
Bovernadores Ivo.Silveira e: Panlo Pimentel
domingo

.

próxi�o, dia 26,
-,

em ,Canoiobas
Como já tivemos oportunidade de anunciâr, os Governa ...

dores IVO SILVEIRA e. 'PAULO, PIMENTEL, respectivamente,.
dos Estados de Santa Catarina e P,araná, estarão em 'nossa cidade,
domingo próximo, �ia 26, para íneuguração de várias obras.

No vísinho município de Três',Barrss, após 8 inauguração
oficial da ponte Interestadual .ligando 08 dois Estados, será ínau

gurada a nova Prefeitura de Três Barras, apôs o que serâ
oferecida uma grande churrascada às Comitivas' Governamentais .

.

O programa' a ser cumprido em nossa 'cidade, com a
.

ínaugureção do Forum e Núcleo Reliidencial Benedito"? Th. de
Carvalho Junior, foi levado pelo Deputado Paulo Rocha Fatia,
para <aproveção do Exmo. Senhor Gorvernador Ivo $ilv.ei:ra,'
elaborado pelo Prefeito Therézio Netto e MM. Jutz - Dr. Tyého
.Brahe Fernandes Neto. O 'Deputado Aroldo Carvalho virá e!lpe-

.

cíalmente de Brasília para participar de' tôdas as. festividades
.

programadas.

Mensagem ·ao ··Professor
Como .GpverI)ador do Estado nunca alterei o conceito

que, como si�ples cidadão, sempre me inclinava a especial,
. acatamento ao Professor, em, cuja função o idealismo se

,

confunde com o natural impulso vocaclonal. Vejo em cada I

'um' dêsses solícitos educadores,
\

p'ertençam a\ qualquer dos
niveis de enstno em que se especializem, o criador de
mundos. novos para as gerações que se sucedem no decurso
da história humana. E porque assim . o conceito é

:

que o

Professor Catarinense terá experimentado, neste período
de mtaha gestão governameutal,' as atenções com que lhe

'acompanho a missão, de tão alta relevância na sociedade.

Procurando valorizar-lhe a pessoa, a fim de situá-la
em nível de, dignidade que cortesponda à ,nobreza de sua

função, não regateio os recursos de que possa dispor para
assegurar ao magístérío estadual a assistência mais eficiente.

�
E no empenho de ,acentuar a ,influência da classe tudo
tenho feito 'para ptoporcionar meios de aperfeiçoamento
técnico ao professor, não lhe esqueçendo a contribuição na

grande qbra do desenvolvimento comum. Ainda presente
mente' se processam .reformas, no sistema de ensino e no

, 'seu .apareÍháme,nto administrativo, que" não podem deixar
'. i

de coastítuír; para o professorado, uma" positiva' demons
tração ainda de que o Govêrno do Estado empresta importância
fundamental ao setor de Educação e .Cultura, '_

;i" .. � ; / "
'"

,_ '.

Quanto ao Professpr e a significação de sua atividade

profissional. tenho, como governante, dado freqüentas provas
de ccmpreensão do que importa, no sóerguímeate social,
econômico e espiritu\d ,do Estado, a. influência dessa nobre
,e conscíencíose classe,' digna portanto 'das mais'efetivas
simpatias da comuntdade, E de minha parte não lhe faço'
nenhuma restrrção ao reconhecimento dos méritos, quando"
se cogite de proporcionar-lhe cada' vêz melhor posição, nos

'.

quadros do funcionalismo estadual. , ,

.

Pretendo assim haver formulado, �m têrmos que
realçam o meu pensamento, aêêrca dos merecimentos dessa

abnega;ja / classe, a saudação com ':que, no Dia do Professor,
dirijo a todos os membros ,. do ,magistério catarinense incluí
dós, os que exercem funções em estabefecímentos pertículares
as congratulações do Govêrno do Estado. extensivaa ainda
aos corpOlil docentes dos estabelecimltntos. de ensiqo superior
da ,União. ",:,

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 15 de outubro
de 1969.

IVO SILVEIRA - Governado�

Dr.. José Bonifácio da S,ilva·
O MM. Juiz de Direito Dr. José

Bonifâcio da Silva, filho de Canoi
nhas, é uma das figuras de grande
destaque da atual Magistratura'
Catarinense, a pedido, vem-de ser

removido da comarca de Laguna, 3a.
entrância, pa,ra vizinha comarca de

Mafra, tendo assumido su8_: alta

investidura dia 9 último. O ilustre .

e brilhante magistrado, como se

sabe, é filho do sr. Ubaldo Ricardo
dá Silva e exma. espõsa, Da. Julieta
Machado da Silva, residentes' em
nossa cidade.

.

Somos grato pelo oficio comuni
cando a sua posse.

t NOTA DE' FALECIMENTO
Faleceu dia 15, às 13 horas, em sua residência, o sr. JOSÉ

ROMOALDO DE FRANCA.
I • <

'. A família enlutada vem agradece� a todos que a confortaram, e
acompanharam seul funer,ais, t:l cO,nvidam para a Santa Missa de Sétimo
Dia a ser rezada dia 21 próximo às 19 horas, na Matriz Crilto Rei.

A todos sua imorredoura gratidão.
Canoinhas, 17 de outubro ele 1989.
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Rubens Ribeiro
F,ONE, 128

da Silva
CIRCULA AOS SABADOS
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S'uce s\:'sã O Mu n icipa.l
Wiegando Wiesê em'· alio' e patrlólico espírito, de renúDcia possibilitou entendimentos pari candidatura única .

Alcides' Schumacher e, Nivaldo Roeder, respecliv.mente� candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito.
Homologada também, a_- Chapa de Candidatos a Vereadores

. Baldados ali esfor�os fi en-', Dada a palavra, lívre falaram' dade.· o Sr, Schumache� já
tendímentos para" uma candí- os srs. João Seleme e Benedito havia sido cogitado como can

datura única preconizada' pelo 'Therézlo de Carvalho Netto, didato de conciliação anterior
Diretório Regional da Aliança Luiz Fernando Freitas e j sr. mente, ,fórmula que não chegou
.Renovadcra Nacional, em cons- Alcides Schumacher todos bas- a bom têrmo na prtmelra reu-

sonância com os postulados tante apleudídcs. nião do Diretório da, ARENA .

Revolucionários, a facção do Tem condições para exercer a

Prefeito Benedito. Therézio de O Sr. Schumacher, destacou alta investidura, pelo que concí-
Carvalho Netto já havia apon- em seu promunciamento, após tamos a todos sufragar o seu
tado o nome do ilustre e digno agradecer a confiança nêle de- nome, como do seu companheiro
caaoínhense, Sr. WIEGANDO positada, que tudo fará Das, de chapa, sr, Nivaldo Roeder,
WIESE para concorrer, em fai-

..

altas funções que vai exercer, igualmente digno, no próximo
• cha própria o pleito de 30 de para que a notável administra- pleito juntamente com o candi

novembro. A referida candida-' ção do .Prefeíto Therézío Netto dató a Vereador, da preferência
tura já 'estavà Das tuas, a partir não sofra solução de continui-' de cada um.

'

de sábado, com repercussão
das mar! favoráveis e' com a

. adesão de ponderáveis fôrçss
políttcas de todo o município.
'Segunda

.

feira, pelas 18 horss,
em 'reunião previamente mar

cada na residência 'do Prefeito
Therézio Netto, seria escolhido
o seu companheiro de chapa,
como também, os candidatos
à Câmara 'Municipal.

Diretor:
I

T1;ldo estava nesse pé, quando
a outra facção, chefiada pelo
Deputado Paulo R. Faria à tarde
de .2a. feira, procurou o 'sr.
Prefeito Therézio Netto, .naten
tativa diuma candidatura 'única
afinal aceita na manhã de 3a.
feira, em consequência do com

portamento altamente patrióticc
e' apaziguador do sr. WIEGAN
DO·WIESE, renunciando a sua

eandidatura em pról da com
pleta e definitiva pacificação
da- fam{Jia eanoínhense.

..

Neste episódio, é mister que
se destaque,WIEGANDO saiu-se
fortaleçido e prestigiado, res

peitado. por' todos
.

os seus

concidadãos.

