
Aniversário �a Revolu�ão
Quarta feira última, dia: 31, festejou-se em todo o

'Brasil, o, sétimo. aníversário da Revolução de Março de
1964, movimento armado redentor que conduziu a nossa
Pátria no caminho da.oz:dem, progresso e bem estar. No
corrente ano foi adotado o slogan: «março, tempo de
'construir»", nas comemorações do grandé' feito: Em nossa

cidade a data foi comemorada com palestra, alusiva, pelo
Prefeito Municipal,' sr: Atcides Schumacher pela- Rádio
Canoínhas e o Rotary Clube;', em sua reunião ordinária;
também se manifestou a respeito. No plano administrativo,
o Chefe do Poder ExeC;,útivo iniciou ,8 construção de urna
nova estrada, na Serra da Lagôa.jntegrando uma grande
e rica região. Embora fôsse um dia normal de trabalho,
tôdas as repartições- hastearam o Pavilhão Nacional.

'0 fantasma
. o Clube de Bolão Fantasma.v'o conhecido e popu

lar Sextão, convidado, exsursíonou sábado último a Join-
, vifle,_para um amistoso com o, Floresta, cuja sede é no

populoso bairro. A Comitiva ,çanõinhense' seguiu em duas
Kombis e dois carros, sendo recepcionada, calorosamente,
nQ trevo da estrada federal, seguindo todos, 'após percor
rerem o centro da cidade, para � sede do FloFes�a, onde
uma gostosa peixada os aguardava. Os bolonístas locais
fqram saudados por, um representante do Floresta, agra- ,

decendo, o 'sr. Oldemar Mussí. A partida foi disputada
num ambiente de grande camaradagem,' com a vitória
dos [oinvíllenses, por menos de. 70 palitos, sendo de
ressaltar que. a -equípe do-Floresta conta com nada menos

de sete 'elementos. da -seleção de Joinvílle. Os irmãos May
como os demais da Sociedade Floresta, foram' pródigos
p:ara o melhor atendimento á todos.'

, '\.

Os csnóínhenses retornaram na manhã de .domíngo,
, '

O Sextão e�tá� estudando uma data para maio
-afím de hospedar. condignamente 0,8, [oínvíllehses,

.

, .,. \ -

.<'" '

"Nota

CONVITE - MISSA
, . r

TRI<iESIMO
Dia 6, do corrente, têrça feira, será celebrada a

missa de. trigesimo dia em. sufrágio' a' alma do in
cansável jornalista, canoinhe�se ALBINO RAUL
BUDANT, cuja missa o "CLUBE DO SIGILO'"
manda, celebrar em reconheciment() a tudo, que o

extinto e inesquecível amigo fêz em prol e sngran-) ,

-decimento do, CLUBE, como ,um' do_s S9cios primeiro.
A Diretoria antecipa:iamenie agradece o compa

recimentp ao áto religiosa dos SóCios, 'amigos e

familiares.

Ano XXIV -' Canoil1has - Santa
_ ÇatarlnaL 03 de abril d� 1971 Número 1120

{
CAIXA POSTAL, 2

Diretor: Rubens Ribeiro \da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS'

Nove Díretori.a na Comissêo de JS�úde de Canoinb�s

;Agradecimento
� (

, E� reunião da Comissão de
Saúde de Canoinhas realízada
na, Sede da Associação Comer-
cial e Industrial, no dia 26 de

n'a 'M a""n'c� e' ste�r' l;r.:�:!i:::.:S�:l���:d::O"s:í::,'que coordenará .

os trabalhos
.

.

dur'ante êste ano de 1971.
.

'

'

P�r unanimidade)o�am acla-
mados para a Coordenadoria os

Senhores SAUL ALELUIA FLO
RES - Presidente do Clube
'-do Sfgilú, Major EDSON COR
REA - Cemandante do Bata
lhão de Policia e o médico' DR.
ANTONIO MERHY SELEME;
.para a Secretaria, a Srta. RoseU (

Frantz.
'

A dinâmica Diretoria reuniu
se" em ,data de ontem, cem

autoridade's sanitárias e Exten
sionistas da ACARESC para um

maior entrosamento com as

necessídades prementes em sa->

nesmento básico e hígtene em
nossa cidade," bairros e interior

A Comunidade· das Irmãs
FfanciscaBas de -Maria Auxili8�
dora, do Colégio <Segredo Co-

,

ração de .Jesus», desta cidade,
vem; penhorada. através dês!e
jornal, agradecer,

.

mais uma vez,
aos promotores e organizadores
d\> jantar do dia 27, e aos pre

santas ao mesmo, como também
aÓ9 oradores Sr. .Alcídes Schu-

, . .

�
• A •.

' " mãchér, DO. Prefeito Mu�icjP8,1,
Logo -apos a audíêncía com o Governador do Es-

� /e Frei' Henrique
_
Müller, DO.

tado os dirigentes da; Associação dos Sérvídores .Públícos Vigário da Paroquia, a demons

reuníram-se na sede da entidade, ''Oportunidade em que traçã� d� partic�lar aprêço 'e

.'. distribuíram fi seguinte nota oficíàl sôbre o encontro: 'etençao
.

e ela dedl�8?� nsquela
"

'
"

"', .

