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Governador prossegue sua'
jornada . de

. JDaugura�ões
.

I

Três Barras e Canolnhas foi tindo o desfile escolar organizado'
o roteiro cumprido,' dia 26 em sua homenagem. O Prefeito
último, pelo Governador Ivo Pedro Merhy Seleme enalteceu'
Silveira e comítíva, na suajornada o valor da obra governamental
de ínaugureções por todas os que ali se inaugurava, dizendo do
quadrantes elo Estadocatarinense. profundo reconhecimento da co";.
Acompanhado dos Presidentes munidade, por sua concretização.
da Assembléia Legislativa e

Tribunal de Justiça, Secretãrios
de Estado, parlamentares e

outrosauxiIiares diretos, S. Excia.
foi recebido na manhã de
domingo no limite de Mafra
com Três Barras, dali rumando
para a sede municipal dêste últi
mo, aéompanh,adó dos Prefeitos
Pedro Merhy Seleme e Benedito
Therézio 'de Carvalho Netto,
de Canoinhas, e do Deputado
Estadual Paulo da Rocha Faria.
Em Barra Grande foi inaugurado
uma escola estadual: Na sede'
de Três Barras, o nôvc edifício

". da municipalidade, construido
emccnvênío com oPleno de Me-
tas do Govêrno, foi inaugurado
pelo Primeiro Mandatário Cata
rinense e o Prefeito local, tendo
sido percorridas tôdas as suas

dependências, após o que,' o ,

Governador dirigiu-se AO povo
"

de Três 'Barras, da sacada do
nôvo edifício, dali também assis-

ProdD�ão de'. Erva�
11ate não p�rmj.t8
Cota: de Exportação

Cyro Barreto

)
Na tarde de quinta-feira em

sessão ordinária da Assembléia
Legislativa, o Dep., Vivaldo
Herbst, ocupou a Tribuna para
uma vêz : mais considerar a

problemática da erva-mate no

Estado catarmense. Disse o

parlamentar estranhar 8 posição,
que Santa Catarina ocupa pe
rante' o Paraná e Rio Grande
do Sul, já que "temos produção
e mercado mas infelizmente
não conseguimos a cota de
exportação".
Em suas considerações, sa

líentou o' fato de que embora
produzindo erva-mete apenas
os vizinhos Estados é que ex

portam. Textualmente afirmou:
"estamos sendo bcicotados df!
saroisamente pelos, exportado
res do Paraná". Argumentou
fundamentado em dados esta-'
tísticos quais sejam: Paraná

exporta 91,1P% para (> Uruguai
e 70,93% pare .0 Chile, enquan
to que Santa Catarina apenas
2,4% para o Uruguai é 2,08%
para o Chile, O Rio Grande do
Sul - continuou - fica com·

um índice de exporfação para
o Uruguai em 3,47%. Esclar-eceu
o orador que Q Paraná através
da AGROMATE (antiga 'Federa-'
ção), com 17 Cooperatívas fi
liadas, produz cêrca de 5 mi
lhões de quilos, num total de

54% dá cota de exportação. Em
Santa Catari,n8 o quadro apre
senta-se da seguinte maneira,'
por intermédio da Federação de
Erva-Mate, com 3 Cooperativas'
filiadas, 8 produção anual é
estimada em 5 milhões porém
com speaas a irrisória cota de

4,48% para exportação. Finali·
zando seu pronunciamento o

Dep. V. Herbst, 'julgqu do inte
rêsse estadual a defesa da am-

,pliação das cotas . criticou a

atuação do Presidente dos Sin
dicatos Ervateiros de Santa Ca
tarina, Sr, Felinto Jordan [bem
corno alertou 8S autoridades
competentes para. que em to

'mando as devidas provídêncías
solucionem de vêz, êste grave
'problema.

/

I
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Rubens' 'Ribeiro da
"

Diretor: Silva
CIRCULA AOS·SABADOfõ

"".

(CODtinoa Da 3a. página) CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128

, \

Municipal
,/- , \

Alcides e 'Niva,ldo em campanha, as�im corno

todos os' postulantes à CâDlara de Vereadores

Sucessão

." �
.

••i"';;".

, , I

.

recomendação do Diretório Regional da

.Arene, preconizada pe,Io Govêrno Revo,
iucionário." A mensagem de ALCIDES e

NIVALDO bem traduzem seus altos e
,

.

. patrióticos propósitos: continuação da

notávei obra adminlstratíva do Prefeito
BENEDITO THERÉZIO DF CARVALHO

De acôrdo com a Lei Eleitoral,
Iníctou ,segunda feira última, dia,. 3, a

campamha eleitoral para o próximo pleito
de 30 de novembro, .

Apresentamos' hoje ao altivo 'elei
torado cenoínhense, oficialmente os can-

. ' I

dídatos a Prefeito e Vice-Prefeito respec-

tivamente, srs. ALCIDES SCHUMACHER
e l'UVALDO ROEDER, registrados pela
Aliança Benovedore -Nacíonal, após várias

demarches que culminaram com can

didatura única, de conformidade com

todos cumprrr com ô 'nosso dever cívico,
comparecendo às. urnas e sufragando os

�riomes dos . csndí dates indicados, todos

dignos do 'alto cargo que postulam, como

também, para a renovação ,�o
.

Legislativo
.

Municipal.
ALCIDES e NIVALDO,' juntos,

deverão percorrer todo ó mumctpro,
l�vando a, sua mensagem, a de por todos
-os meios e modos, continuarem' a obra
administrativa de Therézio, cujos frutos
ai estão, na cidade e no interior.., • I

NETTO, tudo

atual govêrno
continuidade.

fazendo para que o

não sofra solução de

Assim, concitamos a 'todos

a sufragerem seus, nomes, comparecendo
em massa no próximo pleito. Vamo�

ELELTOR TRESBARRENS.E
Não -se esqueça. Você tem um encontro marcado

com a vítóría./
\

'-

Dia 30 de novembro, vote em DORIVAL BUENO
,

para Prefeito.

É muito fácil. Basta assinalar um «X» no-quadrinho de
baixo da cédula oficial, e participar da vitória do povo.

I

DORIVAL BUENO· na Prefeitura de Três" Barras,
significa melhor aplicação do dinheiro público, melhores

.

estradas, assistência social.
I "

Votando em D,ORIVA� BUENO para Prefeito, você
estã ajudando a si próprio.

DORIVAL. BUENO para Prefeito e BARTHOLOMEU
CHMILUK para Vice-Prefeito, é a dobradinha da

vitória, é a experíêncía e o trabalho a serviço do povo.

Tudo
/

por um Três Barras melhor com DORIVAL BUENO para Prefeito' Municipql.
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CORREIO DO NORTE
,

Sociedade Esportiva '«São Bern�,rdo»
ASSEMBLÉ'IA GERAL

/. '

'

,CON VO CAÇÃ'O
São convocados os sócios da Soi dade Esportiva

São Bernardo a comparecerem dia 3 de novembro
, próximo, em,' sua séde "social no, Salão Metzger em

Marcílío Dias, à assembléia geral realizar-se em pri
meira convocação às � O h., a fi' de deliberarem .sôbre
a seguinte ordem do .dí

1.�) Eleição da no
2.0) .Prestação de "C

3.0)'
�

/

'da Sociedade.

