha, Exército
e Aereonáltica.

O Presidente, assistíuo por uma junta médica, encontra
se. no Palácíc das Laranjeiras, no Rio, em obsoluto repcuso,
prevendo-se o seu restabelecimento para breve.

'

Reina a maior calma em' todo o PIlÍS, e as attvídades
governamentais não sofreram solução de continuidade, sendo a

programação da Semana da. Pátria' e 7 de- setembro, a pedido
do próprio Presidente, cumprida em seu todo. Todos os brasi
leiros aguardam anctosos pelo pronto 'restabelecimento do chefe

I

da nação:
- , .

Cientificado a respeito 'o Governàdor Ivo Sil�.ira
.

enviou a seguinte mensagem:
«General Jayme Portella-de Mello
DD. Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República
Palácio das Laranjeiras - Rio de -Ianeíro - GB.

Agradeço a' Vossa Excelência radiograma em que vg incumbido
pelos- Ministros" do .Exército vg .

da Marinha et da, Aeronáutíca vg me

comunica haver sido vg em reunião realizada vg editado Ato Institucional
número 12 que atríbuí aos Ministros Militares vg enquanto perdurar im
pedimento temporário senhor' Presidente da República por motivo de
saúde vg o exercíeío de suas fuhções nos. têrríios dos Atos rnstttucíonaís'
et Complementares vg bem como da Constituição de 24 de janeiro de
1967 pt Povo e govêrno catarinenses formulamos votos pleno restabeleci
mento senhor Presidente et manifestamos nossa confiança nos Ilustres
chefes militares que assumem a direção do Pais.

.

Cordiais Saudações
Ivo Silveira - .Governador

ANOS DE ROSANEOS 15
'A meníua moça ROSANE SGHOLZE
PEIXOTO, filha do casal, senhora
Irmengardt Scholze Peixoto e Hugo A.
Peixoto, agora residente em Mafra,
completará hoje, entre a alegria de
seus. familiares, parentes, amiguinhos,
arnigufnbas e amigos da família, seus
quinze anos. O aconteci_mento deverá
marear época na sociedade rio·mafren-

.

tse e muitos eanolnhenees se deslocarão

'para ali para o grande evento; amigos
da família Pejx�to,' resideute 9'é há

pouco entre nós e muito relacionada
em n08sa cidade. Os convidado_s serão
recepcionados no 'clube de campo ..

"Boles", na esteada Dna. ·Francisca.
A jovcm e bonita aniversarian.te fará
o .seu "debut", com a apresenteção
oficial à sociedade, dia 20 do corrente

no tradicio,nal Clube Rionegrense e
dia 8 de, outubro próximo, em o

lIlÔVO Canoinhense.

À Rosane e seus familiares, os melhores votos dêste semanário e oslcumprimentos de todos que a estimam.
\ .

I�
.- dai AMPLAeumso

Dependendo ainda de. confirmação, a Associação.' dos
Municípios do Planalto Norte Catarínense, deverá reunir-se em

nossa cidade, séde oficial da entidade, quarta-feira próxima, dia

10. A informação é do Presid..ente, Dr. Vitor Buch Filho; p'refeito
do vizinho mumcípío de Pôrto União. O "local da reunião será 8S

dependências. de nOJ�a Colenda Câmara de Vereadores,. Os

respectivos estatutos; alterados de scõrdo. com modêlo da

SUDESUL, já se encontram na Imprensa Oficial, em Florianó

polis, para B. devida publicação.

I responsabilidade na' Igreja do

Vaticano II. .

�m nome da Equipe Pastoral
de Catequese

Ass. O
.

Vigário
Frei Henrique Müller O. F. M.

6.° - A Equipe Pastoral de

Catequese confía plenamente na

esclarecida compreensão e na

maciça colaboraçâo de todos,
pois, a. Paróquia de Canoínhas
vem se abrmdo sempre mais
e mais na tão encarecida cor-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE

Juizo de Direito da (omarca
de (anoinhls :., S.(.

Editai de CUação com
o prazo de 45 dias
O Dr. Tycho 'Brehe Fernan
des Neto, Juiz de Direito da
Comarca de Csnoínhas," Es
tado de Santa Catarina, na

forma da lei, <etc.

FAZ SABER aos que o pre
sente Edital virem ou conheci
mento dêle tiverem que, por
êste Juizo e. Cartório, se pro
cessam os têrmos de Invsntârto
em Sobrepartilha, dos be

.

deixados por falecimento !:te
Joana Angelica Corrê na

qual figura como invent iante
José Corrêa Júnior, qU9-
hdade de cessionário d díreítcs

Espírito Democrârico do povo Brasileiro hereditários, ficando citado' o ,

herdeiro Walfri O orrêa de
Há días, quando íalava para o povo e a Nação Brasileira, o Mello, lugarMinistro do Exército, em certa altura de seu pronunciamento assim se

expressou: O espíríto democrático que sempre caracterizou 'as Fôrças incerto e não sa do, com o

Armadas de nosso país. Aliás, a idéia, que existe a respeito dêsse- senti- prazo de 45 dias. contar da
menta entre os civis são dlíerencíados, apenas, pela' farda. No mais,' primeira publícsç o, para, em

pensam e agem identicamente e topos acima de tudo, são dotados de 5 dias, dizer sôb e a declara.
profundo entendimento liberal democrático e de um extraordinário amor cões e aeompanh r o' ito até
ao Brasil. Pode parecer extranho mas, um exemplo dessa mentalidade'
tivemos agora mesmo. Mais de dez mil brasíleíros, portanto a bandeira decisão final no eferido lnven
nacional tocaram-se ao Paraguai' e" mesmo sob o risco de represálias, tário, sob pena
foram agitar o nosso pavilhão ,DO' estádio de Assunção. Procedentes' de

pare os de.vijos
todos os Bstados, homens e mulheres, civis' e militares', êles tinham em

mente, exclusivamente, a idéia da vitória do Brasil. Essa gente, como
o MM. Juiz dt' Direito', qu ,

tôda a gente brasileira, a despeito do que possa parecer em determínadas na. forma da lei, fôssê expedíde
ocasiões, jamais negará à Pátria acima de tôdas as coisas. E, por isso o presente Edital, à qual fifi
mesmo, é que as tentativas que são exercidas, aqui. e ali, por alguns I xado no lugar de. costume e
poucos imaginativos agentes do terrorismo e da subversão estão fadadas
ao total malogro. (GP).

" publicado na forma da leí, uma
vez no Diário da· Justiça e.

Dentro de 20 dias teremos a Repetidora d� T V duas vezes no jornal local. o
,

. QUE CUMPR,A. Dado e passa-
De conformidade com as informações recebidas .pelo Sr. Prefeito do nesta cidade de J::anoinhas,

\

Municipal em carta. de 22/8/69 enviada pelo Sr, Oscar Silva, Administrador Santa Catarioa., .... aos dois diasdo «Consórcio Intermunícípal de Televisão» que tem sua séde executiva '." .

na cidade de Videira SC vem .comunícar que dentro do -prazo de 20 dias do mês de setembjo de mil
nossa cidade estará recebendo imagem e som de televisão. Para melhor ..

, navecentos ,� sessen-iil e nove.
informar nossos prezados leitores e os interessados no assunto, vamos Eu,,' Zaíden E. Seleme escrivão'
transcrever parte .do conteúdo da carta que acima nos referimos; 'Quere- . "

bs
,

mos cientificar a V., Sa.' que 'hoje mesmo já encaminhamos o pedido :de: _

o. su screví. ..

2
feitura de tôda a aparelhâgem necessária para ser instalada nessa cidade Tl1cbo Drake Fêrnundes Neto
e podemos [nlorma-Jhe que dentro de 20 dias a 'sua cidade já .. estará Juiz de Direito
recebendo "Imagem e, som de televisão juntamente com os demais muni-
eípíos consorciados ..Parabéns à administração municipal inclusive aOS
possuidorés de aparelhos- de T.v pela grande vitória 'alcançada.

)

.

