
"Tirade'ntes"
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21' de abril de 1792 ....; 'Sábado:

O Vice-Rei ordenara para que se tornasse
, aparatosa a execução da vítima.

A população temerosa e ameaçada de cair
no desagrado aa Rainha, aglomera-se para assistir
o desenlace dantesco.

,

Na prísãe, o réu humíldemente.beíja as mãos
e pés daquêle que será seu algoz, num gesto -de
perdão.

. /"

.•

Em seguida, o padecente tira a camisa e dei
xa que se lhes -atem ,..os· punhos. Depois, com o

érucífixo ' entre as mãos, encaminha-se para o

patíbulo. "r '.
-

. O povo entr�olha-se e sufoca no .peíto a ân-
sia de' gritar: .

Liberdà;de.... Liberdade....
Por três vêzês, após subir rápido e- altivo,

vinte e quàtro degráus do patíbulo, o condenado

pede ao algoz que se lhe abrevie o desenlace.'

_ Após as palavras do guardião do Convento de
Santo Antonio, tem início o. ato final:

..

A corda é�. colocada no 'pescoço da vítima,
para a seguir lançá-la do cadafalso. Q. corpo es

tremece na agonia da morte, dependurado num

dos cantos da trave.

É um herói que morre, mas sua morte' servi:"
rá para aumentar ainda mais o desejo de

_

liberdade,
liberdade de um povo: nascido' para a paz.

Assim morreu TIRADENTES, O' Proto-mártír
da .Independência do Brasil.

Canoinhas, 14.- 04. 71.

i
'-

«POLEGAR DA. S�LVA!» Deixa-de ser uqla sim-

impressão digital. \
Valoriza-se '\\.. ,

i

Integra-se .i •

Torna-se .maís gente.

_

Liberta-se da teia do' não saber nada e atinge a

simplicidade de 'um pouco saber! É um coração que pal
pita mais espefanças imaginando um amanhã melhor!

ples

A noite da ignorância se' dissipa e dá lugar à luz
do conhecimento. Atrás ficaram as garras oprimentes . do
analfabetismo; ·à frente mãos bondosas se lhe.estendem
conduzindo-o à "integração.

.

.

Um 'Brasil consciente de homens conscientes. Um
nôvó Brasil.

O govêrno se' lança, à tarefa de integrar na vida
econômica e social do pâís, uma legião de páríasr «Nos
sos vinte milhões de ,analfabetos adultos.

,
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ln�ya�ão e CODlunica�ão
,.
, Por: Alfredo de Oliveira Garcindo

I

\ PREVIDENêl'A RURAL
,

.

/' -O presidente Médici propôs ao Congresso, que o FUN-
RURAL, que incumba de promover a previdência rural á

- parte' do IN.PS, mas com o orçamento reforçado. Prevê-se
,
no projeto nôvo li abolição do chamado Plano Básico, man-

'( tendo-se no Ylano Geral- de Prevídêncía (lNP5) as agro-A rodovia de Canoiohas.a indústrias que-,'�á vinham nêle. A aposentadoria' aos 65 anos,Três Barr�s está sendo tôda seria igual a 50% do maior salário mínimo vigente no pais.reparada pelo D.E.R. local. Par- Haveria auxilío-tpvaltdez, pensão, auxilio funeral e servíçostlndo da ponte sôbre o rio ne- de saúde e socísl rural .gro, procedeu-se obras de alar::- .

gamento e revestimento a -....- Os elaboradores dó projeto estão _perguntando onde
cascalhe compactado, cujo ser- I obter os, recursos para cumpri-lo após a aprovação. Se o

viço deverá. atingir a ,ponte do FUNRURAL fôr transformado; de tal forma que possa ter
rio Canoinhas. No trecho da bases, assistenciais, também surgirá outro problema que é o

Xarqueada, bairro dC;s, mais mesmo, como guarnecê-lo. Os técnicos estão sabendo que
populosos de nosse cidade, a os empresários rurais comuns, não aguentartam novos en-

estrada está tôde sinalizada, com cargos, tanto que a maioria deles no �ais, ainda não se

á veloeldade 'permitida '�de 4� enquadrou s�tisfatQriamente nem nas atuais exigências do
km e placas de advertência sô-' estatuto do trabalhader rural e da previdência .rural,
bre escolas, igréja, zona indus-
trial e pedestre na' ptsta. Como O projeto está causando uma série -. de divergências; "

é Dotório,' o trecho' eludido, isso porqu c presidente Médici pediu urgência. Ainda -não

Canoinhas 8 Três Barras, é dos se tem definitivamente as bases do mesmo, mas, é provável
mais movimentados' .do Estado, que já em 1972 o-s lavradores regístra âos possam contar com

com o tráfego normal dos dois um verdadeiro órgão 8sshitên,cia, idêntico ou mais' amplodo
municípios e ainda' o oriundo que 09. assistidos pelo INPS.

do Paraná, rumo ao asfalto em

. São Mateus do Sul. Assím; a
�inaJiz8çãó procedida no trecho

.

da Xsrqueada,: é mais uma ga
rantia para

-

os moradores do

bairro, para cuja conserva e

cuido, solicita-se a colaboração
da todos.

Estrada'
-,

li.....:..,.res Barras

Catarinense no

Gabin'ete.
Ministro

, !

MENSAGEM
Na sua mensagem anual ao Congresso, o Presid�nte

da República disse que se espera aumento do. produto íater
no bruto, -na agropecuária, de 9 a 10% em -1971 e fixou a

agricultura corno uma das prioridades nacionaís. O Banco
do Brasil teria instruções para .nãc- confundir 8afra' a 71/
72 com a da 70/71 e' _não atrapalhar qualquer projeto de
plantio por motivos de débitos fiscais remaneacentes. Sim,
porque muitas safras de 70/71 foram prejudicadas quando
não pela estiagem, pela sêea. Isso demonstre que ô plano
de desenvolvlmento da

-

agrtcultura nacional, não sofrerá
. limi�ações.

.

