
o ·canoinhense,
senhor' limo Buss,
agora cidadão carioca

. .por indicação do Deputado sr. halo Bruno, 8 Aesemblêía

Legl�latlva do Estado da Guanabara, houve por bem conceder· ao
canoínhense sr. Il_mo Buss, o título de cidadão csrioca, numa ho

menag,em das msrs expressivas ao ilustre coestadoano, como de

resto. a sua terra natal. Note-se e destaque-se que é o primeiro
canoinhense a receber aquela honraria. Nossos agradeci'mentos a

eugusta Assembléia, com os. �ossos cumprimentos ao nosso amigo
Ilmo e Il todos os seus famíliare», pelo importante acontecimento.

Eis na integra a indicação que concedeu. o aludido titule:

"ESTADO DA GUANABARA
ASS�MBLÉIA LEGISLATIVA

REQUERIMENTO N.o 274, de 1972
Concede o Título de "Cidadão do Estado da Guanabara"
ao sr, Ilmo Alcyr Buss, nas condições que menciona.

R�queir� à Mesa., na forma regimental, seja concedido o

Titulo de Cidedao do Estado da Guanabara" ao sr, Ilmo Alcyr Buss.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1972. - halo Bruno _

Heitor Furhdo - AfflJnso Nunes - Ssnt'Anna Filho - Pedro Fer
reira da Silva - Elcy de Carvalho - Nadyr de Oliveira - Victorino
James Gama Lima - Silbert Sobrinho - Jorge Leite.

JUSTIFICAÇÃO ,

.

Nascido em Cenoinhas, Santa Catarina,. a"8 de márço de

1924, desde cedo se dedicou às lides jornalísticas 'tendo escrito
em 'vários jornais 'desta e de autua capitais 'e também em

diversa. revistas.
.'

Desde 1950 está voltado para o setor de Relações Públicas,
onde ocupa lugar de relevo, tendo, inclusiv� representado

��������������������������������������������

o Brasil por várias vezes no Exterior, com grande destaque �
I

para .as noss�. delegações talo brilhantismo de sua atuação.

Muito honrado se sentirão 08 cariocas por contar

entre' seus eoncídadãos com pessoa de tais méritos. Como

reforço às nossas palavras fazemos junta a esta proposição
o "currículum vitae" do Ir. Ilmo Alcyi: Buss.'

"CURRICULUM VITAE"
'. Ilmo Alcyr Buss, nascido em Canoinhas, Santa Ca

tarina� a 8 de março de 1924, jornalista profissional, re
gtetrado sob n.o 6.094. Prdissional de Relaçõea Públicas,
registro n.o 024 - fls. 12 - Livro a.o 1.

ATIVIDADES .PROFISSIONAIS
Como Jornalista - Desde 1944:
Diário de Pernambuco e JornaI dó Comércio de

Recife, Revista Publicidade, Revista Leitura,' Tribuna da Im

prensa, A Tribunà, O Sol, Diário TrÍlbalhista, Revi,ta das

Classes Produtoras.

Como Relações Públicas - Desde 1950:

Assessor de Relações Públicas de Indústrias Reunidas

Gualhardi Ltda., Assessor de Relações Públicas do SENAC

GB, Chefe de Relações Públicas do Diário de Noticias, Re

lações Públicas da Câmara Junior do Brasil, Chefe de Rela

çÕes Públicaa da�Mesbla S.A.

..:... Fundador e Diretor da Consulterp - Consultoria

de Relações Públicas S.A. - Primeira empresa especializada,
fundada no Brasil - 1962.

- Professor de Cursos. de Relações Públicas.

- Delegado do Brasil 'no 1.0 çongresso Mundial de

Relações, em Bruxelas - 1958. "

Representante do Brasil como alémbro do I I

Congresso Mundial de Relações Públicas, em Veneza - 1961.

� Membro da Delegaçio Brasileira na IV Conferên

cia Interamericaoa de Relações Públicas.

- Membro' da Delegaçio Brasileira no IV Congresso

M1;lndial de' Relações Públicas do Rio de Janeiro.

