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Rubens Nazareno Neves: At·
·

d dNova etapa no processo. de evolução da; '1V1 a es

Previdenda Estadual
I "da Cântara.

Com estas palàvras o atual Presidente dó Instituto de
Previdência, do Efta'do, de Santa- Catarina, Dr. Rubens Nazareno M'

,

dNeves, iniciou suas declarações após trinta dias a frente daquela ,un., e
Institll íção,

Antes de lntcíarmos o diálogo verificamos ao penetràr C"
•

hnaquele órgão do Estado, que realmente em apenas trinta días'
, 'anOtO as

já notamos a nova dinâmíce 'l! orientação que ,vem' dando o atual

presidente Dr. Rubens Nazareno Neves, ao IPESC, antigo Monte

pio dos Funcíoaâríos Públicos,
'

Declarou inicialmente o Dr. Rubens, que muitos são os

seus planos para por' em prátiéa, mas acredita que realmente
poderá realizá-los a, partir de 70. No momento dedica-se, ao

estudo de sua legislação e seus problemas para então poder
colocar 'e� pl:átic& suas metas. Salientou o entrevistado
com invulgar satiSfaçlo o lançamento do boletim notíéíoso do
IPESC, antiga aspiração de seus dirigentes e assocíados, pela
finalidade do mesQlo, pois visa divulgar informando e esclareceu
do sôbre asauntol de inrerêsse A'dministrativo e de seus associados.
Trata-se d9 um acontecimento marcante na vida daquela Iastí
tuícão, porquanto desde sua fundação jamais possuiu o IPESC
um meio de divulgação. Prossegutndo em suas declarações disse
o Dr. Rubens que: sua maior preocupação' é aproximar o IPESC
aos Aseociados quer da capital quer do interior fazendo sentir o

Interêsse do Govêrno e iníciar a' expansão, do órgão que dirige,
para melhor cumprtr com as ,uas finalidades. Prosseguindo o

Presidente, do IPESC,' disse da recente experiência da Icstítuíçêo
no setor ·ae Assistência-Médica, reconhecendo insuficiências, que
considera Da,turais uma .vez que o serviço se encontra em fase
de implantação' e também considera necessário racíonalízar a

expansão do órgão, medindo os objetivos aos reéursos díspouíveís
pela Instituição. Finalizando declarou o Di. Rubens: que, acaba
,de lançar o IPESC' um concurso destinado a pscolher um simbelo
e tendo estipulado' o prêmio de NCr$ 50,00 "Para o candidato
vencedor, após classificado pela eomíssão designado Pl1ra julgá-lo.

,.......------------------...,
Cine .CruzTeatro, - \1ela

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

HO" E .. a. 20,00 hor•• .:.... 'Ceo.ura.14 ano.

ELÃS QUEREM É' CASAR
com Shirley MacLaine, David Niven e Gig Young.

Uma reapresentação que serã uma festa para os fãs da·),(acLaine.
Em techirlcolor.

DOMINGO • a. 14.00 hora. - ceolura livre
,

Elas Querem é Casar
POMINGO. a. 17,60 e 20,00 hora. - ceolura 14 ano.,

A SOMBRA D-E UM' GIGANTE
,

,

com'Kirk D�uglas. Yul Brynner. Senta Berger, '

,

Frank Sinatra e John Wayne.
Seu nome ,era Mickey... mas lutou como David... A verdadeira
história. cuja coragem mudou milhões de destinos... por' onde
passaram e lutaram, lançaram a "SOMBRA DE UM GIGANTE".

Em technicolor.

DIA 27, .egunda';feira • a. 20,00 hora•• ceolura 1(4 aDo.

A Sombra de �m 'Gigante,
Dia. 28 e 29, 3a. e .a. feira. a. 20.hora. - cenlura 14 aóol

,'MENSAGEIRO TRAPALHÃ,O.
c/Jerry Lewis,Alex Jerry, Bob (Jlayton,Herkie Styles eSonny Sands.

I 1!;le estava sempre pronto 'e disposto á ... atrapalhar �todo IÍlundo.'

Diu 30 e 31. 5a. e 6a. feira· a. 20 bora. - J)enlura 14 ano. '

DÁ-ME TUA MÃO
"-.

com,Richard Widmark, Karl Malden e Elaine Stewart.

Um' filme de, mui�a ação e bravura;..:. Em technicolor.

DIA 1.0, .ábado '. a. 20,00 hora. - ceo.ura 14 ano.

A/Vingança de Spartacus
com Rogers Browne, Scillia GabeI, Giocomo Rossi Stuart e

,

'

Daniele Vargas;

I' 'Aguardem para domingo: DILEMA DE UM BANDIDO,
e, 'para 1:)reve: ANJOS REBE{..OES -'-DOIS NA LONA _ 1

HOTEL OE' LUXO
�I----------------------._--"

I t

,
,

Reunião do dia 25 de, agôsto
'de 1969. Preeídênoís: Vereador
Tufi Nader. 1.8 Secretaria: Veres
dor 1.° Secretário ad- hoc Adhe-
mar Schumacher. 2.0 Secretário )

ad-hoo Walmor A. Furtado e
A eVa!ianh, veículo que a Volkswagen do Brasil \finoa

mail o comparecimento dOI se-
testando exausttvamente 1>ara atender as condições de utilização

guintes ErH.: Bré;ulio J Hibae da
no nosso Pais, aceba de receber o «OK. da Engenharia da

Cruz. Oarlol Wagner Junior, emprêsa para entrar em linha de produção em' série, o
.

que

Gilberto Hitzmann a Pedro dOI deverá' ocorrer no próximo dia lU de novembro.

Santoe Corrêa. .Havendo número Trata-se de um modêlo tipo estation-wagon» já bastante
legal para deliberar. o Sr.' Pre-' difundido e esperado ansiosamente pelo público brasileiro.
aidente declarou aberta a reunião. A eVarianb terá .capacidade ,para 5 passagetros, com
Lida a Ata da reunião aoterior, amplo espaço também para cargas � bagagem'; além do comparfoi a mesme aprovada. Não hon- tímento para carga na parte ,traseira, tem. amplo perta-males
ve expediente e paIlO'U-Ie então dianteiro.