, INOVAÇÃO
'0 Ministro Jarbas Passerínho.: da Educação, informou

que todo estudante unívérsítârto terá de estagiar obrígstô
riamente em zona rural. É condição para obter o título de
formado. Não pagará nada, mas não gastará nada.�A despe- I
8a será por conta do Govêrno. O estágio acontecerá durao- 1
te o último ano do cu-rso, com formação de 12 equipes, '

licada qual atuando um mês por ano.. Motivação.: f9zer o

.

formado se íateressar pela sorte das "populações mais pobres '
.

;' e 'desassistidás do pais, do ângulo de sua profissão. O estu
dante de medicina, por exemplo, examinará casos de doen-
ças; o-: de administração, problemas de acesso do rurícula
a08� benefícios adm,inistrativas da comunidade; o de direito,
problemas de proprtedade e de trabalho; o de engenhària,

;-

assub�os q_!.,;\bid:ratilicà, construções e etc.
'

Justica
t

- ...

Pelo aviso n.o 6/0536-GB, de
24-3-71, o Exmo. Sr. J4_inistro
da JustIça solícítou ao Dr. Pro-
curador da Justiça Milit8�, que '

:+,:..:'
',;;'1

fôssa colocedo à dtsposlçãc do, .

seu Gabinete. o Dr. 'Benedito:
Felipe Rsuen, Procurador junto
a Auditoria Militar da" l1.a
Região Militar de Brastue; onde
vinha exercendo suas ifunções.
0_ Dr, Benedito Felip� Rauen
vem prestando relevantes ser

viços ao Movimento Re'volucio-
nário de' 1964;' foi agraciado,<;om
a Medalha do Mérito Tamandare
e com a MedaU1Q do Mérito
Jurídico Militar, em grau de
distinção, conferida' pelo Supre-
mo Tribunal Militar. 0 Dr. Be·-
neditD Felipe Rauenécatarinense,

. Cont�rl·bUlenteS'natural de Canoinhas, onde. foi .

o primeiro Advogado daquela
cidade.

"

formuláries'

SUBDESENVOLVIMENTO
P�ra quem vive comentáíido o n�S8O subdesenvolví

mento p�ço atenção, para· êstes dados do famoso jornalista
Raimundp Cartíer do «Paris Match.,t sôbre seu pais: oit_?
milhões .de franceses recolhem «água da fonte», como na

Idade Média pois 40% das Comunal! não tem água encana
da. Por� outro lado- nas vilas de mil habitante!', 78% das
cesas Jj!:�o tem instalações sanitárias, 82% não tem chuvei
r,oll .e.)�2% não tem ban,heiro�. Além disso; 23% das habita
çÕ.e_s' turais' são «cabeças de porcos" superlotaQas, sem água
êorrente, tnuitas vêzes .sem eletricidade e ,até sem janelas.
E a França,_ é o berço da civilização.

.� ,d�::'
Csnoínhaa caminha também à pâssos largos para

a realídade dêste grande' moVi.mento.;"'Já são 240 alfabe

tl�ados que (melhor se integrarão.", n,a" comunidade.
, ���1.' ..

Admiramos o espírito de=cívísmo e humanidade
dos colaboradores canoirihenses, poísvestamos convencídos.

que as pretenções do MOBRAL,; são _;"o.� meios elevados e

se relacionam com. o pro!>lema·. fundam'e.ntal 40 país. .

Cremos que, atravéz dá alfabetiz�.ção funcional e,
da educação continpada poderemos em ménor iir�zo pos
sível e da máneira mais' objetiva ajudar os analfahetos

que vivem pràtiéamente marginalizaqos, colocando-os

dent,ro de uma faixa de maior produtividade._

Confiamos nesta gente, lutando' conosco para a

construção de um Brasil de maior· c;iesenv,olvimento. '

...

Você já. fêz SUl' ."Deda-
·ração do ,lmp6sto de

Renda"?

/

devem
proeurar

Os con'tribuintes�Pe�soas . Físicas,
.

çadastrsdJls,_. que ainda
não receberam seus' envelopes com for.mularios para o preenchi
mento de «declaração de rendimentos. do Exercicio de 1971-ano .

base de 1970, deverão procurar a DRF de Jóinville' (Seção de
Arrecadação) e suas' Agência!! e Postos, para receber tais enve-

" lQpes com 8S etiquetas gomadas de identificação.' .
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17-04 ..1971

Catarinense: Cumpra o seu dever de �lDADÃO ,BRAS,LÉIRO
apresentando, nos 'p�aios marcados, sua "DECLARAÇAO DE RENDll\'lEN-

( TOS do IMPOSTO yE RENDA" -,

\

i,

: ,
.

1

,
\

Ela está rugindo em nossa lojá.
É o Volkswagen 1500.
Fuscão, na intimidade. Com torque

, e potência pra andar e correr.

;
Basta uma pisadinha noacelerader

:, pra êle dar o ar de fera'. E mais:
o Fuscão é uma fera que tem as patas,

-

ou melhor, as rodas no chão.

�.. Mesmo nas curvas .mais fechadas.
" Tem barra compensadora e bitola

MALLO'N�
j

& elA.
Rua VidaI Ramos, 1195 CANOINHAS-SC.