- Secretário do 1.0 Seminário Brasileiro de �elações
Públicas, em Niterói - 1957 .

.

'

- Suces�ivàmente: - Membro do Conselho Consul

tivo, Secretário e Vice-Preaidente da' Associaçio Brasileira

de Relações Públicas - Sessão GB, Membro Efetivo da

Comíssão de Relações Públicas da "Semana da Asa", do

Ministério da Aeronáutica, desde 1956.

_ Membro do Conselho Regional dos profissionais
de Relações Públicas - GB.

. _ Membro de várias outras comissões ocasionais

de Relações Públicas governamentais e privadas.

_ Conferêncías sobre Relações Públicas, na Asso

craçao Brasileira de Imprensa, Associaçio Comercial da

Leopoldina, Associação Comercial de Ribeirão Preto e M�
dUa - São Paulo, Associação dos Empregadc.s no ComérCIO

do Rio de Janeiro - Associação Brasileira da Indústria

,Farmac�utica e outros.

_ Coordenador do Centro de Estatutos de Adminis

tração do Pessoal do Rio de Janeiro - 1957 a 1960.

_ Chegada ao Rio de Janeiro em 15-1-1942.

_ Recebeu 8 medalha Mérito Santos Dumont, do

Ministério da Aeronáutica".

,

COOPERE
,_

CIDADE

COM A

LIMPA

LI M'P'E'ZA DA

E' C I DA D E

Ano XXVI - Canoillhâs - Santa Catarina, 10 de março de 1973 - Número 1215

Diretor: Rubens Ribeiro da
FONE, U8

Silva
CIRCULA AOS SABADOS

CAIXA POSTAL. 2

CARNAVAL A·N I M A O O
,

de casa, com absolutc su�e,!lso·
Foram diatribuidos premios' aos
blocos v,encedores do concurso.

Pelo visto a nossa cidade con

tará de novo com o seu anima
do carnaval de outrora.

.

Tivemos um carnaval, dos

m�is animados dos últimos tem

pos. Um programa bem elabo

rado, com. certa antecedência,
patrocinado pelo Grêmio XV de

Julho, em colaboração com a

Sociedade Bsnefícente Operária,
Clube Canoinhense e Prefeitura

Municipal, foi o resultado do
sucesso obtido.

frente a Sociedade Beneficente

Operária, local iluminado feéri
camente pela Prefeitura, onde
instalou-se também o Palanque

, Oficial, ali presentes autoridades
e a Comissão Julgadora. Após
0& desflles a animação foi para
08 salões, sábado e 3a. feira na

SBO e domingo e 2a. feira no

Clube Canoinhense, CODl matinês
infantil, domingo, no Clube e

3a. feira na SBO. Os bailes fo
ram animados pela orquestra
Americano e seu Conjunto, prata

A PILASTRA avisa que
circularã no próximo nú

mero com fotos alusivas

ao carnaval de 1973 •
Grande público assistiu e

•plaudíu as blocos que dedila
ram na Praça Lauro Müller, em _

Quer saber por que Salão do
Automóvel?
Aguarde mais um pouco.
Por ,enquanto, algumas dicas:

os veículos que estarão lá são da
marca Dodge. O que existe de
mais atualizado em �odo o mundo,
em matéria de automóvel.

Dodge Grau Sedan, Dodge Gran

Coupê, Dodge C�JUpé de Luxo,
Dodge Charger, Dodge Charger RT,
Dodge SE. Os .earros de linhas mais
modernas, osmais potentes, .

de melhor desempenho.
E ainda a'maís completa linha

de caminhÕes fabricada no Brasil.
As instalações foram feitas

. para. deixar você totalmente a

vontade. O atendimento é de
.

primeira. Os planos de
. financiamento estão sendo
carinhosamente preparados.
Antes de decidir que marca

comprar, espere a inauguração do
Salão do Automóvel de nossa

cidade.
Atvocê vai preferir um Dodge.

! -

,
l

\
,

1\ ..
MERHY SELEME e CIA. LTDA. 1.

