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®; Brasil; desde "O �dia 30, 5a. feir� última, es.t& sendo' governado ,:pelo!3.o .Preeidente, após
a: Revól.,ucâo salvadora de marco de é4� na' pessoa do General Ernilio Garrastazu M�di.ci;.
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CanoiAhas - S'nta Catarina, 1.0 de novembro de 1969 Númtro l050Ano" XXIII

n,Gnverna�or Ivu Silveira,
em' Canoin�as
Inaugurados o

r

Residencial Bened'ito'
Car'valhó : 'Ju\nior' e

Núcleo
Therézio de

Forum
, ,

, Diretor:
CAIXA 'POSTÁL, 2

,Uma Bandeira Os Dootos ;básicos da fala' do Presidente

em caç)'a' 'sal�
de aula

,.. ,

.novo

, Como anunciamos 'amplamente, tivemos domingo
último, a honrosa visita do 'Governador Ivo Silveira e

sua Comitiva, integrada pelo Presidente do Tribunal de
.

Justiça do Estado, Desembargador Adão Bernardes,' Pre
sidente da Assembléia Legislativa, Dep. Elvidio' Lunardi,

'

Gal. José Miranda Barcía, Diretor Presidente da COHAB
SC, Secretários, Ors. Norberto Ungarettíe Aldayr Marcola,
respectivamente, da Justiça e. Viação e Dep, Paulo
Rocha Faria.'
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,

.
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' ,

Merit6ria camp9nha cívica
vem pIO "lIer ,encetada, objeti
vando a colocação de uma

bandeira necíonal em tôdes as
,

,

salas de aula.
'

'Após cumprido' o programa DO vizinho município
de Três·Barras, também com. a presença do Governador Em nosso município, para
do �Estado, do .Paraná, Dr. Paulo Pimentel, o Governador

levá-la a bom têrmo, o Prefeito
,

, " \ Therézio Netto vem de nomear

Ivo Silveira e .sna Comitiva aqui chegaram, pelas 14,30, uma . comissão composta dos
recebidos por escolares .na Praça Emílíano Seleme, seguido Inspetores Fidelis Lovatel e Da.
de desfile cívíco-militar, na Rua Vidal Ramos, assistido Flérides Bittencourt. '

pela Comitiva e demais autoridades locais, do Palanque A referida comissão deverá
Oficial,

.,

armado ao ládo da Prefeitura. entrar em contato, de imediato
com todos os Clubes de Serviço,

, Findo o desfile, foi inaugurado, ante grande massa da cidade, para, em conjunto
popular, o edifício do Forum, 'ali falando o.'Desembargador 'es�udar-se uma fórmula para o

Adão Bernardes, P�esiderite· do Tribunal de Justiça, MM. pleno, êxito da campanha, a

Juíz de Direito da comarca, Dr. Tycho Brahe Fernandes encerrar-se dia 19 do corrente,

Neto e o' Exmo. senhor Governador, Ivo Silveira. i Dia da Bandeira. A referídá
comissão, tendo 8 '. frente o

Em seguida foi inaugurado o Núcleo Residencial Prefeito Theré:iio Netto, man

Benedito Th. de Carvalho Junior, na .estrada da Fartura, teve o seu prtmeíro -ccritáto
corp, Rotary Clube, quarta-feiraali falando, o General José Miranda Barcia., Diretor Pre- última; recebendo daquele Clube.

sidente da Companhia Habitacional de S�nt� Catarina e r1e .Serviço uma bandeira de
o' Prefeito Benedito Therézio de Carvalho Netto. cada um de seus membros e a

. ' apreciável somà de NCr$ . .

, Após, O Governador e sua Comitiva, fizeram uma 1.000.00, par .. a aquísíção de
rápida visita ao Colégio Comercial e retornaram a Floria- bandeiras, sendo que-a firma

nópolis, devido compromissos urgentes e inadiáveis de Zúgmann prontificou-se a forne

S. Excia., em nossa, capital, aêÍui ficando para represen- cer todos os mast�bs necessârtos.
fá-lo no jantar, no Clube Canoinhense, homenagem da

Municipalidade e classes .conservadores à' S. Excia., à

Secretário da Justiça, Dr., Norberto Ungarettí.
No aludido juntar, no Clube, cujos salões estavam

belissimamente ornamentados;' serviço de um grupo de

.senhoras de' nossa .melhor sociedade, falou o índustríal
sr. Luiz Fernando Freitas, pela Associação Industrial e Aos 29 dias do "mês de
Comercial, agradecendo o Dr.' Norberto Ungaretti, com o outubro de 1969 ,8S 15,30 horas
destacado brilho de sempre, muito aplaudido pelos as margens do Rio Canoinhas,
presentes.

.

[
V na divisa Canoinhas com .o

1 Município de, Três Barras, o
Diretores da firma Rigesá, vindo especia mente de audacioso' jovem e conhecido

São Paulo, participaram de tôda a programação, em, por MINA, atleta'do ,São Ber-
Três Barras e aqui. Dardo F.C., de Mudlio Dias,

,

.quando achava-se em serviçoGovêrno Municipal e povo, prestaram assim, calo-' DO tradicional Armazem Ouro
rosa recepção' ao Exmo. Senhor Governador e sua Comi- Verde, de propriedade do sr.

tíva, . sendo ,de ressaltar que o Chefe do Executivo Lauro Gonçalves, viu de seu

Estadual atendeu a tôdas as nossas reivindicações. No fE'cintn iie trab91ho a aglome
setor rodoviário, virá ainda êstec ano ou em janeiro, pró- ração na ponte sôbre o Rio

Ximo assistir o início da nova estrada Canoinhas�Ma,fra e! Canoinhas faz@ndodivisacom
o município de; Três Barras,

p�rticipar de um jantar ou almôço alusivo. No setor gente correndo e pedindo por
educacional, este�le ontem em nossa cidade o Secretãrio de, socorro, pois naquele dado mo

Educação e Cultura do Estado, Gal. Jaldyr Faustino da menta caiil nas águas do rio

Silva; tratando da criação do Curso Científico e outros Canoinhas uni m�nino com a

assuntos atinentes a sua Pasta. Ainda, no setQr rodoviãríó,
,idade de 6 (seiS) anas, onde
c.oméçou afogar-se, o prestativo