'

a leguinte Ordem do Dia: a Seu motor, com a mesma eeraetenístiee da linha Volks
Comillão de edação e Lei.

wagen, é. montado horiz�ntalmente proporcionando'o aproveita-
epreseutou pare r e ,testo final, ento de maior âres 'de bagagens na parte traseira.

, ao projeto de i que 'tutoriza
convênio com a CARESC, co- O inicio da produção da eVariiuib está em dependência
locado o referido arécer fi 1.8 e final dos preparativos Das linhas de montagem' da fábrtca e 'da

única dilcullão 'votação,,,, f instalação dali últimas máquinas opera trizes que serão uttllzadas

aprovado. A Comi Ião de Ftna Da usinagem de peças e componentes do nôvo veiculo '\7olkswagen.
Çlll aprel.entou' p ecer, lôbr" o

r

No próximo dia 20 terão Inícío as férias coletívaa anuais
projeto de Lei q e eleva �ço concedidas regularmente, aos funçíonártos da emprêsa, quando'
de aluguel, pôsto o referid pa- então será feito O remanejamento dás líDh�s tránsportadofas
recer Íl 1.- discu tsçã'Q, aéreas e a instalação das novas máquinas e e-qutpamentos, que
foi aprovado. En 2.1! dil':., permitirão a introdu6ão da eVarianb em linha de produção em
cuuão e votação o recer 'dà e��aJa. Nesse período permanecérâ na fábrica apenas, o pessoal
Comillão de Legi aç- e Justiçe, dos setores de Planejamento e Manutenção, ulttmanduus prepa-
labre o projeto d i que auto- .

: rativo� do nôvo produto.
riza pagamento, aluguel da Para o atendimento do mercado consumidor durante, o
reeidêncie do S Dr. Promotor p�riodo'de férias çoletivas, que se prolongaré' até o dia 10 d'e,
Público da co c lendo apro-, àovembro, a fábrica trabalhou em plena capacidade DOS últímes
vado, Entrou m 2 a diecuseão e

meses visando 8 manuteução em ;estoque de uma quanbídàde de
votação, o arecer a' Cominão �efculos capaz de atender, no período, aos pedidos de sua Rêde
de Legis ílo e Jurt 8. sôbre o .Nsçíonal de 850 Revendedores.

'

projet e Lei que aI era O C6,
'-, Ao reinicio de suas atividades em novembro, ao lado dto

dig e obrai, 'lendo a' rovado e -

e àmiohado à Comina de Via- ssus modelos tradicionais que não sofrerão alterações, a Volks-

ção e Obrai Públicas PR a exarar' wage,n 'do Brasil iniciará a produção' da Varia·nt que, por suas

parecer. Ellt'rou 'em, 2.�
caracte rísttces, irá' atender ampla faixa do mercado e preencher

e votação, o parecer d
uma �,8cuna na linh$ de! modelos oferecidos 60 público pe'la

de Legillação 9 JU5tiçã, bre o
indústria 8utomobilistica brasileira. O lança�mento da "Variant"

projeto de -Lei que eltabelece ao público ocorrerá no inicio de dezembro.

,localização ·e normal para o e.�

tacionamento de automovei. de
aluguel, 'e dã outral' providêncial
lendQ aprovl1do e encaminhado a,

Gomíllão, de Viação e Obrai
PÔQUcal' para emitir parecer.
Entrou eoÍ 2.8 dilcutlão e 'vota·
çãó, o parecer da Comiuão de
Finsnçlll, lôbre o projeto de Llli
que iaénta e anula lançamento
da firma Loja. Unidal, lendo
aprovado. Entrou em 3,- di,cul
Ião e votação, o parecer' da Co
millão de Legi.lação e Ju.tiça.
.ôbre o pro1eto de Lei que i.eotll
i'mpô.to territorial 'urbano e pre
,dial, ao HOlpital Santa Cruz,
.eodo aprovado e remetido a

'Comillão de Finança. para exs

'rar parecer. Palavra Livre: O
Vérea�or Walmor A.trogildo Fur.
tado �aprelentou requerimento re,.

ferendado por oito Vereadorel,
lolicitando de.arquivamento do

projeto de, Lei que cODcede auxí
lio; lendo que a matéria foi
delarquivada e encaminbada a

Comillijo de Legi.lação e JUltiça
para dar parecer.

/

Canoinha" 15 de outõbro de
1969.

Altamiro Ricardo da Silva
Diretor ,do Expediente da Câ,mar-a

-D.

Ano XXIII Canoiobss (Se). 25 de cutubro de 1969 N. 1049

Volkswagen lançará
Variant em dezembro

I'
'

Espo r t i va
"

o RIGESA F.C. não conformado com a derrota sofrida por 2 a 1
frente a S. E. PALMEIRAS no �stádio Municipal «Aliilor Vieira Côrte»,
no dia 5 de outubro pelo campeonato extra da LEoC. de 1969, pediu
revanche e lhe foI concedida um amistoso em Três Barras. Jogando no
dia 12 de Qutubro no ,Estãdio «Artur Ferreira Riba18» a torcida Rigeseana
e todos esportistas locais, vibrara'm com o esp.etãcnlo apresentado pelas
duas equipes, principalmente na discipliíla. 1 \,

Na fase inicial o esquadrão, que levava eiO seus destintivos o
«sfmbolOa do Florestamento, vencia (:)s periquitos por 3 a 1. Na fase com
plementar o Rigesa F. C. mostrando (:) bom' futebol chegou ao término dos'
90 minutos com o marcador de 5 gols a '3. ,Marcaram: Dreveck (1:6'),
Curp.�neck (22'), Dreveck (38') e Adão (43') naprimeira fase, e na segunda.
Teofilo l20'), Vit1;nho (28'), Dreveck (37') e Cumineck (43'). ,

,

A arbitragem esteve a cargo de Jurandir. Batista (Mafra) com
bom trabalho e auxiliado por dois laterais. Renda NCr' 147,00. 8;�. Palmeiral
formou com Kalempa, Baiano e Adilson, Wilson o Nêne (Arculano) Nabir
e Paulinho, Chek (Kriger) Cumineck, Zêquinha e Vitinho.' .