R. Paula Pereira, 735 - Te!.: 365 e 366 )
CANOINHAS - SANTA CATARINA j

./

"
r

CIDADE.
,

L I N DA.
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CORREIO aJO NURTE

Prefe,i tura
Edital de Convocação

A Obra Missionária de Leigos da .Comunidade
Evangélica Luterana de Canoinhas: .vem convIdar. a

.
t?dos

mb para li Assemblela Geral Ordinária, a
os seus mem ros

realizar-se no dia 10 de março, às 15,00 horas com a

seguinte ORDEM DO DIA:

AIVÔ�Licença
,... ,

Municipal
pagamento

MARÇO

Impressos em geral

LO

2.0

3.0

Relatório de atividades referente ao ano de 1972;'

Relatório da Tesouraria;

Assuntos diversos.

Canoinhas, 03 de março de 1973.

\

Lorival Stein

1.0 Secretário

Guenther Rueckerf, Pastor

Presidente

(em uma ou mais cores)

Servi�o rápido e perfeito

Imp. Ouro Verde

•

Li haVolkswagen 73
ra todo mundo.··

,

"

� .

')

� ,
, .

.

A partir domenor preço de carro no Brasil.
.

. " .' �.'

•

liL··· . ,�� .

'.

A linha da maior
�

facilidade de escolha.
linha Fusca
três opções de preço

linha Vorlont:
duas opções de preço ,

vw TL - 4 portas
.�----�--��--------------

��.
�

VW 1300

�
�

VW 1500

�.�
VW 1500

M a I
•

�
Variont

����
.

V\'{ SP-2

& C i 3.on '')
,

REVENDEDOR
AUTOR!ZADO

.l\ua, Vidal Ramos, 1195

,

Carta Circular

lancamento da
., .

Campanha da

'fraternidade 1973
«Uma vez mais a Igreja do Brasil realiza a

-sus anual Cempsnha da Fraternidade. A luz do Mis

tério Pascal é· no espírito penitenciai de Quaresma
a Campanha da Fraternidade �ue� ser um, movi
mento de evangelização extraordinário e mscice, um

previlegiado momento de unidade pastoral em todos

os recantos do Peís>.

Um tema - O Egoísmo escraviza, o Amor
liberta' - e um cartaz - Cristo com sua Cruz, nos

caminhos da HI .. t6ria - prendem nossa· atenção.
\

«Cristo recebeu, sua Cruz f> saíu pelas ruas de

Jer.tisalám ... e
.

até hoje continua com ela pelos cami

nhos da História. Hoje, 2.000 anoa depois do Evan

gelho, ele ainda carrega pelas estradas do mundo a

cruz do analfabetismo, da fome, das injustiças. da indi
ferença comunítârta, da falta de condições humanass.

o egoísmo, entretanto, escraviza a pessoa hu
mana-por dentro A pessoa que se deiXa arrastar

pelo f!!goísmo, é escrava do ódio, da mentira e da

mesquinhez. Vive insatisfeita consigo mesma. Não
\ brilha a luz da verdade, em seu coração. Não sente

alegria de viver. Não dá aos outros o prazer de seu

sorriso. Vende 98 lágrimas da solidariedade a alto

preço. Espalha ao seu redor o mal-estar e a descon
fiança. O ego�smo é 6 próprta presença do mal no

mundo. E' dominador para cem os outros. Vê no

próximo a presa de SU88 íntensões maldosas. Escra
viza o irmão que sofre. Domina o mais fraco. Sobre
põe- SI! 8 todos. Fere o inocente. Vinga o justo.

I Maltrata o indigente. Ofende a todos. Egoísmo é a

espada do assassino. Egoísmo ,é o veneno da male
dicência. Egoísmo é a própria essência do pedido.

«Avaliar aqueles que vivem sob o peso desta
cruz», é libertá-los.

'/ A par deste quedro tenebroso, surge a imagem
do amor 'que liberta. Amot, que fi1z todos '08 homens

iguais. Amor, «que crê com a8 mãoss. Amo.r que é
féliz em servir. Amor que se confunde com o gran
de peregrmo do amor, o Cristo.