Não havendo nú ro legal de s�c s para a instalação
da assembléia em p meira "convocação. fica � desde já
feita ,a segunda convocação para às 10,30 .h. do mesmo

dia, que funcionará legalmerite com qualquer número..
,

Marcílío Días, 23 de outubro de }969.\ 3x
,

,

Vendelin Metzger - Presidente
Orlalldo Santi Gatz 'Secretário 'Geral>,'

,
�

',I

\

i I'DStitutQ' Naciónal' de
.

� ,
. ! '

Previdência - Social
AgênCia do I'N PS em Canólnhas - S.C.

A Agência' do INpS 'em Cánoínhas, 'informa aos
interessados,' que está emitindo cCI},RTEIRA PROFIS
SIONAL», para Segurados éA.U'i'ONbMOS., FACULTA-'
TIVOS e, EMPREGADORES». '"

'

,

",
.. �..'

.

\, .'

Outrossim, ",avisa ,aos portadorea . de Carteira
Profissional qúe deverão compareeer

: nesta Agência' no

I . horário das 12,:10 às 16 h para atualização das mesmas.

Canoínhas, ,21 de �utubro de 1969. Ix

'Moacyr J�sé' de Lemos - Agente .',

,

Brinque,dos 'e e·nFeite,s de pinheirinho,
Sem concorrência na Casá Verde

J"oão' Abrão Selem�' & Gia�'

,II
'

•
. '

II,
II
II

I
,I
E

I,

08.11.19(;9

Atividades da Câmara Municipal de Canoinhas
Reunião 'do dill 27 de agôsto I Comissão de> Viação e : Obras .

de 1969. Presidência: Vereador' ;Públicas, sôbre I) projeto de
Tufi Nader. 1.° Secretário: Ve� Lei .que estabelece a lccalízsção
reador Michel .N. Seleme.· 2.°

I
e normas para 'estacionamento

Secretério: Ver�ador Adhemar de automóveis de aluguel, .. e dá
Schumacher e maís o compare- outras provídêncías, sendo apro- ,

cimen,to dos seguintes', Edís: vado e encaminhado à Comissão
Braulío Ribas da Cruz, Guilher- de Finanças para emitir parecer.
'me Prust, Alfredo Steilein e Entrou em 'discussão e vo-

Pedro dos Santos 'Corrêa. Ha- tação o parecer Comissão
vendo número para deliberar o Finanças, sôbre o rojeto e'

er, Presidente, declarou aberta Lei que isenta 'impôs te tto
a presente reunião. Lid a Ata riaI urbano e predial d Hos
da reunião anterior fei 'mesma pitaI Santa Cruz, senu a 0-

aprovada sem retificaç- s. Expe- vado; o Vereador P dro d
Mente: Oíícío (do sr' Prefeito Santos Corrêa, requer u dispensa
Muni [pal encaminha 'do à Casa de prazo para 3a. iscussão e

projeto de Lei qu autoriza votação, sendo 8H vado, colo-,
aquisição e veículo sendo que cado o referido parecer a 3a.
o mesmo i enc ínhado à discussão e vo ação, foi nove
Comissão. de egi \ação e JU8- mente, eprova

.

ej encamínhado
. tiça para' emit ' parecer.. à Comissão e Redação e .Leís

Ordem do di Comissão .
para f'xaur parecer e j texto

de Fmanças apr fsen 1:1 parecer
final. Entrou' fm 2a. díscussão

80 projeto de eí, que,.,8utoriza -----,-------.......---'-'-.'-'-'-----

pagamento de ralugueI resí
dência do s r: Dr. Pro. otor

Público da
" omarcs: colo do

o, referido p -'recer a la. dísc -

são e vota ão; foi o mesm
'

aprovado; /0 Vereador Pedro
dos Sant s Corrêa, requereu
dispensa de ínterstícío para 28.
dili!cu:,J,.ã' � vot'éçãó, sendo
;\::'".·';.��s:�t �. � . .;.,.,...... �:·;,t.'6

aprova: o; colºcado o' referido
parece a 2a. discussão e vota

ção, f i novamente aprovado. A
Cerni são de Redação e Leis,
apre entou ,pareceres e textos

fina s aos seguintes projetos de
Lei que eleva o preço de aluguel
é, ue isenta � anulá lançamento
d SI Lojas Unidas; colocados
a' , bos -. os pareceres' e textos
fineis a la. e Ú;ni�a discussão e

votação, foram ..provados, cada'
u91 'de per si. Entrou em 2a.
discussão e votação, o parecer
de Comissão de Vi�ão e Obras
Públicas, sôbre J o projeto ,de'
Lei que altere o Código de

Obras. sendo aprovado e enCQ

minhl\d(l à C9mi�sã() de Regação
�, L�js para exar&r parecer, e

teito final. ,Entrou em 28. dis-
'

o� ,tipos,.
,)

rece U ,a ( Â VERDE de tiJOão Abrão Se eme 'I, (ia.,
Ix � � .. I........_

de

- Análises CI ínic�s'�
. Dr. Renato Ntmmann

Fon�, 143.,
,Hospital Santa Cruz, � CaRoinhas

Resiclêncla '.j

�ua Barão do Rio Bl'anc�; 1051

.,
'
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II Ao c'o'm,p' rar Càfé" lembre�se ii
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..

G··I! CAft B I
..

. I
H ,H
:: }::

·!i .é" O, Café dos qUE:}" conhecem Café. i�
II " [ , I:
- . .,"

ii Torrado, moído e entregue no mes�o dia 5i
" . "
" "

!E (�ll�
...
toqos ps. pontos da,. 'cidade. ' 5:

- "
" -

•••••� .:•••••••••-.••••••••••••••• io•••�•••••••�•••••••••••••••••••'•••••••••••mi.....................................................� \:'� :
,

G rànde.

=::::::::1:::::::::::::::::':::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::;:::::=
-ii, _,

.' .

. r' .

G
.. ..' de

'

i Dra� 'Zoé Walkyria NatiVidade Seleme �
ii

'
.

Clrurg,lã. :Qentlsta
.

ii deII \ :1
� "

55 Clínica dentária de senhoras e crianças. 55
iã

'

"

Especialização em Odontopediatria. li
55. Hora marçada

. .
55

15 Praça Lauro Müller,494 - Fone, 369 :5
- -
- " , ,

-
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'" I

.lillm•••m.IiIlBlI.Iil.�JJ�•••Emtfltl.mDlllmn.�_il.BII•••g••II�lIEBm.I1Bmm.mm••
\"

.... ,

Você já pensou em comprar um" 'TELE V IS/O B ',de / qtlalidade
, '1'-.. '-.. •

Então' procure saber, a prefer-incia 'da.maioria. ,Você acabará, preferi'ndo PHill P'S,
TE'LEVI50RES PHlllPS 23 polegadas - aut,om�tico, Reve�de,dor

Autorizado' PH I L I PS' '- com ,.
Assistência Técnica, garantida

Ix

cu:>são e votljlção o parecer da

Canolnhas se

e votação o penecer da Comisslo
de Legislação 'e. Juatiça, sôbre
o proj Q- de Lei que concede
auxílí para os alunqs do CUrSI)
de i!osófia 1a Faculdade de
F' ,ós'ofia de União da Vitória

, I

ndo aprovado. ,

Palavra livre: O Vereador
Guilherme Prust discorreu Ilôbre
o' Balancete da, Receita e D�s.
pese Orçamentá.ria referente 80
mês de maio de 1969, _dizendo
estar 8gu�rd8ndo' expediente
explicativo da Diretoria da Fe.
zenda Municipal, quanto I

aos
úmeros

J
insertos. no referiqó

lancete, para posterior pro.
nu ,iamento da Comissão de
Fina as,. sôbre a matéria acima
discrim nada.