"

Atiyi�a�es/ �a Câmara
Munici�al �e Canoin�as

Presidente em

rêa, 1.0 Secre-
2.° Secretário

Sessão do dia 5 de março de
Exercícío: Vereador Pedro dos Santos C
tArio ad-hoc: Vereador Alfredo Franc

. ,
! /. -

.

ad-hoc: Veread_or Jair Lessack, e mais' comparecimento
dos seguintes Edis: s. ão Seleme, ancisco Bueno de

Siqueira, Guilherme Prus, no Frid in Fuck e Edmun-
do Bittencourt. Deixaram de a ecer os Vereadores,
Dr. Paulo .:Eduardo Rocha Faria, emar Schumacher e

Alfredo Ivo' Paul. Havendo númer al para deliberar
o sr. Preside-nte, em Exercício decl rou a rta - a .sessão.
Lida no Expediente a Ata da sessã anterior,', ,,I a mesma
aprovada sem retificações. Convit da. Assem" :ia Legis
lativa do Estaao à Presidência da Casa para ístír as

solenidades de Posse dos Exmo. Srs., Goverrí
Vice-Governador do Estado de - anta Catarina,
de março do corrente ano; ofício Major Edson
comunicando

.

a Casa haver, assu
-

'do ' interina!Den o

comando do Batalhão da Policia Mi-li, r do -E"stadlO, se iada
em nossa cidade. Parecer da Comiss de Finanças sôbre
o projeto de lei que concede dispens de pàga nto de

impostos, Requerim-ento do Vereador'
�!Iiii".

solicitando constar em A ta, Voto de Pes pelos fãleci
mentes dos srs.' Dr. Nilo Rio Bastas e Salim Zattar e

que se desse
-

conhecimento' às famílias enlutadas, sendo
aprovado na forma regimental. Parecer e texto final da
Comissão de' Red ção, sôbre a Indícação.zío Vereador
Pedro dos Santos::Corrêa, 'versando s

A

e' transportes
coletívos.. oficio - do sr. Prefeito Muni

.

'al encaminhando
à Casa, projeto de I

.

-que altera r de loteamento, sen
do o mesmo despach o à Co

.

são de Legislação e

Justiça- para exarar par er; ,of' o -do sr. Chefe do Poder
Executivo enviando à Câ ar ,cópia do Decreto n. 340/71;
parecer elucidativo da C issão de Legislação e Justiça
sôbre o expediente enc i ado à Casa pelo sr. Orlando
Treml, Como não houv se V eadores inscritos 'para falar
no Pequeno e Grand Expedi nte, passou-se à Ordem do -

Dia: Entrou em la discussão' votaçã-o os parece?ls das
Comissões de Le slação e Jus ça, Finanças e Orçamento
sôbre o projeto lei que co e:ie dispensa dei paga-
mento ....de impos os, sendo rovado. Entrou em la. e

única -discussão votação parecer e texto final da
Comissão de Red,

-

o sô a Indicação de Vereador
Pedro dos Santos a, referente à lotação, sendo

aprovado. Foi aprovado Q parecer elucidativo da Comissão
de Legislação é Justiça, sôbre o expediente enviado à'
Câmara pelo sr, Orlando TremI.

- I

Canoinhas, 7 de março.ide 1971.

Altamiro- Ricardo da Silva
Diretor do Expediente dá, Câmara

lã,
(I

.,

oum

receJler

ERllTA
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N. 1122

7 Cidade-71
A Paula Pereira é uma das ruas mais movimentadas

da cidade. :E! também, a rua mais comercial. Mas em "C{)In
pensaçãc", ,é uma das menos ílumíuadas. A noite, mais
parece um beco do que uma rua por onde transitam diàría
mente centenas de pessoas. Não por negligência do Execu
tivo Municipal, mas bem que podertam os, comerciantes que
ali mantém seus ,éstabelecimentos, Instalar> luminosos, ou
fazer funcíonar 08 que já existem. melhorando assim o

aspecto de sua loja, de sua rua .e de sua cidade. Fica

lançàda' a sugestão.
,

Sbciedade
Trocou de idade, ontem, a srts. Maria Dalva Furtado.

Cumprimentos do Zéks. E falando em aniversário, li srta,

Clíomaura Bojarskt logo mais à noite estará recebendo a

patota a fim de comemorar mais uma "avançade". Tudo
de bom, Clio.

.

-x-'-

Como estava previsto, aconteceu domingo último, a

Ginkaoa programada pelas Formandas-71. O 1.0 lugar ficou
com Jorge Mallon e Silvio Trevisani. A Roselfs e a Chica,
foram tão rápidas, que chegaram a conseguir o

� prêmio
consolação. Paràbéns.

,

Logo, em seguida, todo, mundo foi para 9 SBO, onde
08 "The Jetsons" cometeram' vários "musrcídíos". No mais,
tudo legal.

Dicas
Olhai gente, não é comercial, mas, &8 inovações em

matéria de calçedos para inverno que chegaram na loja de
Fuád Seleme. São um "negócio"! Dê um "chêgc" lá.

-x-

. Cenrge Hsrrtson, o badalaria ex- Beatle que alcançou
grande sucesso com a música My Swaet Lord, acaba de

lançar um álbum contende três bem- bolados ele.pês com o

titulo: All 'I'híngs Must Passo Breve estará "pelai" curtindo
um tremendo sucesso.

Polêmica
Mutto discutida a instituição ou não do div6rcio, aqui

no Patropí. Na nossa opinião, não dá pé; Não ainda. Precí
samoe adquirir uma cultura msís el�y.ada, que nos permita'
distinguir quando o divórcio será um remédio, ou quando
êle será um veneno. Afinal, metade do Brasil é pràticamente
analfabeta. Como vocês vêem, não dá pé. Não ainda.

Anote para os detal.f)es
, Amanhã, pela manhã, estará novamente reunido o Grêmio XV
de Julho, a fim de debater díversos assuntos.

\-x-

Na próxima semana: OPINIÃÇ) GERAL DA PATOTÁ.
-x-

�
.

�

O Mi!!tério'd,6 Incrementação: duas pessoas num ,,6 ZÉKE.
I.l.' .