Por ísso, na escola do amor que Iíberta e se

guindo as pegadas do Cristo libertador vamos nesta

Campanha da Fraternidade' de 1973 construir um

mundo melhor. Um mundo mais humano em mais
crtstão. Façamos nossa comunidade mais fraterna.
Nossa famílíe humana mais unida.

Convocamos, pua esta Campenhe, todos os

homens de boa. vontati€' Que todos sejamos testemu
nha do Cristo libertador, que anciosamente aguarda
mos, para a felicidlilde dos povos.

Que nosses palavras e atos preguem e realizem
8 libertação que vem do amor de Cristo, que está
difundindo em nOS80S corações.

Caçador, �7 de fevereiro de 19'13.

D. Orlando Dotti - Bispo Diocesano
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CORREIO DO NORTE

Publicação Oficial da

Clube' de Bolão crata

�CONVI E
. D�rdem do Depat!.mento di Bolão. são con

vídados o senhores assocíados bolonistas a tornarem
parte no "Jogo-Rei" a realizar-se lnos dias 13 e 20
de março, I1e.spectivamente nas carlchas da Sociedade,
Tiro ao Alyo Canoinhas e Soeiedade Beneficente
Operária, co, início às 20,30 ha'fas.

.

,

O r>egulam"ento da competíçãó será afixada no qua
dro de avisos d8'�, duas sociedad .. �. e na sede campestre.

Canoinhas (�C), 15 de f�vereiro de 1973. .

i

Mário Sprotte 'F'ilho - �oordenador do D. B.

'É
\ l

.ASSEMBL IA ;, GERAL ORDINÁRIA
. k �

Na conformidade \qCS Estatutos Sociais, pelo
presente edital de cOIJ'vocação, são convidados os

associados enquadradcs.nçs artigos 6,0 e 7.0 Capítulo'
II dos Estatutos Socíais Ptlra, reunindo-se em Assem
bléia Geral Ordinária, na sede social situada em

Marcílio Dias, no dia J.4 de ní'{lrço próximo, às 20 horas,
para deliberarem sobre a seguinte .

\

ORIlEM DO DIA:

Lo Eleição 9� Diretoria Eiecutiva;

Michel Nacit Seleme - Presidente

Eleiçãoç:ôo Conselho Delíberatívo;
Apre9àção das contas da Qiretoria e do Con-
selho Deliberativo; \,.

4.0 - Outros assuntos de interesie geral para a
f '\ '

SOliedade.
.

'\
NOTA: I?e conformidade com o Capítulo III, Artigo

9.°, Parágrafo 2,0, as chapas deverão conter

o "De Acordo" dos candidatos.
I

Na faFina estatutária, fica desde já convocada a

segun�a e terceira chamadas, respectívamen e para
as 2 i.30 e 21 horas do-mesmo dia e local.

I

. anoinhas (Se), )5 de fevereiro de 1973.

2.0

3.0

Sociedade Industrial e Comercial SI(OL S/A
c G C H" 85.189.8840

.

de co.nvo�ãO
- Pelo presente, são convidados' os senhores acio

nistas desta sociedade, a compare erem à assembléia

geral ordInária que se realizará no ia 31 de março pró-
.

ximo, às 16 oras, na sede saci 1 na Rua Frei Menandro

Kamps n.<> 606; nesta cidad de Canoinhas, com a seguinte ,

..

ORDEM DO I DIA:

1.0- Aprovação ào Dal nço e contas do exercício de 1972;

2.0 - eleição dG- conselho fiscal e seus suplentes;
4'

3.0 - outros assuntos de interesse social.

AVISO:/ Acham-se à disposição dos senhores acionistas'

/ no 'escritório' desta sociedade, os documentos a

que se refere o art. 99 do Decreto-Lei 2627

de 26 de setembro de 1940.

Canoínhas, 02 'de fevereiro de 1973,

, Arno Court Hottmaon
.