-, .". .; '��J ,"7�:

Notícias de
Esmeraldino M. de Almeidír

s. C. terá êste
.

ano 108 Canais
A E�bratel informou que já J'e encontram em fase lfiüal as obras

que permitirão a implantação de 108 canais telefônicos de Santa Catarina,
com tôdas as outras capitais do país, e que se constitue na última etapa
do Tronco Sul do Sistema Nacional de Telecomunicações. Ainda êste ano

'o sistema de 'microondas será ligado ao Tronco Sul atendendo Joínvllle,
Ftoríanópolís e Blumenau. Os sistemas de microondas da Embratel são
constituídas por estações terminàis e repetidoras, operando com equipa
mento de rádio de alta capacidade em duas faixas de freqi:iencia, 4 mil
e 6 mil megahertz, Os' canais de proteção substituem aútomãtícamente e

sem interrupções, qualquer canal de tráfego que apresente defeito ou

degradação de qualidade. Nas estações terminais, situadas nas cidades a

serem atendidas pejos troncos instalam-se os equipamentos de multiple
xação, bem como os ,equipamentos de comutação interurbana. Este
sistema faz a interligação dos troncos interurbanos com as rêdes telefô
nicas locais. A Embratel utilizará do sistema, DOO, /em que tôda a

comutação 'é realizada automàticamente através de centrais interurbanas
automáticas. instaladas em ambos -os,' pontos terminais. (GP),

Biblioteca Pública será maugueada dia 7

��rá áolenemente inaugurada no dia 7 de setembro (dia da
Pátria) a Biblioteca Pública Municipal na séde da Prefeitura. Tal aconte
cimento deve-se' a colaboração e boa vontade de muitos cidadãos,' que
exoõntaneamente contribuíram' para: que se concretizasse tál empreéndí,
mento. Transcrevemos os nomes das' pessoas que já contribuíram,
esperando-se que novas adesões que certamente virão: Aloisio Partala,
Preíéíto Municipal, Ncr$ 300,00; Olímpio Schadeck, Presidente da. Câmara
Municipal. Ner$ 200,{:O; 'Claudio Atanásio' e Pedro Gíacomo de Luca. �cr$
200,00; Funcionários da Prefeitura Municipal; Ncr$ 50U,uO; Vitor Malakos
viski, Ncr$ 200,00: Professôres do Ginásio Normal Marcílío- Santiago e do
Grupo Escolar Alinôr\Vieira Côrte, Ncr$' 5nO,oo; Carlos V. Adam Ncr$
150;00; Di': Rubens A. Jazar, Ncr$ 200,00; Roberto Novskí, NCl'$ 150,00;.
Antonio Thiessen, Ncr$ t50,00; Henrique, Romílto Almeida, Ncr$ 150,00;
Arnaldo Lewandowski, Ncr$ 150,00; Esmeraldino M. de Almeida, Ncr$
150,00; Albaro Dias' de Morais, Ncr$ 150,oQ.; Gilberto Sonaglío, Ncr$ 150,00;
Walter Breda, Ncr$ 150,00; Nicolau Horaéz, Ncr$ 150,00; Alais Adolpho
Werka, Ncr$ tso.oo e Orlando, Geraldi,' Ncr$150,oo.

"

v

.',

a Pátria ern PélpanduvaHomenagem
Por solicitação do Excelentíssimo .Senhor Presidente da Repúbli

ca, através da Assessoria de Relações Públicas; Govêrno do Estado de
Santa Catarina e Secretaria de Educação e Cultura SC., no sentido de
por em relêvo 'a significação do Dia. da Independência - 7 de setembro
próximo a Prefeitura Municipal e Autoridades do ensino, organizaram o

seguinte programa: do 'dia LO a 6 de setembro: a) Homenagem a Bandeira
nos estabelecimentos de ensino; b) Ornamentação da cidade com motivos
Pátrios. Dia 6 às 14 horas, início das competições esportivas. Dia 7 às 6
horas: Alvorada com toque de sinos, fogos de artifício, businas de carros,
fanfarra, alto falante, etc. às 9 horas, desfile dos estabelecimentos de
ensino' e entidades esportivas pelas principais ruas, da cidade. Às 9,50
horas, concentração dos escolares em frente a Igreja Matriz com hasteá
mento e homenagem dó Pavilhão Nacional. Às 10,30 horas, missa campal
em homenagem a Pátria. Às 15 horas, inauguração' oficial da, Biblioteca
Pública Mup:illlpa[ no edifício da Prefeitura. \.,

Ter�mos. eleicão .. parà Prefeito...dia 30/11/69
Conforme divuI;amos em nosso número antertor, será realiza- I

da em nosso município dia :'0 de novembro próximo eleição para
Prefeito. Serão em 11 Estados da' Federação que se realizará eleições
para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. Em nosso município vem se

observando do ponto de vista político que, o nosso povo e por conse

guinte o eleitorado, de Papanduva vem se conduzindo de maneira louvável
e patriótica, abstendo-se de te-cer comentárfos ou críticas inoportunas
no momento atual. Pele exposto, é de se prever que em nosso município

II as eleições transcorrerão num ambiente de serenidade, compreensão e
'acima de tudo de sádio patriotísmo: Brevemente serão, escolhidos os can

I didatos que concorrerão a 30 de novembro a cargo de Prefeito e Vice,
tudo indicando que as correnteS partidárias dêste 'município saberão num

esfôrço comum a bem de tôda a coletividade escolher seus candidatos
num clima de harmouia e compreensão, afastando para longe velhos
resentimentos políticos, que só contribuiram para dificultar os verdadeiros
anseios da famiUa papanduvense que sempre desejou paz, harmonia para
todos seus l'ilhos dêste peq)leno pedaço da Pátria. Papanduva· caminha
em ritmo crescente para o seu destino de grande municipio.

Passarela da Sociedade'
Dia 8 do corrente, segunda-feira, quem estará registrando idade

nova é o Sr. Jacob Schadeck, chefe de numerosa família aqui radicáda,
I
.cidadão acessível ao sofrimento alheio, dotado de um coração bondoso,
exemplar chefe de, família, por certo no. dia de seu aniversário re'ceberá

I

Ide 'seus inúmeros amigos; as mais calorosas felicitações de caririho e

amizade. Ao aniversariante, que é grande amigo dêste colunista, aqui
fica registrado os votos cinceros .de muitas felicidades e que a data

�
'ainda se' repita por mUit�s outras.

'
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m

aa••.M•••••� ��•••�•••••••••••••••••••••••••�•••••ãB'tIJ II•• IIIII _ a••••••1§II
I

.

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mail côrea)

Serviço rápido e perfeito

Impressora Ouro Verde , Ltda.'
.I'i

)'

Ou ainda menos, se em vez de
,

"um "tempinho" v, rodar um "tempão".;
.

Mas se ele fór um Volk swaqen,
essas coisas n2\O acontecem,
É claro que éle ,nào foi feito apenas

pera que v, obtenha um pom preço
Ilil hOía de vende,,,
Êie f9i feito para ser usado, para

viajar com sua família, trazê-Ia de
vo(ta, e ,levar v, para Q trabalho no dia
seguinte, O Volkswagen faz isso
sossegadamen te.

Pode ser que v. fique um 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 dariá tanto dinheiro,
depois de tantos anos de idas e voltas.
Êsse dinheiro já vai ser uma boa

parte do que v. precisa para
comprar um nQvo. •

Venha conversar conosco.