A seguir foi marcada a Con
vE'nção pera hom610gação dós
nomes apontados, realizada 4a.
feira, às 14 horas, no recinto
da Câmara Municipal, presidida
pelo MM. Juiz Eleitoral da 8,a
'Zona, dr. Tycho Brahe Fernan':'
des Neto.' Ali compareceram
18 convencionais homologando
os candidatos' apontadas, srs.

ALCIDES SCHUMACHER e

NIVALDO ROEDER,
.

respecti
vamente, para Prefei�o e Vice
Prefeito e) a seguinte chapa de
Vereadores: João Seleme, Gui
lherme Prust" Herlrique Krec
zizinski, Francisco Bueno da

Siqueira, Jayr' Lessak, Alfred�
Franco, dr. Paulo Rocha Faria,
Adhemar Schu'macher, Edmundo
Bittencourt, Pedro dos Santos

Corrêa, AlfredQ Ivo Paul é Beno
Fuck.

Serviço· de Supervls60 Escolar

Relaçõe,s humanas 'e seu '�igniFic'ado
,

'

Lit'eralment� falando; relaçôes 'humanas consiste no

«estabelecimento ou manutenção de, contatos É.ntre seres huma ...

nau. :Ejses contatos se efetuam em situações ae mais yáriadas,
no quotidiano de cafia individuo.

. ,

Em seu slgnífteado mais ampi� e reiativa:me�te moderno;
crelaçõelil humanas» pressupõe uma atitude quê Jdeve ter ortmlzia
no estabelecimento ou na manutenção de- contatos' enfie' a'oj,
pessoas. Essa atitude deve estar alícerçada DO principio de ,rec(),:,
nhecimento dos sêres humanos como individuas dotados de uma

personalidade' singular, a qual merece ser respettada, Isso implica
à compreensão ,·e. conf!iderliçãp das necessídedea de nossos seme"

lhantes, necessidades estas quer, de ordem material" sócial 'ou
psicológica.

. .,'
. ;: -,

,

Que significa, poís, praticar «relações humana's'»? ";

Significa_ estarmos eondicionedos, nos contatos que temos
com as pessoss.> por uma atítude, um estado de espirita' ou umI

modo de ver �s coisas que
"

nos permita compreender o nosso
vizinho, a nossa, amiga, o nosso parente, a nossa colega, o nosso

líder ou o nosso Jider!ldo,� 'respeita.ndo 8 sua p�rsonalidade.· •

A importância dessa atitude é tão significativa que a

ausência da mesmà impossibilita, frequentemente, um aproveita
mento pos!tivo nas relações que se estabelecem entre as pessoas,.

Muitas vez�s, (I inex:stência de c·relações humanas»
conduz 8 um clima de res8entim,�nto. ,provocando umá atitude de
resistênéia, de incompreensão, de ap9'tia, de i!!olamento. Condu-'
zindo ii essa' atmosfera, a ausêo.�ia de creleções. humanas:t
provoca maior eclosão de problemas surgidos entre pes!!oas em

seu. contato u,mas" com as out·ras (as brigas, as discussões� a má

aceltaç,ão das pessoas a quem lideramos ou com quem conVlvémos

são, muitas v�ze8, conseqüência da falta dá mencionada atitude).
Precieamos compreender realmente as pessoas com 8S

quais convivemos. Não podemos olvidar que 'os individuos se

comportam, em algumas circunstâociàs, em d�sacôrdo' com 8

«nossa:t lógica e c�m 08. ,«nossos� padrõelil de !!spectativa. E isto
porque cos sentimentos, a sensibiliçiade e as emoções são quali
dades jnerentes aos sêres humanos, das quais não se desvestem
&0 entrar no escritório, na fábrica ou Da loju.

.

, ,.,

A r�flexão, portanto, sôbre o verdadeiro significado de
«relações humanas» leva-nos a insistir nà atitude de reconheci
mento dos individuos como sêres' humanos. Tal atjtude,' em sua
mais ampla acepção, é que deve condicionar a todós nós nas

nossas relações com as pessoas, com 'os demais membros dOE>
grupos aos quais perten�em08 (quer na família, no trabalho ou
em outros setores da vide). Tal atitude envolve Uma ccompl\eensão
mútua e sincera dos sentimentos e, anseios que todo sêr humàno.
leva consigo:t. v

\.
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.
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Chegou
-,

I'

Vidros eumann

43

Cruz - Canoinbas

• R"

as-
Corôás e 'Flôres Finados

3x

'Atenção!'
Vende-se um terreno com 4

datas. medindo' 3.200002, com

uma casa de madeírs, em per
feito estado, terreno todo cercado
à rua Duque de Caxias, prolon
gamento da Vidal Ramos.

p, A P E L
-

,C R 'E;' P O M
• I'

TÔDAS. AS GÔRES - GRANDE ESTOQUE
IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mai. côre.,

Serviço rápido e perfeito

Tampas, e Borrachas avulsas para os mesmos na
'

Casa Verde
de Joio Ábrão Seleme & (Ia.

Conservaspara
,

MEIO LITRO, UM L(ITRO e DOIS LITROS
Rua Paula Trevisani)

2xncomenda'

I)

:::::1::::::::::::::=:1:0:1111::::::::::::::::::==:::::::=:8:::::::='::::::::::1::===:::::::::::::
r- ,==

\� �

U Draa ,Zoé Walkyria Natividade Seleme ii
..

..

:: Cirurgiã Dentista ii
==

.

!!
55 Clini�a dentária de senhoras e crianças. 5:
=: E'1 O II:
:: spec�a ízação em

,. dontopediafria. ;:
:: Hora marcada .

�
=:

� ir Praça 'Lauro Müller, 494 - Fone, 369 ii
"

' "

"
" '

,
';:::::::::;::::::m::::m:;:::::::=:::::::;:::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::= .

Informações Da Rá dia Csnoí
nhas e no jornal .Correío do
Norte.

Ímpresscra Verde

ue I a sua vez,
à ,noSsa loja�

.. .

I
,

( ..

existiam no Sedan Volkswagen 1.300,
continuam a não existir no VW 1�600:
em vez delas há barras.de torção.
Com uma 'diferença que

'

,

aparece nas curvas: um estabilizador
também no eixo traseiro.
Agora que v. Já viucomo o

VW 1.600 se parece com os outros
Volkswaqen, venha até nossa loja. ,

Não custa nada ver-de perto até
que ponto as aparências enganam.

mais exatos.
Sem falar na maior facilidade para

,

arrancar, ultrapassar etc" )

Ouando v. pisa no freio do
VW 1.600, acontece o

mesmo que com todos os outros ti
Volkswaqen: êle pára.

. Só que mais depressa, porque tem'
freios a disco nas rodas dianteiras,

. Quanto à suspensão, nada mudou,
, As mesmas molas que não @\'!

Mas venha prevenido.
_, Pois apesar de suas linhas

,

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

, O motor continua refrigerado a ar.

, A potência dêle é que mudou:
60 H P, o que deu ao VW 1.600

, uma velocidade também maior. ,

Até 135 km por hora, para sermos

,

MALLON &
I

Rua Vidal Ramos > esquina Barão do Rio Branco

CANOINHAS -:- SANTA CATARINA

Ouro Ltdâ.

Batalhões de Engenharia
,

. �,
"

'

,

.

ganham .equipamento nôvo
O Ministério dos Transportes, liberou recursos no

valor de' NCr$ 32 milhões para compra de moderno

equipamento mecânico" destinado às diversae untdades
,do Batalhão de Engenharia' do �xercito. Por outro lado,
o Conselho Nacional de Transportes vem de homologar
o empréstimo.de 50 milhões de marcos (pouco mais de

NCr$ 50 milhões), feito ao :DNER pelo Sindar And
Friedlanger; da Alemanha Ocidental, Esse!! r�CUrS08

destínern-se ao fíuaecíamento de obus .rodoviárías ao

sul de Mato Grosso, nos trechos que ligam Campo
Grande-Rio Brtlhante, ,e o Pôrto XV ao entroncamento
dessa estrada.