Diretor Presidente

." .

tocopla
tiraEm apenas 10 sego; d 5,

FOTOCÓPIAS, qua�quer
CARTÓRIO

,documento,
DO

de N E R E IDA C.

CORT no edifício do FORUM desta cidade.
, .

n

Pelos lares
e Salões

10-03-1973

ANIVr.RSARIAM-SE
Hoje: a senhora da. Ursula

esp. do sr Arno C. Hotfmann;
a senhorita Marlene Prust.

Amanhã: as senhoras das.:
Terezinha esposa do senhor
Waltrido Haensch, Azélia
Dalcomune esposa do senhor
Pedro Cruz Sobrinho, resi-

dente em Divisa e Emma

esposa do senhor Guilherme
J. A. de Souza; os senhores:
Gilson Borges da Silva e

Salvador Femanaes, residente
em Paraiso do Norte - (ioié»;
as senhoritas: Eugenia Pe
trintchuk e Dorilda Schule;
!! jovem Nilson Bueno.

Dia 12: o senhor Alfredo
Paulo; a menina Edite filha
do sr. Roaolfo Bollaur.

Prefeitura Municipal de Três

Edital 01/73

Dia 14: o senhor José de

Oliveira Godov.
-

arra

pia 13: a senhora dona

Luci/da esposa do sr. João
"

Batista Ferreira, residente

em Salseiro; os senhores:
Alcidio Zaniolo e Orlando
Olsen; os jovens: Hildrio

Wardenski, Cidilon Reinert e

Hilário Prust; a garotinha
Márc.ia Pegina filha do sr,

Nivaldo Damaso da Silveira.

Dia 16: a senhora dona
Astrid esposa do senhor Ary
Wiese; o senhor Jair Côrte;
a senhorita Dolores Holler.

Aos aniversariantes, nossos

melhores cumprimentos.

[C corrência Pú� ica)
JOsE: fELICIO DE SOUZA, Prefeito MuiciPal de Três

Barras, Estaoo \de Santa Catarina, torna público ,que faré realizarl
dia 15 de marçq de 1973, às 14 horas, a Con' orrência Públic
ao bt.guinte:

Objetos d Concorrência Pública:

A Concorrência Pública de que tratl o presente Edital

destinar-se-á a !llie'flacilo (venda) dó seguin e:

1 cemíonete marca Chevrolet, ano '1968, cor verde, moto
n;o 7821115, 'i49 HP.

,

;. .'Das Propostas
li) As propostas dever o ser apresent1d8s em duas vias na Te

sourerta Municipal, onde será paga a Taxa de expediente;

b) Preço - Lance míni'mo Cr$ 4.00.: ,00 (quatro mil cruzeiros)
a vista;

c) As· propostas deverão conter jbrigatoriamente:
I} Nome e endereço do ptoponite com firma reconhecida.

Condições de",[artlcipaç,ão
.

1. As propostas dev:e�o
ser entregues na Tesourari

Municipal, até es 14,00 (qua,t, rze) horas do dia 15 (quioze) d

março de 1973, mediante o re ibo em que constará data e hor
do recebimento, assinado peli uncionário da referida repartição.

2. Prova de quitação com o Imposto de Renda.

3. Apresentação d um documento de Identificação do

proponente.. / .

'

4. .A entrega da �proposta deverá ser feita em eóvelope

lacr.ado, rubricado no f;,1!0' e. contqndo em. Iug.ar bem visível os

dizeres: CONCORR:EN1A PÚBLICA - EDITAL 01/73.
,

Informaç 'e. relativas â licitaçao '

As informaçõe reletívas à presente Concorrência Públice,
serão prestadas pelos' Funcionários Municipais aos ínteressados,
na sede da Prefeiturp MUiliciP-!1 de Três Barras, n08 di�s e,' em

horário de

�XPO;;dit.
fI!

(.das
9 às 12 e das 14 às 16 horas), sendo

o expediente nos s. bados até as 11 hor "s.
-

.