,

,Canoinhss,15/Qov,embroj1969 .

Altamiro Ricardo da Silva
Diretor do-Expediente da Câmara

i :

E D \1 T" A L
, Os Inspetores Escolares .de 24.8' e 80,8 Círcunscrtçõas

sediadaa em Canotnhas, no uso de suai! atribuições facult8d8�
em lei, comunicam: > "

1) '_ que estão abertas' as inscrições ao con'cursá dé remoção no'
período de 5 a 18 de novembro do ano findante,

/ podendo
se inscrever ao mesmo, Inspetores Escolares - Diretores de

Grupos Escolares - Professôres .Normalístas - Regentes de
Énsino Prbmárío e Regentes de Educação Física, .quando efetivos.

A inscrição de que trata êste edital será, feit� na· Inspe
toda RegiorlaI de Educação de Pôrto União, passando,' sntertoa-

,

mente, pela Inspetoria�' Escolar a que está subordinado, instruindo:

Tempo de serviço;
Matrícu\a da classe;
Frequêncía da � ;
Promoção da, :t,.

2) ...... os trabalhos finaís do ano letivo de 1969, poderão encer-

rar-se em 10 de dezembro;
r

, "j

3) - as matrfculâs para 19'70, serão efetuadas em todos .os esta
belecimentos' �staduais, Municipais e P&rticulares 11 8 17

de dezemb�o de 1969, conforme orientação que !;lerá em(tid�
a posterior. ,

,.

C8no�nh8s, 5 d� ,novembr9 de 1969:
Fléride Sitencoutt - Fidelle LovfJtel -- In!!,petores Escdlares

para�
P,inheirinho,· �

/

GRANDE SÓRTIMENTO
,P,REÇOS BAIXOS

CAS'A ERllTA

/
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Renovadora Nacional - 4 R E N I

VEREA'DOR
Aliança
P�A R'A

Já se revelou em 3 legi�laturas um- Vereador prã frente, um

autêntico e legítimo representante do povo.

A sua volta ào nosso legislativo' é um imperativo popular;
para ajudar, como sempre,

,

'o stue] -desenvolvimento de
nossa terra.

Prust, um, destacado administrádor, na Câmara Municipal,
I afim de ajudar a ação do 'fl!lturo Prefeito ALCIDES SCHU·
MACHER, no prosseguimento da notável administração' do

Prefeito 'Therézio Netto.
#

Assinale, na hora de votar... GUILHERME 'PRUST ,ou o

seu número 2110._ \

.... ,

,__----------__--------i--__'
Cine Teatro Vela ·Cruz

,

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

H o J E - a. 20,00· hor... - ceneure 14, ano.

00,1 S. NA, LO N'A
com Renato Aragão, Ted Boy Marino, Anabella, Suelly Franco,
LeIa Santos, Roberto Guilherme, Carlos' Koppa, Nanai e o

agítadíssímo garõto João Carlos.

__,' Uma gozadíeeíma comédia do cinema nacional.
.

,

DOMINGQ .. a. 14.00 hora. - cenlura livre

A N J O r R E B'E L D, E
cl Binnie Barnes, Gypsy Rose Lee, Camilla Spary, Mary Wickes",

Rosalind Russel e com a 'extraordinária Hayley Mills.
Uma mensagem sublime cheia' de ternura transmitida de forma

,

singela e 'humana. '.
v

DOMINGO \
.... 17.00 hora. - cen.ur,_ livre

'

DO IS NA LONA
D0l\11NGO �. a. 20,00 hora. - C�D.ur_ 18 ano.

com Rod Taylor. Catherine Spaak, Karl Malden, Mel�yn Douglas,
Richard Conte, Míohael Rennie, Kevin Maccarthy' e MerIe Oberon,

Um grupo da alta sociedade que usava luvas de sêda para cobrir
suas mãos cheias de cobiça. rapina e instrumentos.de muitos crimes.

DIA lO, .egunda-feira • a. 20,00 hora. o eenauea 18 ano.

'H o T E' L O E L U X O
\

Dia. 11 e 12. 3a. e ,4a. f�ira - a. 20. hora. - censura 14 anoe

A CHAMA' E O FO'GO
. O fantãSUco choque entre duas i�de9. a da pedra e a atômica.

Diu 13 e 14. 58. e 6a. feira. a. 20 hora. - cen.ura 18 �noe
)

.

,

Uma Virgem para um Príncipe
com Vitt(lrio Gassman, Virna Lísí, Philippe Le'Roi, Vittorio

Caprioli e Tino Buazzeli. '

Jamais um 'príncipe passou por uma prova tão difícil.
I

DIA 15, .ábado - 8. 20,00 hora. - eensure 14 ano.

MI N H AS 'T RÊ: S ,N O I VAS
com Elvis Preísley e Shell Tabares.

'1.....----------------------
-;--' -

Associação Comercial e

Industrial de _ Canoinhas
,Telegrama recebido
pelo Presidente Dr.

Luiz Fernando Freitas
Tel gab 16,69,�95 comunico

autorizei publicação edital tp -

30-69 que determine reeliução"
. Atençãodia doze 'novembro quatorze

horas sede Plameg_ tomada de

preços para execução dos ser- deviços de implantação rodovia SC
barra vinte e um pt

�
,

Colombo Machado f Salles
.Sec, Executivo Plameg

I

\

Governador prossê�
gue sua jornada de

\ '

inaugura�ões'-
(Continuação da' Ia. página)
Deu-se, após, o encontro sôbre o

centro da ponte recém concluída
no Rio Negro, entre os gover
nadores Ivo Silveira,' de Santa
Catarina e Paulo Pimentel,' do
Paraná. A obra de arte,' da
grande ponte, liga 'os municipiõs
de Três Barras a São Mateus,
_,-no vizinho estado paranaense,
cujos Prefeitos disseram do sen

tido integratório do empreen
dimento, para os povos dos dois
est�dos irmãos, unidos sempr�
por sentimentos de beasilidade e

pelo desenvolvimento integrado
da economia ervateira, uma das
principais atividades da região.