Rêde de revendas atinge. a
.258 milhões de capital,

,

'A rêde de revendedores Volkswegeo do -Brasíl
experimentou um aumento 'de capital da ordem de NCr$
15,5 milhões, no período de julho a . agôsto passados,
subindo de NCr$ 243 milhões para 258 milhões de cru

zeiros novos. Atualmente a rêde VW é formadà por 844

postos' de serviço, distribuídos por todo o território na-
,

( cíonal, em' número proporcíonal às necessidades de cada

região. O conjunto de revendas 'daquela emprêsa pro
porciona .empregos diretos a mais de 100 mil pessoas,
ebtre balconistas, auxiliares de mecânicos, mestres de
oficinas, etc., todos habilitados, por cursos especiais mi
nistrados pela própria fábrica.

SUDENE examina projetos
'� Projetos com previsão de investimento global

I _

no valor de NCr$ 1,6 bilhão, estão sendo examinados.
pelo Departamento de Industrialização da SUDENE, para

posterior decisão por parte do Conselho' Deliberativo do

órgão; Tais projetos, se aprovados, possibilitarão a crísção
. de cêrca de 22 mil novos empregos na região Nordeste.

DoI!' projetos em apreciação
j
destacam-se o da Companhia

, \.

de 'I'elecomunícações da Bahía, com investimento inicial
dE" NCr.$ 202 milhões; O de uma: fábrica

-

de
.. produtos

químícos, também na Bahia, e' o. de uma Indústría dá

pneumáticos no Ceará.

..Revista .aponta ,VW alemã
, ,

Sa. .maior do mundo-
A Volkswagen; alemã figúra como, a 5.a maior

emprêsa do mundo na relação das 200 indústrias gigantes'
fora dos Estados Unidos, referente a 1,968. Essa relação
é organizada anualmente pela «Fortune Magazine», revista
norte-amertcane especializada em assuntos econômico-

I fínancetros, com base no movimento
' de negócios. das

emprêsas, tanto no País sede como nos mercados da
.

exterior. Em .1967 «Fottune» colocara a Volkswegenwerk
na sétima posição mundial. Maiór emprêsa privada da;
Alemanha Ocidental, a Volkswsgen também ocupa a

liderança do parque automobilístico da Europa, situando
se, além disso,' no 4.° lugar entre as maiores fábricas' de
autovefculos do mundo. .
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Instituto Nacional de, Previdência Social
Superintendência Regi'onal de Sant� CatarÚla

Concursos para Escriturário e Datilógrafo
EDITAL

Tendo em vista as determinações contidas na IS. n.? SP 602.3,
ítem 11.1. de 22 de agôsto de 1969, levamos ao conhecimento dos

conc�lf8ados, nas corre iras acima mencionadas. que _9.Srexedeotes das

locelidades cnde prestaram concursos poderão aproveitados nas

'seguintes Agêo(!ias: Ar'araDg á . Timbó • aguá do Sul - Cur,itiba-
nos - São Joaquim • Videira Concó 'a - Chapec6 e São Miguel
D'Oeete.

Os iateressadoa terã prazo de 15 dias, a partir do

presente para apresentaçVde ,o
ão, q,

ue deverá ser a,presentadana Agência em que p�aram o re ectivo Concurso, com a indica

ção dé seu aproveita,Jliento numa das ocalidades/ acima mencionedes,
As ad�m'ses obedecerão, então, ova clessificeçêo de acôrdó

com ,as notas o
�
das pelos candidatos na respectivas Agências e

observads a lo áção nlpnérica do Orgão escol ido.
.

-Florianôpclis, 29 de setembro de 1969. 2x

Ass. Laelio Luz - Superintendente Regional

Instituto Nacional de'Previdência Social'
Superihte'n�ência Regional em Santa Catarina

Coordenação de Arrecadação e Fiscalização
INPS. A�êncià em Canoinhas - Santa Catarina

Aviso às Emprêsa�
(Seguro de A.cidentés do Trabalho)

A Coordenação de Arr �dação é' fiscaÍi 'ção comunica às

'emprêsas que ainda não tiverem i�ada � sua imeira taxa,de-con-

,tribuicão de seguro de' iicidlmtes trabàlho, ue deverão recolher,'
mensalmente, na Guie-de-Recclhimê to, o ,aiôr correspondente a

1/12 (um doze avos) de 90% (noven
J

p cento) do prêmio do

último çorrtrato de, seguro (Art. 82 do guiamento aprovado pelo
decreto n," 61.784, de 28/11/67.

As empeêses cujos prazos e VI êncie da primeira taxa

fixade. estiverem vencidas, devem ntinuar colhendo a contribuição
do seguro com bsse na referida t xa, até .�u ,a mesma seja r�vista.

A falta de recolhimento a�s contrib 'ções, do seguro. na

forma do presente edital, ocasionará o levan mento de débitos,
sujeitos a multa; j�ros e cerreção monetârie.

Canoinhas, 8 de outubro de 1969.

Moacyr José de Lemos - Agente

Instituto . Nacional de Previdência Social
Superintendência Regiona'l em Santa Catarina

Coordenaça.o de Arrecadação e Fiscalizaç�o

Agência do IN P S em Canoinhas - Sánta Catarina

Comunicação aos Segurados Autônomos

Comunicamos ao" segurados autônomos q9� estejam atra

zados com o recothimeneo de conteibuicões .an mmente a janeiro
de 1969, que tendo e vista a Po�taria 0.° 3529 de 10/9/69.
poderão pagá· las parcela mente, 36 (trinta e seis) prestações,
.desde que o requeiram at 51

O pagamento de a

31/10/69, isentará o oorado da m

d,o regulamento. G da Previdê,ncia
Maiore' esdarecimeritos serão prellb

GrupameQto de Arrecadação, nesta locelidd::le,

Canoinhas, 8 de outubro, de 1969.

Moacy1' José de Lemos - Agente

,

s aos interessados no

na A�êocia dI) INPS.

Instituto 'Nacion de Previdencia Social
. �

.
.

Superint'endêncía �'ional em �-eatarina
,

O lNPS éonvoca às �E" "�ategorias Especiais de

Contribuintes, estabelecidos ',' oinhes. que ainda não receberam

os novos «Certificado MatrÍitpJa', 8 éomparecer�m os Agência
desta cidade, si ua Paula Per,eir n.O 328, 'com, a máxima Urgêcia.

Ca nbasp 9 de outubro de 1969. 2x

Moacyr José de Lem - Agent�

•mmlllllllDlI�1I11

Você jáI
mi
III
..
II

I
I

pensou

MER,H SELEME

até
165

Atividddes da, Instituto Nacional de Previdência Social

2x

Reunião do dia 21 de 9g�stO
de 1969. Presidência: Vereador
Tufi Nader. l.a Secretaria: Ve·
reador Michel N. Seleme. 2.0

Secretário ad, hoc: Vereador Wal.
mor A. Furtado, e mais o com

parecimento dos seguintes EdÍs:
Sra. Pedro dos Santos Corrêa,
Alfredo Ivo Paul, Braulio Ribas
da Cruz � Guilherme Pruet.
Havendo númeeo legal para de
liberar, o Sr.' Presidente decl ou

aberta a reunião. Lida a At da
Reuniãn anterior' foi a esma

aprovada'. Expe iente� O cio do
Sr. Prefeito M nicipal encami-
nhado à Casa r poat, ao pedido
de informações omissão de

'Finanças, sôbre Balancete do
mês de maio/ 1969; Ide�'
ênviando à CÁ r� o B�18ncete
do mê,fi de jul
Telégrama d,'
voredo, suP. vis estadual da

Operação B deira te. Ordem do
dia: 8 Com' $0 de Legislação e'

/ Justiça ap sentou pareceres aos

seguinte! ,r()jetos de Lei: que
concede a Ilio para pegamento
de aluguel da residência do Sr.
Dr. Promotor Público da comarca;

Idem que altera o Código de

Obras; Idem, que estabelece a

localização e normas, para esta

cionamento de automóveis de

aluguel, e dá outras providências;
colocados os pareceres supra. cada
um de per sí. a l,a diecussãc e

votação foram todos aprovados.,
O Sr. Presidente designou' o'
Vereador Alfre80 Ivo, Paul para

integrar a Comissão de Finanças.
A Comissão de Redação e Leis

apresentou parecer e texto final
ao projeto de Lei que retifica e

ratificQ esceiture de doação;' co
locado o referido parecer e texto'

final, a, La e única discussão e

votação, foi à mesmo aprovado.
A Comissão de Finanças apre-
sentou perecer sêbre o projeto'
de Lei que isenta e anula ]an··

çamento da firma Lojas Unidas

Ltds.j pôsto o parecer e� sprêço
a l.a discussão e votação. foi

aprovado. Entrou em 2.a discussão
e votação, o parecer da Comissão
de Legislação e Justiça, sôbre o

projeto de Lei que iàenta ioli
pôsto territol\"ial. urbano e predial,
80 Hospital Santa Cruz. sendo

Iaprovad�., E(}t�ou em 3 .. discus�ão
e votação o parecer da Comissão
de Finanças, ,sôbre o projeto de

"

Lei que autoriza convênio com

2x a ACARESC, sendo 9provadQ e ....__IIIiIII • ..