Treinamento ProFessôres

Registro Civil

EDITAL

,

Com o objetivo de levar aos

professôres �lideres) ru "ais maior
conhecimento do vaiar da ali
mentação, merenda escolar, ali
mentação da criança, consumo
de hortalícas, assim como ali-,

1'-tcIII:�������··��������*'���������'·11 mentação dos adultos, realizou-se
I dia OS p.p. DO Colégio Sagrado

l*I����l�n�,�c�r�'.e,."m 'e n f a c a o
II�

;��t�ã�mdeEJ���;ãour:I;�:��:;
, �

pala 'todos os professôres rurais'
, do Município. ,

*'��Z�E�'�.K�E���·-tc , O Treinamento foi coordenado
pela Extenslonísta da Acaresc e

teve a colaboração do Dr. Ha
roldo Ferreíra, que proferiu
brilhante palestra, Dr. Daniel
Antonio Duzzi, Engenheíro agrô
nomo da Acaresc, sra, Jucy

! Maria GÓ88 Glinski
Oficial do Registro Oívíl

Prefeitura Municipal
de , Três Barras

Prefeitura
Barras, 26 d

Doril1al,......,.",.
Prefeito Municipal

Extenstonísta da ACARESC

Seleme, orientadora das Asso. _ nos cedeu uma sala de aula,
ciações Escolares, sra, Beatriz nosso muito obrigada.
rerreira Budant, supervisora da
merenda escolar, Maria Tereza
Rizatki, extensionista doméstica
rural da Acaresc de Major Viefra. ,

À esta equipe que de boa
vontade colaborou para a reali
zação do Treinamento deixamos

aqui um agradecimento especial.
A Irmã Superiora do Colégio

Sagrado Coração'de Jesus �Uê

Esperamos assim que cada

professor participante do Trei
namento, não tenha ficado ape
nas com a teoria, mas que ao

chegar em sua escola realize
alguma coisa.
r- Canoinhas, 13 de abril de 1971.

Domitilia Roseli Carneiro

Nova' Diretoria: da Sociedade
Beneficente

.....
,

.
Operária,

constituída:
•

aSSIm
"

.

Presidente: José de Almeida Pereira Sobrinho; 1.0 Vice
Presidente: Emiliano Abrão Seleme Filho; 2.° "Vice-Presidente:
Guilherme �rust;3.o Vice-Presidente: Wiegando Wiese; 1.0 Secre
tário: Moacir' Ramos de Paula; 2.° Secretário: Arno José dos

, Santos; 1.0 Tesoureiro: Alcides Gravi Gonçalves; 2.° Tesoureiro:
Odilon Pazda; Orador: Irtnsu Gonzaga; Cons. Juridico: Dr. Anto
nio Weinfurter;' Ch. Depto, 'Cult.; Rubens Ribeiro da Silva.

CONSELHO FISCAL:
Presidente: Dr. Sylvio A. Mayer; 1.0 Membro: Alcides

Schumachsr; 2.° Membro: Edgard A. Mayer; 3.° Membro: Haroldo
Koepp; 4.° Membro: Clementina Pieczarka.

Ofício: ..

Conforme comunicação recebida, a

Diretoria do Hospital Santa Cruz,
assim constituída:

Presidente: Nivaldo Pereira Roeder;' Vi'ce ..Presidente: Dr.
Zaiden E. Seleme; 1.0 Secretário: Antonio Souza' Costa; 2.° Secre
tário: Inocente 'I'oksrskí; 1.° 'I'esourstro: Júlio Rénato Schlesíngerj
2.° Tesoureiro: Carlos Nunes Pires."

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO:
Orlando Tremi, Júlio .wendt, Derby Carlos Uhlmann, Alcyr

Woit�xen, Orlando Souza Pires; Provedor: Júlio Budant Junior.

nova.

ficou

FIL'MES CULTURAIS
PROGRAMA CULTURAL ESPECIAL

"ROBINSON Hlo DEVE MORRER'" - colorido
com Romy Schneíder e Hotst Bucholz; totalmente falado em

língua alemã, no Salão da Comumdade Evangélica Luterana,
segunda feira, dia 19, às 20 horas

(no ano de seu Cinquentenário)
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PreF�iturá Municipal de
f i

.Publicação'

Monte Cas1teJo
Oficial

Transporte 44,334,02

Pago a Nícclsu Oracz & Cia. Ltda., estabe-
lecidos em Papandl�,vá (SC), combustíveis e

lubrificantes, par,
.< bertura e conservação de

, 4· '

estradas, conf empenhos n.os 232 e 294 2.045,91

de 'operários em serviço' de
i

construi ,de pontes e boeiros e na abertu-

nservação de estradas municipais 17.100,58

Demonstrativo dos recursos do Fundo de
Participação dos Municípios, apHcado e do
não aplicado' no exercício de' 1970, de con

formidade 'com o Art. 3.°, ítens I, II, III
e V, da Resolução n," 100/70, do Egrégio

Tribunal de Contas da União
'

ITEM I
Saldo do, exercício de 1969

Importância recebida em .1970
Alienação de Bens Móveis e Imóveis

4.125,83
105.965,63
8.002,99

Despesas de Capital

ITEM III

63.480,51

Setor de Saúde Pública
Pagamento ao Médico do Pronto Socorro Mun. 3.9 ,00

Pagamento ao Hospital São Vicente de Paulo,
da cidade de M�fra GSubvenção) '1 00,00
Pagamento de assistência farmacêutica a

indigentes
Ajuda financeira a indigentes
Sepultamento de indigentes
Amparo à maternidade. e à infância, ans-

•

porte de indigentes e assistência hosp] alar 4.344,50
Total das Despesas Correntes c/Saúde ública 11.843,15
Depatt. MuniciPal Estradas de " /odagem
Pagamento 80S operários em ser iças gerais .

as estradas municipais' 14.977,26
ssagens e alimentação em agens 2.450,36

P amento Salário Família s operários, 1.945,81
Tot I das Despesas Corrente. êom o D.M.E.R. 19.373,43
Tota Geral das Despesas

'

52.608,73
,

ITE V
1970, ,foi alienado, Bens

o valor de C 8002,99 (oito mil dOIS cru-

've centavos), adquírtdos no

recursos do Fundo de Parti

cipaçâo d Munict os, não sendo depositado em

CONTA E PECL , para aquisição de um Trator
AlUs Chalm s, interêsse prioritário da adminis

tração.
Prefeitur Municipal de Monte Castelo, 05 de

abril de 1971
Anibal
José

1.530,47
413,92
654,26

ITEM II
Despesas Correntes "