-

Após a fala dos dois governantes
que enfatizaram o entendimento
e a luta comum pelo engran-

. decimento da Pátria, foi levada
a efeito 8 derradeira travessia

por balsa naquele local; signifi
cando o .ato ° encerramento de
uma era, agoraeubstrtuída por
outra, dentro da qual pontificam
novas esperanças de desenvol
vimento

.

para a economia "da
região ervateína, que cada vêz
mais' se une' e se integra, acima
das froutéiras polítices assinala
das pelo J;tio Negro.
Duas placas de prata, assina-,

lando o evento, foram entre-:

gues, durante a travessta de

(Continua no próximo número)

V,ióva senhora
'Josefa, Tokarski
A veneranda viúva, Senhora

Josefa Tokerskí;' espôsa do
saudoso índustrtal- sr. I Alberto
Tokarski, comemorou domingo
último" entre a alegria de todo!'!
os seus familiares, 80 anos de
idade. Tôda á família esteve
reunida 'para comemorar o

graode acontecímeuto, filhos,
genros, noras, nétos e' bisneto.
Correio do 'Norte, pelo feliz
evento, "'envia à mesma e seus

, familiares, os melhores cum

primentos.

PRECISA-SE'
A firma ,BASILIO HUME

NHUK &- elA. LTDA., ne-
-

cessita de uma pessoa para
a . função de almoxarife,
sendo que o mesmo deve
ter conhecimentos de ferra
mentas .

Tratar na Oficina à t Rua
Vidal .Ramos, 203 - Nesta.

Vende-se
Vende-se, 5 vacas, 2

novilhas e úm touro de
raça.
Tratar

.

com o sr.

A'ntonio Salomão
� Alto das Palmeiras 1

.

Aliança Renovador(J Nacional

PIRA
- ABENA

.
.

,

V'EREIDOB

/

--"'\

JOAO' S\EL�E,ME
N_O 2_104

, I

..

Donas de -casa
..

.,' r

Canolnhas
O progresso de sua cidade também depende de você.
Ajude-a tornar-se maíór.. adquirindo produtos nela fabri
cados, desenvolvendo assim sua Indústria, criando novas
e maiores oportunidades de trabalho para' seus' filhos.
Orgulha�o-nos' de fabricar. nossos produtos em Canoinhas.

Adquira somente SABÃO VITORIOSO.:
:E! sabão canoínhense, é bconômico. E como deixa branca

.

'a sua roupa! �
I

Quando fizer suas comprás, exija do seu fornecedor sempre o

SABÃO' VITORI,OSO
' BRASIL

Visite-nos pessoalmente uma vez. Temos muito prazer
em convidar todos principalmente também 'aquêles que

não conhecem o sabão -fabricado nesta cidade. ,3x

Fábrica\ de- Sabão de AlWIH F� G. BEULKE'
Rua Prioeeea Izabel

,
'

CANOINHAS Fone 294 r

Clube de Bolão Fantasma
.

.
�

.:

Edital de Convocação
'Assembléia Geral Ordinária

a)
b)

\
.

nte, e de acôrdo com os

senhores sócios do Clube
assembléia geral ordinária,

novembro próximo vindouro,
onvocação, e 30 minutos após,
ação, tendo a seguinte ,

'.

DIA:
a ara o ano 1970/197.1;

assuntos de i erêsse do Clube. ,

Canoínha , 8 de. novembro 'e 1969.
. \

Oldemar Mussi - Presidente
> ,,-

-

.

José Guiz � Secretário

3x
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'CORREIO DO NORTE

\ I

08.11.1969

Municipal de
\

Demonstrativo do Balancete' referente ao mês de �UNHO dã 1969

�DO m.sNé"IIA,oom.sNO,! TOTAl; NO,!

1.4;0:00
,

1.4.1.00 Participações em Tributos de ais
8 1.4.1.20

.

Cota. parte ' do Fundo :le Participação

1.4.2.00
Municípioa (50%> 22.649,17 26.641,99

.

'9 Hetôrno do Impôato Terr,torial Rural- '
. T.R. 1.302,79 1.302;79

1.4.4.00 Participações em TributosEst duais
.

10 1.4.4.10 Participação no Imp.•/ Circo de Merc .1O.M. 28.763,84
1.5.0.00

"

RECEITAS, DIVERSAS
11 1.5.1.00 Multa. CM. e JM. 10,15 474,15
,12 1.5.2.00 Indenisaçõee e Re.tituiçõe.
13 1.5.3.00 Cobrança . da Dívida Ativa

r 8,39 737,.16 745,55
1.5.9.00 Outra� Receitai Divereas -,§ .

,14 . 1.5.9.1.0 Contríbuições compuleôríae de -P evid. Social . l41,63 496,02 637,65
15 1.5.9.30 Receita. de Cemitério.

.

1,52 6,08 ,7,60
16 1.5.9.90 . Outra. Heceitae 10,00 10,00
( Total dai ReceÍtal rl!entel 9.977,51"- 52.520,99 62.498,50'

cODIGOS

iocall Geral

1.0.0.00

1.1.0.00

1.1. LOO
1 1.1.1.22
2 1.1.1.36

1.1.2.00
1.1:2.10,

3
4

5

1.1.2.20
6

1.1.3.00,
7

2.0.0.00

2.2.0.00
17

',2.5.0.00

2.5.l.00 .

18 2.5.1.20

. 19 2.5.1.30

20 2.5.,1.40
21 2.5.1.50

2.5.3.00
22 2.5.3.10

Designação da Receita

Receitas ,Corr�ntes
RECEITAS TRIBUTÁRIAS

469,22
98,40

'Impostos
Impôsto Predial e Territorial Urbano 160,49 I,

Impôsto .qbre Servi,çol de Qualquer Natureza
Taxas

Taxai pelo exercício do Poder' de Polícia
Taxa de Fiecaliseção e Licença de Veículos
Taxa de Filcaliz8ção e Liceuçaa sôbre o

Comércio e Indústria
Taxa de Filcalizllção e Licença. sôbre o

Comércio Ambulante
TIlXal pela preltação de .erv;çol
Tax8Il.. de Expediente
Taxa de Serviçoe Urbano. (Melhoria)
Taxa de Abate

'

ContribUI -,
s de Melhoria

368,73
98,40

1.566,70 1.607,30,

925,78 925;78

60,48 60,48

512,54 605.64
43,00

105,11 105,11

Receitas de Cap·tal
OPERAÇÕES DE CR, DITO'

, • 1
(lI • Emprêstimes a curto p azo

-.
TRANSFERÊNCIAS D CAPITAL

./

Participações em Tri utos Federais,
Cota·parte do Fundo d Participação dOI

"

..J

Municípioe (50%) #' 3.992,82�
'Cota.parte 'dó Impêsto oiro 1/ Comba/IH·

.

veil e Lubrificante.
Cota-perte do Impôsto fIoi. I/EnergiaElêtrice
Cota-pàete do ImpôstcUni o"/Minerail_!loPaíl '1,74

Auxilios e/ou C ntribuições
Auxílio. e/ou Contribuiç e. da, União

Total dai Recei ai de Capital 3.994.56

TOTAL· DAS, RECEITAS-
','

13,972,07 ..

Saldos' do exercício anterior

(

22-.649,19

6.124.74
873,07
14,58

26.642,01

6.124,74
873,07
16,32

33.656.14

_96.154,64

'29.66158

82.182,57 .