»<�
.,"

". oportunidade, Senstbtlízada, e!;-
, ,«A -Díretoria 'da Às,�õciaçãp 'dos Servidores Públicos pr,essa o seu melhor agradeci-
do Estado de Santa Cataríjia -fôi recebida pelo Governa- mento com- um

",
terno <Deus

.. , . lhes psguel»dor do Estado sr. Colombo Salles. Na oportunidade o -
.._, "-

Chefe do, Poder Executivo disse que não poderia antecipar 1-
..- \

um pronunciamento sôbre o aumento, de vencimentos dos N' r!\ '\

dservidorefl estaduais antes do mês -de julho do corr�nte ova viretorla" a

a.,ho, 'quando então terá elemen.tos sôbre o comportamento: r'e
. \

da receita para aquêle désencaixe».
' �,- copera,tiva \\
I' -:_

...

Agro-Pecuária \,
, �\

D.IA '

I
A Coopera�iva Agro-Pecuária �,

e egeu a sua nova Diretoria, .que
"

"

ficou assim_.... constituida: Presi-,
. :dente: Waldemir:o' Noernberg;
Ci Vice: Moisés Damaso e Secré
��tfuío: Lourenço Matos Riba8"
além dos Membros Efetivos,
'Conselho fiscal e Membros Su ..

pl�ntes, respectivamente, ,os' srs.
José Cavalh�iro Sobrinho,' Cle-'
tnEmte AntoBovic', 'Afonso Koh
ler, José 'Max Schimitchberger,
Afonso Knopp, Eduardo Gudas,
Osclir Pereira" Pedro da Silva,
Pedro Grosskopf, Rodolfo Wolf
Filho",- Waldemar Voigt e José
Gurzinski. Gratos pela comuni-
cação.

.'

\

(

Contribu4l par� a maior grandeza do
r

,Bi{4SII., apr�sentando,: pai prazos fixados, sua "O�claração de
,

.

Hendimentos" do Impôsto de Renda.

do Município, sendo que os no':
vos planos de trabalho serão,

amplamente divulgados após a'
próxima reunião d� Comissão
de Saúde.

'

Os canoínhenses esperançosos
, ,

nos melhoramentos que advirão
com a execução dos novos pla
nos de ação da Comissão de
Saúde de Canoinhas, desejam ,

à sua nova Díretoria uma pro-

fiqua gestão.

InoYa�ão e Comunica�ão
Por: Alfredo,��9ti��'r-':"'!1arcindo

======== \ #,,�, ===========

Te;MPO�pÂRA AJ?Ó$NTADORIA
, . '}" ' '(,

Quem passar do servi,çf;) público para o privado ou'

vice-versa, não deverá mais f>�efrer .!prt'juízos em relação à,
contagém de tempo para apà'8,�nta,dori8. Essa é uma idéia
do Ministro do Trabalho, Júlio Ba<rata, que constituiu uma

comissão para estudar o'assunto, :fQrmada por representantes
dos Ministérios: do Trabalho, Fazênga"",,P.lanejamento, ,-INPS
e IPASE e esta Comíssão tem o pra�iie"30'di'a,!l pera entregar
o relatório ao Ministro, e êste 8Q;fPt)��idente da República,
para aprovação: Mas o Ministro �úlio'��arata que me des-.
culpe, a idéia é muito velha. E,m' 196��0 deputado Aroldo,
Carvalho @pres�tou à Câmarâ" dos, Ô'�putàdos projeto de

,
Lei .sôbre o mesmo sssunto e por �8'iol'ra aprovado inclusi
ve pelo .Senedc o então. Prés'fitente J�:fosta e Silva vetou,
julgando-o inconstituci�nal. '" 'ÍJ�

Atualmente, o funcionário público que resol�e passar'
, para a emprêsa privada, ol). vice-versa, é obrigado a se.

submeter a um nôvo sistema de contagem de, tempo de
serviço, para obter aposentadorta. :Essé' critério' é. injusto,
conforme comentam agora fontes do Departamento Nsctonal

,

de Previdência Social Na época, dizia, o deputado Aroldo'
Carvalho que o sistema perfetto-seríe aquêle que cobsíderas-'
se,:-não os serviços prestados pelo indivíduo a', autarquias,
mínístéríos ou emprêsas prrvadas, e sim o tempo efetivo de

.

trabalho. O homem sofreaesgaste físico e 'mental tanto no

serviço público como emprêsa privada. Agora 'é do mesmo

pensamento o mínístro Júlio Barata.
' .

Segundo fontes. do Ministério do Trabalho, é quase
certo que '.0' Presidente Médici venha à concordar 'com o

estabelecímento: da reciprocidade na ,contagem de tempo de
serviço público' e, privado para fins de apósentadorre. Louvo
a idéia do Ministro Barata, 'mas me congratulo com o depu
tado Aroldo Ca/valho que' Indiretamente vê a sua iniciativa'
na' idéia do um. ministro da República.

i
'

-

MEDIDAS "

,'�píi�4� o inicio da adoção de medidas prelimiI;la�es da' �?;
ação 'go vernamental estadual, foi tornadq público pelo Se-' <,,"cretaria:io do Governador Colombo 'Salles:

.