Setor de Educação e Cultura

Pagament os Professôres Municipais ,18.552,39
Pa�amento ária Família aos Professôres

Municipais 1.525,76
Pagamento ao Su rvisor de Merenda Escolar 600,00
Pagamento à Cam '�nha Nacional de Alimen-

I tsção Escolar ,(Seta, Regional de Canoinhas) 600,00
114,00

Total das Despesa Correntes com educação 21.392,15

Oficial prevista na Letra "A" do Pará Artigo 3.°
da Resolução n," 100/70, do Tribunal

.0 de I NOME DA ESCOLA I N.o de I N.o de'
Ordem Profs. Alunos

-

01 I Francisco Staidel Taquaral 1 I 29
02 Júlio Roscamp Bom .Retíro (des brada) 1 51
03 João AlvesdeOliveira Cabeceira Rio Ca ínhâs 1 33
04 Jovino Emílio Boa Vista do C '.noinhas 1 27
05 José FranciscoGorgss Rio da Serra Km; 104 1 32
06 Ermelino Alves Rio da Serra Kmj 102 Prim I rio 2 44
07 Zscarjas Rodrigues Arrgolândta Km 1 Prim I rio 2 36
08 Ernesto Grein Rancho Grande

I

Prim I fio 1 17
09 Alberto Frederico Passa Quatro Prim rio 1 3,6
10 Alexandre Krulikoski Colônia Koaski Pri r�a I

1 20
\ 11 ' Carlos R. Duffeck Tambeiro Pri rIO "1 20

h
'

de 1970, com os reéurso�� o Fundo d� articipação dO,S Municípios:
� OI' de' Recrutamento

Psofessôres admitidos no exercício
/ Nomes ",.,ii'
Landina Modeski .i�'
Maria José de t}.JáÓjo.
Ilda das,Graçes P. Medeiros
Madalena Margotti

,.... Monte Castelo, 05 de abril de 1971.'
Anibal Giticomo 1/Luca - Prefeito Municipal Walmir Lácio Senna. �oordenador �egional

, ,

------.------------------------��-----------------�--------------

Despesas de Capital
Pago a Construtora Henning Ltda., estabeleci
,da em Rio Negro (PR), saldo (parcial) pela
'aquísícâc de Um trator Allis Chalmers HD 10"
conf. Notas Promissorias

Pago .a Grein & Grein Ltda., estabelecid fi

em Monte. Castelo (SC), frete do trator
.Joínvílle a Monte Castelo
Pago a Irmãos

.

Bartneck SIA., estabeleci s

em Mafra (SC), cimento para fabricaçãq de
tubos conf. notas n.vs :87923, 87977, 89 3,
89951, 90995, 91694, 130995, 131853, 141; 11,
145819 e 145796

. 'I 3.887,80
Pago a RMe Ferroviária Federal SIA, p6'� e

brita pI fabricação de tubos, conf. conhe '-

mento 0.° 62508 ,

Pago a Antonio Maron Ltda., estabelecidos
em Major Vieira (sq, madeiras para cons-

trução de pontes conf. nota n.? 986'
'

1.854,00
Pago I Luiz Carlos Furtado, estabelecido em

Montf Castelo (Se),madeira Rara construção
de bÍSeiros, conf. notas fiscais o.os 71 e 72 689,00
pag/r a Max Schumaéher, estabelecido em

Cafioínhaa (SC), areia paTa fabricação de

tubos, conf. notas n.os 493, 739, 784, 541, )
542, 5.4.8, 549, 55'01, 585 e 599 218,00
Pego a V. Gruengling & Cia. Ltda., estabe-
lecidos em Mafra (SC), 1 aparêlho de solda

elétrícs, nota 7436 750,00
Pago a' Basíllo Humenhuk & Cia. Ltda., es

tabelecidos, em Canoínhas (SC), por conta da,
aquisição de nma camioneta, Rural Wi.llys,
conforme Carnet do Consórcio Ford-Willys 4,604,64
Pago a Duffeck & Moraes Ltda., estabelecidos
em Monte Castelo (SC),combustíveis e lubri

ficantes, para abertura e conservação de

estradas, conf. empenho n.? 207 '1.055,90
Idem idem a Julio Alves Nicolle'ti, conforme
empenho 0.° 208

'

160,00
,

'A transportar
994.18

44.334,02

A Diretoria do Sindicato permanente serão pagos ao

Ruralde Canoínhas, visandc segurado 500/0 do' capital,
amp�rar as famílias de seus ne-ste caso Cr$ 1.500,00
associados vem a contratar ainda quando em vida e os

com .a Companhia União de ,restantes aos herdeiros legais
Seguros Gerais, um seguro' mencionados pelos senhores
de vida coletivo, no qual' associados.
poderão inscrever-se todos
os filiados desta entidade Indepen ente da Assem-

desde que para tanto este-
bléia qu . ealízaremos para

[am . de acôrdo com
homolo ção do contrato

inclusão em referido
ró já estamos- to':

de Seguro. providências pre-

constatando para
cio de todos se familiares,
desde já teci amos nossos

agradecime t pela atenção
dispensada e no aguardo de
suas prezad s otícias vale
mo-nos n portunidade,
para envia -lhe as nossas

.

O capital segurado inicial
será -de Cr$ 3.000,00, pagá
veis em, caso de morte -seg
causado por qualquer natu- '

'reza (no trabalho, ou fora
dele, suicídio, envenenamen
to) com pagamento do prê
mio mensal de Cr$ 3,00 não
existindo período de carência,
vigorando o seguro no dia

subsequente ao pagamento
da 'la. fatura corresponden
te ao mês da inscrição.

Em caso de invalidez

Impressos -em;. geral
(em uma ou mais côres)

(

Serviço rápido e

perfeito
Espe

associados preendam o

alcance de nossas preten
ções e adiram em massa ao

seguro que ora estamos

Impressora O'�ro
Verde Ltde,

acomo de Luta - Prefeito
d osny Filho - Contador

Contratada
Contratada
Contratada
Contratada

2

um mfnuto,

Para emplaca
de

DtO:
cintos

preço oferta
_rança
r$ 25,00
CASTELO, - MA·
TRÊS BARRAS.