Em ;C'aixa
, EIIJ Bancos

TOTAL GERAL

,

132,34 ,

12.024,60 12.156.�4

108.3-11,58

MajQf Vieira, 30 de junho de 1969.

Sebastião Grein çosta
Prefeito Municipal

, /
-

Reinaldo Crestani
Contador

Publicação Oficial da

Prefeitura Municipal de Canoi!)
Portaria d�

t'
/10/69

Benedito Th. de C rvalho Netto.
Prefeito l\iunicipa! e Canoiehes,
no uso de SlJBS atrib, içôes resolve:

CONCEDER
!

ICENÇA
De acófdo�om o -ãrt:'·

da Lei 413, de 24/ 158.
-,

a MARIA DE EUS L. PE·
REIRA

profes,
s8ra

= por
120 dias, a, conta I de' 1.0 , de
outubro' de 1969.'

'

C.
anoinhas, 22'

de1oubro
de 1,969.Benedito Th. Ca valho Netto

• PrefJi�o unicipal
"

Antonio Sou a Costa
Die. Adm. Ex� e PeSSOAl

I,
,

I

'as-se.
/10/69

p'ropried�de a'

Papa

Leial Assine! DivulgueI

Correio 'do No'rte
/

Major\

Demonstrativo. do Balancete da Despesa referente
'aq mês ,de JUNHO, de 19,69.

.

Diserimina�ão da qespesa por Órgãos' do II D,o �ês Ncrsll !té omês Ncr$11 TOTAL NCr$
Govêrno e A,dministração

19.428;94

108.311,58

IOrçaméntária
1 .; Câmara doi ,Vereadore.
2 • Gabinete .do Prefeito '

3 • Secretaria, Geral
4, • Setor de Contabilidade
'5 - Setor de Saúde Pública
6 • Setor de Educação e Cultura
7 • Setor 'do Fomento Agropeo,
8'· Serviçol Urbsnoe .

9· Servo de Obrai e Viação.

1.698,85
5.582,55
',2.007,56
4.433,43

'

323,38
3.,?34,70
154,34
1.784,21
59.364,78

I 348,95
1.285,03
5.0,74
1445,15
13,50
1.016,03
30,00
218.0'3

1:349,90
4.297,52
l.466,.82
2988,28

,

309-88
.

, ,

2.718,67
124,34
1.566,18
49.538,52�9.826,26

14.723,69 64.360,.11 79.083,80

Crédito Especial
14·5.69

Restos a paga
Do exercício de, 1967
Do exercício de 1968 9.732,29

r:

Total dll Delpela Ext eordlnâríe 66,55 9.732.29

TOTAL DAS ESPESAS, 14.790,24 74.092,40

9.798,84
'

88.882,64
j

I-

EM CAIXA
Na Tesourarla

EM BANCOS
Banco do Bralil_ S.A • Cf·,Fundo

de Participação do+_ Munic,ípio.
Banco do Bra.ilS.A .• C/Movimen�o
Banco Nacional dó Comércio S.A.

, cf Movimento .

Banco Braaileieo de Deaccnto S.A.
Cf Movimento ','

Banco de Deeenvolvímento do
Eltadó • Agência de Canoinhal

Banco Mercantil e Iudmtriel de
, Mafra. Santa Catarina

TOTAL GERAL

•

11.489,57
1.507,20

,65,97 '

404,15

u
,

43,26

Major Vieira, 130- de junho de' 196!,
ftelnaldo Crestani

Contador
Sebastiãô Grein Costa

Prefei-to Municipa�

A pe'dido
Ilmo..sr, Esmêraldíno Maia de Almeida, M.D. Presidente

da "ARENA" local.
.

Prezado a'migo "c> )

Sendo você o nosso coluaísta e' representante p'a,ra o'

Jornal "Correto do Norte", o que muíto' engrandece' o n!;l8SO

Pêpanduve, solicito-lhe o obsêquto de juntar !l presente matéria

para tornar público por meio dêste cÓDc.eituado jornal, a seguinte
nota der esclarecímento, sôbre minha, ação ,politica .na presente
campanha: Como 111er q�e fui do ex·P.R.P., partido 'êste que,
está unâníme Da "ARENA", não tinha compromisso com nenhuma
destas

-

duas facçõ,es que temos aqui na nossa, "ARENA",' aliás,
sem entendímento. Diante disso tomei 'a seguinte atitude de
acôrdo com meus principias de bemem livre, spoíando : desde

logo ,a candid'8i�ra do meu distíuto amigo, Dr. Rubens Alberto
Jazer, nosso preclaro fi! concertuadc"médico.. Sempre fui 'dícídldo
quanto a tomada <:fé' 'posição quanto a minhas atitudes, embora

reconheça a ,,9!gnigade ,do outro candidato, foi o Dr. Rubens A.

J8=?ar o meu escolhíde.: e tenho confiança na sua e,xpressiva
vitória: Entretanto há-um motivo para êste esclarecimento. Não

es.p�rava que .a,.ARENA �i@8ee a criar a Sub-Iegends; lutei 'para'
que tal não açonteçesse, o .que realmente não aconteceu.. Pedi
enearecídamente para meu filho, João Paulo Furtado que se can

didatasse -"a' Vereador para termos uma pessoa da fagJilia com

assento na,Câmara de' Verêadores; mas, tendo êle 'ap'oiado o

candidato da' Sub-legenda, crióu·��tuma situação um tant�, dt.li
cada para minha pessoa, chi!gand"ô';,'��u:, a supor que meus compa
nheiros poderão julgar que estou fazendo jôgo de duas pontas,
mesmo como se diz na "giria", jogando com paus de duas pontas.
Considerando, a velha amizade que liga meu filho ao candidato,
srt José Cuimarães Bíbas, que é cidadão livre perante a Lei, não
e de se estranhar a sua atitude que em nada afeta o nosso laço
famil.ar; entretanto, olhando-e 'tradição politica dos povos, o fato
me preocupou, pois alguns companhetros poderão conjeturar de

que, não estou me definindo com clareza. Certos ,p(lderão ficar
todos meus amigos e companheíros, que REITERO a minha
firmeza de apoio 8 candídatura ao Dr. Rubens Alberto Jazar,
confíante é seguro' na liua "vitória, no dia '3@ de novembro' do
corrente ano.

'

" Ass. .Pauiino fU;ttado de Méllo
,

/
I
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CORRt:IO DO

\ '\1

:Publica�ãó Ofici�l"da PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
"

"

'I' ',,<; •

_.
I

-, '

,
,

Benedito Th dá Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de � Ceueinbes, no UIO de lual atribuições, resolve:

CONCEDEH GRATIE CAÇÃO
COOliderando o' convênio fir ado pela Prefeitura

Municipal e a.- Emprêla Brssilei a de Comunicações,"
autorizada pe.la Lei n, 873, de /05/69, concedee aOI

Sra. OTTO FINTA e MIECE AU STASKOVIAN,
"a gratific

-

"menlal de 'NCr$ 30,00 (trinta) a cada
-

um e, Il Sra. . MARIA J STIÇA DE LARA, a

gratificação menaa e NCr$', 0,00 (cincoenta), 'tôdal
a (partir de 1:0 de nov ro e 1969, reepectivamente,
.para ai AgênciaI POltau Mercílio Diu. Felipe
Schmidt e Paula Pereira.