, /

Rua Vidal Rámos • Esquina Rua

C A N O I N H A S -:-'

Barão do Rio Branco

SANTA C1TA1UNA
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CORREIO DO NORTE
06.09-)969

rvidores Est'aduais
.edem abôno .d e Natal

A Associação dos Servidores Públicos de Santa Catarina

ícítou ao Governador Ivo Silveira a concessão de um abôno

natal ao funcíonalíemo público estadual, O pedido foi feito

rante a audiência que o Governador do Estado concedeu à

reto ria da entidade classista, que solicitou ao Chefe do Execu

b Estadual providências idêntica a que vem tozaando a cada

1 de ano, desde que assumiu o Executivo Catarinense.
f

O Governador lvo Silveira' manifestou interêsse pela
licitação da Diretoria da Associação dos Servidores Públicos

Estado de Santa Catarina, informando que a matéria será

caminhada à Secretaria da Fazenda, que irá examiná-la.'
,

n

,de' Processamento

do Estado
lentro

Dados
O Governador com o objetivo de constituir sociedade

,ônirna de economíe mista, a denominar-se Centro de Proces

mento de Dados do' Estado de Santa Catarina SIA, enviou. à

ssemblêíe Legislativa mensagem nesse sentido: 8 criação do

ferido Centro justifica-se pela necessidade de abandonar o

:t:gv empréstimo do, processo administrativo. em f",VOf de uma

llitica executiva através de planejamento racional, tornando

díspensâvel processar;nento de dados objetivos sôbre os quais
sentem os planos de administração e ainda coleborar com

'gãos da administração direta ou indireta do ,Estado, colegindo,
)r 'meios eletrônicos ou eletromecânicos todos. os dados e infor-

ações, neeessârlaa à Í'lxecução administrativa.
'

Catarinense

em Santa

..... A

:xoverno

l .arte
prestigiá

. Catarina
Sob o patrocínio do Govêrno do Bstadç, B consagrada

intora cataríuense EU Hei} voltará a expor nesta capital.' A
iostrs será aberta dia 1.0, no Museu de Arte Moderna, quando
!rá oferecido um coquetel aos convidados ..� iniciath,a demcns

'a o Interêsse, do Govêrno catarinense na divulgação da arte

:; m
Santa -Catarína.

3:ncerramento de Inscrições
A Direção da Caixa Econômica Estadual de Santa Cata

Ina, leva ao conhecimento dos interessados que as inscrições
ara o conCUTSO público destínado a admissão de pessoal para
s funções de: Contador, Economista, Administrador, Técnicó em

:ontabilidade, Escritório e Contínuo, estarão abertas, até ama

hã, dia 7 de setembro.

.

As inscrições poderão ser feitas no Instituto Técnico de

ldmínístrsção e Gerência da ESAG. avenida Trompowskt, n. 60

e segunda à sexta-feira, das 13,00 às 18,00, horas e aos sábados,
as 9,00 às 12,00 horas. >?'

r

Apicultura Catarinense
O Secretário J!}xecutivo do PLAMEG, Eng. Colombo

lalles, encaminhou .ontern, para os registros Finais na Egrégia
íunta de Contrôle, o _ Têrmo, ,de eonvênio celebrado entre a

lecretaria Executiva do PLAMEG e a Secretaria da Agricultura,'
rbjetívando melhorar e, desenvolver. a sptculture eatarinense,
iromover o aumento da produção de mel e cêra, em .tôds
zastídão do seu potencial econômico; bem como apoiar a produ
;ão sgrícole de sementes e frutas, através da polinização das

'lôres, mediante desenvolvimento, especialmente, da racionaliza- ,

;ão das técnicas e métodos de trabalho da apicultura estadual,
!stabelecimento de contrôre, aproveitemento e seleção das abelhas

"Igressivas africanas ou não, e amparar a comercialização do mel
! seus derivados.

'

Ü valor do, convênio em aprêço,' foi ajustado' em NCr$
58.000,00 (cinqüenta e oito mil crllZéir08 novos).

SaúdeSecretaria da abre
. .-

lnSCrlçOeS para Concurso
)

Conforme edital publicado através do Diário Oficial doi

�stado, .. Secretaria da- Saúde e AssistênCia Social, abriu inscri

;ões para provimento' de vaga no cargo de In$petor Geral de

!farmácia, nível PF-19, do Quadro Geral do Poder Executivo.
-

As inscrições poderão ser feitss na própria' SecretaJ;'Ía
:ie Saúde, à rua Tenente Silveira no edifício das Diretorias DO

aorário das 12,30 às 18;00 horas t:té o próximo dia lO do corrente.
.

�

de

Ministro da Fazenda
baixa portaria para
evitar retenção do

lrnpôsto de Renda

pelos Estados, e

Municípios
O Ministro Delfim Netto, da

Fazenda, visando aceber com o

atraso por parte de'elguns Es
tados e Municípios, que estavam

retendo o Impôsto de Renda,
recolhido na fonte, dos seus

empregados, baixou a Portaria

n. 288, esclarecendo que êsses
recursos: «deverã,o ser recolhidos
aos cofres da União nos prazos
estabelecidos, em Leí s. Anterior

mente, calcados em interpreta
ção errônea da Portaria GB -

I, de 4 de janeiro de 1968, os

recolhimentos devidos aos cofres

da União eram retidos com o

que era frustrado o sistema de

dtstrfbuíção consntucíenal das
rendas federais.

Também outra matéria objeto
de interpretação dúbia foi devi
damente esclarecida pelo Minisb

tro dg Fez!?l:l�!!, que et"'svée da

Portaria n. 289, põe ponto final
na questão .sôbre o pagamento
do IPI sôbre compras efetuadas

por órgãos públicos, quer fede..;

raie, quer estaduaía.J

Acentua o Ministro Delfim
. Netto que todos pagam o IPI,
pois, ao realizar a venda, a

emprêsa cobra junto, com a

mercadoria o impôsto incidente

que, por Lei, deve. ser recolhido.
Assim mesmo, quando a compra
fôr efetuada por uma repartição
pública, a firma vendedora está

obrigada a recolher o impôsto,
pois segundo o Ministro, «a

imunidade tributária não exclui
o nascimento de obrigação
tributéria principal, mas sm

relação 80S tríbutos nela com

preendidos».

I Beda�ão do DÔVO Código
Civil· estará· concluída

em ·novembro

PreFeitur,i· Mun.
de' Màjor Vieira
Portaria de 28-8-1969

Sebaetião Grein Co�ta. Prefeito
Muuicípal de Maior Vi ira, E.ta
do de Santa Catarina, tendo em

viltÍl o resultado da anca Exa-
minedora para o ncurso de
Eecriturâeio d.o D. ,R., resol-
va HOMOL GAR'

Fica bomo II o eoncurso

público de pavi to efetivo do

cargo de Eeorir lin do D. M. E.
R. do quadro "ico município,
realizado no a 25 de -agôsto
da 1969. no qu I foi clRllificado
o Sr) VILSON GRANEMANN
COSTA.
-, Sebastião Grein Costa

Prefeito Municipal
Jair Dirschnabel

Secretário
'

J

Decreto H. 155, 01-9-69

A Comissão encarregada de estudar 8 reforma de Código
Civil terrriínará a revisão até novembro, quando os resultados

..erão entregues ao Govêrno, segundo anunciou o supervisor do

trabalho, jurista Miguel Resle. O nôvo Código terá a mesma

estrutura em vigor, mas enfeixará fôdas as normas fundamentais

dó Direito Privado, com a denominação tradicional de «Código
Civil», embora venha a ser integrado por' preceitos até 9gor�
tidos como próprios da legislação mercantil. A decisão de, aban
donar a idéia de dois códigos distintos foi do Govêrno, de acôrdo

com a opinião da maioria dos juristas nacíonaís, inclusive do

professor Miguel Reale que acha «não haver razões para justi
ficar se a dicotomia da codifícação civil quando se reconhece a' sua
substancial unidade». Citou como modificação fundamental 9 ser

introduzida no nôvo Código 8 substituição da disciplina dos atos

jurídicos, pela dos negócios jurídicos acentuando-se e, completando-
se a linha já adotada pelos autores do projeto de Código das Obrí

gações.Frísou tam- bém que a Comíssão procura manter a' linha

de continuidade do Código atual, cujos artigos serão conservados,

sempre que possível, na sua redação reconhecidamente primorosa.
Os componentes da Comissão Revisora são os professores Tor

quato Castro, de Recife; Herbert Chameun, da Guanabara; Clóvis ""

de Soul:o, e Silva, ue Pôrto Alegre; Agostinho Alvim, Silvio

Marcondes e José Carlos Moreira Alves, de São Paulo. D

S'lblutião Grein Co.te, Prefeito
Municipal. de Mrljor Vieira, E.
tado de Santa

.