O Prefeito Therézio Nett0 r�cebeu ontem ,o seguinte e dinâmico HOMEM com letra

'radiograma: '''Fpolis n. 2216 pIs. 32 dt 29 hs. 17,35 - {'Maiúscula", atiroú-se às águas
Prefeito Municipal. Te!. Gab. 15-6�-593 comunico autori- dia rio Canoinhas, vindo a salvar

,zei publicação edital' tp - 30-69 determina realização dia 0/menino que deb9tia-se ioge-
•

d d rindo água," e posteriormentedoze novembro quatorze horas séde Plameg toma a e fazendo uma respiração artificial,
preços para execução dos' serviços de implantação rodo-

Ato de heroísmo do bravo' e
via se barra vinte e um pt (a) Colombo Machado Sales., humanitãrio atleta, já tr�dicio�
Sec. Executivo P'lam�g". Desde' já, os nossos agradeci- nalmente conhecido nos meios
'mentos ao Exmo., senhor O-overnador Ivo Silveira" 'pelo canoinhenses.

prontc atendimento as nossas reivindicações. Edu Porfirio Goya

Ato de.
heroismo

FONE. 128 CIRCULA AOS SABADOS

1 -:- Creio no homem e no campo. Tudo darei de mim para
fazer a revolução no campo, revoluçio na 'agricUltura, no

abastecimento, na alimentação.
'

2 - Creio num mundo .sem fronteiras entre países de homens
ricos e pobres. Sinto, que podemos ter o mundo sem fron

teiras ideológicas, onde cada povo respeite a forma dos outros
viverem. I E sinto que esta nossa América, já na idade da razão,
há de receber, em breve, a solidariedade da 'ciutra América.

3 - Creio que a grandeza do Brasil depende muito mais da
famílía que do Estado, pois, a conscíêncía nacíonat é feita

na alina do educador que existe em cada lar. Buscarei fortalecer
as estruturas dos govêrnes municipais e subregionaís. ,

.

4 - Sinto que o desenvolvimento é uma atitude coletiva que
requer a mobilização, total da opinião pública. Procurarei

ouvir sempre o povo. Nosso esfôrço deve ser feitQ na formação
e no aperfeiçoamento da mão de obra especializada, no sentido,
de uma politica -salarial duradoura, que .assegure o real aumento
de salário e não o reajustamento enganador. Conheço a vocação
de liberdade do homêm do povo, creio no poder fecundante da
liberdade.

.

'

,

5 - Homem de caserna, creio nas virtudes da d,isciplina,' da
ordem, da unidade

I
de comando.

6 � Creio na função multíplicadora àa emprêsa e, porql:1e assim
o creio, buscarei' fortalecê-la, sobretudo a emprêsa nacional

encontrando formas e precêssos de baratêar-Ihes os custos de
produção, para qUI!! se fortifiqu� e(mais. produza.
7 :...' Cr'êio na,' mocidade e sinto" D9 �lma a responsabilidade

perante a história.
-

Tenho fé' em que possamos, no prazo
médio de mel! govêmo, preparar as' bases de Iançàmento de
nossa verdadeira posíção n08 anos 2.000' e assegurar nossa par
ticipação em propramas nuclear e espacial, sempre que sirvam
para a aceleração do desenvolvimento brasileiro. '

8 - É meu propósito revolucionar li educação, a saúde a agri
,

cultura, 'para libertar o nosso homem de seus tormentos
.

maiores e integrar multidões ao mundo dos homens válidos.
Para isso convoco a Universidade, chamo a Igreja, aceno à
Imprensa, e brado ao provo para que me ajude a ajudar <>
homem' a ajudar-se a' si mesmo.

9'- -Creio no .prímado do direito. Sinto' que, nesta hora, a

ordem jurídica se projeta em dois plenos. Vejo o plano
institucional, destínsdo a preservar as conquistas da revolução,
vejo o plano constitucional, que estrutura o' Estado e assegura .o

funcíonamento .orgâníco dos poderes. A plenitude do regime
demacrático é .uma aspiração naciooal. Creio necessário consolidar
o sistema representativo, baseado na pluralidade dos, partidos e

na garantia dos direitos fundamentais do -homem.
10 - Homem de fé, creio nos milagres q"Ue os homens fazem

com as próprias mãos. "(�réil) que, passados os dias diffceis
dos anos 60, amanhecerá na década de 70 a nossa hora. Creio
na mi�são de humanidade, de bondade, e, de 'amor que Deus,
confiou a minha g�nte.' Porque o creió o sinto, no, arrepio de
minha' seosibilidade, é que neste momento' sou oferta e ecéítação,

ARENA
I,

"

-

'

d.e �onte Castelo
, ,

,
O Diretório Municipal da Aliança Renovadora Nacional

do' vizinho município de Monte Cast�lo,'registrou a !!eguinte chapa
,

para a sua Câmara Municipal para o pleito de 30 de novembro!
.

Lydio Leccon, Hercilio José Fern9ndes, José Adão Fuck,
Nabôr Simões Bueno, Narcizo Fink" JOÍlé Fernandes (Loló),
Sebastião Jerônimo da ,Silva, Leonardo Ruthes, Ludov,ico
Lesnióvski, Luiz Carlos Furtado e Waldemiro de Jesus Maister.

CORREIO DO _NORTE, ,/'
assinatura anual 10,00 �recisa-se '

A partir do próximo n., o

de 1.051, a assinatura anual
dêste sem9nário passará a NCr$
10,00, devído a' const9nte alta
do p9pel de imprensa e o

último aumento' salarial, prêço
qúe pre'valecerã por um ano.

Esperamos, como sempre a

compreensão dos milhares, de
assinantes, e freguês,es.

A firrDa Basilio / Hum,enhuk
.

& Cia. Ltda;, necessita de uma
, f I

pessoa para 8 função de almo-

x9rife, sendo que o mesmo deve
ter conhecimentos de ferra
mentu.