-

,

Can/oinhal, 22
.

de out

Benedito Th. Carvalho
Antonio Souza Cost

'Portaria de 22

EDMUNDO RISKE, com -todol ,OI díreitos e vanta- Comarca de «Ianoinhal, a partir de primeiro de maio do
gens, a partir de 01/11/69, corrente

\

ano, pelo prazo de um ano.
'

.

Canoinhaí, 22 de õutubro de ] 969.
,

Art. 2. � Poro fazer face a. deipelai oonstantee do
Benedito Th. Carvalho Netto -- Prefeito Municipal artigo anterior, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado
Antonio Souza Co - Dir. Adm. p. e Peesoal ' a utilizar a dotação orça��nt,ári� 065/41.

L' , , Parágrafo único - Deverá o Chefe do Poder Executivo

tubr
"

de 1969 � ,inéluir dotaçê)ea elpecífical no� prôximoe orçamentoe.
.

.,
" A,rt. 3. - A presente lei entrará .em vigor na data de

Benedito Th, de Carvalho Net Prefeito 'Muni:" lua publicação, revogadal OI dilpoliçõel em contrário.

eipal� de Canoinhes, ná UIO de lual a
.

uiçõee relblve: Csooinhal, 11 de setembro de 1969.
,

Designar" o Sr. OSMAR SABB G para: respon- Benedito Th. de Ca alho Netto - �refeito Muoicipal
'der cumulativame'nt�. pelo setor do Almo rifado da E .. ta lei Ioi regiet da e p licáde na Dleetoria de
C. N. �. E,.. (a partir de 01/11(69. , , • I Ad,�/Exp. e Pe•• em n ·69.
Benedito Th. Carvalho Netto -'- Prefeito M clpal _ Antonio Souza Costa ir. Adm. Exp. a Pe••
Antonio Souza Costa - Dir. dm.· Exp' e Pee I I. '

,

Lei N. 904, de 30 _ Q setembro de, 1'969
/ Lei N. a98, de 11 de set mbro de 1969 ' A,utoriz1 au: 'lio

Autoriza pagamento e aluguel Benedito, Therézio de�C'arvélh Nettó, Prefeito Muni-
Benedito Th. de Carvalho etto, Prefeito Muni.

'

cipal de Canoínhse, Êlt8do,He Santa atarina, faz sabee que
cipal de' éanoinba" Eetadc de' Santa Cat&rina, faz' a Câmara MUDicip�1 decrel0u e' eu la ,iono a �eguinte ,LEI:
saber que, 8 Câmara Municipal d cretou e eu ianciono' Art, 1. - Fica o Cliefe do Poder. xecutivo autorizado
a seguinte L RI: a conceder um auxílio �e NC, $ 1.200, (um mil dusentoe
Afrt. 1. - Fica o Chefe do Poder, Executivo autorizado oruzeirõ I novos), para 'ber facá 88 delpel..,. de teansporte
a pagar o aluguel da residência do romotor Público da 8011 alunos do CUltO de; Filo.ofia da Faculdadê de União da

- Vi,t6riá, r·e.identel nella oidede,
_

_

Àrt. 2. - AI delp'e.al decorrente. da presente . Lei,'
correrão por conta da dotação 176/57.I _

,

Art. 3. - A presente Lei entrará em vigor na data' de
lua publicação, revogadae ai dilpoliçõel em contrário.

Canoiuhae, ,30 de setembro de 1969.
Benedito' 'Ih. de

/

Carvalho Netto - Prefeito' Municipal
EI,ta Lei foi registrada e publicada na Diretoria de

Adm. Exp. e Peasoai, na data lopra.
I Antonio Souza Costa - Dir. Adm. Exp. e Peescal

\

Benedito' Th. de Ca valho Netto, Prefeito Muni-
cipal de CanóiDh�I, no U de ,Iual atsibuições resolve:

_

POR À IS'POSICÀO
Conaiderando o, con ênio firmado entre a v Pre

feitura Muuícipa! da Cauoinbse, e a Campanha Napi0091
d'd Alimentllção'_ Eecolar, resolve colocar a diepoeição
de..a Campauha, o motori. ta delta. Préíeitura, Sr.

.
'

i·

, Há vários ·motivos para se comprar umVolkswagen.\ "

\
" ,

,.,

Elevai

y

e volta,
-'

, (

i
.. !

; e volta,

,_

... I

Este é um dêles:

e volta,

•

va'l

evolta,

•

vai

I'

J , ,MALLON

•

-vai

e volta,

•

vai

e volta•

E essa rotina é tão econõmica,
que só 1'10 Brasil mais de 500�OOO

donos de Volkswagen OA
já ,se beneficiam com ela.'Vt1I

C I,A.

/ '

';.'_',

. CANOINHAS Rua Vidal Ramos· esq. Barão do Rio Branco. STA. CATARINA'

"
,

\ ' /

Publlcaçlio Oficial ,dá

J'PreFeiturà Mun. de Maj.orYiei,ra
'Lei N. '221, de 9 .de outubro de 1969

.

Abre Crédito Especial
Sebaetião Gréin COIta, Preféito Municipal de Meior

Vieira, faz saber que a Câmara Municipal decretou, e. 'eu
I,anciono a' seguinte LEI: ", " '.

Art, '1. - Fica aberto, pôr conta do provável exceeso
de arrecadação da exercício. o Crédito Especial; DII impor
tâuoia de NGr$ 2.914.00 (dois mil novecentos e quatorze
éruzeil\oll DOVO'�,. como aegue:·

Escriturârio do D.M,E.R. / NCr$ _ 770,GO
Aquisição de um cofre para Te.ourarja 8.96,00,
Plano de Desenvolvimento do Estadn de
Santa Catarina 1.248,00

2.914.00
Art. �. - Hevogando-re OI' dilposiçqel em contrário,
Lei entra em -rigor', na data de lua publicação.
M8io� Vieira, 09 de outubro de 196 .

Sebastião a in Costa - Prefeit Municipal
. Hegietrada e p Iicada a pralent Lei no Secretaria

Municipal na In,elma d a:
Jair Dirsc nabel - S ,.�etário

Décreto-let H. 157, de j6 d outubro. de 1969;

eata

Anula e suPlementa do
Seba.tião ,Greio Coita. p.