"encaminha,do à Comj8�ão de Re
dação e Leis para exarar parec;er

e texto final. Entrou em 2.a

discussão e votação, o parecer da
Comissão de Legislação e Justiça�
sôbre o projeto de, L�i que eleva
o preço de aluguel, send() aproo
vado e encaminhado a Comissão

de Finanças para �mitir parecer.

Canoinhas. � de outubro de 1969.

Altamiro Ricardo da Silva'
Diretor �o Expediente da Câmara'

.tIlII••••II.llllmmtílBE.llllllllmlllllla••••••Blttlal.iIUJlII••••••IlIiI••,.

em c�1'far um TELEVISOR de qualidade I
Então 'procure saber apre 6incia da maioria. Você - �éabarã ,preFerindo p til L I PSI I

TELEVISOR PHlllPS 23 polegadas - 'automLático1 Reve,ndedo�� ,I
PH I L I_P S com 'Assistência Técnica garantida I

, .
II

& C I A. I
", Rua Paula Pereira, 735 ., CANOINHAS

.

,

,II

....._••III1I1.II IIII•••••••••III•••••m•••••••1I••••1

Câmard Munici

pal de C�noinhds

Superintendência Regional' em Santa

AgênCia do INPS em Canoinhas

Aviso às Ernprêsas
Ficam as emprêsas, sujeitas ao âmbito dêste

Instituto,' e que ainda não trocaram os antigos Cartões

de Matrícula dos ex-Institutos pelo nôvo
'

'lcado de

Matrícula do INPS, convocados a fazê- x' comparecendo
,80 Grupamento de Arrecada ão,' sito ' ua Paula Pereira,
328 em Canoínhas S.C�

-,

Outrossim, ficam as r e' as emprêsas cientifica-

das de que a partír dê 1.0 'ftovembro vindouro. '

-

a)' Os Bancos, i ete ;velmente, não receberão

contribuições se apresEmt ção do nôvo Certifiéado
de Matrícula o INPS�
b): Nenhu erá recebido' sem a

Matrícula do INPS;apresentaç o

c) Serão ecusados os pedido
Quitação (CQ) e de Regulari de de Situação
(eRS) das emprêsas pão cadastr da.s no INPS.

,

Canoínhas, 13 de outubro de 1969. 3x

Moacyr José de' Lemos ..;,,;,. Agente

,

Chegou

DECORtlNT
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" Ao c,omprar Café., I�mbre�sê II
"

"

"
-

"
-

.� C A F É" B I G· I
..

..

� ::

� é o Café dos que, conhecem Café, �i
-

-

"
-

, ii Torrado, moído e entregue no mesmo' dia 55
"

-

-

' -

55 em todos os pontos da cidade. . J ::
"

-

"
-

"
-

�
_..111_ _

�

� _ fI••••;.�
1iIJ _••••_ iI.1J••o lIIm

I, ;""

Tinta 'plástica para
,

'

interiores e exteriores

(ASA ERLITA

A CASA VER·DE
Seleme "r(ia.João Abráo'

recebeu, grande e variado sortime�to ge I
calçados, para homens, senhoras a, crianças.

que oter,9cem pelos melhores preços 'da 'praça.'
3x
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NOTAS ESPARSAS
Regressou de Florianópolis,

3a. feira li noite, o MM. Juiz'
de Direito da comsréa, dr. Tycho
Bf&he Fernaodes Neto, acom

panhado de sua exma. familia.

o jovem e dinâmico índus
trtal, sr, Oldemar Mussi, aní
versaríou 2a. feira última re

cepcionando seus vários e inu
meros amigos,. com uma glande

•

Aniverserientes da .Semene
ANIVER.SARIAM-SE a srta.. Eneida' Michel; o

HOJE: a sra. dona, Ivone jovem Renato .Siloeira; as

esp. do sr. Itomar . N. Jung; meninas:. .Leonide Lourdes
os srs.: Waltrido Langer e filha do sr. Felix da Costa
João Alberto Nicolazzi; a Gomes e Janice AParecida
srta. Sir-ene Wolkan; os me. filha do, sr: Ary Wiese," os

ninas: Paulo César filho do meninos: Carlos Valdir filho
sr, Paulo Tokarski e Aldo do sr. Carlos Dolla, Jonas
Zigmar filho do sr, Waltrido filho do sr. Otavio Possamai
Kr/jger. e Luiz Cezar filho do sr:
AMANHÃ: a sra. dona Pedro Link(js'ki. '

Laura esp, do sr. Vicente . Dia 23: as sras. donas:
Perciak; os srs.: Douglas Iria esp. do sr,

-

Edmundo
Benkendorr e Orlando Buba, Pscheidt, Marly. esp. do sr.
residente em Fõz do Iguaçú-; ,_Herbe,t Sorg e Palmira esp.
a srta. Doris das, Dores do sr. Manoel Feticio; a sita.
Marim Becil; o jovem Ademir Regina Ferreira, a, menina

I 'A. Pereira; as meninas: Maria Etenice filha do sr. Nivaldo
Bernadete filha do sr. CIo., Roeder; o menino João Oscar
tardo Stratmann : e Maria filho do sr. Oscar Pereira.
lzabel filha do sr. Antonio Dia 24: as sras, donas:Tokarski. Maria eep. do sr, Horacio
Dia 20: as, 'sras. donas: Costa, residente em Xanxerê

Diraseli Maria esp,' do sr. e Otilia esp. do sr. João
Levy Damaso da Silveira e' (Irosskopt Segundo; os srs.:
Joana esp. do sr. Zenão Alfredo de Oliveira Garcindo
Mazurkevicz,' o sr. Alex Mi-, e João Tokarski, residente
chel; os' jovens: [ulio A.. . '. em Timbõzinho; o iooem
Orgecoski e Jacó ·Warderzski,· Leonardo Franz.
a menina Ingrid Beatriz filha
do sr. Alfredo Sorg; o me

nino Cezar filho do sr. Aloisio
.Partala.

.

Dia 21;' a ·sra. dons Idelmirs .

esp. do sr. 'I altrido Schramm; F A L E C IM E.N T O
os srs.: Mario Edson froehner
e Paulo Bockor; a, stt«. Maria
Bockor; O jovem Amir 'Seleme;
o menino Rogério Marcos
filho do sr. Felix Demikoski,

Dia 22: as 81OS. donas:
Helena esp., do sr. EPami-

,

nondas Stmões e E/ydia esp.
do sr. Antonio Melo resido
em Paula. Per�ira; os s, s':

Carlos Dreher, Antonio Vai/ate
e José Ovande W rublewski;

Aos aniversariantes nossos

sinceros parabéns. '

,
"

, f'alee,eu dia 14, terça-feira
última, o cidadão JOSÉ DE
BARROS, residente no "bairro
da Agua VerdeJ nesta cidade.

Sua tamitia
..

consternada
convida parentes e amigos
para a Missa de 7.0 Dia�
que fará celebral"dia 20, se
gunda feira, às 19 horas, na
Igreja Matriz Cristo Rei.

CllnoinhasJ outubro de 1969.

',----------------------,....,
CruzCine Teatro' VeJa

-:- A P R E S E N T A -:-

Ho J E .. ai 20,00 horal - ,cenlúra 14 anol

'Meninoo a Onçae
. ,

com Jày North, Martin Milner, Joice Medows e outros.
Uma comédia sem precedentes, para quem gosta de rir...

. Em technlcolor.

DOMINGO • ai 14,00 hora. - cenlura livre

O MENINO E A ONÇA
DOMINGO ••• 17,00 e 20,00 hora. - cenlura 14 anol

A Prova do Leão
com Ken Gampu, Gert Van Der Berg, Cornel Wilde,

elint Johüston e Don Peters.
Uma emocionante e selvagem caçada, humana. "

DIA 20,.egunda-feira • a,1 20,00 hor••• cenl1,ua 14 anol

,A PROVA' DO LEÃO
Dia. 21 e 22, 3a. e 40. feira - ai 20 hora. - cenlura 14 ano.