:.
Tratar na oficina à Rua Viqal

Ramos, 203 - nesta.
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�,Instituto 'Nacionil de Previdência. $'ocial
'

Superintendência Regional em! Santa C,atarina
Agência do" INP'S' em Canoinhas J

Aviso às Empresas

1, �

Notíeiás de
rada em nOSSa cidade serA de
apenas de 2 ou 3 funções.
Rád'io CanÓinha. Ltda.. COIll

nôvo programa
A .Rádio Canoinhas Ltda., no

'intuito de bem servir a tõda a po
pulação Norte Catarinense, especíat,
mente os ouvintes da música popular,
acaba de lançar ao ar um ótimo
programa que antes de ser aprova
do, .Ioí submetido ,à apreciação de
seus ouvintes' afim de que os mes

mos opíuassem sôbre o � título a ser

dado' ao nôvo programa; entre 3
títulos sugestivos apresentados para
liyre escolha dos ouvíntes.Bncerra.
do o prazo para as sugestões, foi'
eaeolhldc o titulo que obteve maio
ria .. absoluta de votos,' ou . seja:
«NO RANCHO DO ALFREDINHu»,
realmente acertada escolha, visto o

animador do referido' programa ser

o simpático sr, Alfredo 'dos Santos
que a, contento geral vem, condu.
zindo os' programas com uma

audíêncía de ouvintes,,100%, Iavorá
vel. Por todos os recantos do .muní.

cípio .Papanduvense é o programa
que desfruta -de maíor

'

simpatia e
aeêítação por parte dos ouvintes
da Rádfo· Canoinhas .. Parabéns dá
coluna à. feliz iniciativa dos diretorEl,s
pela acertada e oportuna escolha.

Pa..arela da Socledade
Quem está festelando -níver» hoje

é a srta. Beatriz Costa de' "orais,
prendada filha do distinto casal "sr,
Albaro Dias de Moraís e sua Exma.
espôsa da. Donída. Costa de Morais.
Os cumprimentos de fêilcidades à

antveraaríante certamente pontifi
carão' em -alto estllo, visto a vasta

relação de amisade que desfruta a

nataliciante nos. aieíos sociais., A
coluna felicita a senhorita Beatriz
pela data.nataUcia, almejandc'muítas
felicidades com um risonho porvír,
Ieíícítações estas extensívaa aos

seus queridos progenítores. ,',

Uma Bandeira. pa,a cada laIa
'

em todos os ocupantes de. ambos us
.

'. 'de au,I;' ,veículos que também foram danííí-
.

eados,'

. Verdadeira! liquidação na

Impressora . Ouro Verde
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I I 'Você já pensou· em· 'comprar um TEL_E V ISO R, de qualidÇlde 'I
I Então procure saber a 'preFerência da maioria. 'Você acabará preFerindo' PHILIPS1 I
'I . TE'LEVISORES PHILIPS 23' polegadas - automático1 Revended�r I
_' .

I
Autorizado PH ILI P 5 com Assistência Técnica 'garantida I
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Ficam as emprêsas.. sujeitas'. ao âm to ..
dêste

Instituto, e que. ainda não trocaram os "anti s Cartões
de- Matrícula dás .ex-Institutos, pelo J1ÔVO,' rtíficado de
Matrícula do INPS, convocados a, fazê-lo, comparecendo
ªo Grupamento de Arrecadação, sito à a Paula Pereira,
328 .em Cancínhas �.C.

!,

Mais de 480: ba,lI,!leirl,Js já foram
doadas por comercíantes, índustríaís
ou produtores, S.9 'em Curitiba, para
a campanha. «Uma Bandeira em

carta sala de-. aula», deflagrada na
,

área empresarlal., pela . Asso�iação
Oomercíal do 'Pararià; 'Os resultados

· das' três prímeírae semanas' da cam
panha foram expôstos ria', segunda
feira .à diretoria da entidade pelos
senhores.. João � Chalbaud, Bíseata,
Eros José Alves e Dely Macedo,
membros da Comissão incumbida
da direção 'do movimento entrá os

empresários, que objetiva suprir
expressiva parcela das necessidades
a êsse respeito. em Curitiba. A

eampanhá
.

vem também sendo' de
senvolvida em vários outros muni
cípios do Bstado, a maioria, dos

quais por .lnícíatíva das Associações
Comerciais, Prefeituras e Imprensa.
Segundo os cálculos tia Federação
das 'Associações Comerciais," as .

classes produtoras paranaenses de
verão contribuir, até o final da

campanha, com mais de 5 mil ban
deiras

.

em todo, o Estado. - (G. P.)
Belo exemplo a ser imitado pelos
poderes públicos, industriais, comer
ciais e finalmente por "todos os

Insiiluto Nacional de brasileiros que amam a sua Pátria.
Aqui fica a sugestão.

'

.

Previdência' Social \'-

, Inaugurado, o "Ba� .Nac;io�al"
,Agência do, I N P S em ç, nolnhas" S.C� Nossa cidade está de, parabéns

�I'. .
A Agência do IN'PS El� , oinhas, informa aos ��t:d�S!(�:�ã� t!:::��e�� l���

interessados, que está emitindo �ARTEIRA PROFIS- Ilzado na entrada da cidade,. quílô-

III �IO;NAL», pata Segurados' cAUT, MO,S; FACULTA- metro 160, da BR-116, de propriedade
'

,

TIVOS e EMPREGADORES».
do sr. Tércilio Sonaglio. Trata-se
de um estabelecimento de primeira

'I�III '.�, Outrossim, .avísa 'aos .portadores de
.

Carteira categoria em seu gênero. suas am-

II .

plas instalações com ótimos balcões

Profíssíonal que deverão comparecer nesta Agência no frigoríficos. reservados para excelen-

I� hã' d '12 '.1 O à 16 h t l'
-

d tísstmas famílias, variado cardápio em

II or rIO as ,ü s.'· para a ua izaçao as mesmas. s8!gadinhos,destacando-se o famoso

�I
,Canoinhas,· 21 de, ',outubro de 1969. .zx

I
«baurú» inclusive o célebre «mara-

� cujá». bem justifica seu bom gôsto
II Moàcyr José' de Lemos Agente e cortesia do estabelecimento' a08

.

111m'
seus fregueses. Realmente trata-se

111m

'!IIIIII-------------------�I·
de um tanchonetea altura .de bem

II
servir as pessoas de fíno gôsto em

�! "E f'
•

t
.