'

-;
, " .' I

Rigesa F. C. formou e venceu com Dede, Eloh' e Jorge, GracJano
e Aristides, Euclides e João de Lima, Passos, Adão (Teófilo) DrElveck,
Vicente (Irineu).

'

, ,

,

'

,

.

Na Municipalidade Tresbarrense o futebol permanece vivo, vere

m()s breve o Rigesa F, C. enfrentar a famosa equipe da S. E. Palmeiras
da Vila Capan�ma �e Curitiba, em, Três Barras. 'yn

Grande sortimento de A L U M r N IOde
todos os tipos, recebeu. a CASA VERDE de (

, ,
'

,

João Abrão Seleme & (ia.
I,

3x

I ,

NÃO'S Ó N A O e�o "1" P R A 'Q U E' M

�TELEVISORES vls.ta
BDIN

QU,ER

NCr$
s. A.

800' OQ'
""

���

,

'

I,
�"
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CORREIO DO NORTE 25.10.1969

Corôa's e Flôres i Fina'dos

de

-grande
DONA C

,Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

A notícia das notícias
" Naturalmente meus presados leitores estranharam a ausência di

minha coluna nos últimos númerós dêste jornal. Realmente não foi possfvil
dispor de tempo necessário para a confecção de minha. coluna. No entan,
to, aqui estamos para iniciarmos 08 trabalhos relativos a minha justificaçlo
acima. Agradeço a compreensão dos presados leitores e vamos ao qUi
interessa.

'

,

,

Escolha de candidatos 'a Prefeito e 'Vice
A t e n ç ã'o ! A escolha para indicar os candidatos a Prefeito e Vice�Prefelto
Vende-se um terre no com 4 pelo Diretório da ARENA, colheu a maioria de surprêsa. EJ;a desejo da

maioria de apresentar uma única chapa,
'

evitando por todos os 'meios 8
datas, medindo 3200m2, com sublegenda, aliás medida esta aconselhada pelo «acõrdo firmado entre ai
uma .casa de ma de íra, em per- representações Federal e Estadual da ARENA, com a presença de sua
féito estado, terreno todo cercado Excelência o senhor Governador do Estado,' em LO de [unho de 19�i

:::::::::I::�::::::::::::::::=II::::::::;:::::::::==:::::::::::::::::::::J:::::::::::====::::::::::::: à rua Duque d,e C8xias,' prolon- (válido para as eleições municipais de 30 de novembro ·pr�ximQ)}).1 Na
:: ' H letra (a) do referido acôrdo diz: «que só se cogite da adoção -de sub,
= :: gamento, da Vtds l Ramos. - legendas' na hipótese de esgotados O'S recursos .eonctlíatóríos, não 8e
ii, IJ\ra 'Zoe' Walkyria Hatt"YI"dade Seleme ii Inrorrneçõ-s li" Radio Canoí- conseguir em virtude de circunstâncias locais Insuperéveís a apliéaçã6
55 1/ • e I 5: d,?s critérios ora ajustados», evídentemente .em nOSIlO' município haVia
:: :: nhas e; DO jurnal Correio do clima favorável a não criação da ,sublegenda, o q�e infellzmel!-te nã6
ii Cirurgiã. Dentista, !! Norte. aconteceu, haja visto que, na apresentação do cand��ato a Prefeito pela
�: �: legenda da ARENA, não se cogitou do vice, para .facIlItar 8 escolha POI
ii Clínica dentária de ser.horas e crianças. H parte da Iívrs escolha da outra corrente em eumprímento ao acôrdo,
!E Especíaltzaçâo em Odontcpedíe tría. !! Leia! Assinel, Divulgue I send� apre�entada pela mesma uma chapa completa pa�.a Pre�eitO' e;Vice.
:: Hor� mercade ':: Prefeito, nao restando mais viabilidade de se conseguir, � nao apl!cf!.çã6
::' Praça Lauee Müller, 494 - Fone, 369' :: C'oll'rl!:l>'-I'o do' N'orte dest� última medida. Os, eandídatos apresentados e já; registrados na

:: ,
:: u � Justiça eleitoral" são O'S seguintes: ARENA: Dr. Rubens A'}ber�O' Jazar,

==I::::::=:::::::::::::::::::::::::::=:::::::�::::::::::::::==::::::::::::::::::::::0:::::::==:::::: para Prefei,to e Sr. Olimpio Raullno Schadeek para,' Vice-Pr�felt?; pela
.' Sublegenda, Sr. José Guimarães Rib,&s para Prefeito, VlCe�Pr&

·.=��_u*g_�,mi_.��__��.�.,_"=••.ft_- em-_-._,__m�_�__�,�.a*�r_f��C=_Si �_�!� A_.ml- fu�& hh� &m�O' �.il"���p�aV�oo��s fu_
apresentados os seguintes senhores: Anibal Becker, Aütonlo
Greschuk, Lauro Povafuk, OsniSchadeck, Pedro Gíacomo de Lu,c�
Nicolau Oracz e Joaquim dos Santos; pela sublegenda os, seguin,
tes senhores: João Gualberto Wiliczinski, AntO'nio Bueno Neto,
Paulo Iastrombk, Alois Karasínskí, João Paulo FurtadO,. mais 6

sr. Albaro Dias de Morais que renunciou em, tempo hábil � �ua
candidatura. São estas as notícias relativas as proximas eleíçõa

_ em Papanduva. Pedimos a Deus que tudo transcorra normalmena
e sem excesso de entusíasmo e 'acima de tudo com respeito e

dignidade de todos, para a paz e harmonia que tanto precísama

Dr. Neumann
143

Hospital Sa a Cruz· Canoinhos
'v

Rua Paula Pereira (ao lado do IrmãoC!-......,...