O abertura das prop stas

As propojtas serão abertas no dia le de março de 1973,
no Gabinete do . r. Prefeito Municipal, devE\ndo as meamas serem

rubrícadee pelos proponentes que se fiz,ere presentes.

Do pagamento e despe. s

considerado vencedor deverá lIecolher à Tesouraria
no prazo de 10 Cdez) dias o v lor;

Certificados'

extra viados

Brones Daniel Calt'8ki, declara

pare os efeitos h'gais, que flJl.

trs viou o Certífrcado n.o 354681

da camione te marca Ford, .
ane

59, cor marfim e. amarela, mo

tor n.o 962- 9351, chassis n.o

FIOAA9�SBX·18764: Cart.. ira de

Motorista e outros. Documentos.

Impressora

louro Verde Ltda.

8)

Estes Cer tifícados tornam-se

sem qualquer efeito, em virtude

de ter sido requerido a 2a. via

dos mesmos, 1

Material escolar
procurem na loja da

b) As d@sg sas decorrentes de transferência, ficarão na respon-
6abilid da do proponente vencedor.

Do Julga'mento das propos as

I - O julgamento das propostas ser efetuado por Co-
tnissão eviamente designada pele Chefia do Executivo Municipal.

I - Os critérios a serem adotados p,ra o julgamento
das pr postas, serão os seguintes: preços, condições d� pagamento
e

oU7
s estabelectdes no presente Edital.

UI - A Prefeitura Municipal de Três arras, se reserva

o d'reito de aceitar ou rejeitar ps rclal ou total ente, as propos
tas apresentadas, desde quI' as mesmas não corr spondam ao que

,f
ceitua o presente Edital,

e. aos.
interesses do Município.

. , Prefeitura Municip de Três Barras,
.

2'2 d'7 fevereiro d 197.3. .

José Felicio d. Souza - Prefeito Munic:pal 1

..
.

. IDISC&S 'I

i.
IICasa Erl
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Ano XXVI

I

I NOTAS ESPARSAS
ciais, quando assistiu, do Pa

lanque Oficial, o inicio do nosso

cernaval.
x x x

Também. nas visitem o nosso

particular amigoDr. Adyr ,Vile
la acompanhado de seus fami
liares e futuros genros, Drs,
Gentil Silva Filho, advogado, no
Rio, do Escritório do Dr. Laércio
e Roberto Perdigão Bernardes,
Eng. Eletrônico da EMBRATEL.

x x :x:

E o carnaval. como esperAva
mos, foi animado mesrr.o em

nossa cidade, ínelusíve com fes

tejos na rua, aplaudido por
grande pública. Bastou uma

programação antecipede e a

colaboração da Municipalidade
coai o Grêmio XV de Julho,
SBO e ,Canoinbense.

x x x

Esteve em nossa cidade, re

tornando 4a. hira para Porto

Alegre o radialista e homem de
televisão José Aldair, que aqui
veio rever familiares e �mig08.
O mesmo é titular destacado
da Rádio e TV Gaúcha;

x x x

O conhecido e tradicional
Hdtel Scholtz vai ampliar, com
a construção de mais 12 apar
tamento, obra 'já contratada com

8 ENPLACO, com prezo de

entrega em 120 dias.

x x x

Também estamos hospedando,
com grandt! satisfação, o canoi
nhense ilustre, agora cidadão
carioca, Ilmo Buss, que- deverá
retornar ao Ric, amanhã.

x x x

O Deputado Therézio Netto
esteve sábado último em nesse
cidade cumprindo deveres 80·

Horário das Bibliotecas
O novo horário da BIC e da Biblioteca Pública é o seguinte:

De' segunde-feira às sextas-feiras: das 8 às 12 horas e

das 13' às 17 horas.

Aos sAbado-s: das a às 10 horas e das 13 às 15 horas.