'

seu g::�;�nte na, BR-1l6
, ,n e.. 'e s p a r a Dia 20 do mês p. p.caproxlmada-

mente às 20 horas, ocorreu um aeí-
" dente na BR-116que felizmente não

,p. 'I· n"" .

h . e 1· r .1·u
.

h, " teve maiores conseqüências dado a

- "serenidade de um dos condutores ,

dos veículos que se colidiram. O
fato registrou-s� da seguintemaneira:
o Fuck, de propriedade do sr. Osny
8chadeck, rodava normalmente na

BR�116 com destino a Monte Castelo,
tendo come;> passageiros os senhores
Dr, Rubens A. Jazar_ e Olimpio R.
Scliadeck; no volante, o sr. Osny
_Schadeck, ao alcançar o «Pôsto
Mutinllos». vinha uma Kombi, em
sentido contrário, a qual vinhll se
guida por um caminhão que IQanti
nha peqúena distância, "ao chegar
em frente ó Pôsto, o condutor da
Kombi supondo vencer em tempo a

pequena distância entre êste e o

· Fuck, deu mais velocidade a seu

veículo, julgando alcançar a entrad.a
do Pôsto o que infelizmente não
aconteceu, vindo a Kombi chocar-se
com o Fuck que sofreu sérias ava

rias causando ferimentos em todos
os geus ocupantes. sendo os mesmos

sem gravidade, graças a perícia e

sanguê' frio do sr. Osny que notan
do o perigo eminente, freiou seu

veículo que percorreu 'aproximada
mente .. 13 metros com as rodas
arrastando-se na pista. O proprietá
rio da Kombi com o impacto em

velocidade contra o Fuck que já
tinha reduzida a sua, foi atirado
fora da mesma, inclusive o banco

·

em que se apoiava. Graças a Deus
n�o teve maiores conseqüências a

não ser escoriações gj!neraUzadas

Outrossim, ficam as re

das de. que .a partir de 1.0 de n

a) Os 'Bancos, impreteriv
contribuições sem apresént ção

'

.. ' de. Matrícula do INPS;
b) Nenhum.' requerim to será re ebído sem a

apresentação do Certi cada de Matrí
"

la do INPS;'
c) Serão recusados os pedidos de cer

.

icados de
.

Quitação (CQ)
.

e e Regularidade de Situação
(CRS) das emprêsas não cadastradas no NPS.

Canoínhas, 13 ,- de outubro de 1969. Ix

Moacyr José de Lemos 'Agente

te, não receberão
,

nôvo Certificado

GRA,NDE 'SORTIME,NTO
"

PREÇOS BAIXOS

('AS,A ERLITA

Jo.ão
·V'E RD E

,&- (ia.,
sertimente de

de

,':senhoras e crianças,
es preçes da praça.

lx

I.

General Gar.r..aetazu, Médici ,i

agradece
.'

Por ocasião da indicação do Exmo.
General Bmílío Garrastazu Médici,
Para supremo ,Cllefe da . Nação; '. foi
endereçadô telegrama pelo Presi
dente da «ÀRENA» solidarizando-se
com a acertada escolha.Em resposta
S. Excía, respondeu o -seguinte:
Ilmo. 'Sr. Esmeraldino Maia de AI�
melda - Presidente Diretório 'ARENA
Papanduva, - se. General Emilio
Garrastazu Médici .agradeee os-têr
mos de vosso telegrama datado de
13/10/69. - Pôrto Alegre - R.G.S.

.. '

. Gran-Circo Chàn.Grilá .

em Papanduve
Encontra-se armado .'na Rua Te

nente Ary Rauen, o Gran-Circo
Chan-Grilá em vístta-a-uosse .clda
de. 'I'rata-se lIe um bem organizado
circo em seu gênero, com uma
variada atração de espetáculos des
tacando-se a '. apresentação de tou
radas, trabalhos de trapézios, com

artistas de .renome interpretado por
15 integrantes, inclusive 8 palhaços,
participando o. célebre Anãozinho
com a altura de 80 centímetros
coadjuvado pelo famoso palhaço
Zé Minhoca. Sua lotação é para
4:000 pessoas, seu pavilhão oferece'
segurança e preteçãe contra' as
interpéries do tempo com sua lona
impermeável de boa qualidade. Sua
estréia realízou-se; sábado com

lotação �uase completa. Sua tempo-
.

'�,
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ii Torrado, moído e entregue no
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mesmo dia' !i
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f: Dra. Zoé Walkyria Natividade
\

Seleme Ü
I: =

II Cirurgiã ,oentls'a U
..

..

ii, Clfnica dentária de senhoras e crianças. ii
" �

ii Especialização em Odontopediatria,' 9"

ii Hora marcada "
' ii

ii ' Praça Lauro MÜller, 494 -_. FODe, 369'
.

ii
..

..

..
" ., ..
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Albuns par�'Fot"grafias
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'e . Recordações
de desconto
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CQIlREIO DO NORTE 01.11.),969

.

PEllJS LARES
.Il JliJJD m""c2§· ...4

" ,À,nivé,saríanles da Semens
ANIVER.S�RIAM�SE Farias, Adir Prohmann, Jacó

Scheuer, Leoino Waldmonn,
Jôs,é GrdJin e Miguel Pi�·
ého"t�s/;t,� os. [ooen«: Janyr
A�tonio Web!1.er é L.�tZ Car19S
/fauff; o men�no ediney filho.
do Si.Cftilo Q".nemann Cost•.
DIA ó: as sras. donas:'

Genv Ida e'sp. do. s". João
Silveira ,I? Sõtia "esp. 40 sr.
Victor Ptlanzer; os senhores:
Carlos Jankoski, Leonel Bar
cellos 6 Zetredo Müller; as

senhoritas: Elvira Pscheidt e
Nereida Marlv Hening; o jo
vem Edemunâo Herbst; a

menina Silvana ,Maria filha
do sr. Djalma Tabalipa.
DIA 7:, os' srs.: Eduardo

Klodzinski, Secretário da
Prefeitura de }dajor Vieira,
Adilo Wardenski e Martin
Franz; o jovem Luiz César
Sakr.
Aos aniversariantes nossos

cumprimentos.