Sanha Selvagem
c/Edmond O'brien, Dean Jagger,-Forrest Tucker e Harry CareyJr.
Milhares de índios numa cavaJg�da terrificante, sedentos do

,

sangue dos Inva,sores brancos. I
.

'

Dia. 23 e 24; 5a. e 6a. feira - ai 20 hora. - cenlura 18 ano.

Crime de Amor
clBeyla Genauer, Carlos Alberto, Joana Fomm e Carmen Klainberg.
O mais dramático e impre&sionante caso da 'vida real, inspira a

ficção, um dos mais iD;lportantes filmes do cinema brasileiro.

DIA 25, lábado • a. 20.00 hora. - lenlura 14 anol' e

DIA 26� dOfuingo • a. 14,00 hora• .....;. cenlura 10 ano.

Elas querem é Casar
éom ScIiirl�y Maclaine, David Niven e Giz Jong.

Aguardem para breve:

Anjos Rebeldes - Dois na Lua - Hotel de Luxo

�--- --,

churrascada na chácara do ad
vogado dr. Saulo Carvalho.

x x x

Esteve em nossa cidáde o

advogado dr. João Carlos Ra
mos, ex-Promotor Público de
nossa comarca e aqui bastante
relacionado.

x x x

O sr, Basilio' Humênhuk deu
um giro pelo Estado, de São
Paulo, visitando seu irmão Pe.
EmBio, na cidade de Viradouro.

x x'·x

N� optsódío da sucessão du
Prefeito Therézio Netto, O sr.

Wiegaodo Wiese, candidato po
tencial em disputa eleitoral,
com SeU alto e patriótico es

pirito de reaúncía juntamente
com outros companheíros pos
sibilitou o acôrdo para as can

didaturas únicas de' Alcides e

Nivaldo. Wiegando saiu do

pareo de viseira erguida, res

.peítsdo e consagrado por todos
os seus concidadãos.

x x x

O Bispo Dom Orlando Dotrí.:
em seu .prímeíro contato com

seus peroquianos, deixou a mais
viva, dali impressões, prestigian- ,

do' com SUa hoàrosa .presença
os grandes festejos, religiosos
e populares da inauguração da
.nova Igreja São Francisco, no

bairro do Campo da. Agua
Ve�d�·

'
.

x x x

Segue célere It construção
da linha dE!' transmissão para I!l
vila de Taunay, a cargo da
Prefeitura Municipal, cuja inau

guração está prevista para o

próximo mê�.
x x.4,x

Dos .maís animados e con

corridos o último baile das

debutantes, sábado último, nos

salões do nôvo Clube Csnoí
nhense. As dansas prolongaram
se madrugada 8 dentro ao som

de animada orquestra. Parabéns
80S dirigentes de nossa princi
pal sociedad�.

x x x

No 'visinho município de Ma

jor Vieira, igualmente, bá uma

única candidatura para a sucessão
do sr. Sebastião Greln Costs, nas
pessoas dos srs. Miguel MarAó
e Claudio Gadotti, registrados
pela ARENA. Já em Três

Barras, a luta se'rá· travada
entre o sr. Lourival Bueno e

José de Souza, ambos também
da Aliança Renovadora Nacional.

x x x

P�lo campeonato dá cidade,
tivemos domingo último, na

baixada, o encontro entre Bo
I ta fogo e São Bernardo regis
trando um justo empate de
1 a L

x x x,

Amanhã, em prosseguimento
teremns S. E. Palmeiras e São
Ber:-nardo. Vamos todos cooperar.

filmes Culturais - Convite
Salão da Comonidade Ev. Luterana

segunda (eira dia 20 - 20 h

Programa em alemão:

f) IRrS DIAS EM BERLIM
• incluindo o casamento

(alegre e divertido passeio 'pelos
lugares pitorescos de Berlim, visita
ao setor Oriental, algumas cerveja
rias, jardim zoológico e as bodas).
2) UMA MIMa DE caRVÃO (colorido)
(como se trabalha e comó funcio

na tudo em uma mina e outros
filmes de interêsse geral).

A<iRADECIME'NTO
O «Lar de Jesus» vem por

meio dêste /joroal, agradecer a'

doação de NCr$ 25.00 e balas

que as s�pervisora& escolares
angariaram no, comércio local
por ocasião da cSemsQ. da

Criança:t.
--

I

Grupo Escolar Saga Coração de Jesus
Agradecimen�o

;

o CORPO DOCENTE e DISCENTE do Grupo Escolar
«Sagrado Coração de Jesus» expressa seus efusivcs agradecimentos:

6) ao Sr. Ten. Cor. do 3.° Batalhão da Policia Militar
e· Prof.' Ten. Nelson Coelho e demais participantes, pela promoção
e' realização de um programa desportivo, muito apreciado, em

homenagem às crianças;
-

'

. b) ao Sr. Presidente do Lions Clube, Dr. Saulo Carvalho;
e seus distintos colaboradores, pela grata surprêsa da generosa
oferta de maçãs aos alunos dêste Estabelecimento;

c) aos Srs, Adilson Zaniolo e Luiz Freitas por, terem \

proporcionado tanta alegria aos escolares dêste Grupo Escolar;
com a sessão cinematográfica no dia 13 do corrente.

- . '

A TODOS, DEUS RECOMPENSE.

<irande torneio a ser realizado em
\

Papanduya nos .dias 18 "e 19 de outubro de
1969, na, 'Sociedade Hípica Papanduvense
Cam os seguintes-animais: �e propriedade dos srs.: L�calidades:

Butriuho
,

Vitoldo Garrett Santa Leocâdia se1
2, Baião Vitoldo Garrett Santa eocádia se
3 Prêto Ezildo Budant Canoi ali SC
4 Ilusão Ezildo Bodant Csn nbal se
5, Corre Darci da Silva Mo ma SC
6 Ga:Jeia � , Darci da Silya ema se
7 Seteno Artor Zabatcke pa PR'
8'" Broto Frencisco Selenka ebon Regie SC
9 Morena AVlnor Carlín Caçádór SC

A Socieda Recrea va Papanduvense,
convida o povo e ores do Turff das

Rédias, para.' uma da
'

tardes d grande atração em

Papanduva, pois trata- eos de grande fama,
Com início às treze horas 18 de outuli>ro.,

Dia 26 de de 1969
,

A, o grande dalafio entre OI

Sr. Valmor Gadotti, da

ÍPICA PAPAN':
DUVENSE, o gra e páreo êntre OI anhDai. ANÍ'ASMA de

propriedade do Sr Julio Tortato da cidade de Curitibano.; MICK
de propriedade Sr. Ari ClaudiDo dOI Santol :le Rio do Sul II

ÔLHO NEGR de propriedade do, Sr. Antonio Silvio Scbadeclt
de Papandova. Na diltância de 400 metro." àl treze boral da tarde;
pela elevada apolta. um mil e qoinbeotol cruzeiro. novo••

'

Serã umas das maiores corridas dos' últimoS
tempos. na Hípica de Papanduva. Convidamos o povo
em geral que não deixe de assistir êstes C0]OSSOS de

páreos, um melhor do que o outro. � Ix,

A DIRETORIA

"

AGRADÉ�/IMENTO
.;\

,o SERVIÇO D� SUPERVI- I+colabóraram:SÃO ESCOLAR, vem por ,meio Sr. Mario Mayer,
.

sr. Miguel
dêl!te órgão, agra.decer ali �es- Procopiak, sra. Nereida C. Côrte,
,soas que tão gentilmente .cola- srta. Eulalia Glaba, Dr. Antonio
boraram para a festa 'da criança' Seleme Dr Jaime Seleme Ora.
do i�terior' que aeria realizads Zoé Sf!iem�, Pr. Grimaldo: Fur
no dia 11 dêste, mas que por tado sr Rimon Seleme 'dona
motivo d� mau tempo r�inante . H&idE' 'd� Oliveira, srt!!. 'Dirce
n.ão foi passiveI conduzI-las, à ,Tokàrski, sr. Ingb �olmann,
Cidade. .