,
1 - prov�dências da ordem. administrativa 'relativas' ,['

aos compromilisos e responsabilidades dos diversos 6rgãos;"��
bem como referentes à situação das mesmas; " ,

,2 - levantamento dos convênios de cooperação finan
\ ceira eom os municípios, para adequada formulação de um
: pIa,no ,de compromis�os eventuais;

, '3 - sustamento, emquanto pendente o remanejamento
orçamentário, ,do, trânsito de papéiS reladoriados com coin-

promi�sos contratuais à liquidar;
.

. 4 -,' atribuição de encargo de ;emanejamento orça-
mentário/ à Se'cretaria da Fazenda;' � ./

. 5 - obrigatoriedade de declaração de, bens e rendas'
pelQs ,ocupantes de cargos em' comi-ssAo.

-

Tais medidas, perfeitamente-compreensíveis, ,tem por
objetivo, exclusivamente, possibilitar c·' Govêrno de, com

8�guranç8. adotar, providências para' 8 im�diata execução do
Proje,to· Catarinense de Desenvolvimento; cujo texto será
brevemente divulgado. '

'

I

ColégiQ, Com'ercial' deI Ganoinhas
I

o Colégio Comercial de Ca'noinhas conta; agora,
com novos dirigentes, respectivamente, Dr. Zaiden E.
Seleme, Vinicius Marcos Allage e José" Bonifácio Furtado,
nas funções de Diretor Técnico, Diretor Secretãrio 'e'
Diretor Tes(>ureiro.
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CORREIO DO NORTE 03-04-1971

Seleme &
�

Sele e SIA Aviso
E o I T A L o E. C o N V o C A ç A o

ASSEMBLÉIA GERAL RDINARIA Os proprietãrios das terras

da margem do. Rio Cano i

nhas e Barra do RiQ Alemão

até a margem da estrada a

Major Vieira, sito em Agua
Verde, proibem rigorosamen
te li passagem, caçadas e

pescarias e abuso de tirar"
. )

pinhas.
.

Para os que transgredirem
êste aviso serão' punidos-ma
forma da lei.

.

Os proprietãrios
A Itredo Grosskopt
Ervino Tremei

São convida os os Senhores cionistas desta socie-
dade a se reunirem Assembléi Geral Ordinãria, no

dia 17 de abril de 19 16 h ras, na' sede social, na

rua Eugêilio de Souza, 7 ,os.: .Ja seguinte
�

ORDEM DIA:
I _.

II

e

Conselho Fiscal, tudo
em 31 de dezembro d

. Eleição dos Membros'
de sua remuneração;

Eleição da Diretoria e

Canoinhas-BC, 17 de

João Abrão Seleme Gerente'

III

Fotocópias
o Cartório do RE

/

C. C1fIIt1lilili.........
PLASTIFICA
um minuto,

em um minuto
TRO CIVIL, ,de NEREIDA Documentos

no

em apenas

documento extraviados-

. �

UM CASO·DE � MILI

/

)

MALLON ·eIA.&
lua Vidal Ramos, 1095· -- CANOINHAS-SC.

REVENDEDOR'
AUTORIZADO

... _-"

. \

Sociedade . de Tiro·
hlvo de ·Can

ao

inhas
CONVITE -
A Sociedade de Tiro ao vo de Canoinhas tem

a grata satísfaçãt s Associados e Exmas.
Famílias, à festa do ' O REI RAINHA", a'realizar-se
no dia 17 de abril de 1971,

s.
s a sede social com a seguinte

14,00 horas: Início com

Willy Gorzeltz e

LOCAL DE S

a em busca do Rei sr.
'sra. Erica Schreiber.

mro Müller, defronte
a Casa Mayer
horas: Comp tição do Tiro
Tiro Prêmio
horas: Enc ramento das Inseri es às Competições.
horas: Ent ga das Medalhas ao Nôvo Rei, Ca-

valheiros, aínhas e Prince s do ano de 1971.

B' A I L

15,00

18,00
.19,00

. 21,30 horas: do seu já tr ícional BAILE SQCIAL
nos amplos ões da ociedade Beneficente Ope-
rária, sob a rege da famosa BANDA Pe. JOSÉ
MAURíCIO." Conheça o melhor Piston do "Norte
Catarinense.

RESERVAS DE MESAS: Sr. Gustavo Thiem ou no Escri
tório da firma Prust, fone 295.

Pelo comparecimento de todos, agradece
A DIRE'(ORIA

Canoinhas, 03/03/71. 2

SOCIEDADE BENEFICENTE
OPERARIA

EDITAL

José Almeida Pereira Sobrinho - Presidente
C I C - 005587539 2

Hospital SantaCruz
Assembléia Geral Ordinária

. CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores associados dêste Hos

pital a se reunirem em .Assembléta Geral Ordinária, que
terã lugar na sede social, sita à Rua Gil Costa s/n.o,
nesta cidade, no dia 4 de abril de 1971, às 10 horas,
a fim de. deliberarem á seguinte

ORDEM DO DIA:
1) Exame, díscussão e votação do relatório da

Diretoria,- balanço geral, demonstraeão da conta lucros e

perdas e parecer do conselho
-

deliberativo, referente ao

exercício de 1970.
.

,2) Eleição da nova Diretoria e Conselho Delibera
tivo, para o biênio 71 a 1972.