Solicitem Via-Ônibus.

João Sele,me & Filho CANOINHAS

minuto Ide NEREIDA
Fotocópia
o Cartório do REGI

C. CORTE,
PLASTIFICA .em apenas

documento

que

5::::�;:::1::::::::=::::::::::1:::;:::::=:::::::1::::::::::::::::::=:::::::::::::====:::::::::::!
-.

.

p

.�L Dram IZoé Walkyri Seleme li
ii Cirurgiã . ii
II crc 5 II
5 �� =

5i Clíníca dentária íanças, ' H
_ n

f: ão em Odontopediatria. EE
:: Hora marcada ::
;; Praça Lauro' " - Fone, 369 5E
e P

::::::::::::::::::1::=:::::::::::11:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I::::::::i
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·'CdRREIO DO NORTE 17.04.1971

Passarela_ da Sociedade Dia' 15 do .sndente colheu mais

S'
. iii

Dia 13 ·(Ú"c��r::nte·, c��'��or�u; ume flor no alegre -j9tdhiJ- de sua
r

,

O·
'

C I a' ISseu nrimeirti. ano.. de �xistência, a
existência, a srta. Inês, Réva,

'."
_, .

� -prendads filha do casal Jose (Olga)Escreveu: Esmeraldino, M. de Almeida �,� linda' gàrotinha Simone Hirth, �é.v�. Muito _linda esteve a festi- i,Escritório da ACARESC aquisição peraPapanduvs será de filha do casal Valdomiro {Graça) ríhà 'da aniversariante naquele dia,,

a P d a grande "valia pára os agricultores, Hirth. A aniversariante El.oprou a onde II alegria pontificava emPar apan uv .

I 'I dõrea.. b ã' ··mel'ra vela'n'ha de seu bolo na ANIVERSARIAM SE0- P f't M
r,

I d co onos, avra ores, que rece er, o prt . -

todos os presentes. '-,,_
,- '-,

'P'
- edro �e el ,�, 't dY�lcOa7P/s.O t/718 ioúmeeos ; beD�f.Íàio!l,1 orie�tação taliciõ, ocasião em que as colegui- HOJE: O 'sr: Eroino Fun1fâ;- apao uVa em -na a e ... té' . ".

t "nhas e'ntoaram ti tradicional canção li: 'x x

t )1 I' A 'ecia M
"

r - G'" fa( I CDlca,' aSslstencla e ou ras vaa-
\ a sr a . .LUar y pareez a ',a'_,sonv�c.ou a respec_'va ,�ama. _ tagens.'

)

:éparabéo9 pra vocês.' Amanhã quem estarí �rocando
ron Becil; os [ooens: MarcoscMunlclpal, em s,essao extraordl-,-

d id d á Reasil d
'

,'r > •

y" , , �.;,
X X X a I a e ser. a sra, -

easa va e Wunde,lich e João' CarloscDá�ia. 'pára ápr�ci'ar- o' 'proj�to de· Posição' já firmàéla do Almeida Mizerkovski. Certamente Pastor; a menina JaneteLei qu_e a'Utorlz�. a Chefl� do Govêrno sôbre a criação '" 'Também, dia 13, nesse agenda�' a, ·datá serâ comemorada com Rosane fillJ(1 Jl,o isr. Walde-.Executivo MI!,l}ICIp'�!. a, fiemer do te tcélro .

partldo social regilltrava a passagem de muita alegria' pelas amigas e .

Med' s
./.convênio com a Associsl)ão "'de- "o e

'�, d d lá
. . mtro ezro." r�

o r.." t lt
" niver do sr. Heitor 'Domingos a mira ores que não CUD}i>r1- - ..,Crédito e Assistênéia Hueal: de ... ',�ov{lrQ9.",em a ,e88a"a ura

h C::I . m'entá.la pela p8sseg:e,m"- de 'seu ' AMANHA::. senhora dona,f d t
. Mac ado. oletor e n0880 muni'

-

.. 'Santa"Catarina.\;pára.a�in8tala9ão posição irma a. c!,n ra.8 orga�l!,
cipio..A da,t� teva �:'1l significado: natalício,

' Cristina espõsa 'do senhorde UlD escritórib .ds ACARESC,; .,zação., do 1, te�,cearo. p.artldo, ?I�8
-r r.pamin01,das Muchenski; 'osá I d d d t especial, pois os cumprimentos x x :x: '�:'na cidade, de Pepsnduve, Depeno e,st o I��a �ente .

��h a �.a aS81S ,Ir
'rumaram em alto estilo para a srê': Epaminopdas Muchenskidendo da' � aprova"ão""" da 'Câmara em silêncio e impassividade ao� , Dia 22 do' corrente' é data e Carlos Benkendorj Junior;

�

'f
.

N� residêncta do 8nivel'sariaote. -Municipal, OI trabaJlios i�içi�is--;'do "
:iés o:ços' l>a:8 sua crieção. a,o muito" impottanêe "pat'a a arta: as srtas : Olinda Hoeptner ereferido órgão, poderá ocorrer