. Aceita encomenà-a ' Ix
I O' Branco, 1051

Ca

Brinquedos e enfeit�s de pinheirinho
Sem concorrência na Casa

,Jo-ão Abrão Seleme &

Verde

o, '2x
\ '

Não foi à toa que o "Fusca"
conquistou fama de carro robusto,
,

Foi por razões muito fortes.
,PGr exemplo, pelas barras de

" torção que;. êle usa no lugar das molas.
,

No Volkswageri 1.600, a
suspensão também é assim: por
barras de torção, e independente
nas 4 rodas,
Outra fdrte razão para justificar

,essa fama do "Fusca" está sob

o chassi. É aquela resistente chapa
de aço qu�e o protege contra as

pedras, a água, a poeira.
Portanto, tudo o que v. fazia com

o "Fusca", vç.i poder fazer com o _

Volkswagen 1.600. "

Aliás pode fazer até mais depressa,
graças ao motor de 60 HP, que'
permite chegar até aos 135 km
por hora. Além de, veloz, esse motor
também é tráseiro, refrigerado a ar

_

" 1

'e colocado sôbre as rodas motrizes, j
isto é, 100% Vo!k3wagen. ,,�
Como v. vê, 0,1.300 e o 1.600

�",,�,

são bastante parecidos.
" 1

E não há nenhuma coincidência '1
nisso: o VW 1.600 copiou do ":
"FUGca" tudo o que ,êle' tinha de bom, '

Embora tenha dado também a sua
�

contribuição pessoa!: 4 portas, faréisJ
reta-Rg..ufares, pára-brisa d,e visão

'

Panorâmica etc. erc.. "'<I
.1�1
�
\�

MA,LLO,N C I A.& �REVENDEDQIJ . ,1
AUTORi7.11� �,j

RióRua Vidal Ramos - esquina Barão do
r '

"e A N o I N H A S

Branco
SANTA' CATARINA-:�-

\

Notícias de'

Festa do, dia 12 foi animadíssima-
I' ,

_

A festa programada para. o dia 12 do corrente, realízou-a
com grande alegria e franco entusiasmo por parte da grande multidão
de romeiros e fiéis que se fizeram presentes. O êxtto ultr�pas8ou
O'S cálculos e previsão, pois já às 13 horas tinha termínade o

churrasco, galínhas, assados; etc. Foi realmente u!Da cO'ncor�l(ils.
síma festa, com grande animação. Estão, de parabéns a Comíeaãs
da Igreja, o Rev. Pe, Antonío Cintho que muito trabalharam para
que O' resultado Iôsse setístatõrío.

'General Garrastazu Médici
PO'r ocasíão da escolha do Exmo. Sr. General Emíllo Sar,

rastazu Médici para a chefia suprema 'da Nação, pelos trê!

Ministros Militares que estilo temporáríamente 'respondendo pelo
Marechal Artur da Costa e Silva, que foi acometido de enferml·

dade, o sr, prefeito Municipal e o Presidente da AltEN:A.enviaram
O' seguinte telegrama:' ExmO'. Sr. Gai. Garràetazu Médici. DO.

Comandante do 3.° Exérclto-Pôrto Alegre R.G.S. Solídarlzando-se
vítoríoso Govêrno Revolucionário vg felicitamos vossêucía pela
nobre missão dil�igir destinos nossa Pá�ria et povo Brasileiro pt
Aloisio Partala Preíeíte' - Papanduva-Sõ, Esmeraldíno Maia de

Almeida Presidente Diretório Municipal «AR�NA».

Devolução do Impôsto 'terá rnído' êste , inêll
Fontes da Superintendência Regional da Receita Federal

(

informaram que estão sendo aguardados para O' início da próxima
semana os primeiros 2G mil chequespare a devolução do Impôstc
de Renda pago a mais em 1969 referente ao ano base de 1968,
Ainda na primeira quinzena do corrente mês os cheques poderão
ser díatríbuídos .aos interessados. Não há necessidade de compa
recer à Superintendência Regional da Receita para retírá-los.
uma vez que, de acôrdo com instruções do Mínístérío da Fazenda,
os mesmos serão 'encamtnaadoa diretamente aos contríbuíntes
((LP. � 10.!O-69). Boa, noticia' para aquêles que eontríbuíram a

mais para O'S cofres da União. A verdade é que O' justo é pago
e o excesso é devolvido. Assim ê O' programa da R.EVOLUCÃO,

I

Palavras que o, tempo não apaga
Durant-e a palestra,' que o futuro Presidente da República

'Federativá do Brasil, Generai EmiliO' Garrastazu Médici, manteve
c'om 6 jornalistas nO' Quartel General do III E�ército, assim se

espressou sua Excelência: Disse que reabrirá o diálogo com a

classe política «tãO' cêdO' quanto possível e fogo após a reorga·
pização dos Partidos»; mais a<liante' !lfirmo'u: que o critériO' para

I
a composiçãO' do seu MinistériO' e!\tá expresso em; seu :primeiro
pronunciamento: «Escolha de auxiliares capazes, dignos e patrió'
ticos, que _ em "qualquer circunstância tenham os; interêsses
nacionais acima e muito acima dos ,seus próprios»,

'

..

.
..