HOJE: .a exma. vva. sra.
dona ÃdeJi"a K.htei,' 4. srã.
dôna Diviíir. espôsa .âo "sr.
Or. Ar,oldó, C. d� Otu'valho;
QS {ooen«: Q�waldo FernOnflo
Voigt, Na'ylôr, WaJdemt'ro
PoltJinani " Ademir Elias
Freiberge,; a srta.Irene Lenz,

AMANHÃ: as sras. donas:
Berta esp. do sr. Jacob Treml,
Blvira esp. âô sr.

'

Antonio
Cordeiro" Nilda esp: do sr.

Edgard Mavel' e Iraci esp.
,

do sr. Irineu .Iarrocheski; os
'SrS.: Etiiilió Lemke e Pedro
Veiga .Sobrinho; o menino
Celso Luis filho do sr. Gaspar ,

Mülbáuer.
'

DIA. 3.; a sra. dona GZ6ri'O
t!sp. ,do sr. José Fernandes
Pedrosa; o {ooemOsni' LesslIN;
a srta. Maria Lucia Padilha,�
o menino AdoJar.lilho do sr.
Altamiro Leski.

DiA 4: a sr«. da. Êst�fania
esp. do sr, Watdemar ,Sim�,
tis' SI'toS_.: ,Valdiná/ BayeH j
Arlete de lesus 'Màron f;Jecil.
DIA 5:,as sras, das.: Ma,ia

�s'P. do SI'. Ludovico GUnski,
Gertrudes' esp. do, sr. Leomar
JjJ(Jnete e Cecilia esp. do sr.

Miguel Piechontcoski; os sr8.:

�andualdo Voigt", José M.

AgradeclmenJo
Guilherme, (fimma) Souza e

família, agradecem II todos
seus amigos e conhecidos,
que os cump,imentaram pela

pa"Ssagem de suas

"BODAS DE PR.ATAJI•

lustitutg Nacional de' Previdência Social
Agência em Ca'noinh8$ AVI SO

,

De' .c�rdo com ,ali ode'htação
do; Sr. Representant, da Arre
cadação e Fiscaliz1ão, i'cam as

e'mprêsas abaixo r@ls ionadas
,

, 1
convoca as, a �ÓEp&�,cere,m a '

Agênda o INl1ST ilra 1\, Rua
Paula Per 'ra, ji2!�.esta,

no

prazo de20 'i.s,I,��f,i de rece

berem os nov �. � TIFICADO

J?E

�;�Rlc�n, �'
'

Á'dão Zore
Alda Sch

oe�;Aloyz

A�'
on�v. cz .

Àssoc. C, ,m. f "n,d. de Canoi
Be.rnar (j �. eski, ,

Ewald9 Ziflti,er ,

E,valdp Er,teiFa de Carvalho

Erner��
}IdeIa ,

ETas�6� va ,
'

'

�:Yd���',.' r�.bt�����'�n
JolJ ' tp[jler, PlOto

��� , ija!,s, ta . Ferre,irac� <túrskl '

aii, aidé Maieirke

M,aihfl Crestani LudkaPekb "Nogatz
'

PedVo Kondageski
Pedro Eúclides Munhoz
P:edro Dómanski
Palmira Cordeiro �rautchychyn

�
j

Três BarraS .

Iói. e Cem. Uba e Filhes Ltda.
Leoni Trella Sauchuk'

,

Osvaldo Damase da Silveir.t
Salomio Bedr�tchuk

Superintendência Nacional do' Abastecimento, .

DelegaGi� em Santa Çatarina Divisão da, Estudos. � Pesquisas
Instruções para' o 'preenchimento �e Boletins 'de 'Estoques

1 _ Etn cumprh:netlto àb que' 5 - O boletim de �código 003) finais do mês anterier.

determina a Porta,ria SUPER é para as emprêsas que, tndus- 14, = J' _1_ K -1- L
D.q 2'1 ã'e 28 de' fevêré1,ro 8' a triafb:am ou

- ébvasam óleos e

Pórt�rla SUPER ii.O 66' de' '24 azeites.
'

dé Junho �� 1969'1 passamos â8 '., Os estoqUeI' dêverAo ser'

mãos de Vossa Senhoria" em declarados obedeeendo-se
�

a uni

anexo, os novos modelos dê dade de medida em uso(miltlltro).
uSóletlii8 de Estoque." que de-

b) Os boletins de (código 003)verâo ser preeuchtdos com,

movimento trírn-êstral, atenrlen- serão assim preenchidos:
dó' os &eguinteÍl períodos: Feve-, ,Matéria, Prima:
retro, março e libtll'; inalo, junho A= Mencienau)s estoqUell
e julh();' agôstõ, setembro e finais do mês anteder;
outubro; novembro, dezembro D = B _1_ C
e janeiro, em um (l) originál e G = E _1_ F
3 (três) cópias, é remetidas, a

esta Delegada.'
- , a = A -I� D _.:. G

2 - Os boletíns de que tráta Induitrializado Oil Imbalado
o �rUgo àntéríor deverão engld- , I = Mencionai' os estoques loberto Lupa Pires - Delegado
bar o movimento dós meses

que compõem o trimestre, 'é
serem remetidos a esta Delegachi
no último dli deis meses de

j!ldeiro, abril, julho e outubro,
seádo obrigatória a apreséntaçâo
da declaração negativa. (sem
movimento).
,3 - o boletim .de .código cot)

é para uso das firmas atacadis
tas, cooperettves, representantes,
consignatários e organizações'
varejistas' ,que IrnJ.)drtarD séus

produtos ditêtame�tê (vaÍ'ejõe�t
a� No ítem gorduras, in<;lu

em�8e margarina, górd,ura .de
côco � tôdas compostlis de óleo
eu gordura$ vegetal.
,b) No itein óleos vegetais,
nio deverão ser incluidos óleo
<tendê e oute,os do tipo Filigrana.
c) " o.s �stoques deverio ser

declarados em quilos ou milili-'
tros" na forma estabelecida na

coluna A do boletim, não sendó
necessário mencionar a embalá-

gem dos produtos. J

d� Os beletins de '(código 001)
sEfrão assim preenchidos:

E=C ...+-D
H= F -1- G
,I = B -l� E - H

4 - O boletim de �códigó 00)
e para uso dos dep6sitos, tra

piches, silos,' frigorífices e

armazéns gerab', q'ue mantenham
sob sua guardá os produtos de

propriedade de terceiros.