Foi estabelecido este
.

horário para melhor atender ao

grande número de consulentes. A Direção das duas Bibliotecas

pede encerecídamente que os livros retiradoa sejam devolvtdes
dentro de 15 dias. Ao final deste prazo os nomes dos faltosos
serão publicados nellte Jornal. Para o conhecimento do público
queremos comunicar ainda que as duas Bíblíoteces foram íncor

por&das no patrimônio da FUNPLOC. A partir do mês de agosto
funcionarão no 2.0 e no 3.0 andar da Sede Social da Paróquia.

t,
Convite
4.0 Ano

de,

para
de "

Missa

Falecimento
,

Viúva, filhos, noras e netos do saudoso

Bernardino Fedalto"
convidam os parentes e amigos para participarem da
Santa Missa de 4.0 Ano de Falecimento, "que farão,
celebrar na Igreja do Bairro Aparecida, em-Píedade,
às 8,00 horas do dia 11 de março, amanhã,

'Por mais este ato de fé e de amor,

agradece a família.
J
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I Ofertas especitus ,I
I Conservas Azei-tes III

i Chocolates para Páscoa � BeniUaI3 I
I nacipa8·� e estrangeiras Detergentes ,II

'
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LimpoPovo Desenvolvidoi
OOROTI OUTRA - Extensionista Doméstica Rural da ACARESC

Povo

Recordemos ainda de um

slogan que nos trazia uma

mensagem importantíssima e que
fazemos questão que vocês re

lembrem: .

«Cidade limpa; Povo educado».

Quel a ímpressão que se tem,
ao chegarmos numa cidade,
onde notamos por todos os

cantoH,pedaços de papeL cascas

de- frutas, etc, .. ?

Somos da opinião que 'educar
continua sendo praticar o que
se aprendeu em qualquer cir
cunstância e não somente em

locais pré-determinados. Toma
mos como exemplo nossa casa,
onde queremos que tudo estt'ja
limpo e em ordem, porque não
lembramos disto quando esta

mo's n8S ruas de nossa cidade,
que também é nossa, e preciSa
estar também em ordem.

Por iniciativa de pessoas, que
merecem toda consideração e

elogios d e nossa parte, podemos
contar ..tualmente com lixeiros,
que durante a noite varrem

nossas ruas. Precisamos entre

tanto, tomar consciência, que
não basta spenss Itmpar, mas

que precisamos também colabo
rar n8 conservação desta limpe
za e zelar por aquilo que merece

toda a nossa atencão: a nOSS8
'

cidade.

Vamos colaborar com aqueles
que lutam e esperam por uma

Cancinhas mais progressista,'
mais desenvolvida e mais bonita.

E preciso que exista por parte
de todos, uma conscientização

, ,

maior, com relação as pequenas
coisas que cada canoinhense,
poderá fazer para que realmente

possamos dízer: Somos um povo
educado. Nossa cidade é limpa.

l
Vamo! conservar o que é

nosso, aquilo que irA fazer com

que nos sintamos orgulhoso) de

pertencer a esta comunidade,
onde todos reunidos, prímam
pelo bom aspecto da cidade.

Podemos ainda, citar um outro

motivo" bastante importante por
sinal, e que justifica de outra

forma este movimento,.mas que
objetiva um mesmo fim.

Sabemos da importância da
. saúde em nossa vida. Ter saúde
é fazer economia.

A maioria dos problemas de
saúde apresentados pelas pes
soas, são decorrentes das condi

ções de higiene em que vivem.

Podemos lembrar mais uma

vez do levantamento realizado
na sede em 1970, pela Comissão
Municipal de Saúde e que cons

tatou problemas enormes, com

relação ao seneamento. Poços

mal protegidos, perto de esgoto
são comuns, existindo desta
forma o problema da 'água con

tamínada, ocasionando diversas

doenças.
São estas pequenas coi�Bs

que estão merecendo uma aten

ção maior por parte de toda 8

população. _

Vamos colaborar. Sem querer
uma pessoa poderá estar indi
retamente prejudicando a saúde
e o bem estar' de seu vizinho.

, ,�

Cine - V e r a

liIo

Cruz

As pessoas que se preocupam
coro estes problemas, precisam
da tua colaboração.