Catarina, no UIO

de IU81l atribuiçõe. e da confor·

mida{.ie com aLai n. 194. art.
lO, combinado com o parágrafo
1. do art. 103· da COl'lltituição
Eltadval e parágrafo 1. do art,

95 da Conltituição Federai, re.olve
NOMEAR POR CONCURSO:

Villon Granemalín GOlta, para
exelcer o cargo de Elcriturário
do D. M. E. R., podrãlJ cD» do
qi:uidro úoico do município, D

partir :lelta data;

Prefeitura Municipal de Maior
Vieira, 01 de letembrCl da 1969.

Sebastião Qrein Costa
Prefeito Municipal
Jair Dirschnabel

Secr,etário

Prefeitu�a Municipal
-de Canoinhas

Decreto N. 312, de 29 de agõsto de 1969
Suplementa Dotaçõe., Orçamentária.

Benedito Th. de Carvalho Netto, Prefeito Municipal de

Canoinhas, :Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
e de acôrd.o com o art. 1.0 da Lei n. 885 de 17/06/69, DECRETA:

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

importância de NCr$ 9.407.25, (nove mil quatrocentos e sete
cruzeiros novos e vinte e cinc centavos).

Câmara de Vereadore

011-63 ...... Salário Família

D. E. P.
041-20 - Gratificação adicional

-,

Diretoria Fazenda
068-44 - Escrituras, translados" cer ídões e

083-04 - Percentagens
100-11 - Substituições
101-15,a - 3ratificação-adicional t.em
103-63 - Salárto-famílía peso em e

Fomento Agropecuário
111-29 - Diversos materfaís

I

Obrai Viação
) ,

121-41 - Aluguel ou ,ar
124-63 � Salário-famí

.

S'erviço Saú e
,

151-17 - Gratilic ão prestação serviços extraor inários 200,09
,

153-25 - Materia s, acessór íos de máquinas 2.000,00

Serviçol 'Urbano.

340,00 "

500,00
300,00
500;00
401,25
384,00

-,:

\
Z.OOO,OO

I" 540,00
204,00

209-57 - Eventuais
210-63 - Salário-família

Di.tritol

Felipe Séhmidt - 255-31 -

Marcilio Dias - 287-31
Pinheiros - 320-31

500,00
430,00

Passagens, transportes, etc. 200,00
200,00
300,00

» »

li)»

9.407,25
,

Art. 2. - O presente decreto entra erp vigor na data
de sua publicação, revogadas das disposições em contrário.

CanoiQhas, 29.de sgôsto de 19t'i'9.
Benedito Th. de Carvalho Netto - Prefeito- Municipal
Antonio Souza Costa - Dir. Adm, Exp. e Pessoal n

'Lei N. 897, 02-09-69
Isenta do lmpôsto Terrii'fJtial

Urbano e Predial
Benedito Th. de Carvalho Netto,

Prefeito Municipal de Caooinhal,
E.tado de Santa Catarina, faz
laber que a Câmara Municipal
decretou e eu .anciono a .eguiote

LEI:
Art. 1. - Fica o Chefe do

Podel:' Executivo autorizado a

i.entar' do impôlto
-

territorial ur
bano B Predial. 'o HOSPITAL
SANTA CRUZ de.ta cidade a

partir 'do anc de 1968.

Art. 2. - A' pre,eote lei
�

en

trará em vigor Da data de lua

publicaçíio, 'revogada. ai di.pOli.
çõe. em contrário.

Canoiohal, 2 de letambro de
1969. \ __...

Benedito Th. C!�,.valho Netto
Prefeito Municipal

E.ta lei foi registrada' e pobL
Da Dir. Adm. Exp. e Pelloa!
na , data. lupra.

Antonio Souza:Costo
Dir. Adm. Exp. e Pelloal
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Atividades 'da
Municipal de

amara

.noinhas
ReuniãQ: do dia' 12 de a�e,sto de 69. Presidências- Ve�eador

Tufi Nader. La 'Secretariar Vereador Mi el N. Seleme, 2.& Secre
taria Vereador Adhemar Schumacher e

, ais o comparecimento dos
seguintes Edís: Breulio Ribas da Cruz, ,- ilbeeto Ritzmann, Alfr,edo:
Steinlejn, Alfredo Ivo Paul, Pedro dos autos Cerrêe, Carlos Wagner
JUDior e Guilherme Prust. Hevendo 'úmero legal para deliberar o

Sr. Presidente declarou- erts a p sente reunião. Lida a Ata da
Reunião a'óterior foi- a, me a apro, ada sem retificações. Expediente:
Ofício N.o 134/69, do Sr. Pre 'to,Municipal anexando projéto" de
lei que 'isenta e anula o lançam o da firma Lojas Unidas Ltda.,
sendo que o mesmo foi encamin a à .comissão de Legislação e

Justiça, para .emitir parecer; Gar ° gradecimento de pêsames da
Vva. Maria Tereza Soares Mac 'do. Of

-

N.o 003/59. do Sr. Pre
feito Municipal de Lages, 'com nicando que 'Serviço Nacional 90S
Municípios - SENAM - far

I
realizar nos pro' or dies 26, 2_7, e

28 do corrente 'mês, ;na eidsd
]

de Lages um Semi, rio Administra·
tivo MUI�.j::ipllol, convidando a dilidade cenoinhense p .tal, Ordem
do dia: A Comissão de Legis ção e Justiça 'apresentou a seguintes
.pereceres sôbre os projetos ti ,Lei que autoriza convênio com 8

Associação d� Crédito e ssistência Social de Santa Catarina
CACARESC). Que dá deno nação a via pública. Que dispõe sôbre
nomenclatura de, ruas,' Qu dá denominação, a logradouro' público.
Que retifica, e ratificaI esc tura de doação. Coloesdos os pareceres
acima .referidos ceda �� de per si, a' La' dis,cUElsão e votação. foram
todos aprovados. '''''__ '.' "

Palavra livre: O Vereador Pedro dos Santos Corrêa comu

nicou ao plenârío haver recebido expediente do Deputado Paulo
Rocha Faria, comunicando que a CELESC. 'dentro em breve exten
derá 9 rêde de energia elétrica a Irineôpolls, Felipe Schmidt, São
Pascoal, e Canoinhas -, Taunay - Paula' Pereira. O Vereador
Alfredo Ivo Paul, apresentou propceição no sentido de !l,er oficiado

\ ao Sr). Dr. Engenheiro do D.E.R., résidente nesta cidade. no sentido
. de ser resolvido o cruciante problema da antiga estrada, Do�a
Frsncisca, no trecho compreendido entre Rio dos Pardos- Ieineôpolis,
sendo aprovado por unanimidade.

' .

Cencinbas, 4 de Setembro de 1969'.
Altamiro Ricardo da SH,,� - Diretor do Expediente da Câmara.

(

I'-C-i-n-e--'-r-,�e-,a-t-ro-'"'V-e-]-,a--,C·;'-U-Z·'-:� A· P R 'E S E N T A -:;.-
.

-

H O J E - aI 20,00 hor"l - cenoura 14 anos e

DOMINGO • ai, 14.00 horae '7 cenauea livre

o BANDIDO DE, KAND,AHAR
com Ronald Lewis, Oliver Reed, Duncan Lament,

Yvonne Romain e Catheríne Woodville.
Ferozês bandoleiros invadem a India capítaneados por .um

. arrogante salteador.
-

{ as 17,00 hora. - cenaura livre
DOMINGO

'a. 20.00 horas -:-, ceneuea 1"4 an�1
, I

Vinte, mil Léguas. Submarinas
com, Kirk Douglas. JaDies Mason, Paul Lukas e Pe�er Lorre.

O mais fantástico filme de todos os tempos. É a obra prima do
célebre J.ULlO VERNE. "

,

" .J

Dia 08, &'Iegunda-feira • aI 20.00, hora•• cen.ura '14 anol

Vinte mil Léguas Submarinas
,.