\

Passarela da Sociedade
Dia 15 do cO'rrente aniversariou o inteÍlgente garoto Jairo

'Sidorak, 'filho do sr. Eugênio Sidorak e sra. Alzira Sidorsk,
Naquela data esteve bastaute movimentada a residência do s1)I'
versariante, pois a turminha lã esteve para cumprimentar o Jairo
que brindO'u com uma vasta mesada de dOCeS e refrigerantes

X X X X v

Hoje quem está festejandO' idade nova, é a Clair Teresinba
SidO'rak; a simpática garotinha é filha do sr. Eugênio Sidorak e

Exma. SenhO'ra. Certamente 08 cumpi'imentos pontificarãO' eDl

grande' estilo para a 'aniversariãnte que pO'r certo estã esperandO
suas amiguinhas que irão levar os votos de felicidades, ocasiãO
em que aO' sO'm do ,tradiéiO'nal «parabéns prá você» ajudarão 8

sO'prar as velinhas colocadas no lindo bolo festivO' especialmente
confecionadO' para a alegre data de seu nataUcio. A coluna feU·,
cita os'aniversariantes almejandO' p�renes felicidades.
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Ccntsmos hoje com mais de;
20Ô Entidades inscritas, «> que
sinceramente não alcançou 8S

nossas eppectativás que pelo
tempo decorrido, deve rimos

contar'; com mais de 1.00() ins
crições. Acreditamos' que. tal
fato se dê unicamente pelá falta

. de' divulgação ou maior escls
fecimento do �óncurso; para
:que des,per't8sse maior interêsse

(' às Enlids'des, das grandes pos'-Maiores' esclar imantos ser prelÍtedos aos interessados DO si,bilidade que tem com, êsse
Grupament� de Arrecadaçilo, ·n,esta lo lid.de, na Agência dI) I�PS. plano, com 'a siD;lples remessa

Canoinhas, :8 de outúbro de 69. de uma car'ts, "solicitando-nos 8

Moacy't José de Lemos :- Agente Ix., inscrição no referido concurs�o.

"

\ 1

Diante. do exposto, go�tar{a- �

I tet t N'
e

I d P ed
e

S
•

I moa de contar com o apoio' de
OS I DO' aCIona ,8. re eDCla OCla', v" Sas., na divulgação

.

dêsse

noss,? plano, .

que" sem dúyida "

alguma, estariam �aD;lbém co

operando para' proporcionar
melhores dias' aos inúmeros
necessitados dessa cidade 'e de
todo o Brasil.

CORDIÁL-MENT�
Metrópole Lotá,rica Ltda�

IDSlituto Racional "de ,Previdência Social
,

Superint�ndência Regional' de Santa Catarina
Concursos para Escriturário e Datilógrafo

EDITAL
Tendo em vista as d(,ter in8ções contidas na I .0 SP 602.3,

ítem 11.1. de 22 de' agasto de 969, levamos ao o�hecimento dos,
concursados. nas corre iras acima encienedas, e os exedeutes das

,Iocalidade,s onde. prestaram concur s pode rã ser aproveitados nas

seguintes' Agências: Ararànguã • Ti hó -
c 'í'aguã do Sul - Curitiba.

nos - Silo Joaquim. Videira. C0nco
'. r� Chspecó e São Miguel

D'Oeete.
.

Os interessados

As admissões obed cerão, �ntão, nova clesaificeçêo de acôrdé
com as Dot�s obtidas pel s candidatos nas respectivas' Ag&ncias e

observada a lotação numérica do Orgão escolhido,
-,

,
.

Florianópolis, 29 de setembro de 1969. Ix

Ass. Laélio Luz - Superintendente Regional

Instituto Racional de Previdência Social
Superintendência R.�gional em Santa 'Catarina

Cootden�ção de Arrecadação � FiSCalização
I N r S ,. Agência em Canolnha/s_ -;z-an

Catarina

Aviso as Empres
.

eguro de Acidentes do Tra o)
;

A

pelo

As "emprê»8s . cujo,. prazo, de VIgência da primei..a taxá'
fixada estiverem vencides devem continua; recolhendo a, contribu�Qão

.

do seguro com .base n referida tax�. até q�e a mesma seja revista.

A ,falta de ecolhiinento das contribuiçõea do seguro. na

forma do' presente. edital, �casionarã o levantamento de débitos.
,sujeitos a multe, juros é correção monetária.'

Canoinhas, 8 de outubro de 1969. Ix

Moacyr José de Lemos -:- Agente.
"

,

Instituto· Nacional deC Previdência Social
Superintendência Regional em Santa Catarina

\ Coordenaçãa de Arrecadação e Fiscalização ,

,Agência do IN P S em Canoinhas - Santa Catarina

Comunlcaç6 aos Segurados Autônomos.
Comunicamos ti segurados, autênomo que estejam átra.

zadO!i com o recolhimen teriormeote a janeiro
de ,1969. que -tendo em v ta a Portaria PS n." 3529 de 10/9/69. ,

nte, em
v

/

36 Çtrinta e seis) presta!;iões,
10

'

m Santa Catarina
. o INPS convoca às m sas e Categorias Especiais' de

ContribuiDtes. estabelecidos em anoinhas, que ainda 010 receberam
os novo's «Certificadoá de Ma IC lall», a comparecerem Da Agência
desta cidade, sita à Rua Pa Pere· a, 0.0 328, com a iDáxima Urgêçia.

.

Canoióhss, 9 de utubro 1969. I x

Moac'1Yr José de Lemos - AgeDte

�m prtncípíes de maio/69,
Iançamos o concurso «Show da'
Sorte», com. a finalidade de

cooperar' com. as Entidades
A 1· t I" I" d t d Brastl O mm·.,o âlll••••••• IlI••••••••••••••••••···_·······_··_··········,,········-1IIlR
cos�Ju;:oc :e.:�;e-�e °n� s:ga���te: l!iiI!!!!.�.a �••••••••••••�•••••••••••••••••••••••�••••••••••

_,
/ '

:�i \

I .

'

;;
H � " J .

ii;

Basta as' «Enttdades Assíeten- S5 A
..
O comprar .Cafe', I' lembre-se-' re

cíaía» nos escreverem, pedindo ii ' a:
. SU8!! inscrições no' <Show da ii " 55
Sorte» e, Hnédiatamente estaFão ' 55

B I' ..,G
,. ii

concorrendo ·�os prêmios ofere- � .!= .... 're
cídos pelo concurso através dos 55

\ .( A F E iE
sorteios realizados tôda as quarta i5 ,., ,',.- __

!i
feiras,.às 18 hores e Irradíados ii

" _, .. - -�,,�, '. _" fi
pela Rádio rrupy' de São Paulo,:i é O C'afé dos que conhecem Café. li
díretamente cde DÇ?SS8 Loja, du- r: ii
tlinte a transmissão dos resul- ii 'Í'orrado, moído e entregue no' mes_[pQ .

dia 55
tados da' Loterl&'. FederaL Sor- ii em todos os' pontos dá cidade, . ii
teamos 5 �cin'co) entídades per. i5 55
dia ou sé]· a às qua-rta feiras e ""m -

. ."
.