Vieira. E!tado de Santa Catarã'
da Lej D. 207 de 22.11·68,

_

Art. 1. - Ficam anul� ai, �a 'mportâncle <:le NCr$
3.500,00 (trê� mil e quinbe OI cruzeiro oOVOI), ai leguinter
dotaçõel orçamentária,:

'

003/10 .. De.pela., voriáv II c/ Pelloal Civ (Diária.) 1.300,00
041/14 - Gratificàção d função. E.crivão Polícia 330,00
047/22 • Artigo., de exp (l., de.enho, eOlino a vC8ção 1.000.00
053/57 - Eventoai., D Ipel�. com a iu.tiça leitora I 500,00
068/29 .. Outrol' mate lail de comamo 370,00'

, Total, da. 'anu}açõel 3.500.00
, Á rt. 2. - Fica 'Iuplementadal por conta' do aou18çõel

cODltantel' do ort: .0, ai leguintel dotaçõel OIiÇ entárial,
na importância d NCr$ 3,500',00 (trêl mil e uinhentol
cruzeir'ol noYol�, como abaixo legue:

'

'_ A' I

071/57 .. Eventus.I NCr$ 1.000,00
043/19 .. pratlficação p/ preltação de lerviçol

técnicoI
.

e e.peciali1:adol 500,00
100/31. Pa..agenll. de.p. tranlp. de pelloa. e"l/ bagageol 1.100.00
015/25 • Materiail e ace..6riol de máquinal,

,

,viatur.al e aparelhol
. .I

500,00
014/24 • Combultíveil e lu'brificantel p/carrQ oficial 400,00

Total dai loplementaçõel 3.500,00
Art. 3. �\ É.te decreto.Lei entra elll viga, Da data de

IDa publicação, revogada., a. dilpoliçõel !l1Il contrário.
'

Prefeitura Municipal de Major Vieira, J6 de ootilbr,o
de 1.969.

Sebastião Grein Costà - Preféito Munisipal
, Regi.trado e publicado «> prelente Decreto l'!1 Secra· /

taria Municipal Da' melma data.
I lair Dirsclinabel -- Secretário

/
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Anivers'ariantes da ,Semana
ANiVERSARIAM-SE e Arlete GrosskoPkos/ovens:

HOJE: a exma. ouioa André Tchoika, Amilton
I
sra. dona Ana Auerbach; Tomporoski, Notbetto Knorek
o sr. Vicente Notiak; as srtas. e Edson Michel.
i,Edilceia', Terezinho Webber DiA 12: as sras. donas:
e Maria Luiza

�

Colaço; o Ecilda esp. do sr, Edmundo
jovem Rosélio Modesto Fedalto; T. K1Zorek e luani Terezinha
as meninas: Derli Aparecida e'sp. de sr. Bernardi11r,'JSchuppe,l;
filha do sr. Landualdo Voigt os jovens: Haroldo Moh» e
e' Arine Gorethi; filha do S1. ',Anua,. Cador; as meninas:
Manoel Felicio; o menino [osé Roseli Claude/e' filha do sr.
Ivan filho do sr. loão Silveira. Orlando Nascimento e Vir ..
AMANHÃ: a sra. dona Julia: ginia filha do sr. Waldomiro

P d 1'Ir. lt W itt B Silva; o menino Edgard, es. o sr. wa er ut; os
filh Msrs.: Pedro Massaneiro, Fileto o do sr. Edgurd ayer. <

Herbst, Pedro Vischineoski, DiA 13: as SlOS. donas.:
Waldemar Simm e Lúcio Aurora esp. do sr. Rodolfo
Bialeski residente em Barra [ablanski, Ivone esp. do sr;

Mansa; a sita. Maria Rosa Adhemar B. Bõge, residente
Mülle"'�' os' jovens: Heron em São Paulo, Elvira esp. do
Peixoto e Edgatd Tremi; as sr. Sezetredo Voigt e Luiza
meninas: Roseli Terezinha esp. do sr. Rairlzundo Preisler;
fitho do sr. Waldemar Frente os srs.: Rodolfo Schumacher,
e Terezinha filha ,do sr. Nicolau Burgardt, Waldomiro
Waldomiro Schulka. \ B. Siloa e Pedro da Cruz
DIA 10: as sras. donas: Sobrinho, resido em Divisa;

lrmengard esp. do sr. Hugo a srta. Margarida (ireffin;
Peixoto, Anita esp. do sr.

a menina Lia Esther. filha do

Alfredo Paulo e Gliqueria sr. Joqo; Taporoski.
esp. do sr. Silvestre Kogi; DiA 14: os srs:: Feliks
o sr. Miguel -Procopiak; os Bialeski e Leoncio Rodrigues;
'jovens: Daniel Wardensl.i, as srtas. Carmem Lucia C.
Algacir Bôra e Leuro Hautfe; Carvalho, res. em 'Brasília,
as meninasz; Jozane Irene Elizabet (Irosskopt, Matilde
filha do' sr. João

/ Szczygiel Lis e Leda Seleme; o jovem
I e Sirlei filha do sr. Zrineu Carlos Ricardo Maes resido
iarrocheski. em loinville; os meninos:
DIA 11: a exma: vva. Sril. Acir Edson filho do sr. Cacil

dona Ma;ria Iracema Fedalto; Cador Neto e Mauricio filho
a sra, duna Helma esp. do do sr. Aloisio Partala.
sr. Wiegando Wiese; os srs. Aos Aniversariantes nossos
Carlos Mütbauer e Es/anislau parabéns com votos de muitas
Florek; as sr/as: Doris Arzton felicidades.

NOTA,S E 5 P'A R 5 A S
Esteve domingo último- .em

'nossa cidade o parlamentar
conterrâneo, dr. Zacharias Se
leme, representante do vizinhe
Estado do Paraná na Câmara
Federal,

,'x, x x

A
' .

agência
.

local do I � P S
dispõe, agora, de uma ambu
lância, afim de atender os seus

segurados.
"

x x x

Em nessa cidade, em inspe
ção no Banco do Brasil, o sr.

Rafael Di 'Lsssío, ex' gerente
em nossa cidade e aqui bá's
tante .relactonedo.

-x x x

O Grêmio XV <de Julho vai
realizar mais um grande baile
do chup em nossa cidade, mer
cado para o próximo dia 6 de
,dezembro, nos amplos salões
, da Sociedade Beneficente Ope
rária, a ser animado pele ban
dioha Ttroleza, a, cargo do
conhecido � maestro P�pe, ,de

, Curitiba', que, por si só garante
o sucesso da promoção.

x x x'

Esteve sábado em nosse ci
dade' o 'conhecido industrial dr.
Francisco Fernandes Luíz, mão
,dÚeita da. poderosa e conhecida
industria de madeiras Serrarias
Reunidas Irmãos Fernandes S.A ..

x x x
, I

Festejando seu aniversário, o,
jovem industrial sr, Luiz Fer
nando Freitas, Presidente da
ARENA Municipal e da Asso

ciação Industrial e Comercial'
de .Canoinhe8, oferect'u uma
suculenta churrsscada aos seQs
inúmeros amigos e colegas, na

aprazível chácara do llC1vogado
d!_'. Saulo Carvalho.

'

_ x x, ,x

PosEivelmente, miss Brasil,
srta. V'era Fischer, venha com

Educacão Moral
,

obr'igatóriá nas
:Entrou em vigor, a 12

de setembro 'do corrente

ano, o Decreto-lei n. "'"869,
assinado pelos três Minis
tros Militares, no �xercício

! Temporário da Presidência
d� \

República, que dispõe
r sôbt'e a inclusão da Educa-,
ção, Moral e -:-C�vica obriga

I
iória nas' �scolas de 'todos
os graus e modalidades, dos

.