3) Outros assuntos de interêsse geral.
Acham-se a disposição dos senhores SaCIaS, para

OS efeitos legais, na sede social, os documentos que se

refere ao .período anterior.

Canoinhas.r Iã de março de 1971.

Alcir Woitexen - Presidente
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Fiçllm as emprêsea com 88 seguintes ati

a) .Indústrta de cana- de-açúcar;
b) <Indústrta de la ti níos;
c) Indústria de ben lamento de eh
d) Indústria da uva;'

'

e) Indústria da extração e beneftcí ento de fibras vege-
tais e de descsroçame to d� 8 odão;

f) Indústria de beuefícte nto e café;
g) Indústria de beneficiam to e cereais;
h) Indústria de extração, a, madeira para serraria, de

resina. lenha e carvão v tal; )
i) Matadouros ou abatede s de animais de quaisquer

espécies e charqueadas, ortentada e que, enquanto o INPS não

instituir nova Guia de Recolhi ,ent ' (GR), deverá 8 coutrtbuíção
de 2,5% - calculada, sôbre 8 lha e pagamento de salários-de

contribuição de empregados 'trab hadores - avulsos, ser efe
tuada Da atual GR, que será preen ida na forma que se segue:
Campo o de 25,8%;
Campo sigla INCRA e o número

«39» antes da aluna � OD», caDcelando 'com «X»
o número «17 e coI ar na coluns «valor em cru

zeiros» a im rtância orrespondente �qs 2,5%;
Campo «C», parcela «21»: anohr velar relativo ao SENAI (1%);

parcela, «22»: notar valor relativo 80 SESI (l,e%�.
As parcelas corres ntes aos códigos e 18», «28» e

demais, serão preenchidas
'

normalmente.
'

VIG�NCIA: A pa,rUr dr. competência ejaneiro/7l».
, ,

, , Cortei() do Norte,
.

cumpti.
Florianópolis, 18 de março de 1971. 2 menta os aniversariantes, de-

le:v Walmor Bubener - Coordenador de Arrecadação e Fiscalização ,sejando perenes felicidades.

I,nstituto Nacional 'de Previdência Social'
Superintendência, Regional em Santa, (atarl

Coordena�ã;o rle �rre(adação e ,Fis(aliza�ã

EDITA
- Cientificamos às Entidades Arrecadad 8! aa Quota de

Previdência, 8 obrigatoriedade de fazer const (ias "Cuias de
Recolhimento da q,!;1ota de Previdência (GRQP)" n.? do código
Ije matricula da.:: Ifmprêsa no INPS, bem c o categci-ía da
Entidade sôbre;'á qual recaí 8 .Jneídêacls.
,

- No ,�kso de Prefeituras'; Municipa' ,

atividade, de"'vem ser mencíonadas no verso a

a incidência e as importâncias respectt s,

Florianópolis, 18 de março de 1

Ne:v Walmor Bobener - Coordenador de "'e Flscalízeçãc

Instituto Nadonal de Previdência Sodal
Superint�ndência Regional em Santa Catarinl

Coorden�ção de Arre(ada�ão e fiscalização

Aviso
.

às Emprêsa
"

Contribuição para
_ '? .lnstituto Naci

Colonização e Reforrrla Agrária

mete;

2 o'. )

3.°)
DIA 5: a sra. dona Hilda .. 4,0)

espôsa do sr, Maximilhano
Watzko,' o sr, os. Saulo Car
valho; as meninas: Irene filha
do' sr, Francisco Tchaika e
Irene fitha do sr, 'Armando
Mülbauer; o menino Ademar
Luiz filho do sr. José Per
reira Sobrinho.

SOCIAIS
ANIVERSARIAM-SE

HOJE: a sra. dona Sofia
espõsa do sr, Antonio Gros
skoPf; os srs.: Francisco B.
de Siqueira e Wiegando
Wiese; os [ouens: Carlos
Magno Seleme, residente em

Curitiba, Alcides Tomporoski,
Altioir Ienzura e Sérgio
Dialma Zauadski: o menino
Luiz Antonio filho do senhor
Antonio Cubas.

AMANHÃ: as -sras. donas:
lacominà espôsa do sr, rir
mino ,de Paula e Silva' e

Paula espõsa do sr. Bruno
Schroeder; os srs.: Antonio
Otiskooicz e. [os« Meister; a
sita. Marlene -Braubardt.

DIA 6: as sras donas: Ema.
espôsa' do sr. Luiz E: TOCK
e Joana espôss do sr. Roâoljo
Bayerl; .

os srs.: Tuffi K._alil
Sphair, Djalma Benkendort,
residente em Rio Negro e

Sezetredo Voigt;a srts. Marize
Bâra; a garotinha Ajoseani
fiiha do sr. Manoel Felicio.

DIA 7: a sra. dei. Estefânia
,

espôsa do sr. [oão Polomani;
, os srs.i. RUfino OrosskoPI e
Carlos Dolla; a srta. Marly
Maron Becil; o jovem Rott
D. Sieme; os meninos: Ama.
deu filho do sr. José Poloniski
a Teodoro filho, fiilho do sr.

Teodoro Cordeiro.