a), o.s estoques serão .decla
rados em quilos ou mililitros.

b-} Os b�letins de (código 002)
serão assim preenchidos:

Ii = É -1- F - G

Venha conhecer
oSedanVolkswagen 1.300,
com 46 HPno motor." ,�#�_.. _�"�

otn

Major Vieira
Claudio G!ldotti

Canoinhas, 10 de outubro de 1969

Moácyr José de Lemos

Agente Ix

�Análises Clí'nicas -'
Dr. Renato Neumann'

Fone,,143
Hospital Santa Cruz - Canoinbas

I Residência
Rua BaNio' do Rio Branco, 1051

Canolnhas S C

só NAo' COMPRA
"

,

Grande sortimento

de ALUMíNIO
de todos os tipa-s,
recebeu a CASA VERDE de

João Abrão Seleme & (ia.
J!x

,1-

em

I N = :m, a parcela da pe�d.
,

'

prQviniente da indus-

triali�ação detfda pela diferenç'il
de matéria prima salda. para
industrializaçio (celuna "E") e

a abscrção pela industriellzaçAo.

Q ='N + 0+ P

R=I+M�Q
6 - Serão relevada! ,.S diver

gências de dados que nlu exce

derem de 5% dos estoques finaie.

Atendósamente

Atividades da,Câmara Mun. "de Canoinhas
Reunião dó dia 26 de egêsto de 1989. Presídêncíe: Vereador Tufi

Nader. la. Secretaria: Vereador Micbel N. Seleme. zõ, Secretário ad-hoe.;
Vereador Walmor Asti'ogildó Furtado e mais o comparecimento' dos,
seguintes Edís: srs. Alfredo Ivo Paul, Gilberto Ritzmann, Alfredo, _8teilein,
Pedro dos Santos Corrêa, Guilherme Prust e Brauííõ Ribas d'a Cruz.
Havendo número legal para deliberar, o sr. p'resjd(mte declarou aberta a

reunião. Lida a Ata da reunião anteríor, foi a mesma aprovada sem

retificações. Expediente: Ofício do sr. Prefeito Municipal, comunicando, à
Casa, ,sôbre provídêneías quanto a indicação do, Vereador Walmor A.
Furtado, reterente. a nomenclatura ele logradouro público e, consignações
orçamentárias a diversas entidades. IdêDi, apresentando à Casa, o sr.

Diretor da Fazenda Municipal. ,\
'

Ordem do dia: Õ sr. Presidente da Câmara, co�cedeu & palavra
ao sr. Diretor da Fazenda Municipal, que discorreu sôbre a dívida da
municipalidade ao Jilinistério da Fazenda, sêndo que diversos Vereadores
fizeram alusões quanto aos Balancetes da Receita e Despesa Orçamen
tária referentes aes mêses de maio � junho de 1969, ficando delib�rado
que os referidos ,Balancetes fossem devolvidos ao sr. Chefe do Poder
Executivo, para correções; sendo que _pó. o Sr. D�etor da Fazende..
agradeceu a acolhida do Legislativo Municipal e retirou-se. A ComissãO
de Legislação e Justiça, apresentou parecer lio. projeto de Lei de origem
executiva, que cencedê' auxílio; colocado o parecer em aprêço a la. dis
cussão e votação, foi o meSqlO aprovado, sendo que o Vereador Michel
N. Seleme, disse' que o referido projeto iria abriJ.' um sério precedente
ao sr. Prefeito Municipal. A Gomissão de Finanças apresentou parêcer ao
projeto de Lei, que isenta de lmpôsto territorlal urbano e ,predial; o Ve�
reador Michel N. Seleme, retirou ,suas restrições ao parecer; pôSt9 o .

parecer a la. discussão e votação, foi aprovado. A Comissão de Viação e

, Qbras Públicas apresentou parecer ao projeto fie L�i que altera o Código
de Obras e, que estagelece a localizaçãe e normas para o .estacionamento
de automóveis de alugúel., e dá óutras pl'ovidêI1cias; colocados ambos os

pareceres, cada um de per si a la. discussão e votação, foram os mesmos
àprevades. Entrou em 2a. discus ão,'e votação o parecer da Comissão de
Finanças, sôbre o projeto de Lêi �e eleva pagamento de aluguel, sendo
aprovado, e encamiphado à Çomi 11.0 dé Redaç.ãei e' Leis ara exarar

:par�cer e texto final. Entra e 3110. discussão e vota o parecer da
Comissão de Finanças, sôbre o prOl to de Lei, enta e anula lanca-
'mento, sendo aprovado. e encamin do � ssãe de Redação e Lei.
para emitir parecer e texto final. Ent 3a. discussão e votação G

parecer da Comissão de Legiaiaç- �

�"
�

ustiça, sôbre o projeto de Lei que
autoriza pagamento de alugu ãrési Ancla do Dr. Promotor Público da
Comarca, sendo aprovado ncaminhad à Cemissão de Finança. para
exarar parecer. Palavra livre: O Vereado ',AlfredO Ivo Paul, apresentou
projêto de Resolução que autorlz's pagamé 'to de aluguel aos flIncionários
do Poder Legislativo, expondo oralmente o motivos, serido que a matériQ.
foi"encaminhada à Comis,são de Legislação e Justiça para exarar parecer:
.() Vereador Pedro dos Santos Corrêa deu informações ao Vereador Alfredo
Ive Paul, quan�o a sua indicação ao Dr. Engenheiro do D.E.R. local, ,e
das providências que irão ser tomadas.'

' ,.. �'

Canoinhas, 29 de outubrô de '1969.. n

Altamiro Ílicardo da Silva - Diretor do Expediente da Câmara
I. ..

•
.

\

'N Ã,O QUE R

'NCr$ ·80000
I � I '

't
'.'

S. A.
a vista

,J O R DAN
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nservas 'NA�CIMENTO
Acha-se em festas, o lar do

distin�o casal, senhor Orlando
Tremi e Lia ,Mercedes, com o

nascimEonto de uma linda garô
ta,

'

ocorrido dia 23 de outubro
de 1969, e que ·recebeu o nome

de Mt,\RLEY LILIANE·.

Semana ..