" ,,�evea:á .surgrr portsDto:de qualqu�r x 'x x Miriam, dileta é prendada filha Leir Brev; .os 'jovens: Carl, I?artir do dia 18 do corrente mês. are� r,es_ponsáv,el no Ilstema revÇl,� do di. tinto casal, Arno (Maria lIeinz Sobottka, Ingo R(JlfO referido esceitóeio , funcionará lucionárjo qualquer palavra de ,Dia 14 festejou niver,a eleg8�te; Isolde) Reckzíegel, A limpática Siems, Josué Taporoski, Erico,
_

numa das depe�dêncial,da Pre· consi.de�8çã� à 8tu�1 !lli'7iativ8. � garotinha Eliaoe_ Sidorak, filha dj): Miriam receberá em lua, apraaÍvel Coutinho, L.uiz Imianovski eleitura Muoicipa" A- futura insta· 'C�ov!�çao e 9,_�e, uao hav.end? distinto é88'l1 Eugênio '(Alzira); reaidêocia, a turma da jovePl Pe,dm, Antonio WefJsch; aração do escritório da" ACARESe, v:la�ll!dade POI,ILIC9 p�ra s�a cona. Sidorak. Foi ulÍl" dia feliz pará' gU81da que me (arã' pré.eute ua menina Ana Rita filha do sr,nesta cidadll';'l. e!ltá a cargó..,:"d.G.,' tatul,çao, a,' mlD�ua I .loclu91,ve �o a Eliane que recebeu' em suá: data de' lua pallagem de; niver. Gildo Ziemann, res'idente �mEscritóriO Re�IODal, de. M,afraí,;"cl!. �calor e do eS:II.nu o q:u� .poderl,. residência uma turma ,alegre que' ,,;. 'e' �.',' -.
'

,."

'

,'Càscavel; (} menino: Juliodgido pelo Eng. Agr&nômo ,R�lf receber das crIbcas pflclals. ,", foram felicitá-Ia pe!a tão signifi- ' A"coli](l8 almqa felicidade. -a, ,Aiessio :{ilho do sr. Cláudíó.�8r� Ad��1 S�W,�!� �l (G8ze� d9�r���y_q�r��_��r_II���_�_t_iv_a�d_�_a�p_ar_a�tc_d_�_L�����t_Ó_1_���_.�._�_i_�_�_g_ri_aD_t_e_�_-_��·�'� Gadot�
PIA 19: 'as sras. donas:

Júlia espôsa do sr. Alberto
Wardens�i e Ruth-espôsa do
sr. loão Dirschnabel; os s,S.:
l'rancisco Bechel, Frederiâ)

e'

Wendt e Nestor Senczuk; ,"ti
srta: 7' lraci '50-eU,' residenté
em loinville; os meninQs:
L«:iz Carlos filho do ,sr.

Alfredo Dreher e Mário filh;'
do 'sr. Vitor Ptlmlzer; a m�
nina Clarisse filha do sr.
Rubens S/u/zer. "

I
_
�,. .-

DIA- 20: a sra. :dona Isaura
espôsa do sr. Dionisio !(arnÔ$,:
os sr s.: Djalma Wendt, Luis
Alfeu 'Costa e Cláudio Lou
renço de Lima.
DlA 2/ os srs,: Michel

'Seleme, Amilcar Ribei1'o da
Silva, Wilson A. Seleflie,
Ervino· Tremei, Ewaldo Gon.
,Ck01'O,w�V! Ric-f[do de Oliveira

,

�,Lou-rzvaldo 'Burgardt; os

jovens: .Edvirz'o f'mntz e
Cezar Roque' Artner; as �:.
ninas: Tânia Elisete filha á'o
sr Ewaldo Gonchorówski, Ana
Giselda filha do sr. Henrique
Artner, ,Edaisi Kelly filha do
sr. Ewàldo GonchorowsU e,

Giádis filha do sr. Guilherme
Lohse; o menino Luiz Hen
rique filho do sr.· Ladislau
Bdbireski.
DIA 22: os srs.:Milles Luiz

Z(}niolo, u/sidenti3 em Curiti
ba e Sérgio. Sen'czuck; a sr ta.
Ma,ia Bernardetf] Pereira; o

jovem Wilmar de Oliveira
Godoy; ,a srta. Esmeralda
filha d(J si. Adão Corrêa.
_ DIA 23: a sra. dona Erica
espôsa - do sr. Alfredo Gui
)herme !(nüppel;'o sr. Elenler
Langer; as srta,s.: Marilze

/' Hedler, Alice Maria Simões
e Ivone Imianovski; o jovem
Alceu Tomporoski,' as meni
na$: Judite filha do sr. Rodolfo
Bol/auf, Soraia e Sumaia
(I(êmeas) filhas do - senhor
Gebrael' el-!(oubq;. o ga,oto
Acácio to. do sr. Aloisio Partala.
Aos aniversariantes, envia

mos votos de felicidades.

Notícias de..

.,; r. RRO LI VRE
.�.......

-

•

Um carro é o sufidente par�
você. Mas você tem .famíl'!a. E, en�
tão surgem os probh3m��. A e�
pôsa precisa do carro para' as

compras. O .filho· que·r ir à escola.,

garante seu segundo, carro. Que
pode ser qualquer um da linha

Ford-Willys.
-

-
, c"

O Consórcio Nacional tem mais
um argumento para você se de-:-.:.
ddir: sua família.

'

Parta para o segundó. Afinal,
melhor que lim.car ro só 'dois carros.

é pouco:
também
planos
categ

lances.
O onsórcio Nacional .volve os

la ces vencidos1;:e credit1
I' 0
c ;d9.r;6�.como 'antecipa

LU!:� --::::::::: h�'staçêes. �j
I""I__._

, ' o. JrH�ior parqu7 indu ,ria! au-.'"'- --r---r....
mobUístico da Améric

' ,

L:�tina
... _J

os v;eó�
ãe das:

"
,-,

Pergunte por
�
do P'Cb�tlsor'êld:

\,
seu

agens' ,d�a lei, 'dei ca;ro li':v:re
,

, "L_
_.

'\
-

.

.
_ .,r' . _'':.

Rev�n'd6d9r:'" f.o,td-W�ll-ys'
',,=.f��,. �"r ;i' -1 :s.>t'.�f, ';: <':, ]�'f�f'

.