DIA 8: as sras. donas:
Lúcia espôsa do sr. 'Euriâes
Tremi, Genooeoa espôsa do
sr. Ciotardo Stratmann,» esi
dente em Curitiba. Cristina
espõsa do sr, Miguel Erhardt
e Ligia espôsa do sr. José A.
Pereira; o' sr. Jacob Drze.,
vieski; a srta. llse tlfrida
Koch; os jovens: Milton de
Luca e Lauro Dambrpski

DIA 9: a exma. vva. sra.

dona Maria Gr_eschechen; o

sr. Nivaldo Roeder; os jovens:
Artur. Orescheche�, Tadeu
Medeiros 13 Jaércio Luiz lBur
gardt; os mentnos: Oswaldo
filho do sr. Armando Mül-,
bauer e Adilson filho do sr.

Altamiro Leski.

• A

'loce

"Feira
Rua Getúlio_( Vargas

SiDdi�ato Rural
de Canoi bas

Bôlsa de na Suiça
Curso ginasial; ,

falar bem a língua alemã
'(condição' índíspensâvel).

A duração do curso será de
3 a 4 anos recebendo 300 fran
cos mensais, no primeiro ano

com alimentação, alojamento e

roupa lavada e DO 'segundo ano

em diante poderá melhorar,

A pessagem até 8 Suiça será

\por conta do candidato cu então
Iserá adiantada pela Assoaieção
;das Cooperettvaa da Suíça, que
neste caso descontará 125 fran
cos por mês no 1.0 ano.

'

Deverá iniciar em maio

Estas Bôlsas de E, do são
oferecidas pels Asi; Isção das

Cooperativas de L eíníos da

Suíça.
,'" A� condições do candidatos:

1.0) Ter 8 idade ntre 20 8 23
anos;
Boa saúde;
Disposição;
Ter experiência
e gado leiteiro;

,

Os interessados deverão se

epressnter no Sindicato Rural
de Canoiohss até o dia 31 dêste,

2

PreFeitura' Mun,icipal de' Papa_ndu",a
Despesas efetuadas com os recursos recebidos do
,Fundo de Participação dos Municípios (FPM) contor
me determinação da Resolução n," 100/70, do Egrégio
Tribunal de Contas da União (TeU) referente o

exercício financeiro de 1970
'

R E-C E B I D O
Recureos recebido. nó exercício
Hecureos recebido. DO exercício referente aliêDacão e uma

Motoniveladora Am. Schalmers, adquirida co recuraoe

do FPM; de conformidade com o artigo 17, [ RelOJucão
90/70 • TC U

127.158,81

15.000.00

142.158,81

Daspe s Cor entes

Setor de Ed' aç o e· Cultura
Vencrmento. pBgO' a 14 (quatorze rofellôre. do Enlino
Primârío Municipal

Departamento Municipa de
Salário. do. operârioa em le icol
'rodoviária. mueíclpais
Salári.oD dOI motoriatee de veíc o. e máqol a. ro!foviárial na
construção e conserveção da eltrada. rod �iária. municipai. 7.899.74
Combultívei. e lubrificante aplicado. no. veículos e ,mã
quina. rodovíâríae em aerv o. D81 eatrada. munícípaie

'Total aplicado m Dea�,�.al Cor nte. �

Das esas de Capi
Depar tamento nicipal

'

de Estra
Aqoiaição de Uma Mot iveladora 'mar-ca Ca
rodai, finsnciada pela B S L - CREFISU
gre.RS, no valai' !le C 172,408,00
Aqui.iCão de uma Pá arregadeirâ marcs'

eeteira •• finaDciada pela S ,L • CREFI
gre·RS, DO valol' de Cr . 13,.791,65 8.897,00
AquiaiCãú de um Trator rca Ko lU, .ôbre erteira.,
da firma FORMAC, SIA - egre-RS. DO valor de
Cr$ 227.117,38

'

Total aplicado em De.pela. 'de Capital
Total geral aplicadô com o. recurlo. recebido.
do Fundo d�, Parti0, do. Município. (FPM) 142.158,81

Prefeitura Municipal de PapaDdova.SG, 22 de marco dê i971.
Dr. Rubens 4,lberto la�ar - Prefeito Municipal

16.923,36
stradas de Rodagem
arai. Del' eltradal -

'

14,.890,29

,10.986,42
5Q.699,81

as de Rodagém
rp.illar, .ôbre
• Pôrto Ate-

67.562,00

15.000,00
91.459.00

já sabe:

cho com a

"

-
..._--

Edifício Salim Zattar
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L-E I DO CA.RRO LIVRE

garante' seu sequndo carro. Que. '''__

pode ser qualquer um da linha

Ford-Willys.
e,

O Consórcio Nacional tem mais'

Um carro é o suficiente pqri
você. Mas você tem fan,ília. ',E en

tão surgem os problemas. A es""

pôsa precisa do carroparaas
compras. O'filho quer ir a. escola.

taxi.
A verdade é que um carr

é pouco. O Consórcio Na lonal
também reconhece.F'or iss criou

planos de poupança com

cateqorias de crédito qú
sam em seu orçamento,

Você �ão paga tax de inseri
ção nem se arrisca-

.

s lances.
O Consórcio Naciona devolve os

lances vencidos e er ita os ven·

cedores cC?mo ante ipação das
li fi

A:uc:::::----O-;::::::_· prestações.
-

_

r't"�'------';:'_..z:» O maior parque ndustrlal .au-.