,
'

dona Ursulina Alves, sra. Rosi
Outrossim comunicam que os Z8niolo Freitas, Gráfica Santa

donativos -foram entregu!!!! 80S Cruz, H: Jordan. 1
asilos: Dr.' �olando - Lourenço
Malucelli e Lar ,(�e Jesus.\
Agradecemos.'mais uma vez

,as pessoas que tão boa vontade

Com o sorriso da criança vai
também o nosso agradecimento.

Equipe dá Supervisão Escolar

Brihqúedjos e enFeites de pinheirinho
, .

Sem concorrênda ná Casa Verde de

João Abrão Seleme & Cia. 3x
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dando as boas
/
Cumprirnentarnos..
aqui presentes a visitantes,

,
,

'município
.

,; de Três Barras,
, nõvo Forum o

/

autoridades

por
, do

vindas, com

ocasião 'da

Núcleo
da

inauguração
Residencial . Benedito

estada' entre nós, a tõdas as

oficial de importantes 'obras
Therézio .de Carvalho I

;,.'

vizinho
do'

votos de' feliz

� . "

Comarca, construidos
I

em , nossa

Número lO�'AAO XXIII CanoiAhis' - Santa Catarina, 25 de 'outubro de 1969

I

� Convite
o Prefeito MUDicipal de Três Barras tem o prazer de

convidar V.Éxa. e Exma. Fâmília para as: solenidades de ínaugu
rações do Edifício

I

de MUDicipalidade e da PODte Interestadual
sôbre

'

o Rio Negro, que serão l,vadas a efeito no Ma 26 do

corrente, com a seguinte programação:
As '9,00 horas � "recepção da Comitiva do Exmo, Sr. Gc-

verDador 'do Estado de Santa C,!tariDa, Dr. Iv a Silveira, DOS

li,mites dêS,te:,MUD�'cí�iO êom Mafra.

As 9,30 ho s - Inauguração da Est'adua" de

Barra Grande. .

Às 10,00 hqr�� inauguração o E�Uficio da" Municipalida�
de, Que abrigará a p" feitura unícípal, Coletoria Estadual e

Delegacia de Policia.
, ,

•

i.

As 11',00 horas .:. II �Didades de in_auguração e bênção da

PODte, que ,contará ta ém\ com a presença de S. E*a. Senhor

GoverD.dor)i,! Estado ,Cio par�á, Dr. P�UIO .Cruz Pímentel,

demo." !:::::. :::::::':::5G;::.�:�:':O��d��::::::'á�
, 'ções dessas Importantes obras, t;:�eradas pelo. }?OVO Tresbar-

rense, agradece. ',. '\
Pedro Merhy Seleme ....... Prefeito Municipal

,

Três Barras, outubro' de 1969.

Aos
"

de'
meus

'.'

amigos
, . '

Canoi�has
,

,

'C�rtas coisas que se desenrolem através de atitudes e'
de ato. DOS -le,vam 'muitas v.ezes'" a dize� algo. que DUDCa deveria..:,
mos dizer. Sei perfeitamente que quando estamos em fase de
sérias decisões deverá sempre haver por ,parte de homens
Públicos, aquêle espirita de .resignação, desde que iflit!l resignação
.trsge reais proveitos a coletividade que pertença, )

peva aos meus caros amigos, na verdade, uma explicação,
para que as opiniões D�O se ,firmem errôneemente em boatos

que não cendígam com a verdade. N'a realidade fui convídado a

encabeçar a chapa para o elevado cargo
\
de Prefeito dêste

município; normal mesmo.. porque qualquer homem Público tem
o direito de aspirar' servir a sua terra, da melhor forma possível
e' O fàz com dilltiDÇão. QuaDdo o carga que ocupa tenha- sido

homologado pela vontade' popular, no entanto, quando êste
_
convite me foi transmttído, sabia eu que, em razão de ter ocupado
com lDuita honra por dias o elevado cargo de Prefeito, na'
.ausêncía do ,ataa1, quando erQ viagem a convite do 'povêrno
-

Alemão se afastou do país, só o fato de ter sido ocupante dêste

pôsto, por si só, Dão daria a' mim, cODdições de aspirar tal

eandidatúra, isto relatei aos que então m�, fizeram o \convite,
IDas mesmo assim Daquela oportuDidade, aiDda r�cebia eU a

iDcumeência de levar aos ..meus pares de diretório as preferências
do grupo' que estaya;8'me fazer o cODvite, prometi que 'tudo
faria para que agu�las preferêDcias �fôssem Da verdade aceitas

pelos D;U!Uil p.a·res de diretório, e que Da maDhã seguiDte poderiam
me procurar para sabpr a resposta.

Para miDha surprêsa no amaDhecer do dia marcado, já
se achava deliberado pela maioria a soluçA0 política que hoje
se maDtém. Natural que aquela feIta de cODsideração e de
amizade me ferisse profuDdameDte, levaDdo-me realmeDte a DAo
mais paf;ticípar das cODv<.!rsações, que �e seguiriam depois. A&sim
é que, Dã-o estive preseDte à hcmologação das candidaturas e

,não es�i!e preseDte às demais reu�iões�
Não' S01:1 portaD�o partidário' de tais escolhas, embora as

olhe com respeito, como !t0m�3D Público. Ao relatar publicameDte
o exato acoDtecimento, Dã_o IDe leva aqui qualquer mágoa ou
vontade de polêmica" apena! o direito da traDsmitir aos meus
velhos e caros amigos o que Dá verdade acoDteceu.

C��oinhas. 22 .'de o�tubro' de 1969.

Tufl Nader - Vereador·

Nota de
!.J

FaleceQ&;, ,.m, Curitiba, oDde
re8idi.) apÓll; prolongada 1D01es
..tia o sr. ELIAS KOURY, dei
'xando viúva e filhos. O saudoso'
extinto era casado elD seguDdas

Dú:�cias com D. Necerin Isphair
e é .ôgro do iDdustr�al

.

sr:
Oldemar Mussi. NOBSOS pelarei

t
à familia enlutada.

no

, Junior e

cidade

Di,retor:
.i-:

Silva
I

FONE! 128

Rubens Ribeiro da
I

CIRCULA AOS SABADO�

Governador IVO SIL;VEIRA
amanhã

CAIXt\. POSTAL. 2

Comitiva,, . ;

Povo nas, ruas para
Afim de 'iDaugurar

o aôvo Forum da

r
Comarca e o Núcleo
Residêncial Benedito
Therézio de Carv�lho
Juníor;Canoínhas terá
a honra de hospeder,
amanhã, o Governa
dor ivo Silveira e sua

Comitiva, em- sua

segunda visita oficial
ao DOSSO Muoicipio.·
,

S.' ExcelêDcia que
veío a primeira vêz,

,

em fevereir;o de 1968,
O Prefeito Therézio Nett� quando da Inaugura-
é o aDfitrilo da visita

. ção 'da Dava rêde de
.

goverDameDtal energia elêtrtca da
�============!!

' cidade e pedra fun-'
,dameDtal do Forum

a ser tnaugurado, por'/�certo, ternos certeza,
verá e sentirá uma Canoínhss mais desenvol
vida, crescendo @' prosperando, acompanhando,
também, o notável desenvolvímento nacional,
fruto; é óbvio, da solução definitiva do proble
ma energético e' o labor' constante dó 'povo
canoínhense,

'

, Contudo, S,' ExéÍa. também verá e sentírá

por certo, dois novos e' grandes problemas que
DOS afligem, um' DO setor educacíonal e outro
DO setor rodoviário.

Centenas de 'jovens, coocluerh o ..,giDás,io
todos os anos e estã.) por ai, sem rumo, os

desprovidos /de maiores recursos, para prosse
guirem .os seus estudos, única e exclusivamente
por falta de Curso Cientifico, oficial em nossa

cidade.

Com a iDaugura'ção da pODte sôbre o

rio Negro, ligaDdo os Estados do ParaDá e

SaDta Catariaa, temos mais uma 'sangria Da

ecoDomia catariDeDse, com a exportação de

�"e ,sua

er nossa ,cidade
h9R1enagear ,S.\ Exda.
DOSSOS produtos
pelo porto de Pa

raDaguá; diante da
excelêbcíâ das vlas
de comuntcaçâo,
asfalto, "embora,
mais dístante.
Carecemos, com

urgência, a solução
dêstes dois proble
IDas, a criação do
Curso Cíentíüco
para funcíonar, já
8 partir do ano

vindouro e a tão'
falada

.

e sempre
prometida, éstrada '

CanQ:iDhas a Mdra,
'cao?íinho natural
para o porto de

"I I. Exeia., o Governador '�São Francísco, vale
,

' Ivo Silveirado Itajai e capital, Ib:============;=!!
da nossa produção.