Diaa 09 elO. 3a. e 4a. feira. aI 20 hora. - cen.ura 14 anoll
.,

,

MargretInspet6r acerta

\

com Jean Gaoin e Françoise Fabian. ,

Dia. n ,e 12 • aD 20.00 hora!! - cenlllura. I. anoa

i

Agora Você é um Homem
com Elizab'eth Hartman, Geraldine page, Peter Kastner, Rip Tern,

"

'
,

Michael Dunn,- Tonny Bill, Karen Black e Julie Harris. ,

Um filme atual, um 'filme jovem, que mostra existir ainda no

mundo jovens inesperientes das proibidos ,segredos do amor.
,

DIA 13, .àbado - ao 20.0U ,hora. -- ceDllUra 1-4 anoa e

DIA 14. domingo - ali 14,00 horaa - cen.ura livre

,ÁRVORE DA VI DA
I

{e.
'

17.00 horaa - cenlura livre
DIA 14, dO,mingo ',oc 20,00 horas - ceo.ura 14

anOll1O TOU,REIRO SEM SO'RTE '

,
,

c«;)m Petter Sellers, Britt Ekland, Rossano Brazzi e Adolfo Celi.

�"""I....e"""""""".;�·++".E".�."""""""ImB"_'

PubliciCáo Ofidal da
'

'-no XXIII -- .Canoinhas (SC). 06 de sehmbro de
,

/ ·PreFeitura, '.

Muni�iapalf d-e
'(anoinhas

lei N. 894 de 29-8;'69 Frigorífico ',Canoinha's S.I
Isenta e Anula Lançamentos. F R I C A S A

CaDoinhal. 29 de agôsto de 11969.

Benedito Th. Carvalho Netto
. Prefeito Municipal

.

. /"

E.ta lei foi regi.trada e publi- Frigoríf ico " ! anoinhas
cada na Dir. Adm. Exp. 6 Peesoal .' F R I C A S A
em 29/8/69. ,

Primeira Convocação:

Benedita Th. de Carvalho Netto;
Prefeito Municipal de Canoínhas..
Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal
decrfíto� e. eu sanciono a seguinte

LEI:

Primeira, Convocação:
São convidadosos senhores acionistas do Frigorífico Canoi

S.A .• 8 se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, 00 di
'de setembro de 1.969, às '17 horas, em seus escritórios. na 'Eil
'da Fartura. km: 2, em Cenoinhas, Santa Catarins, para delibe�
aôbre a seguinte ordem 'do dia:

'

a)"":' Eleição de parte da" Diretoria, fBc�' a rellúnct
parecia da mesmo;

b) - Alteração de dispositivos estatutários;
c) '-, Assuntos de interêsse social.

Segunda Convocação'
Na falta de uorli'� para �

convidados os 'senhores a

vocação, à comparecerem à
22 de setembro de 1,969. às·
re!D dos assuntos que figuram na o

Terceira Convocaç

Parágrafo, únic,o - A. de.pe. "

SGIiI decone'nte: d::. p;:;; ..an�c !;lÍ,
correrão' por d\)taçõé. pr6priai do
atual orçamento a .arem .uple
l;Dentadal na oca.ião oportuna. "

Art. 2. :_ A pre.ente lei en.

trará em 'vigor na data de lua

publicação, revogada. oa di,poDi
çõe. em contrário, e 81 lei. 751
de 27/03/67 e 747, de 22/03[67.

.

\
C,.noinhal, 29 de agôlto de 1969.

"
,

Benedito Ih. Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Ecta lei foi regiltrada le publi.
cada na Diretoria de Adm. Exp.
e Pe••oal, em 29 de agô.to de
196�

.
"

'Antonio Souza Costa
/ Dir; Adro. Exp. e Pelioal

Persistindo a falta de 'q segunda con;VOQ
ficam convidados os senhores a�i Ili.lltll!! desta'

.

ciedsde, em te�
convocação, à comparecerem ;; A 'Semblêia Gera

'

xtr�ordinarii
.

dia 29' de serembro \ de 1.969, à 17, 'horas, para, o mesmo II
tratarel!l �d()s assuntos que figj'am 09 ordem

_

.do
.

da prin
'

-convocsçao. .

;f

,

Oancinhes, 15, de, ag8atr de 1.969
_

.

'

,
Frigorífico qanoi,nhas S.A.

Francisco Wilmàr Fr'edrich - Diretor Presidente

Art. .
- A pra.ente lei en-

.

.trerâ e vigor na data de lua'

publica ão, revogada. a. disposí
çõel em contrário.

, )

Antonio Souza Costa
Dir, Adm. Exp. e Peuoal

'lei N. 895 de 29-8-69

Eleva o' Preço de Aluguel
Benedito Th, de Carvalho Netto;

Prefeito Municipal de Csnoinhae•
.Eetado de Santa Catàrioa, faz
saber qúe a Câmaril Municipal
decretou e, eu sanciono a seguinte

L E I;
Art. 1� -' Fica o Chefe do

Poder Executivo autorizado a

,-elevar o aluguel dali lalal do
prédio do Sr. João Seleme. onde·
funciona a Biblioteca Infantil de
Canoinha., BIC, Junta de Servi.
ço ,Militar· JSM - e Agência
do --In'.tituto Bra.ileiro de 'Geo
grafia e E�tatí.tica. IBGE.;_. a

partir de primeiro de iulho do'
corrente ano, plll'a cento e qúatro
cr�zeiro. novos, (NCr$ 104,00).

São convidados 08 senhores acionistas da Fr' o:.'Ífico C,
,ohas S.A., a se reunirem .em Assembléia Geral 'rdinária. De

22 de sehmbro de 1.969, às 16 horas" em U9 escritóriol
Estrada da Fartura. km. 2. em Canoinhas, anta Cátarina,l(

deliberarem sôbre a. seguinte ordem do dia:
a) - Tomarem conhecimento de ela tório da Diretoril

Balanço Gerai,' da Demoustreção da Con de Lucros e' Perdas I

Parecer do Coneêlbo. fisce tudo referen 80 exercício findo em il

junho de 1. 969, sôbee e s delibera áo;
.

, b) - Eleição doa embros, fetivos e suplentes do CODl
Fiscal e fixação de sua grati

.

açã •

Segunda Convoc
,,' Na falta de quorum para 8, rimei convocação, ficam, convidl
os sephores acionistas desta sociedade, em segunda CO�VOC8�
co�p8recerem à Assembléi Geral Ordin

"

no dia 29 de. _seteu
de,1969. às 16 heras, pa '. no mesmo loca

.

tratarem de a8SU'

que fjguram na ordem ' dia dd primeira co ocação.
Acbam�se à di osição dos senbores a' nistas em no

escritórios, os' documen .' s a que se refere' o artigo do Decil

,.Lei 2627/40. ref.,rente ao mesmo exercício.'
Cánoinhss, 15 de agôsto de 1969. .I

,Frigorífico 'Canoinhas S,A.
>Fran'cisco Wilmar Fri,drick ""':" Diretor, Presidenfe

Arold.o

I
C .. ,de 'Càrvalho
ADVOGADO I, I

\ :!scritório: 'Edifício <,Marcia» - Sala %10 (2." andar)
Setor Comercial � Local Sul, Lote 19 - BRASÍLIA - DF

'Advogada pe�ante o Supremo .Tribu�al Federal de
Recur�os e Tribunal Federál

, .
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ii Hora marcada
55 . Praça Lauro Müller;"494 - Fone, 369
..' � ,
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Dra� Zoé Walkyria' Nati�dade ': Seleme
,Cirurgiã Dentista

Clinicá dentária de senhoras e crianças.
Especialização em' Odootopeàia teia,

SINGERi··M
-

.�'--"'--
-

Máquinas
\
.)