"

'

.

.

_
••

. "
,.,

. " ., _ _. PJ_._ e•••_••••••••

entregamos _com.� I prêmio para
.
•••• a•••••••__••••_ II_.� II•...,.. "._•.•••....�._••••..•.•....II-......... .

cada' entidade, '1 bilhete da
Loteria .Federal de, extrações
posteriores ao dia do sorteio,

"

possibilitando àsstrn, 8 üportu-.,
nidade d@ entregar a uma delas
a quantia de' 300 mil novos,

correspondente &0 1,0 prêmio
e, é evident� que dependerá da
sorte de c,ada'· entidade.

.Metrópole
Lotérica Ltda.
Roa Barão de Itapetininga, 37

(Esquina Nova Barão}
Fone 36-3415 - SÃO P 1\ U L O

,

Instituto Naciqnal de Previdência. Social
Superintendência �egional em Santa Catarina

AgênCia do INPS em CeDoinhas '

.
.. .

São Paulo,l3 d.e outubro de 1969
. Ao Jornal «Correio do Norte»
CANOINHAS - SC

.

Prezados' Senhores:
A t\4strópol� Lotértca Ltda.,

pioneira nos grandes lançamen
t06, não só de bilhetes da Loteria
Federal e nas ·grandes vantagens
que oferece ao público,' como·
também, sempre levada pelo
espíríto de cooperação e' ajude
ao, próximo, nas grandes csm

panhas beneficientes, muitas'
delas de sua própria iniciativa, .

espera contar com o apoio de
tôda e Imprense- falada e escrita
de todo o=Breaíl.

Aviso às Emprêsas
..

Ficam as emprêsas, sujeitas ao âmbito dêste

Instituto, e que ainda não, trocaram os antigos Cartões.
de Matrícula dos -ex-Institutos pelo nôvo Certificado de
Matrícula do INPS� convoca s a fazê-lo, comparecendo
ao Grupamento de Arrecada' ão, sito à Rua Paula Pereira..
328 em Canoínhas S.C,·

Outrossim, ficam as

de que a partir de 1.0

a) Os Bancos, impr
contribuições sem apr
de Matrícula do

�

b) Nenh

das

será recebido sem a

de Matrícula do INPS;aprese

c)
.

Serão recusados o pedidos de certifícados de

Quitação (CQ)' e de egularidade de Situação
(CRS) das emprêsas �ã cadastradas no INPS.

Canoinhas, 13 de outubro de 1969. 2x
�

" .
.

Moacy� José de Lemos --- Agel!t�

1·Enfeites' pa r a

P:,i nh e-ir i n h O

G·RAN·DE
..

· S:ORrTIMENTO

PREÇOS
)
I

!
.. -

I '

A CASA
I�'

VER'DE
& eia.

recebeu

/

.m•••IJIE.II•••�tI1!11llnll.IIII•••BII.E••••BIIBIIIIB••B••li1l1n•••II•••••••••••••
·111 '

'
,

" .'.....
'

:I� Você já pensou em
.

comprar \urn TEL·E V ISO El de qualidade
I 'E�tão procure sabe"r/' preFerincia. da, maioria. Voci acabará 'preferindo PH I L I PSI
I IRES- 'PHllIPS 23 polegadas � lutomático{ Revended·or'
'I torizadô' PH ILIPS" cOIQ"Ássistênda Técnica garantida
II

' .

-'

II
DI ..

'

.

.

'"
'

.f. '

'

II. ME, H Y S�E L E M E &. C I A. -,.-
'I ..' ",

.

"

.'
.

Rua Pa.ulà Pereira. 735 .. C4NOINQAS .

.
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'.,

, ;' "

.

..........11•••111 111••••••••••••••••••••••••••••, .
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Procedente de, Xanxerê es

teve sexta-feirà última em nossa'
cidade, acompanhado de .sua

espôsa, ""Dna. Irene Ferréira
Rauen, o mêdíco conoinhense,
dr. Octavio Celso Rauen.

x x x'

,'T9da 8 nOS9a mocidade es

tudiosa aguarda com grande
espectativa a assinatura, pelo
Exnro, Sr. Governador Ivo Sil
veira, do decreto criando o
Curso Cientifico em Canoinhas,
amanhã, quando da instalação
do Govêrno em nossa cidade.

x x x

Todos os Juizes e Promotores
que passaram por nossa co-

o marca, a partir de 1940, deverão
estar' aqui, amanhã, pau a

inauguração do nôvo Forum.
x x x

O Pastor Evangélico, Douglas
Benkendcrff, prestando serviços
em Castro, Paraná, esteve, 4a.
feira em nosse cidade, visitando
familiares e amigos.

'

x x x

Também esteve Em nossa'

cidade, procedente de Brasília,
o sr; Mario Possamay, sócio de
uma firma construtora na ca

pital federal.
x x" x

Tratando de assuntos no Setor
Regíonal da Merenda Bscoler,
instalado agora em nossa chla-

� ®"����������-���-�-- �,;.._.._� ® de, aqui esteve, segunda-feira
I ,', ,última, o Prefeito, de Campo

I

Bo'.'d.as . de nra te ,

Alegre, sr.r: S��i� Munhoz.,

, UI.J:-'.l I 11 Os servíços de abastecimento
21�10 ..69 de água para nossa cidade,

grande conquista do Prefeito
Therézio Netto, terá o seu ini
cio em novembro próximo, com
a concorrência para' a constru