': Fêstiv� ..

comemoração
.

A eSemána da Ass» foi iniciada no dia 17, com alvorada
'festiva, competíções esportivas e visitação pública às dependências'
"J�P Destacameato de, .Base Aérea de Florianópolis.

�\. .
.j .' -'.'

.. ,Ao meio dia, foi oferecido um almôço à Imprensa escrita
e falada, durante o qual o ceI. aviador Theófilo Aquino do
Prado, ccmandante do Destacamento, fêz um rétrospêcto ds vida
de Santos Dumont e elogiou a Imprensa catartnense pela cola
boração que vem emprestando à Fôrça Aérea Brasilelra divul
gando os seus feitos

\
e as suas datas' cfvicas. Em. nome dos

[omeltstas, o sr, Dakir Polidora, presidente do Sindicato dos
I Radíalistae; mostrou os serviços que a FAB vem prestando ao

Pafs:e agredeceu as nutnerosas provas de aprêço que vem sendo
oferecídas à Imprensa por' parte dos integrantes do Destacamento
de Base Aérea. A partir do dia '18, tiveram eonttnuldades as

diversas provas esportivas, entre militares das ", três' Armás e

entidade civis. Várias palestras foram pronunciadas nas emissoras
locais sôbre a cSemana -da A8a,�, e. o 'avião· c-Bandeirantes»

I construido por técnicos' e engenheiros' neêionais do Instituto
'·',!'ecnológico da Aeronáutica. em

,
São' Paulo, tóí visitado por

I milhares de pessoas no aeroporto eHercílío Luz», durante' a sua

permanência em Florianópolis.
ru .

,

Encerramento

da Asa·,. teve

O encerramento da «Semana da Asa» teve lugar na

<.Ca�a do Jornalista de Santa Catartne», quendo o comandante
Theófilo Aquino do Prado, acompanhado da oficialidadE" proferiu
.ume palestra sôbre o significado. das comemorações. Em nome

dos jornalistas, fêz uso da palavra o seu presidente, após o que
houve troca de gentilezas e placas' comemorativas.

,'---------------,
'TeatroCine CruzVela
�:.: ','.A P R E S E N T.& ,.:�

H o J E { a�.14,OO hora. ,.,... .cenlura livre
"

a. 20,00 horla.' - cen.ura 14 8nOl

A Vingança de Spartacus
.

com Richard 'Browne, Scillia Gabei, Gíocomo, Ros'si Stuard .e
.

Daniele Vargas.
' .

DOMINGÓ J a. 14.00' e 17:00 horaa - cenaura livre
" ,la.•. 20;OÕ'.,,�oraa - cen.ura 14 anoa

DE�""'tJJVI . BA.NDIDO·DILEMA
com Howard Keel, Jane Russel: Brían Donlevy, Wendell -Corey,

. John Smith ,e Terry Moor. .'c'
.

'

l!:le chegou para- saquear uma cidade e 'levar uma mulher.
Seu credo: VIOLENClA. Seu objetivo: VINGANÇA.

• ....... , .. "'.- I

DIA 03, .egunda-feira • a. 20,00 hora. • ceneura 14 ano.

Dilema de um Bandido
Dia. 04 e 05, 3a� e 4a. feira - 'ali 20 hoeaa - censura 18 8nOlll

.
� f� _

' '

Amor (FILME. NACIONAL)
cl Vera Vianna, Reginaldo F�rias, JOJ;ge Rivera, 'Suzana Rinaldi,
Cecilia Paez,com.números musicais de Roberto Carlos e Wanderléa..

.

\

Diu 06.e 07, 5a. e 6a. feira. a. 20 hora. - cen.ura 14 àno.

Anjos. Rebelde's
Binnie Barnes, Gypsy Rose Lee, Camilla Spary,

Wickes, Rosalind Russel e Hayley Mills.
Uma mensagem sublime cheia de tern.\lra transmitida

de forma' singela e ·humana.

Marycom

DIA 08, .ábado. a. 20,00 hora. c cen.ura 14 anol

Dois na Lona (FILME NACIONAL)
com Anabella, Suely'Franco, Leila Santos, Milton Villar, Roberto
Guilherme, Carlos Koppa, Nanai e 0, agitadfssilÍlo garõto João

Carlos, Ted Boy Marino e Reliato de Aragão.
Uma gozadfssima comédia do cinema �aclonal.

.

DIA 09 d "

go a. 14,00 h'ora• ...:... cen.ura 'livre, ,omln·

A NJ OS R E 8 E L D:ES
DIA 09, domingo. a. 17,00 horas - éenlura livre

DOIS, NA LONA"
DIA 09, domingo. a. 20,00 hora. - cenlura 14 ano.

HOTEL DE LUXO
,----------------------_-..1

I Tampas e
I

Chegou

Vidros para
! MEIO LITRO, UM LI
I

Borrachas avuls

Casa (,'
I

de JoIo .Abrã
I

os· mesmos na

Um "Centro de Artes" terá: cavaletes, pincéis 'grossos e

finos, Iãpís de côr, lápis-eêra, pincéis atômicos, gjz branco e

colorido, cola,' tesoura, tintas (anilina, guache, aquareia ou qualquer
que você possa comprar ou fazerD; papéis de vários tipos, tama-

x x X .nhos � côres, certolína.. papelão, papel- eartão, argila, barro ou

,A sorte lotérica, afinal, veio messa para modelagem.
pare as nossas bandas. A série É ainda: revistas ,velhas para recortes, fôlhas de jornal
premiada sábado último, teve para piotura (aproveite fôlhas que não tenham desenhos,' apenas
em nossa cidade vários felizar- letras pequenas]; papéis de embrulho (ótimo também para píntu
dos, 'cujo bílhete veio, de ra);: sacos. de papel; barbantes de várias espessuras � côres;,
Curitiba.

.

pedaços de madaira; caixas de papelão, de diversos tamanhos @

x x x formatos, para "esculturas"; tecidos de diferentes texturas, fi08

O Prefeito Therézlo 'Netto, de lã, penas, plantinhas, botões - para uma colagem diferente;
no Dia do Funcíonalísmc PÚ- gravuras avulsas ou em livro! reproduções fotográficas de bons

blíco, ocorrido dia 28, 3a. feira quadros.'
.