,

'50
I

em

iH AiAM

a NCr$ 23,94
•

mensais

JORDAN s. A.
I '

; ;Ai
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REGISTRO
EDITAI

Zeno . Benedito Ribeiro da Paulo Urbaneck e Inês Alves
Silve, Escrivão de Paz, em

.,. ·Martins. Ele, natural de Major
exercício do Cartório do Regís- Vieira-SC, nascido em Rio Bo
tro Civii do município de Major nito no .día 27 de março de
Vieira Comarca de Canoinhas, 1934, de profissão lavrador,
Estado de Santa Catarina. estado civil solteiro, domícílíado
Fez saber que pretendem casar:

e residente neste município,
filho de Izidoro Urbaneck e de

Sebaàtíâo Ireno Rutes e Alaide Dona Pelagia Níejeleskí, 'domí-
Hening, Ele, natural dêste Esta- ciliados e residentes neste mu

do, nascido em Rio Novo no dia 15 ntcípío. Ela, natural de Major
de setembro 1946, de profissão Vieira-SC, nascida em Serr'
lavrador, esta o civil solteiro do- Preta no dia 28 de julho e

miciliado e idente em Rio .1947, de profissão domés ca,
Novo, filho de Pa ino Rutes e de estado civil solteira, domíci íada
Dona Ana Rutes, miciliados e e residente neste mu icípío,
resídentes em Rio N vo ts] muno filha de Teodoro Alves artins

. Ela, natural dêste E ado, nas- e de Dona Carolina vojsrskí,
cida .

em Rio Claro ' dta 20 domiciliados e resid tes neste
de junho de 1949, de ofíssão município.
doméstica, estado civil s te ira,
domiciliada e residente e 'La

geado Liso, filha de Walter
,

ning e de Dona Alzirc Hennln
domiciliados e resi-dentes em La

I

geado Liso nêste municipio.
Apresentarem os. documentos

exigidos pelo Cóàigo Civil art.
180. Se alguem tiver conheci
mento de exístír algum impedi
menta legal, acuse-o para fins
de direito;

Major Vieira, 30, de julho
de 1969.

Zeno Benedito Ribeiro da Silva
Oficial designado

José Romeu Cordeiro @ 'I'erez
Ltcheneskí. Ele, natural de M -

[or Vieira-SC, nascido em

Claro no dia 27 de, . [sneir de
1940, de profissão lavador,
estado civil l'iOlt�iro., à0i·éilia da.e residente nest€o m ntcípío,
filho de Izaltíno Teles#-,Cordeiro
e de Dona Rosa KreJ's!I, domí

ci.li8�o!l e residente;, neste �u
nicípío. Ele, nato/.al de MaJor
Vieira, nascida. ,m Rio Claro
no dia 14 de DO· embro de 1948,
de profissão 'méstica, estado
civil solteira, . omiciliada e resí-

, dente neste unícípío, filha de
Vitor Lic· neski e de Dona
Francisca Jientara Licheneski,
doinicili CiQs e residentes n«!,ste
mUÍlicipio.

.
. (

APtsentaram os documentos

ex,�ja08 pelo Código GivU art

18Q� Se alguem tiver conheci
mento de existir· algum impedi
mento legal,' acuse-o para fins
de direito.

Major Vieira, 1;0 de agôsto
de 1969.

Zeno Benedito Ribeiro da SilvlI
Oficial designado

Antonio dus Anjos e Francisca
Sulina da Cruz, :Ele, natural
dêste Estado, nascido em Toldo
de Cima no dia 05 de abril de
1923, de profissão lavrador,
tostado civil solteiro, domiciliado
em Rio d'Areia de Cima e resi
riente neste município, filho de

pai' ignorado e de Dona Luiza
dos Anjos, falecida. Ela, natu�
dêste Estado, nascida em fiio
Negrinho no dia 05 de nyVem
bro de 1927, de

pro�is
'ão. do

méstica, estado civil .solteira,
domkiliada em Rio, 'Areia de
Cima e residente né�te muniei-

. 1

pio, filha de Salvridór Pires da
Cruz e de Dona IÍsQura Pereira
d� Lima, d.:;miciliados e resi
dentes em Rio d'Areia de Cima

.
nêste município.
Apresentaram os documentos

exigido� pelo CÓdigo Civil art.
180. Se alguem tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento legal, acuse-o para fins
de direito.

Major Vieira, 08 de agQsto
de 1969.

Zeno BeneditoRibeiro da Silva
Oficial designado

. Jos Borges SI ões e Tereza
d Jesus Utkoskf Ele, natural

Májor. Víefra-S nascido em

egeado Liso no dia 30 de se

tembro de 1938, de roflssão

lavrador, estado civil solteiro,
domiciliado e residente neste

município, filho de- Alinor Bor

ges Simões e de DÓDa Maria
Rosa Becker, residentes neste

município. Ela, natural de Major
Vtetra-BC, nescida em Toldo de
Cima no dia 20 de janeiro de

1,950, de profissão doméstica,
estado cívíl solteira, domiciliada
e residente neste munícípío,
filha. de E.stanislava Utko.êki,'
domiciliada e residente neste

município.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Se a!guem tiver conheci·
menta de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para fios
de direito.

Major' Vieira, 15 de' agôsto
de 1969.

.

Zeno Benedito Ribeiro da Silva
. Oficial designado '

C I V I L Concurso
Militar

4. Entrega dOI trabalhos.
4. 1. Data: de 1.0 a 4. de outubro.

4.2., Locais de' entrega: na 13.a· Delegacia do Serviço Militar,
nesta cidade.

5. Texto: deve ter no máximo quioze fôlhal de papel, tipo.ofício.
datilograíadee. Somente um lado de cada Iôlha lerá utilizado e

conterá. no máximo, trinta Iinhas; o trabalho não deverá ler asainadn,

equerimento .de a não ler na fôlha destacâvel, acima.
Prefeito lerá

.

6. P R E M lOS;
projetai das ÂMBITO NACIONAL
m necellárioB, '

tigOl Iubee·
entea.

§ 2. - A licença .e tjará por
meio de alvará, cuja' expedição é
.ujeita ao pagRmeClto

.

dai re.pec·
tiva.· taxa,.

§ 3. - Tratando-Ie de COOII

trução e lIe forem necelláriol
alinhamento., nivelamento. e re·

numeração. lerão 81 relpectiv611
taxaI! cobrada. luntament.e com

o alvará de licença ..

§ 4. - Para a conetroçã9 de
caiai de m&deira. com a área
inferior a 100m2, lerá diupénsado
OI proletol. ficandG ai me.mal

lujeital à autorização para COOII·

trução mediante reql1erimento di.
rigido 80 Prefeito Municipal.

. Art: 2. - A pre.ente lei en·

trará em vigor, da deta de. 108

Pllblicação, r'evogadaa ai

diSPOiii-·I. .Automo'vel
. _. CaminhãÇÕ�I

.

eDi contrário.

Canolnhu, 2 de .etembro de PREÇOS ESPECIAIS
19.69.
Benedito Th. Carvalho Netto C

Prefeito MuuÍcipRl
Ecta Lei foi reg. e publ.· DR

.

Dir. de Adm. Exp. e Penoal,'
em 2/9/69.

.

Antonio Souza Costa
Dir. Adm. Exp. e Pelloal

s
e residente neste município, filho
de José M. de Oliveira e de
Dona Narcíza Corrêa de Melo,
falecida, d iciliado e residente
neste m icípío, Ela, natural de

Major . ieira-SC, nascida em

Maj Vieira no dia 24 de fa
ve Iro de 1937, de profissão
d méstica, estado civil solteira,
omicíliada e residente neste

município, filhe de Constante
Luczkowskl e de Dona Idalina
Martins, domiciliados e residen-
tes neste município.

I Apresentaram cs documentos
exigidos pelo Código Ctvíl art.
180. Se alguem tiver conheci-
mento de existir algum ímpe dí
menta legal, acuse-o para fins
de direito.

M�jor Vieira, 30 .de sgôsto
de 1969.

Zeno Benedito Ribeiro da sa»
Oficial Designado

Publicação OficiAl da

PREFEITURA MUNICIPAL
DE

.

(ANOINHAS

Art.
Poder
alterar

Ido Rodrigues e Lucia K'
che' liki. Ele. D�tural de M

.

r

Viei -SC, nascido em

no di .25 'de outubro
de pr issão lavnd ,

civil sol iro, domi
.

ado e resi
dente ne te mu

.

cipio, filho de
Pedro' Ro ri es e de Dona
Maria Lis a, domiciliados e

resident,s ne te município. Ele,
natur_'Y de

'.
ajor Vieira- se,

nayfda em Co s no dia 16 de

:z;embro Qe 19 de profissão.
íioméstico,

.

estado ivil solteira,
domiciliada e resi nte oeste

município, filha de Jo Kich!!
leski e de Dona Jadviga Kiche
·leski, domic!liados e reS1 entes
neste município.