Vamos mostrar que' somos
realmente um povo educado,'
ajudando a manter nossa cidade

limpa.
E lembra-te. Cada vez que

tiveres vontade de Jogar 'papel
ou outro objeto qualquer nas

calçadas de nossas ruas, olhe ao

teu redor e vf"ja .qusntsa pes
soas estarão te observando cpen-
sando: «que sujeitd mal educado».
Vamos colaborar ... ?

(O LANÇADOR DE SUCESSO,S) /
-:- A P ít E S E N TA' -:-
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/'HOJE. • 20,15 h • cenl. 14 aDOI - programa duplo
\

1.0 filme: spetaculãr filme de guerra todo filmado e
des umbrante colorido:

ETE BOINAS VERME!!
-

A
%.0 filme: coloss· Far-west mexicano todo cOlorid(
QUATRO �LAS PARA JOI?
DOMINGO, a. I� 45 h - em matinê. - eenauea livre

Quat � Balas para Jae
\

Não percam!

Tudo o que fazemos é moti
Deverá instalar Escritório em vado por um. sítuação existente.

nossa cidade, o engenheiro cons-

trutor- Dr.' Jorge .Seleme. Sabemos dos problemas rela-

x x x
cionados com a higiene, e que

/ nos. rodeiam a cada instante;
Com todos os requisitos legais, preblemas

'

que não podem ser

o sr; Evaldo Carneiro de Paula, considerados doenças, e que são
vai lotear parte de seu imóvel comuns do dia a dia.
no bairro da COHAB. Através de observação pode.

x x x mos notar que as pessoas que
A Empresa Nevada, de Lages, aprese-ntam uma situação fínau
contratada, está prestando ser": ceira de subsístêncte, são as que
viços de transporte aos ernpre- .

maís gastam com remédios, pro
gados da RIGESA no trecho de curando curar sem fazer nada

Canoíuhas à sua fábrica em parà evitar estes problemas e

Três Barras. sem saber que poderiam fszê-Io

X X x
através da adoção de simples

Hoje, na vizinha eídade de práticas qe saneamento.

Pepauduve, . mais uma reunião Como poderá uma comunidade

da Associação' dos Município@ desenvclver-se, uma cidade pra
do Planalto Norte Catarinense, gredir, se a população das mes

AMPLA. "mas estão carentes de forças
fisic�s e mentais' pará compre
ender e adotar estas pequenas
coisas que os sjudarieIIi a levar
'uma vida melhor.

DOMINGO, em bê. formidáveis les.õel· a. 16 hora.
cenluré livre e 8:1 19 'e 21,15 .hora. - ee�.ura 14 a�o.
Um espetacular Far-west estrelado por GREGORY PECK em '

A NOITE D·�, EMBOSCADA
Cinemascope - Technlcol9r - Não percam!

DIAS I:.! e 13, 28, e 3a. feira ãs 20,15 hora. - cen •• 14 aDOI

A Noite da - mboscada.

DIA 14, 4a. feira. 8. 20,15 li ra. - censure, 14 ano.

uS - '''''d M "P
, ,

e..ao,;, a. o aa ....... rogram_S" duplo
1.0 filme: espetacular filme de alto SI spense todo colorido:

Pânico, no' ano
, -,

2,o=filme: Os Sete Boinas
I

ermelha

DIAS 15 e 16, 58./68. feira - aa 20,'� h - cen•• 14 aoo.
,( "

Um espetacular Far-west mexicano, uma a esentação da"Pelmex:

�I_ Pistoleiro da Fro teira ..
Aguardem

.

ara .ábado, dia 17/3
TON[CO e ']] NOCO no super Far-west brasilei ro:
Os Trê Justiceiros todo colorido eunr espetacular filme
de gladíad res todo colorido: Judith e os Gladiadores

Domingo, dia 18/3, em dua••e••õel - a. 19 e 21,15 h
O Especialista Cinemascope Technicolor. - Não percaml
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Escolinba de Pintura
Se seus' filhos necessitam

Professora de Pintura, co

munique-se e] Telefone 118.

Maiores informações na Rua
Frei MenandrQ Kamps, 340.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