, � \... i�) . �� :

/

esta e'
r.' �

,

N'àcibriáf
,

,
,

'I
"

,II

DATA FESTIVA
, S,exta feira, dia 9 de abril,
completou seUS 15 -anos _de
idade, '·0,' jovem JUERCIO
LUiZ BURGARDT. Para
éle, envi'a1flos nossos cumpri-,

mm/o's. ,(.", � ',�

,,:,;\_ �lYP!VADO
Em data de 11 de ab,il

de Ig71, transcorreu o noiva
,do doso&j'opens,:,;canoinhenses,'
NELSON WAGNER e

""b,I'fN·t;l'ARCl ". TBREZINHA
NAVALSKl.
Aó jovem:par� os cumP,i

mentos do Correio do Norte.
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ESPARSAS
-

,

Já no próximo mês, será ins-
talado, em noasa cidade, um

Escritório Regional:- da Acarese,"
recentemente criado e reivindi:
cado pelas nossas, àutoridades.

x x x

Têrça feira últímá esteve em

nossa cidade o sr. Edmar Renê I

Ewers, Prefeito _ Municipal do
vizinho munícípío de 'Mafra,
ocasião em que f�z uma visita
de cortezia no Gabinete do seu

colega Alcides Schumacher.
x' x x

,Hoje, DOS amplos salões da
Sociedade Beneficente Operáríe,"
o anunciado Baile .do Tiro ao,

Alvo, noitada d� grande anima
ção e que atrai grande público,
como nos anos anteriores.

x x x
, Conhecido e abalizado médico
canoinhense, clinicando e resi
dente fora de Canoinhas, pre
tende construir um grande

edifício em imóvel no centro
de nossa cidade, cujo inicio está
previsto para êste ano eínda.

em nossa cldade,l'evendo fami
liares e amigos, o Prefeito de
Blumenau, sr. Ivelásío Vieira,
o popular Làzlnho, dos bons'
temp�s do Ipiranga.

'x .x x

O primeiro advogado csnoí-
nhense, ,Dr. Benedito Felipe x -x x

Rauen, filho do ex-Prefeito, O Agrônomo Dr. .Daníel
Octávio' Xavier Rsuen, àtual- Duzzl, promovido, vai servir no
mente exercendo lAS funções de" E ítõ

o \a ACARESC
'

, audttor- da Justiça Militar, con-
scn rio a' , em

vôcado, vai servir no Ministério ,Chapecó.
da Justiça. x x x

x :x :x
..

O Clube de, Bolão Fantasma

Passou os featejos de Páscoa vai hospedar hoje, em nossa

cidade, o Clube.,Topa Tudo, da'
Sociedade, Vasto Verde, de

- So�iedade
'

BeBer.Operária Blumensu.

Convite

x X x

Os produtos de Páscoa, ovos,
-coelhos e chocolates, se es_gota-,
ram com incrível rapidez, na

s�in8na passeda. sendo que sá
bado

'

nada' 'se encontrava nas

casas ,do ramo da. cidade.

x :x x

O Banco Nacional do Comér-
'

cíoá "agência - de fiassa cidade"
tQml:;>éal',�af operar com a c:ar
teir� :,:�t'crédito" �gdco18.

'

A SOCIEDADE BENEFICENTE
da honra em convidar 8

'

para, o já tradicional baíl de anív sárío que fará realizar em

,sua sede social no 'dia 1.0(, i"/71. mesmo será abrilhantado
pelo conjunto «OS ATOMICO d cidade dê Mafra ..

Naquela oportunídade; 8 Ao entregues ,08 trofeus aos

participantes 'de torneio de bolão

Nosso agradecimento ao xp essa Cstarfnense de Tréns',;,
�porteil Ltda., pelo troféu que of rtou o Clube de Bolão �àscu-
Iíno, vencedor do reterido torn 00•

' ,
,

:x x x
�_ !

-: I
..

, " ' ,Certos de podermos cont colaboração 'de t6dos,
ate,Dcip4mos nbssos melhores agre " címent s.

'José A:melda Pereira Soluiú
,

ele 005587539

o">n'Ô�o/;, Estádio ,M�njcipal,
,'dé:verá;cserc.enttegue 80 público
no co,trer do mês' 'de maio, >se
gundo i,jf6t,mes do engenJ}eiro
d� Prefe!,tu�a, Dr. LeoQetlr�.ipel.3x"

,i,

,-----------,------------...,
-Cine Teatro Cruz

:_:."' - . .: -,

(O l_'LA'�<ÇADOR DE SU,-CESSOS)
t ,.

.:.;

QOJE, em ,.e••õe. a. 16,00 'hora. - cen.ura livre e

DOMINGO .. a. 13,30 hora. - eensura livre

POR UM'PUNHADO DE DIAMANTES
Oínemascdpe � colorido

aOJE, e� .e..ão a. 20,15 hora, - censura 14 ànol

- UM HOM'E:M PARA IVY (Única ibição)
,

.
'

com Sidney Poitier e Abbey Lincoln, Colorido

DOMI�60, em trêl �e..õe. • a. 16,00 h - cenl.livre
,

,
a. 19,00 le 2J,00 hora. - cenl r� 14 ano.
Mark Damon e Fernando Sancho em

A OUTRA DA

DIA 1.9,' 2a., feira '" a. 20,1

A Outra Face

DIA 20, 3a. feira .. ai 20,15 ho
DIA 21, 4a. feira .. ,ai 13,30 hor

24 HORAS PA

..;.. cen.ura 14 anol e
- cenlura livre

I ,

MATAR'

DIAS 22 e 23, 5a� e 6a. feira.
OlA 2,4, lábad� .. ai 16,00 h

Mulheres hegusi
om Zé T

,

----........._ �____,J
,DIA 24. lábadó _" a. 20,15 hora., .....� lura 14 ano.

�

UIA 25, domingo .. �I 13,30 bora. - cen.ura livre

MUt9n Ribeiro, (o CangaceiroL 'em um filme nacional colorido
" .

Meu
� Nome, é Lampião

DIA 25, domingo, em trê••el.õel' � a. 16 :.. ,cen•• livre
a. 19 e 21 hora. - eensure 14 ano.

Ouintana
, MB ,

em Oínemaseepe, todo colorido

"

_J

.,.' lâp'çnas·
_.' ", .I

•

Ca I)ç.a 5
, "

.·T,

Só uso calças
RENNEIi�7ER�OL .. :"

porque são,
"

"

".".,

,'.:' '�leg'ante?'
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