ção da Caixa d'Agua.
x x x

Esteve 3a. feira em Três
Barras o sr, )i:ugenlo Gutmsrães,
Assessor de Informações do
-Govêrno Paulo Pimentel, acer

tando detalhes aa visita do
Governador ParanaÉ!nse naquele
município, amanhã,. quando da

íneugursção da ponte sôbre o

rio Negro e Prefeitura Municipal.
Após 88 referidas inaugura

ções, as. Comitivas Governa
mentais dos Estlldos de Santa
Catarina e Il'araná participarão"
de uma grande churrascada
popular no campo de futebol
da firma Rlgesa.

x x x

A Banda da Pol1cia� do Pa
raná, que, acompanhará o Go
vernador Paulo Pimen.tel em

sua visita a Três Barras e pos
sivelmente a Canoinhas, deverá
abrilhantar amanhã o - grande
'dt'sfile cívico-militar em honra
do Governador: Ivo Silveira,
enquanto que uma Companhia
do Batalhão Januário Côrte, aqui
sediado, deverá prestar as hon
ras de estilo aos dois Gover
nadores, no histórico epcontro
de ambos, na 'ponte sI o rio Negro.

x x x·

Pelo campeonllto da cidade,
em disputado jôg�, o Palme!ras
venceu a representação do São
Bernardo, por 2 a O. E amanhã,
eçn prosseguimento, teremos (j

prilDeiro clássico, reunindo Bo,,:
t.fogo e Palmeiras.
Vamos todos eOOpl'faf.

:.

e

Aniversariantes da Semens
ANIVERSAR,IÂM-SE esp. do SI'. Francisco l(rísan;

HOJE: a sra. dona Santina os SI'S.: Antonio' E. Kohler e

esp. do sr. Jacob Drzeoieski,
. Fuaâ Seleme; a srta. Sueli

res..em Campo do Mourão; Fatima Sabatke; o menino
os 81'S.: Kaissar Sakr, Vitor Otávio filho do sr, Waldomiro

Tomaschitz, Ludovico (llinski Schulea.
e Armin Baukat; a senhorita DIA 30: Dia do Cometciéns;
Marilú Paula Holjmann; o as sras. donas: Adelina esp.
menino Lúcio Edson filho do do sr: Narciso, Bartnik, Alife
sr. Paulo'Neuburger. I

esp, do .sr. Joaquim A. Pereira;
AA1'ANHA-' t' L

.. Carmelina esp. do sr. Fran»
'.
a sr a. aurtct cisco B. de Siqueira e AnaWe.ndt; os tooens: Jefferson'

LUIz Kratucbychyn e WUli
Baukat; os meninos: Augusto
Sérgio filho do sr. Waldemiro
l(rawchychyn e Luiz Carlos
filho da vva. dona Maria das

I Dores da Silva.
. DIA 27: O SI'. Aristeu de
Olive.ira': as srtas.: JoaquinaI Knorek . e 'Zackie Seleme; os

lli jovens: Lourival' Fedalto e
José Trapp.
DIA 28: os srs.: Gustavo

Thiem e Artur Burgard; as

srtas: Nair Mlilbauer,. Edith
Terezinha Haulje e Roseli
lfautfe.

'

I

DIA 29: a sra. da. Lourdes

esp. do sr. Miguel Markiv; os
srs.: Constantino de Paula
Bueno e Vivaldo Todt; a srta.
Vera Lucia Daoêt; os meni
nos: Adolar filho do senhor
Alrredo Paulo' e Silvio filho
do SI'. Pedro 'Linkoski. '

DIA 31: os 'srs.: Gustav�
Brandes e Gustavo' Brandes
Filho; a srta. lng-tid Cecilia
Voigt; o jovem Gilberto Sirineu
Zaziski; a garotinha Sônia
Regina filha do sr. Odilon
Pazda; o garoto Acyr filho
do sr. Aziz José Seleme.
Aos aniversariantes nossos

cumprimentos com votos de
muitas felicidades.'

, G uíedos pelo destino e

Unidos com a bênção. de Deus
I nstruirem e educaram os filhos

L ado a lado lutando pelo mesmo, ideal.

H,oje volvendo os olhos para o passado
E ncantsm-se ao

Relembrarem 09 bons e

Maravilhosos momentos, ;

E m que o amor os uníu.

E apesar dos difíceis
Momentos que passaram
Maravilhosa E' unída

A família conservaram.
,

.

S empre, mesmo com

O passar dos anos, para o céu

Unidos, seus olhos 'se elevarão

Z ar, agradecendo ao bom Deus

A fellcidade que lhes con�edeu.

,>

a re-

Isolete T. de Souza

I A 'Mais ,Bela Mulata de Santa Catarina
Tendo por finalidade de reunir n·.a capital' do Estado

reorésentantes ,de todo o Interior cateriD.ense, foi instituido . o

C�ncuC8o "A Mais B�la Mulata àe Santa Catarina", numa pro
moção inédita da, Escolb de Sa�ba "Os Protegidos d!l Princesa".

Adiantam os Promotores que já têm re�ebí10 de várias
Sociedade!! do interior as fichas de inscrição de candidatas que
irão representar suas cidades na. capit,a.l, qua,ndo então se derá a

finalíssima do Certame na Ilha de Santa Cat�rin8, nos dias 6, 7

I'e 8 de de-zembro do corrente sno. Haverá desfiles das Escolas
de Samba, des.fil'?s das mais belas mulatas no Esttidio Coberto
'da "FÀC" e ainda outras atraçõ�s que irão &brilharitar es

festividades do Concurso.'

Correspondências já estão sendo expedld!ls p�ra convida
rem �om antecedência os Membros do Júri que irão apontar
"A Mais Bela Mul!ita de Santa Catarina", numa promoção da
Escola de Samba "Os Protégido8 qa Princesa", em co- patrocinio
com 8 Thelos Noticiés. <

.