ApresentarslL os documen s

exigidos pelo Código Civil ar,

180. Se aJguE'm tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento legal, aCUse-o para fins·
de direito.

Major Vieira, 16 de agôsto
de 1969.

Zeno Benedito Ribeiro da Silva
. Oficial designado

José Mendes de Oliveira e

Balbina LuvzkoWgki. :ElE", oatural
de Canoinhas-SC, nascido em

Tamanduá, no dia 16 de agôsto
de 1925, de Nofissão lavrador,
estado civil viúvo, domi::iliado I

Atenção!
Vende-se um terreno com 4.

datas, 'medindo 3.200m2, com

uma casa de mlideíra, em per
feito estad·o, ter'reno todo cercado
à rua' Duque de Caxias, prolon
gamento da Vidal Ramos.

Infórmaçõe:s na Rádio Canai
nhas e no jornal Correi'o do,
Norte.

Servico
, , ,

'1969
Instruções

1. Participarão estudantee dOI níveis superior e mêdio,

2. NÃO ,PODERÃO PARTICIPAR DO CONGURSO: O. PltU.
dantes que poseuam a categoria de militarei da ativa dai trê.

Fôrçaa Armada.; Integrantes da. Fôrça. Policiai. Estaduais. Oíiclaie,
Allpirsntel.a.Ofici&I, Sub-Tenentes e Sargentos da reierva dai Fôrça.
Arma.rlai; Alunol de - Eecolas a Centros de Formação de Oficiai. e

Graduados; Alunoe dOI Colêgios Militarei e funcionário. civil dOI
Minietêrioa Mílitsree.

3.. Tema: O Barão do Rio Branco e a Segurança Nacional.
Tôpicos a lerem abordado. obrigatoriamente:

21. O Barão do Rio Branco:
(8� - lua figura, como intelectual e como homem público

o historiador. o geógrafo, o chanceler;
(b) - seu papel hietôricô; ,

- na defesa dos' interêasel naoionais em particular, 08 con-

I solidacão da" Ironteirae do Braeil;
na adoção de um iastrumeuto capaz de 'suegurar a. pre
sença militar contínua do Bresil 80 longo daa fronteira,
terrestres, visando a sua 'vigilância e defesa .e neceesârio.

2.2. Análiae e diecuesão da atual legislaçãn sôbre o Serviço Militar .....

•eu papel relevante no quadro da Segurança Nacional e à luz
da projeção. da atuação do Barão do Rio Branco.

2.3. Devere. do cidadão, face à. exigência, do Serviço Militar -

no Recrutamento,. Da prelltação do Serviço e. finalmente, como
integrante da Reserva das Fôrça. Armada ••

2.4. AIIIRM, 611 Guarniçõee, li. CSM e ai JSM diitribuirão extrato
dOI! diapolitivoa legai. diretamente relacionadoa com OI deverei

do cidadão, f�ce ao Serviço Militar,

2.5. Para a confecção do trabalho r�comeDda�'lIIe a lieguillte bibliografia:
- Alvaro. Lins � "Rio Branco"
� Luiz Viana Filho - "Vida' do Barão do Rio Branco"
- Aurelio de Lyra Tavares - "Além dOI. Temas da caeems"
- De Paranhos Antunes - "Histôría do Grande Chanceler"
- Paula Cidade .e Jonaa Correia - "Barão' do Rio Branco"
- Affonlo de Carvalho - "Rio Branco"

,

-ÂMBITO REGIONAL

Universitários
1.° lugar NCr$ 400,00 '

2.° lógar NCr$ 150,00

Sec:uDdários
1 � lugar NCr$ 2.000.00 1.0 lugar NCr$ 300,00
2.0 lugdr NCr$ 700.00 2.° lugar NCr$ 100.00
1.° lugar de cada nível concorrerá 00 âmbito nRciooa"
Diplomei de "Cooperação Meritória" - 5 melhorei trabalhol de

cada nivel da R.M.

DiplomaI de ·'0oúperação Meritória" - ÂOI EltabeleqimentOI de
En�iuo qUI: III! ue.tl3carem 00 .eu tl.fôrçu ptila êxitu do Cuuctino.

7. Deeisões das Comissões Juluadoras - não lerão palllÍvei. de recurol'
S. Entrega de premios - 088 lolenidadel relativa. ao eDia do

Relervilta:., 16 dazembro 69.

Universitários
1.° lugar NCr$ '3.000,00
2:° lugar NCr$ 1.000,00

Sec:undários

BATERIAS
Trator

meses

Tabela'
129,70
1,50,50
167,80
188,50
187,30
134,20
175,20
213,20

.

146,90
151,80
181,20
360,00
91,80

Por
NCr$ 80,00

95,00
103,00
116,00
115,00
80,00
110,00
130,00
90,00
95,00
115,00
222,00
24C,OO

N_O
S13A
S7FC
S9FC
S9TB
S9TC
S15B
9BC2
F13N
F17L
S178
13B8P
SEH17-C
12J13A

À- crédito - Consulte-nos sem compromisso.
Rua Paula Pereira, 350 - Fone, 179

.João Seleme & Filho 3x

, .
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Aniversariantes da Semsne
ANIVERSARIAM,SE

HOJE: os jovens: José
Carlos Bollaut e Nivaldo
Wardenski; a menina Alzira
filha do sr. l:.loy Sudotnski,

AMANHÃ: as sras. donas:
Tecla esp. do sr. Ananias
Petrintchuk e Lidia esp. ,do
sr. João Moysés; os 515.:

José .Allage, Vitor Metzger,
Felix Demikoski, João Artner '

Leandro Gonçalves e Antonio
dos Santos' Veiga; a srta.
Rosane Peixoto; os jovens:
Luiz Cezar Pereira e Oswaldo
Tokarski; as meninas: Mar,
lizu filha do sr. 1ahyr D. da
Silveira e Inês' de Fatima'
filha do sr. J4.I!1 edo Trapp;

. Dia 8:, as sras. donas:
Leoni estr: do sr. Ernesto
Bi�hQp Sobrinho 8" MagaZy
esp. do sr. Fernando Rocha;
os 51'S.: Carlos Benkendorf
e Antonio Nascimento; os

jovens: Olivinfi Bolauf e
Marcos Cézar Corréa., a me

nina Katia Maria \ filha dIZ
vvà. dona Paulina Kuczinski;
os meninos: Rubens Gilberto
filho do er, Adamir Veig� e

Carlos" Cezar filho do sr,
Luiz de Paula e Silva.

I ,

Dia 9: o sr. João Scheuer;
a srta. Maria do Rosario de
Fatima Seleme; es jovens

.Siloio 'Almir l!Javét, Sérgio
Tokarski, Edmar Michel e

Pedro I. Colaço; o menino
Luiz Saliba filho do sr.

Osmario Daoét.

Dia to. a srta. l(atia
Regina Collodel; o jovem
Volney BU1gar ât; a menina
Valcy Aparecida filha do sr,

Ademar de Oliveira ,Godoy;
o menino Réginis filho do sr.

Nivaldo Roeder.
.

Dia 11: a sra. dona Márc�a
€$p. do' sr, Ivan de Paula e

Silva; ajouem Walmer Sousa
Caldas; as menimas: Irene
filha, do sr. Yarcos Franz e

Carmen Sylvia ,filha do sr.

Mario Ar/hur Ferrarezi.
I

Dia 12: a sra. dona Marta
esp. 40 sr. Francisco Wiltu
chnig; os STS.: Waldemar
Wendt, João C. Pereira e,

Alcides Gomes; as srtas.:
Odilsa Reny Nader, Maria
Nina de' Almeida. Catarina
Ktoiscien e Sonia Regina
l(nopp; o [ooem Eliseu Car
valho do Prado; à menina
Acioni Bernadet filha do sr.