.I-1ii:!ll--t tomcbllfstico daA 'rica Latina
�:;::::=::;:::�\ :1

'�"""'�";.�:-''''''''-�''''''':''-'''':'''''-'",�-".�.�,.. ," .-,.... , :-

u rgumento para você �sê de-. j'
cldlr l a família. - ',' t

II-

� Par ara o segundo. Aflnal..' 9

melhor qu
'

carro só dois carros;

) -:

Atividades da Câmar�
IUD. de Canoinbas

o
e-

�Pergunte por esta e ou1ras val)Jagens daJei do carro livre
�do Consórcio NQcional, em seu Reven,dedor Ford-Willys
BASILIO HUMEHHUK' &\ (IA. LIDA. �<r- Rua 'lidai Ramos,203- Fones: 343 e 145 - CANOINHAS-SC.

'.

A'R -M,"'A Z É \M
'.

'�\
TcOKARSKI

rMáaUinas, ,de lavar
I. roõpã� os 40,00'
abaixo do prê�o
normal /

\

4,2,00 ",�baixo�
.normal

�.

a lenha,\

. do ,preço
�--------------------�

--Tokarski
/

-

IOFertas assim só no

Cine. Teatro Vera Cruz
(O LANÇADQR ,DE SUCESSOS)

-:.. A P ,R' E S E N T A .:-'

HOJE .. a. 16,00 hor ...;;. censura livre
\

Pais Quadrado
Um filme colorido

HOJE .. à. ,20,15 hora. �
DOMINGO .. a. 13,30 hora.

Doados

I o GATO
Com

DOMINGO • a. 16, 19 e 21
e segrmda feira. aa 21,

ANG·ÉLICA

_ DIA 06 e 07. '3a. e
-'

AvE,

DIA 08, 5a. feira, • a.

MADR

h - cen•• 18 aoo.,

14 Ano.

DIA 10, .ábsdo .. a. 16,00 hora. censure livre e a.
.

, '

'

'20,15' horal - cen.ura 14 ano•. e
,(" DIA .11, domingo .. a. 13,30 hora. - censure livre

INFERNO NA NORMÃNDIA
com Peter Lawren�e e Guy Madson. - Todo colorido'

DIA 11, domingo, em trê. graodio••• le•.,õe.· a. 16,
19 e .21 hora. - cenauea 14 ano.

Reze a Deus e Cave sua Sepultura
Um Far-West italiano todo colorido
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CORRÍÚO DO NORTE - 03.04.J971

Estamos aqui!
Esta coluna não circulou sábado último, como havia

sido previsto e \I;lcticiado, devido à P,�9blt'm8s de Redação.
Mas 8 partir dês�' número, tôdas as' semanas estaremos
aqui, curtindo um P8P'Q, legal.

Cidade-71 '.c>'_
.

Em tempos que não 'v�ó muito longe, quem qutzesse
, cursar um Científtco, tinhll.-:qu'8, se mandar dsquí. Era, um
prcblcms. Agora, todos já sabêtn; temos mais cultura' em
casa. O curso Cientifico já está aqui em Canoínhas, Apre
sentamos um bate-papo com 'o' Dir���or do Colégio Estadual
Santa Cruz, Professor,Eloi Bona: "t

.

-

'
. � "

INCREMENTAÇÃO;' Professor 'EIoi Bons,
alunos estudem atualmente no C.E.S C.?

PROF. ELO!: Aproximadamente 1.000 alunos, haven
do maior afluência na parte da noite.

I: O sr. acha que quem cursar o Clentífíco 00 C.E.S.C.
estará apto para enfrentar qualquer vestibular?

,

ELOI: Não é '8 escola qUI! faz o aluno. e sim o �lüno
que. faz a escola. Com o empenho dos professôres e o ío
centivo da .. sco la, -podernoa colocar nosso Curso, em igual
dade de condições a outros estabelecimentos do mesmo nível,

I: Corno estão as instalações do C.E.S.C.?
ELOI: Em vista da grande procura de matriculas, em

princípio tivemos díficuldades. Porém, conseguimos contornar
8 situação, 1:', com o auxilio da comunidade levamos 8 efeito
uma reforma no prédio, conseguindo mais cinco salas de aula.

I: O sr. acredita na..... possibilidade da implantação de.
uma Faculdade, em Csnotnha .. ? .

-,
,

ELOI: A íníôiattvs é das mais louvá/veis, justas e

nece,ssálias. Porém, muitas dificuldades serão encontradas,
principalmente n�o campo fi'nanceiro e docente. MI!lIl, tratan
do-se de um beneficio para a eolettvídade, todos terão que

'

- dar a sua contribuição, esquecendo áÊl divergências e peixões
politicas. Canoínhas poderá- conseguir mais esta- vitória.

.

I: Quais são seus planos para _êl!te ano, em relação
ao C.E s.e.? -,

'

/
.

ELOI:
.