NOTAS>
, ',. \

,ESPA,�SAS

Taxa rodoviária
agora,.é ·obrigaíQria

A partir do dia 21 de outubro os patrulhe iras rodoviários
federais passarão a exigir -dos usuários das rodovias federais os

comprovantes do pagamento da taxa Todovisria' federal. Os
motortstes que 'não, comprovarem o - recolhimento desta taxa
estarão sujeitos a multa de NCr$ 100,00, sem prejuízo da retirada
do veiculo de círculsção conforme prevê n artigo 3.° do Decreto
Lei de 20 de dezembro de 1968. A Patrulha Rodoviária Federal
do '9.0 Distrito do Depertamento Nacional de Estradas de Roda.
gem lembra aos motoristas que ainda não efetuaram o recolhi.
menta da taxa rodoviária que deverão provídêncíá-Ia quanto antes,

,ONDE PAGAR
Àtravés de convênio com a Secretaria da Fazenda, R

taxa rodcvíáría Uderal está sendo cobrada nos' seguintes postos:
,

Bscechert - Rua São Francisco 150 - automóveis de
placa dos ns. 1 a 1-'4'9.98; ônibus de placa dos ns. 2-50-00 a 2-59-?6.

Mercês - Rua Cabral, 618, -, automóveis d'e placa
,dos ns, 1-49:99 a 1-99-99 e 1-21-27-00 a. 1-22-40.00; táxis' de
placa dos" ns. 2-00-00 a 2-09,00.. '

Capanema ;..... Rua Comendador Macedo, 171, - -esmí,
.nhões de aluguel de placa dos ns, 4-00- 00 a 4· 25-99; caminhões
particulares de placa dali ns. 3-00·00 a 5-87-99.

Portão -:-. Rua Comendador Araújo, 126 - automóveis
de placa' dos ns, ·'1-22-40-01 a 1-23-89-99; motocicletas e lambretas
de' plsca dos ns. r a 49-09. Na agência central, Rua xv de
Novembro, esquina Monsenhor Celso, 'poderá ser feito O recolhi,
.mento das taxas de todás as espécies, com qualquer numeração.
No Interior. o pagamento � feito nas 8gên�ias de rendas, sediadas
nos respectivos muntcipíos.

(Do «Estado do Paraná» - 140/10/�9) ;-

CAltDIDATOS DA ARENA DE TRÊS RÃRRAS, PAlA
�S ELEICOES DE 30 DE NOVEMBRQ

No dia 14 de outubro pr6ximo passado, reuniram-se na Séde
do Clube Recreativo cEntre Rioe>, os 20 membros do Diret6rio
,Municipal' da Aliança Renovadora Nacional de Três Barras, com o

objetivo de escolbeeem os candidatos a Prefeito. Vice-Prefeito e

Vereadores, nas eleições programadas para o dia 30 de novembr? dé 1969.

I:'ara o cargo de Prefeito II Vice.Prefeito, foram apresentadas
naquela Convenção Partidária, duas (2) SUBLEGENDAS, com 'a

indic!lção dos nomes' dos Senhores José Felíeio de Souza e Dorival
Bueno, para Prefeitos, e Senhores Darcy Guebert e Bàrtholomeu
Chmiluck, para Vice-Prefeitos.'

,

O -Preaidente da Conven�lo, EX,m. Sr. Dr. Tycho Brahe
Fernandes Neto, Juiz Eleitoral da 8a. Z' na, assistido pelo Dr.
Lourenço Alvee de Deus, representante', do Ministério Público,
submeteu à votaçll creta dos senhores. venc�onais, 'os nomes dos
candidatos' acima m,en SOba4.a1Í, sendo q' F verificou-se o. seguinte
resultado: pars Prefeito, clilr�_do( sr. ORIVAL BUENO obteve
11 (onze) votos, e a chapa sr.' )'8&,e E 1icio de Souza foi &ufragada
com 9 (nove) votos. ......... ,

, '

'- Assim sendo, foram venc r" a... Convenção' os �enhore8
DORIVAL BUENO, para Prefeito, e THO OMEU CHMILUCK
para .Vice-Prefeito, 08 quais passar a const.'·, a Sublrgenda
ARENA· I, para efeito de registro ,

da 88., Zona.
,

Para candid9tos a Vereado' s foram aela adas' l\' unanimi·
dade (não houve votação para 8 e ,olha de Vereado s), na' legenda
da ARENA Trl!lsbauenge, os 1;10 �s de 13 Gtreze) ca ·datos. com·

preendendo os aenhores Hamilton 'azda (pela' Xarqueada Quilôme.
tro 6), Pedro Andrino d� Souza rês Barras.Rigesa�, Erwin Szczer.
bowski (Três Barras e ColônIa grelo Silvino Giacomo de Luca (por
Três Barras), Félix da Costa G es (Três Barras), Alex9ndre Adur

,(Campininha· Pinho), Willi RU8 ,f (São João dos Cavalheiros), José
Savinski, Jor,ge de Souza, Jo Sil�io Cavalheiro, Vitor João Bra.z,
Maury João Venâncio Caldas Lauro Novack. .

Além da gra'nde espe ativa que reinou durante a' yotação e

apuração dos votos, assistido por um grande público, foi bastante
comentada, ap6s a convenção, o magnifico e brilhaDte trabalho do
Exmo. Dr. Tycho B�ahe Fernandes Neto, digní�sinio Juiz Eleit�ral,
na Pre9idência :da Convenção da ARENA de Trê8 Barras, efi,ciente.
mente assistido pelo Dr. Lourenço Alves de Deu'!!, representando o

Ministério Público. os quais encerraram essa excelen'te e concorrida
reunião cicica,' Pl·oferindo. btllissimas orações, que deixaram' um�

. bonita e &5logiável impressão no público presente. 5x

�CAMISAS SOCIAL

",'

F I '5 G�,H E,R' :,F I S,C,H E R
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Colchões de Mola -

-, Estofados • Fórmicas-
.

",Dormitórios' Cimo • Fogão a ,(iás com "'(onjunt�
a NCr$ 200,0,0 a vista

.,
.

,

'MOV'-EIS
I
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, . ,: .•
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E ESPORTE

CA:LÇAS E (�ALÇADOS ESPORTE I
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