Manoel Felicio; o menino'
Cirine! Assis filho do sr.

Dionisio Karnas.
'

Aos aniversariantes nossos

votos de perenes felicidades.

SOCIEDADE BENEFIC'ENTE
OPERARIA

( O H V I T E - par� a Tarde Dançante "I'ndependênciaII

A Socíedade 'Beneficente Operária, no desejo de partici
par também, na 'homenagem que todos devemo prestar 68
fedívidades à data Magna .da Independência, far rsaltzar em

sua séde social, dia 7 de sete bro, uma taràe d sante, a qual'
será abrilhantada pelo, melho conjunto da 'sica jo vem de
nosse cídade «OS BACAMART », para tant convida, além dos
seus associados, "os do Clube Can

- hl!!DSe' Elite Tênis Clube.
,

� .

,

Informações ao público, da
parte que concerne ao Beu Depart. C

sua Diretoria, na

,

desejo de proporcionar
uma grandiosa tarde

,

atrativos,

Promoverá' também. grandioso b ile dia 31 de. de:
I z�mbro (fim de ano), o qual, será abrilhantado or <:jo!s conjuntos
musicais, um' par,a aIs-jovem e outro para a v lha-guarda, baile
êste que fará em conjunto com a Sociedade Tiro Alvo_Canoinhe.s.

\.. /

\, C�noinhas, 20 de agôsto d@ 1969.

Sociedade Beneficente Operária - Canoinhas se

José de Almêida Pereira Sobrinho - Presidente
,

..

\

'Notas
'Esp,arsas

A menina moça, Rosane,
filha do casal Dna. Irmgardt e

Hugo Peixoto, estará festejando
hoje' em Mafra, 'seus quinze
anos, com festinha no clube de

campo Boles. 'Parabéns' e tam
bém aos' seus Iamilíares.

x x x

-

\

Ix

,

Acontecerá hoje pela vez

primeira em nossa cidade, 8,
corrída do facho, no percurso
T, Barras a Canoinhas, entre
atletas que nos representarão
em Jcinviile. nos próximos
Jogos Abertos. O grand,e 8eOIl

tf'cimento fsz parte integrante
dos festejos da, Senama da
Pátria. Na oportunidade, hoje
a noite, haverá grande retrete
na Praça Lauro Müller.

x 'x x

E amanhã, ponto culminante

dos aludidos festejos, o grande
desfile, cívico...mílítar, agora com
a parttcípsção de nossa r�pre
sentação nos Jogos Abertos.

x x x ,

.. Viajou pata Joinville 4a. feir'a
última, o conhecido médico dr.
Mario MUtilei.

x
-

x x

,O MM. Juiz, dr. Luiz Fernan
do Carvalho foi assistir o grande
jôgo de domingo do ',Brasil 'e
Paraguai. quando fi seleção
naciooal classificou-se para o

mundial, no México, no, próxi-
mo ano.

'

X : x. X

( No visioho município de Pôrto
União, pràticamente já é paci
fica 8 sucessão do Prefeito dr.
Victor Buch Filho, na' pessoa' ,

do general Moreira.
x x x

O Prefeito Benedito Th. de
Carvalho Netto será indicado
comei Delegado à próxima Con
venção Nacional da Aliança
Renovadora .Nacíonal ARENA,
a ter lugar em Brasjlia.

x x x

"Estive'ram 4a. feira em nOSS8

cidade, mantendo contato com'
o sr, Prefeito Municipal os, srs.

Carlns Pinto da Luz, Delegado
do Míntstérto da Indústri& e

Comércio em Santa Catarina,
dr. Fernando Faria do Gabinete
do Vice Governador, dr. Jorge
Bornhausen e, Cêl. EuClydas
Simões, da Rádio Diário da
Mánhã.

x x x

E quinta feira, <!ia lI, sm

beneficio" do Asilo dr. Malucelli,
a grande noite na Sociedade
Beneficente Operária, com a

apresenta,ção de Evaodro de
Castro e suas fantasias

..

'

do
, aplaudido carnaval carioca.

,x x x

, E &manhã, após, oe festejos
de 7 de Setembro, pela manhã, '

teremos atraentl" tarde espor
tiva 'na Colina Histórica do
Ginásio Santa Cruz.

ESPORTES
,

Para amanhã à tarde. já que. não haverá jôgo da

Seleção do' Brasil, uma boa partida de futebol
'

est�
programada, reunindo as equipes do São Bernardo e da)

Associação Atlética Triunfense, de São João do Triunfo,
no estádio "Wiegando Olsen", em Marcílio : Dfa's. Na

preliminar 'estarão se' defrontando os aspirantes de ambas
as equipes.

CASA PARA TODOS
Rua. Paula Pereira, 501 Fone, 255

A popular Casa Para Todos, lariça a suá maior promoção de
vendas, visando aunientar o poder aquisitivo de tôda a população
da Capital doMofe.·

,

Ternos de nyero" com. etiqueta de gare is homologada' pela
Sudantex, preço normal. do, mercado NCr 140,00,' não compre
por êsse preço, porque a Casa Para T dos lhe vende êsse
terno por apenas NCr$ 75,00. Na8 côr s cláesícas azul-marinho
e prêto. que dispomos de estoque. cu a () mesmo preço, só
Ner$ 75,00 a roupa. Ternoa de c sem Ira e tropical para
adultos apenas Ncr$ 45,00. Terno azul-marinho para La
comunhão, 9 partir de Nc,r$ 19,00.
Camisas de tergal com etiqueta d garantia; manga longa; não
pague Ncr$ 30,0 ou mesmo até Ncr 35,00 na praça, porque 8 sua
Casa Para To os lhe venge es ,8 camisa por Ncr$ 21,00 e

ms nga curta por c,r$- 16.50'� amisas de nylon Volta ao

Mundo, 100% nylon manga long por Ncr$ 9,50 e manga curta

por Ncr$ 7,50. C misas p a erlanças, de nylou,"manga
longa Ncr$ 7,50 e anga cu ta Ncr$ 8,50..

'

Vejam só que preços, prec quentes, você chega na- Casa
Para Todos, encontra, toS lhe e compra pelos preços de
anúncio, valorizando o seu' nheiro em 100%.

\. .

Em tecidos então nem 8 Casa Para', Todos está
arrombando rneemo.

Tecido para colchã '0,72 o metro
Brim arranca touc

;
1.60 o me!ro

Brim gabardine S nta Izal 3,20 o metro,
Xadrês catarinen e 1,80 o metro

Ganga. para pen , largura 4,65 o metro
Chitão por ape as 0,95 o metro
Luízine por a� nas 0,72 o metro
Tecidos estam ados largura de 80 cm por 1,50 o metro

Grande estoque em .tecídos para .ccrtinas por preços que
não encontram oncorrência...

E tem mais ai 8, essa você não deve perder de geito nenhum,
é a liquidação real e qUt'nte de verdade d@ tôda � linha de

8rtigo� de in :rno.
Flanela I a de 1,30 o metro por
Flanela estampada de 2:,10 por
Jáponas 7/8 de cor,vim de 55,00 por.
Japonas de nylon, corvim e velu:io de nylon

'de 45,00 por ,35;00
Tôda a linha de produtos de inverno, quer em

tecidos, 'confecções ou em produtos sintéticos gozam
desconto de 20%.

ConvidaPlos tôda a nossa distinta clientela e a população em

genl, pera que visitem ,8S noSjS,.s novas e modernas instalações e

possam constatar pessoalmente a veracidade dos nossos aoúilcios.

,CASA PARA" TODOS - Rua Paula Pereira, 501- Fone, 255

1,10
) 1,60
45,00

Você já pensou em comprar um TELEVISOR de qualidade
PHILIPS,

\

màior�a. Você acab�rá p,refe�indo
23 polegadas - automático, �evendedor

com Assistência Técnica garantida

Então prócure ,saber ii. preFer�ncia da
TELEVISORES PHILIPS

,

\
) Autori�ado PH I L I P ,5

'

,M'ERHY SELEM,E &
I

C I Ã.
'Rua Paula Pereira: 735 ," CÃ.NOINHAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