�
sistemas de ensin.o do �aís.

- Em, seu Artigo 2.0, o

nôvó decreto:-Iei diz:

«A ,Educação _ Moral e

Cívica; apoiando-se na tra
I dição nacional, tem como

finalj.dade:
'

j

a) a defesa do PÍ'incípio

democrático, através da pre
servação do espírito religioso,
da djgnida�e da pessoa hu
mana e do amor à liberdade
'com" tesponsâbilidade,

.

sob
'a inspiração de Deus;

J» a preservação� o for
talecimento e a pr.ojeção
dos "valores espirituais e

éticos 'da nacionalidade;

c) o fortalecimento da
,unidade nacional e do sen�

timento de solidariedade

hu�ana; ,

d) o, culto, à Pátria, aos

seus símbolos,utradições, ins
tituições, e àos grandes' vúl";
tos de sua história;

e Cívica
Escolas
e) o aprimoramento do

caráter, com apoio na móral,
na dedicação à família e a

comunidade;
.

, .' .

� ...

f) a· compreensão dos
direitos e deveres dos bra
sileiros e, o' conhecimento

, dá organização sócio:político
ec()nômic�, ,do País;

g) o preparo do cidadão
para o exercício ... das ativi-
,dades cívicas, _

com funda
mento na moral, no patrio
tismo" e na a�ão construtiva
visando ao bem comu;n;

h) ,o culto da obediência
à Lei, da fidelidade ao tra
,balho e da integração na

com�nidade» .

SÓ
/

NAO CO M P,RA

TELEVISOR'ES
B,

'

•em

QUEM

'NCr$
S. I.

vista
JORDAN

manhã de sábado, o seguinte ra,

diograma: "Fpolis, n." 959 pis,
55 dt 24 hrs 18. Prefeito Muni.
cipal. Acuso recebimento seu
rádio referente. programação
Canotnhes !)t Sr. GovernadOr
ciente e dê acordo vg sugerindo
apenas banquete seja realizado
dezenove horas virtude com.

promisso assumido, pt (a) Dib
Cherem Chefe Casa Civil".

,x x x

Chegamos a decisão fineI do turno
do campeonato da cídade, pro.
movido pela Liga Esportiva· Ca.
noínhense, .cem SI \ritóris sábado
último, do Palmeiras ante o

Botsfogo, pelo marcador de 2
a I, sagrando campeão do turno
o primeiro, com O pontos per.
didos. Amanhã, o jôgo transfs,
rido de' domingo último, devido
o mau tempo, reunindo S,Ao
Bernardo de MarciJio Diu e

Rigesa, de Três Barras. Vamos
todos cooperar.

!l sua presença, prestigiar o

anunciado baile do .chop, pro
�oção do Grêmio XV de Julho
,dia 6 de dezembro próxímo.

x x x

A noesa cidade contará com
mais um cirurgião dentista no

próximo ano, Trata-se do dr.
Carlos Heíns Sechveh, filho do
conhecido comerciante Carlos
Sachveh ' e ,ext:pa. .espôaa, o

popular Carlito.
r x x

O sr. Tufi Nader, Presidente
do Legislativo Municipal, esteve :

em São Paulo, acompanhado
de sua exma. espôsa, partic�
pando do aniversário de sua

neta.

x x x

Referente ainda 8 última
visita do Governador Ivo Sil.
veira a nossa' cidade, o Prefeito
Therézto : Netto recebeu na

da ARENA de" ... Ires
eleicões de 30, de

,

Candidatos

para ,as

, Barras
novembro

No dia 14 de outubro de 1969, reunirem- se ná séde
do Clube Recreativo «Entra Rios>; os 20 membros do' Diret6rio
Municipal da Aliança -Renovedore Nacion,ill de Três Barras,' com o

objetivo de escolherem oa candidatos a Prefeito. Vice.Prefeito e

Vereadores, para a9 eleições que se' acham programadas para o dia 30
de novembro de 1969.

"

"

, .

.
Para o cargo de Prefeito e Vice Prefeit foram apresentadas

naquela Convenção Partidária, dusa (2) SUB GENDAS, com a

indicação dos ·n'omes dos Senhores Dorival Bu o e José Felício de
, I

Souza, para Prefeitos; e Senhores Bsrtbolome I Chmiluck e Darcy
Guebert para Vice·Prefeitoll.

\.

O Presidente da Convençlo, Ex Senhor, Dr. Tycho
Brahe Fe�nandes Neto, Juiz Eleitoral da ,Zona aS9istido pelo
Dr. Lourenço Alves de Deus, represeptan do Ministério Público,

, submeteu a ação secreta dos Senhores convencionais, os Domes
dos candidatos a" a r.eferidos, sendo' qu a eleição apresentou o

seguinte repultado: p o cargo de Pr, eito a 'chapa do SeDbo!
DORIVAL BUENO 00 ve 11 (onze) v tos, é a' chapa do Sr. JOSE
FELíCIO DE SOUZa fo' sufragada co 9 (nove) votos.

'

Assim s"ndo. foram n'cedores esta Convenção da ARENA
os lIenbores DORIVAL' BUEN para refeito e BARTHOLOMEU
CHMILUCK para Vice-Pr�feitp� oa quais passaram a confltituir a

Subleg"nda ARENA. I.
Para candidatos a VERE

unanimidade, na legenda da AllEN,
(treze) cidadãos, compreendendo os

Xarqueada e Quilametro 6), Pedr
Barras.RIGESA), Erwino Szczerb 3ki' (por ês Barras e Colaoia
Tigre), Silvino Giacomo De Lucca ('por Trêa Bar ), Félix da Costa'

,

Gomes (por Três Barràs e Quila dro 6), Alexa
.

re Adur (pela
C,ampióinha e Pinho), Wili Rusk' (por São Joio dos Cavalheiros),
José Savinski, Jorge de Souza, osé" Silvio Cavalheir'p, Vittor João
Braz,e Maur;' Joio Venâncio Ca as.

.

Além da grande �8peçtat vá que reinou durante a votaçlo e

apuração da eleição, sob a assis ncia de um grande público, foi
bastante comentado, ap6s a conv nçlo, o m!lgn�fico e brilhante �rabalho
desempenhado pelo Exmo. Dr. Tycbo Brabe Fernandes Neto, dignís.
simo Juiz Eleitoral, que fuõcionou ria Pr".idê,ncia ds Convenção da
ARENA de Três· Barras, 'eficienteiD�rite assistido pelo Dr. Lourenço
Alves de Deus, representando o' Ministério Público., As autoridades
em 8prê�0 encerr"araJD' essa excelente e' concorrida reunião cívica,
proferindo belíssimas �raçõ�s, que deixaram uma 6tima e elogiável
impressão DO público presente.

"
.

Três �arra8, :f de no,!embro de 19�9.
leocádio Pacheco - Secretár�o G"r" da ARENA 4%

Aroldo C. de Car'valho
"ADVOGADO I

Escritório: Edifício IMarcilh
'
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Advogada perante" o Supremo T (ibun�1 Federal de
,

Recursos' e Tribunal Federal
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