última, ofereceu Uma churras- Aproveite também: Lates e vidros vazios para' misturar
cada aos funcionários municipais, tintas ou guardar pincéis; fios plásticos, barbantes e pregadores
no Pôsto de Suinocultura, na para secagem de plnturas; .caixas com tampa para colocar vidros

.estrada da Fartuna, de tinta; caixas grandes de papelão pera pranchetas-.
x x x Se houver. pouco material, talvez, stoja possível guardar

tudo em caixas com divisões.
O sr. Francísco Zazísk! par- Não importa que o "Cantinho de Artes" seja rico ou

ticípou de Um Curso de 'Aper- pobre; o fundamental é ensinar a seus slunos o uso correto, a
feíçoamento, em Joinville, [uato conservação e o melhor eproveítameuto do 'materíal de arte e
8 Delegacia. Seccional dó Im-

deixá-los criar livremente.
pôsto de Re'nda.·

x
.

x . x
Criar livreménte não significa faze,�, �em;pre, coisas desll-

gadss do trabalho de' classes.:F: claro que isto poda acontecer,
O Clube de Bolão Primavera', mas é certo, também, que' crianças Interessadas desenhem e

excursícnou 3a. feira última 8 pintem, espontâneamente, barras, cartazes, élbuns, muraís, painéis,
. Jaraguá-: do Sul, ritribuindo pequenos livros, etc., relacionados com o que ae está estudando

visita[do Clube de Bolão, femi- no momento. Ido' dependerá, em muito, 'de suá habilidade
nino daquela cidade'. ,co�o professôra,

\

x x x
\ )'1

I ./\
A nossa' região foi noticia I d'

.

570 d h 'd \ d'
.

em todos' os jO,roais, do pais, n ustna (OnSOme� 't ' e ( ap�s', e' �,ço por Ia
quando da visita dos Governa- A consolidação do recorde latino-americano de produção
dores Ivo Silveira e Paulo Pi- de veículos pela Volkswagen do Bras;};' mais de \ 800 Unidades
meniel, domingo último, para . diárias -, tem exigido consumos espetaculàres das diversas ma

a inauguração qe várias obras térias-primas s componentes de fabricação. No campo de aço,
em Três Barras e nOSli8 cidade. por exemplo, ela expressa uma demanda de cêrc& (i� 570 tone-

ladas de chapas, disriamente, perfazendo um, total de 12.500
tonela.das por mês. O campo administrativo também reclama
consumos 8ubstaodaJ'S por part,@ daQuela emprêsa. '�' li) cllsO das'
refeições 80S seus' 20 mil trabalhadores, !lervidas em 9 tefeitórios
próprios. Foi de dois milhões e duzentos mil o número de relei

çõ,:s. t?rnecidas ne primeiro semest�e dêst,e ano, ao pre( '�\jnédiO
uDltarlO de 45 centavos novos, mUlto abaiXO ·tio custo l�{l.,

� t \

ano.

Notas
Esparsas
Esteve no Rio -de .Jsneíro, . a

serviço da firma Indústr ia de
Madeiras Zaníolo S.A.� o indus
trial sr.>,LUj·:z: Fernando Freitas.

x x X

Todos os Cartórios da 'Comar
ca já se encontram instalados
em o nôvo Forum, inaugurado
domingo' último por S. Excia. o
'Governador Ivo Silveira. Sábado
pela, manhã foram realizados
os primeiros caaamentos, ali. no
Cartório competente.

x x x

Em nossa _cidade o MM. Juiz, '\

Dr; Luiz Fernando Carvalho,
substituindo o titular, Dr. Tycho
Brahe Fernandes Netto, em

gôzo de licença.
x x x

O Frigorífico Canoinhas S.A.,
FRICASA, deverá trabslher
com tôda a sua capacidade, já
a partir de janeiro do próximo

x x x

O Prefeito Th@rézio Netto
está com viagem marcada para
Pôrto Alegre, onde junto a

SUDESUL vai tratar de vsrilos
assuntos de sua administração,
especialmente sôbre financia
mento para o serviço de sbas
tecimeoto de égua em n08sa

cidade, cujo início d08 trabalhos
e!!tá previsto ainda para o cor

rente mês.

x x x

, E hoje ã tarde, teremo's o

jôgo 'gotafogo e Palmeiras, em

prosseguimento ao camp':!onato
da cidade, rodada transferida
devido a visita do Governador
I�o Silveira, domingo último. E
amanhã, fim de turne, o jôgo
reunindo São Bernardo e Riges8_
V,amos todos cooperar.

Nossos cumprimentos.Ix
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Serviço c:te Supervisão E�cOlar' de Canolnha�
de ArtesCantinho

Um bom "Centro de Artes", na sala lde aula, deve ser,
acima de tudo, um lugar em que a8 crtances tenham oportuni
dade' de experimentar' diversos, materiais, criando' livremente.

Como incentivar meninos e meninas ao trabalho criador
no "Centrinho de Artes"?

- Ensine-os a observar a natÜreza.'
- Leve-os a apreciar boas combinações de côres e for-
'más, encontradas em desenhos é pínturss.'

- Peça, que' selecionem, e tragam, para" a escola,
gravuras bonitas.

- Comente Ilustrações de livros infantis.
;_ Móetre reproduções f0tográfica8 de obras célebres

(freqüentemente' publicadas em revistas).
- Realize, sempre, exposições dos trabalhos feitos

pelos al!lnos�
- Crie um ambíente estimulante em sua sala de aula.

ACiRADECIMENTO.
HARRY VOGT agradece por in�ermédio dêste Jornal, o

excelente tratamento recebido ao Hóspital Santa Cruz, quando
lá est�ve. Da mesma forma agradece ao,s médicos que (iele
trataram, em especial 80 Dr. Oswal�o Segundo de Oliveira.

Chegou o

Almanaque' do Pensamento
�a Impressora Ouro Verde Ltda.

Aroldo

I
,c. de Carv,alho
ADVO)GADO I

Escritório: Edlffcio .Marcia» - Sata 210 (2.0 andar)
Setor Çomerclal - Local Sul, Lote 19,' - BRASíLIA - DF

Advogada perante o Supremo Tribunal Federal de
Recursos e T�ibunal, Federa'

'.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