Em se tratando de um curso nôvo, cemo é o

caso do Cientifico, muito teremos que .fazer, pua uma orgs
uízsção ideal. Cerno é do -conhecímento de todos, o labora
tório e 8 biblioteca do Este belecímanto psecíssm de urgente
aparelhamento. O nosso trabalho, de principio, será-o de
sanar estas duas deficiências. Para Isto, esperamos a cola

,bonção que sempre recebemos ds ,coletividade.
J: Há- mais alguma COiS9 que o senhor queira dizer?
ELOI: Pará Iinaltzar queremos deixar. o nosso agra

decimento àqueles' que contrtbuíram para que o Curso
Científico fôsse uma realidade.

I: Obrfgsdo Professor Eloi Bon�, e conte com 8 gente
pra tudo o que precisar,

Sociedade
-. Muito elegantes as sugestões da Boutique Modêlo, para o in

verno de 1971. As meninas que desfilaram dentro delas também.
elegantérrímas. Isto aconteceu no, Chá Beneficiente promovido pe;a
Pia União de Santo Antonio. Passarela: Clube Canoinhense.
*

.

E êste ano; parece que os Contadorandos e as Formandas, estão
a fim de botar pra quebrar! Assim que termine a quaresma. êles
prometem começar em ritmo acelerado. Aguardemos.
* Esnobando charme. elegância e classe, a srta. Ana Sylvia Mayer.
é uma das peças que ornamenta in os meios sociais canoínhenses.

_

* Segundo rumores. a SBO pretende trazer até nós o pretenso
cantor Nelson Ned. Apesar de suas músicas não serem lá essas
coisas, é uma celebridade. _

-

,

* () programa «Som Livre», agora com suas estruturas totalmente
modificadas, deu mostras de que tudo o que é bom.pode ficar melhor
ainda. Na Rádio Caaoínhas, tôdas as têrças e quintas. ãs-2_2 horas.

* É, minha gente, por essa semana é sõ.. Mas não se esquecem,
o barato agora é: INCREMEN'l'AÇÃO. .

quantos

Leve
e pague -

-

UM A,

Notícias d·e
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida
Reunião da AMPLA

Papanduva
"Tempo de construir"
Sob o slogan- «M-A'RÇO TEMPO DE

1 pONSTRUlR" realizou-se com gran
de êxito em Papanduva, no dia 27
de março. sábado 'último. a reunião
da Associação dos Municípios, do
Planalto Norte Gatarínense, AMPLA.
A reunião teve lugar- na sede da
Sociedade H. R. Papanduvense, que
para seu maior brílhantísmo, pode
contar com a presença de represen
tantes de todos os Municípios filia
dos a AMPLA - Pôrto União. Il'ineó
polis, Oancínhas, Três Barras, Mafra.
Major Vieira. Papanduva, Italópolís
e Montê Castelo. Dentre outras pes
soas ilustres, destacamos ainda a
presença dos Prefeitos de Rio Negro
e São Mateus do Sul; Deputado
Benedito Therézio de Oarvalh« Netto,
.dígno representante dos .Municípios
de nossa região na Assembléia Le-
,gi&lativa de Santa Catarina e Eng.
Dr. Luiz O, Medeiro Filho, represen
tante da Companhia Catarinense de
Energia -Elétrica lCOPEL). A secção
foi declarada aberta pejo dinâI.!llco
Prefeito de Mafra e Presidente da
AMPLA, sr. Edmar Renê Ewers, que
após agradecer' o eomparecímento
dos presentes. transferiu a Presi
dência da Mesa ao Prefeito anfitrião
Dr. Rubens Alberto Jazar. Na 6e

quêneía.dos tràbalhos programados
para a secção. após a leitura de

. Atas anteriores pelo Secretário, Ó
sr. -Presídente passou a palavra ao

Eng. Dr. Luiz '0. Medeiro Filho. que
proferiu a palestra sôbre a expansão
do programa energético da citada
companhia, descrevendo com ênfase
e grande categoria sõbre o assunto.
Inclusive ilustrando a' explanação
.com recursos audío-vísuafs. A seguir
declarada livre a palavra os Preíeí
tos presentes submeteram a apre- -

oíação
.

da Assembléia \ Geral da
' ....,A,MPLA. várias reivindicações de

,

relêvo para esta regíão, As reívín-

REGISTRO CIVIL ..

EDITAL

dia 27 p.p .• o n." 75.291 pertencelHe
ao Oarnet do -sr, José MassaneiÍ"ô.
foi contemplado eom um ca_r6) ,�ê
marca Opala. coíõeêdo em 3.° prêmio
na ordem oronolégíea dos ttle�Iil().sj
Agora só uma coisa resta.a sá'ber
se o sr::José Massaneiro está com
as prestações em dIa, caso contrá
rio o prêmio que lhe coube por
sorte. uão será entregue. Vàmos
torcer para que esteja tudo em dia
para que o lindo Opala venha ter
a placa de nosso município. v'

em dicações "do Município de Papandu
va, formulados pelo Chefe do Exe
cutivo Munitlipal, Dr. Rubens Alberto
Jazar, aprovados pela AMPL�, e

dirigidos ao- Governador do Estado
de Santa Catarina. foram os segutn-
-tes: Requerimento n." 1 - Reivindi
cação de uma Agência do Banco de
Desenvolvimento do Estado de Santa
Oataríaa, para o Município de Pa
panduva, Requerimento n." 2 - Reivin
díeação de uma Central Telefônica
da Companhia Catarinense de Tele
comunicações -(CO r E S,O), para
Papanduva. Requerimento n," 3
_ Intensificação do empedramento da Os governadores de Pernambuco.
estrada Papanduva a Blumenau. Em Alagoas, Rio Grande do Norte. Pa

seguida o Deputada Benedito Th. de raíba, Sergtpe e Minas Gerais aíír

Oarvalho Netto, fêz uma explanação maram ontem nessa cidade que são

sôbre trabalho que vem realizando contra a círação de um terceiro

na Assembléja� Legislativa e demais partido e -que não .acredttam que

órgãos da Capital catarinense, em êle venha realmente a ser orlado,
.