É mister, Senhor Governador, que ,aler
temos V. Ex,cia� A base de nossa economia, ' •

madeira, e8t� com seus dias contados,'embora
o Intenso reflorestamento em DOS8:a região"
senão o maior ,do Estado. e ,8 sua, Industrtalí-'

- zação seja feita em bases racionais, devido a

clarívldêncíe ele conhecídas firmas locais.

Assim, os recursos fornecidos pelo FUN
DES,C, órgão estadual que y. Excia. houve por
bem criar, carece de maior dívulgsção entre
as classes índustrtaís, para qUI(! Canoínhas seja
também integreda DO pIaDO de aplicação do
mesmo órgão;

,

,

OS DOSSOS agrade�imeDtos, SeDhor Gover
nador, pelo que já foi realizado e os DO!!S08

I

votQS de uma feliz estada em DOSSO meio,
cujo, povo o ,abraça efusivamente.

I

f

PROGRAMAÇÃO ,OFICIAL DA VISI;:
SR. ,GOVERNADOR[

SILVEIRA, E SUA COMITIVA ,
O

.

Prefeito Municipal, Benedito Therézio de Car�:
valho Netto, ter;n a honra de convidar o povo em geral!
par� participar das festividades c;le re�epção a S. Excia. t
o Governador do Estado e s�a Comitiva, amanhã, dia 26, Icom o seguinte programa: <

"
,

I
'às 14,30 horas: cODceDtração ellcolar na' Praça EmiliaDo Seleme, i I

para as boas viDdas; , �
, I

na Praça Lauro Mül�er: desfile cí�ico militar,,!.participaDdo, além da Policia �ilitar, os S_!!guiDtes I •

Estabelecime�tos de EDsino: Colégio Comercial 'IIde CaDoiDhas, GiDásio SaDta Cruz, Colégio Sa-
I

grado Coração d� Jesus e Ginásio Silvio Pélico I
de Freitas Noronha, com a colaboração da Banda I
da Poltci. MUitar do ParaDá; I
iDauguração do Núcl!!o Residencial Benedit
Ther(>zio de Carvfllho Junior, pelá GeDeral J08�
Miranda Barcia,;DO. PresideDte da COHAB��C·
inauguraçãõ do Edifício do For�Dí da Co'marca

'

por S. Exçia..o Governador, Ivo Silveira;
visita ao Colégio Comerçial.

Banco do
,

.

Brasil
\

TA DO �,,}{MO.
IVO

,

A agêDcia' local do BaDco do'

Brasil, estabelecimeDto. de cré-/
,dito, sUHtentáculo· de todo-o

nosso graDde lDovimento indus7'
trial e comercial, vem de r'eceber

, DÔ�O e 1D0derDo mobiliário,
tipo padrão, adotado agora em

tOdas as agências. O gerente.
às 15,00 horas:

em Dossa cidade, sr. FerDando

,Rocha, comentaDdo ,tôdas as

inovações introduzida. e ado�'
tadas pelo" Banco do Brasil,
disse-nol que a 'agência local,
aumentando sempre seus limites

operaroionail, ,eat6 apta a atender'
tôda lui vaata clien.tela, em

tôd.s ai 8uas carteiras, seu

_principal objetivo.

àa 16,00 horas:
I

à, 17,00 hQras!

�8 18,00 horas:

v

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"ubllc�ç60 Oficiai· da .,
'

J
.,

t· d
'

'

•

PrefeitDr� J,,�Eipal de Canoinba,s-S.C. D��,� j!ns�sc���.;�.�d�r��!�m��
Decreto N, ,g·13( de 16' de outubro de 1969" Cancieha .•,', 26 de outubro' de. Querem um encontro mensal em que, lítúrgtcamente, possam

1969. responder ao apêlo que o Concílho lhes faz:

Benedito Th. Carvalho Netto' "CONSTRUIR UM MUNDO MAIS JUSTO E MAIS FELIZ
Prefeito Municipal NaS BASES DE UM AMOR SINCERO E DE UMA FÉ SOLIDA".

António Souza Costa Para Isto, eis uma equipe central, encarregada de plans,
Dir. Adm. Exp, e Peesoal [àr, avisar e enfrentar o risco ... :,

'

Joana Raquel Seleme 3.8 Série do normal
Irne Bíluk \ »»»

Janete Bauer 'ttz 28»»
Salete Barbosa »»»

_Maria Dalva Furtado 1.8» »

Janine Michel »»»
,f' Márcia Rodriques 4.8 Série, ginasial
Elia.!!_e Zípperer » »

:Ana Lúcia Wendt »»

Mlrani Camilo /' »

Sônia Soares ' »

Gilda Gallotti W,illanova »» »

CONJUNTO BAC�MARTES

Instituto NacionaFde
Previdência Soci'al

,
�

Agência. er '
C'anoinhas

,

A�
I S O

,

De 8côrdo om a orientação
do Se. Repe'!! 'entante da Arre
cadação e Fi calização, ficam as

emprêsas

,a(.,
" aixo rF!lacionadas

convocadas a <:!omoarecerem a

Agência' do INPS,
-

sita à Rua,
Paula P�re' ea,

.

328, nestll, no

prazo de 29 dias, âfim de rece

berem os nevas CERTIFICADO
DE ll�TRtCULAS: ,

Ca.QlnhaS
'Adão ZorJk .

-

Alda Sch�oe(;1er ,

Aloyz An�noViciAssoc. Co
..
e Ind. de Canoinhas

Bernardo Maieski
Ewaldo

i'perer
..

Evaldo ereira de Carvalho
Ernesto

..
oidela

Eras'mo Kava
. Eletro Manbã Ltda.
GenovE'va Z. Lachmann
José Stokler Pinto
João Batista Ferrej.ra
Lucio Gurski
Maria Naide Maiorke
Maria Crestani Ludka
Pedro Nogatz
Pedro Kondageski
IPedro Euclides Munhoz
Pedro DOI:panski

.

Palmira C_qrde�ro Krautchychyn
.

Três B'arras'
In i. e Com. Úba e Filhos Ltda.
Leoni rt�Ua Sauchuk

.

'Osvaldo Drsmaso da Sil:veira
. DI�ndo Fuck, ,Leopoldo Fallgetter,,' Salomão Bedretchuk
Herme. Guttervil e João Seleme, Major 'Vlelrõ.

com a finalidade' de proceder a

avaliação de' um terreno urbano,: Claudio G!ldotti

de propl'iedadé da Sra. Gertrude.', Canoinhas, 10 de.outubro de 1969, ..:.

Müller, . para ampli�ção' do Ce-; 'Moacyr Jos� deI Lemos II,m/·pr.sso.ramitério Muniêipal. ,Agente, 2x' .
. �

"

( I,

CORREIO DO NORTE
,

-Anula e Suplemento Dotações Orçamentérias
,

O Sr. Benedito Th. de Carvalho Netto, Prefeito Munlcípel :

.

de Canoinhal" no uso de lua. atribuiçõel, e de acôrdo com o Art.
1.., da Lei n. 885, .de 17/2/69, DECRETA:

, ' ,

Art. 1.. - Ficam anulada. na importância de NCr$ 98560,O(}l'
Qnoventa e oito mil quinhentes e .euenta eruseiroe novos), a. t
glljn�e., dotaçõe. orçamentária.' do orçamento vigente:

.
.

'

,

003-22, Artigo de expediente, deaenho '00 00
013.72 Mâquinae, motores e eparelhoa �000:00
014·77 Material bibliográfico 400,00
023 31 Pallagenl .e .traneportee de pelloa. ' 400,00
030·82 Utensilioe de elcritório' 400 co
031-83 Mobiliário em geral , 800:00
035.31 Pallagenl e traneportee de pel'oa. 50000

I

038·82 Utemílioe de escritôrio 500:00
039·83 Mobiliário, em geral 600,00
049-83 Mobiliário em geral 400,00
060·31 Pallagenl teaneporte de pelloa 500,00

..

064-39 CUltal e sen • Judiciai. 400,00
066 42 Seguro. em' geral 810,00
069·45 Outros .erviço. de' ter

.

o. 1.00000
083·82 Uteneílíos de e.eritório

.

600'00
084·83 Mobiliário em geral 1.000,00
085.87a Delpela. de exercíéioe anterior 1.000,00

· 091·82 Utensílioe de elcritór.io· 500,00
,-

I
,106 31 Pallagenl e transporte de pelloa. 500,00

I 109- 84 -Materiai. e Bce.. jnt., .erviço trân ito -3,000,00
U5·81 Diversoa equipamento. e inltalaçõ I 2000.00
117-01 Diretor do D M E R 3,600,00
U7·01b Chefe de oficina e máquin81 3,240,00
1l7-,Old Fi.cal do O M E R 80,00
1I9·22 Material de consumo ,00

·

.I31·88 Mobiliário em geral 3�00U, .

143·72 Início de obrai
. 5,000,óo

.146,78 Tratorel e equipamento. \ 15,000,00
148·80 Embaecacõee 4.000,00
149,83 Ferramenta. e utensílíoe 3.000,00

,
159·01 "Diretor de educação' 3,420,óo

I
,165.27 Ve.tuáriol, uniforme. 2000,00

.

168·34' . Sseviçoe de alleio, higiene 500,00
'182.72 Início de obras 6.000,0'0
'186·77 Mâquinaa, motorea e apare OI 1.000,00

· 189-91 Aquilição de ímôveis em g ral 4.000,00
193·35 Reparo. e adapteçõel 1,000,00
194,82 Material bibliográfico \ 2.QOO,'Oo
196·88 i Mobiliário em geral 2.000,00
197-01d Topógrafo 3.060,00
191·01e Almoxarifado 2.�80,00
199·)9a Gratificação pI execução • v. técnico 1.000,00
200-23 Material de limpeza e de infecção

'

1.820,00
215-75 Cou.trução de edifício. público. 9.000,0�
249-Q5 Selâríos" de menlali.tal 700,00
265-05 Salário. de menlali.ta. 500,00
'298-05 » ,:.:.

<'
700,00

309· 53 Serviço. de Alli.tênciil .oeial . 1;0,00_
98.5()O,oo

1\rt 2. - Ficam luplementadal.na importância de NCr$
98.56Q,.00 (n9venta e oito ioil· guinhentol ,e .ellenta cruzeiro'. novol),
a. .eguinte. dotaçõea do orçamento vigente:

700.00'
20.000,00

31o.,oe
'" 15000,00

200.,00
600,00 '

5.()00,00 ,

2.00.0,00
300.,00

5.Õo.O,00
2.0.00,00
2000,00 .

1.000.00
2,000,00
500,óo

20.lJOO,00
20,000,00

8UO,00
200.0.0
800,00
150.00

.

98 56U,OU

Art. 3, - É.te decreto entra em vigor a partir de 30. de
.etembro de 1969.

.
I

.

011.49' Repo.içõe. 'e' reltituiçõe.
230.23 Salário. de menlaUlta.
159·01 In.petor elcolar
20.2,26 Pedra. ,

074,56b De.pe.a. de exercício. Bnteriore.
207.41 Arrendamento ou locação, de iolóvei.
198·07 Salári'o. de tarefeirol ,

./

139·35 Reparo. e adaptaçõe.
108·57 Eventu@il
15.9· O lc Profe.llorel' municipa.i.
160·06,

-

� contratado.
\62.16c »auxiliarel
0.65.41 Aluguel ou' arrendamento de imóvel
136·29.' Outrol' materiai. de conlumo

%22·22 Artigo. de elcritóiio
132·05a Salário. de men.aUda.
132· o.5b ,. ,. diari.ta.
283-14 Gratificação de função
297-88 Mobiliário em geraJ
267.14 Gratificação de função
271.31 Pa:llagen. e traolportel de pelloa.

\

Csnoinh8l, 16' de oU"tubro de 1969.

Benedito lh. de Carvalho. Netto - Prefeito Municipal
, r

Antonio Sou�a Cos,a - Dir. A:dm. Exp•. e Pe'loal

"

Portariá de 16-10-69
Benedito Th. de Carvalho Netto,

Prefeito Municipal de Canoinha.,
�DO UIO de lua. atribuiçõe., J;'elolve:
" NOMEAR COMISSÃO
.Compolta dOI Sn. Dr. Luiz Fer;

í ,.
"

i

Decreto N._314, de 16
i -

de outubro de 1969
Benedito Th. de Carvalho Netto,

Prefeito Municipal de Oauoinhae,
Eetado de Santa Catarina, I no,

UIO de .ual atribuiçõe. resclve:
�

DECRETAR
Art. L - Fica Hegulaments' o
art. 15 da Lei n. 90.1, �J' 29d setembro de' 1969, que 'p"llSrá

a o ed�cer\ o seguinte cl'l''tério:
a) eonsiderado a erviço, e

permit] por êste � gulamento.
o eataei emento f.e 6 (.ei.�
cerroa de lnguel,

I

OI terminai.
dai linha I d ôni 'I, 10 minutos
antee da chega dêstes, obser
vando a deetius a 'de 2 (doia)
veículca por c 'a p o estebe-
lecido, sob c tério e ro:iízio
dieciplinadoe lo. permillio íoa:

b) O ro zio lerá diário
obrigatório, ellalvado o direito
do permiui oário seguinte;

c} AI fraçõel dêste regula-,
manto, o 'dece 0 artigo 31 da
mesma I .

Art. 2. - Êtte decreto entrará
m vigor na data de lua : publi
cação, revogadaa, iii dieposíçõee
em contrário.
CanoiDhal,' 16 de outubro de

1969.
Benedito Th. Carvslh.o Netto

Pr!lfeit� Municipal
,Antonio Souza Costa
Dir. Adm. Exp, e Peséoal

São membros ativos' da mesma, 08 componentes dos
grupos de Reflexão é todca 'os que quiserem colaborar com sua

presença ativa.

Esperemos que esta iniciativa jovem seja um marco na

tradição' dé Canoinhás, funcionando regularmente, mesmo, em

período de férias. ' .,' r,
J --; • ',-

Nesse movimento atuarão também os jOV�,",DiI dos' arredo.
res e �interiory .

'

, '\. -',,- "

I

.. Estrailh�m talvez a ausência do éieD:lcento mascqHoo? Não
se assustem! .. é "promoção' da mulher"! �les,' os rapazes,' estarão
firmes com 'sua presença ativadora.

'

<,

Colaboremos com nossos jovens!... Ê'Zes sabem o quequerem
Joan,a RS,quel Seleme -:- p/ juventude Canoíuhense ,

'Jnstituto Nacional dei
Previdência.

'

ocial

os, co rsados abaixo díscrímínados,
a comparecerem a ta gência, para receberem a rela

ção dos documentos cessários à admissão <sob regime
trabalhista:

Datilógrafo
Alinor Vieira Côrte

Valdir Seleme
Ivam de Paula e Silva

Se. ho er alguma desís êncía ..deverá ser apresen
tado o têrmo de desistência para ser chamado . o; candi-
dato seguinte. "

.

Canoinhas, outubro de 196'9,.

Moacyr José 'de Lemo.s - Agente 1

Instituto Nacional de
vidênci Social

]
,

,
'

-

do IN P S em Canolhhas -: s_c.

Outrossim av a aos portadores de Carteira'
Profissional qu deverã

.

comparecer nesta Agên.cia no

horário das ,::W às 16
.

para atualização das' mesmas.'

Canolnhas, 21 de outubro de 1969. 3x

Moacyr José de Lemos Agente

Chegou

Vidros Conservaspara'
MEIO LITRO', UM LITRO e DOIS LITR'O$,
Tampas ,e

"
'.

\
. ,

Borrachas avulsas para os mesmos naf'
,. ',.•

' j

Casa Verde ['

de João Abrão Seléme & (ia. 2x.

CREPOM
TÔ'DAS AS CÔRES,- GRANDE E,STOQUE

\ '
.

..

IMPRESSOS· EM 'GERAL, (em ,uma ou mai. c:ôre.)

Serviço rápido e perfeito

Ouro Verde
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