-Iavor dos municípios de nossa região. _
O Governador- da Paraíba, sr. Erna

abordando inclusive o palpitante' ni Sátiro. chegou a dizer que «no

assunto do l.C.M .. Antes de encerrar que dependa de mim. tudo farei
a reunião ficou aprovado por una- para evitar que arenistas deixem
nlmídade que o local para a próxima nossa agremiação por êsse nôvo

Assembléia Geral da AMPLA, seria partido que se tenta criar no Brasil".
na próspera cidade de Pôrto União. O sr. Eraldo Gueiros está conven

Em seguida os representantes muni- cido de que os atuais partidos
cipa listas foram homenageados com atendem aos anseios do povo bra
um almôço no Restaurant e MonteI sileíro e ·por isso não acolhe a

Matinhos. _ criação do terceiro partido. Acha.
inclusive; que sua criação só serví
rá para tumultuar as diretrizes do

-

(
.

govêrno estabelecidas pelo Presi-
dente Médici.

(Gazeta ,do Povo,' 25/3/71)

Completamente dívergen-
tes as opiniões sôbre o

terceiro partido

'Um Opala para a cidade
,de Papanduva

No último sorteío : realizado pelo
«Super Bola de Ouro», realizado no

Contribuinte do Impõsto de Renda:
Não deixe para a última hora! Comece, desde já, a fazer

a sua «DECLARAÇÃO DE' RÊNDI�ENTOS»
do Exercício de mil novecentos e setenta e -um,

Lã
-,

CINTILA TE

CASA

\

II

I
II,

I
'.

I
II
II
II
1),,-

I

ELEVISOR

'mes-es -
- .sern entrada.

_- ......-

E'SPECIAL DE'
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x x x

x x x

Muita animação para o anun

"cíado Baile do Tiro ao Alvo a
, ser realízsdo Da Sociedade Be
neficente 'Operária.,

O Deputado Benedito Th. de
..

"-
Carvalho Netto, juntamente com
sua exma. familia, deverá pas
sar a Semana Santa e Páscoa,
em nossa cidade.

IX x·x

I
O Rotary Club'e de nossa I Ibirapuera.

1- 'cidade, em sua reunião ordínâ- x
tia - de 4,a feira, comemorou o

sétimo aniversário da Revolução
Brasileira, com o slogsm: «ma.r
ço tempo de construiu, ali
comparecendo �'autoridades e.

convidados especiais.
x x x

O- Delegado da Beceíts Fede
ral, em Joinville, esteve em

no�a cídade, sr. João Pessoa
Garcia, proferiu 'palestra de
Declaração de Rendimentos de
Pessoas Jurfdicas, para um. au

ditório de mais de 36 presentes,
B_ maioriB, contadores.

x :x

antecipando 011 festejos de prí
,meiro de mato na 8BO.

x x x-

A Ca�8 do T�âbalhador de
Canbinhas, CATRACA, agora
instalada' no Ed. João Seleme,
na RUa Getúlio Varga,s, cóm
mais de 90 slunes _ nó Curso de
Corte de Costura,' o único da
cidade.

'

Para elDpl�carnento� .

cintos se rança.
r$- .. �5,OO

Deverá chegar
-

hoje em .nos-
'

sa cidade, afim d�pasSar uns

dias, revendo familiares e ami
gos, o sr. Ialú

-

Ribeiro, agora
residente em JoinvUle.

,\

x x x

.

E falando no aludido c�rso, p're'ço' ofea pnmeIra a-luna do mesmo, '. _

\

terá como prêmio uma máqui-' '.
.

\

na de costura, oferta do Depu-' Para: PAPANDUVA -

tado Arolde Carvalho.
-

, JOR VIEIRA' _ IRIN
TE, CASTELO - M'A

- TR-ES, BAR�AS.
x x X

Solicitem Via-Oni"

o jovem industrial, sr. Miguel
Procopíak Filho, em São Pau'lo,
afim de assistii.' a Exposição da

Indústri�_ Alemã,' no Parque

x x x'

-

_

O Clube de Bolão Fantasma,
teve uma grande recepção quan
do . de sua excursão, sábado
último, em JoinviUe -.

\

João CANOINHASMuitos .torneios foram pro
gramados pera- o corrente mês,

.-
. �',I

(

PEIXES de todos �

'o" ao

a qúalque

Supermercado�,
---------------------------------

/ ',g':.,' ·1' M· I 1.1�,.
.

., ..

e 'CAMARAO

.

.AGORA
""

.congelados.
..._ ;�

-

::'--"'.

em
-

' .

___ RDAN
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