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Há 142 anos, na antiga Desterro, o primeiro'
jornal cO Catharínense» - 28 de julho de 1831 -

portador dos anseios do povo catarinense, surgia sob a

responsabilidade do Brigadeiro Jerônimo Francisco
Coelho.

Lagunense de nascimento, soube ser ele, em

sua existência, um dos mais ilustres homens do Brasil

Império, eis que, ao longo dos anos, exerceu as mais
destacadas posições na politica de então, entre as quais,
as de Presidente das Províncias do Pará e Rio Grande
do Sul.

Eis, em síntese, o «Ourículum Vitae» desse
ilustre lagunense:

O MILITAR
O Militar, aliás, ele o seria, exemplarmente, a

vida inteira. E chegou onde mais onde poderia ter

chegado. Foi General, Ministro da Guerra por duas vezes

(uma delas interinamente) e Ministro da Marinha. Todas
as outras atividades que exerceu, fora a militância

política, estiveram ligadas, direta ou indiretamente,
aquela sua condição profissional. Mesmo quando lançou
«O Catharinense», o jornal com que fez nascer a nossa

imprensa, em 28 de julho de 1831, aqui se encontrava
servindo no 2.° Corpo de Artilharia, recém transferido
do Rio, e atendia à inspiração do exaltado sentimento I

nativista que, pouco antes, levara. as tropas aquartela
das no Desterro ao conhecido episódio, cuja culminân
cia foi a renúncia do Presidente Miguel de Souza Mello
e Alvin, português de nascimento, com muitos serviços
prestados ao Brasil.

Presidente das Províncias do Pará e do Rio
Grande do Sul, em ambas exerceu cumulativamente as

furições de
.
Comandante das Armas. Outros cargos

administrativos de relevo em que se viu investido foram
também de natureza militar: Diretor do' Arsenal fie
Guerra, Diretor da Fábrica de Pólvora, Diretor d-ã·
Escola de Aplicação do Exército. Na Câmara, sua pala
vra era ouvida com especial respeito, quando se tratava
de assuntos militares. Encerrou sua vida funcional como
membro do Conselho Superior Militar de Justiça; onde
esteve até a morte, ocorrida em 1860.

O POLíTICO
Como politico, cumpriu vários mandatos parla

mentares em Santa Catarina e em âmbito nacional. Foi
Deputado à Assembléia Legislativa Pronvicial já na

primeira legislatura, em 1835, fazendo parte da Mesa
como 1.0 Secretário. M�is tarde, foi Presidente da As
sembléia. Por muitos anos representou Santa Catarina
na Assembléia Geral, onde teve brilhante e destacada
atuação. Ti.pha a palavra fácil e comparecia regular
mente à tríêuna, que dominava sem diíículdades. Muitas
vezes, como Ministro, sustentou quase sozinho o debate
de importantes questões de interesse do Governo. O
Visconde de Taunay, nas suas «Memórias", conta inte
ressante episódio que a limitação do espaço não nos

permite reproduzir, mas que evidencia a presença de
espírito e vivacidade intelectual de Jerônimo Coelho.

Em 1847, quando se constítuíram os dois primei
ros partidos políticos em Santa Catarina, formou-se um

deles em torno da figura de Jerônimo Coelho. Reunia
os «[eronístas», os integrantes do Partido Judeu (nome
pelo qual ficou conhecido e resultante de alcunha' que
lhe deram os adversários, com evidente intuito depre-

.

ciativo), tendo por opositores os do Partido Cristão, cujo
candidato, Joaquim Augusto do Livramento, acabou por
vencer as disputadíssimas eleições. Mais tarde, os ea

tarinenses reconduziram o conterrâneo ilustre à cadeira
que tanto honrara no Parlamento Nacional.

O homem que exerceu tão variada atividade,'
que fundou a imprensa catarinense, que foi duas vezes

Ministro, que presidiu duas Províncias, que teve longa
atuação parlamentar, que por vários anos chefiou a

política de sua terra, morreu pobre e nem tão lembrado
quanto merecera, na cidade fluminense de Nova Fri-

_ Iburgo, onde fora em busca de cura para a moléstia que
sofria. O seu testamento, descoberto e publicado graças
ao zelo comovido.e comovedor dos beneméritos Boiteux,
é na verdade edificante. O seu túmulo não foi encon
trado e as tentativas, ainda há pouco renovadas, no
sentido de localizá-lo, tem sido infrutíferas. Que impor
ta? Ele vive hoje, como uma das imagens mais vene

r�das �o culto cívico da gente. catarinense. (Dados
blOgr\flCOS do Professor Norberto Ungarethi)

Homem de saber, militar e politico dos mais cultos,
o

.

Brigadeiro Jerônimo Francisco Coelho, soube ser o ps
trIOta na verdadeira acepção do termo e, como jornalista,
um autêntico profissional. Seus ideais de liberdade, sempre
defendidos nas páginas de O Catharinense, formaram, tam
bém, a base de sua atuação Da tribuna do Pàrlamento.

.

Nesta data, saudamos todos os jornalista& de Santa
Catarina, na certeza de que, unidos e inspirados no exem
plo de seu patrono, haveremos de prosseguir em busca' dos
Ideais de liberdade com responsabilidade, a serviço de
Santa Catarina e do Brasil.
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CORREIO DO NORTE, Edição Especial e

Festiva, para o JUBILEU
Já estamos dando os pri

meiros passos para uma

edição especial e festiva por
ocasião do nosso Jubileu de
Ouro. Váríos colaboradores.

do desde já,· mensagens de

congratulações pelo desta
cado evento, pelo telefone
ou pessoalmente em nossa

redação.

conhecedores de nossa his

tória. dirão um pouco do
.

JUBILEU DE OURO de

Canoinhas. Estamos aceitan-

. Bons preços para a

Agricultura 'na
próxima safra
Fpolil. 23/07/73. - A recente,

aprovação dOI novos nívei. de

precol mínimos, pelo Conaelho
,Mooetário, define a poeíção do
Governo Federal no tocante a

diverto. produtos iá na próxima
I

· lafra.
A. cultural que mail intereseam

ao paÍl .ão ai do milho e Ieiião,
que receberam aumentoe variáveil
de 50 B 100% 00 preço de ga
rantia oferecido pela Comillão de
Finaociamento da Produção. Por
leu turno, a mamona mereceu

aumento de 32%, enquanto a

super- produção de farinha e fé
cula e o pouco interelle demons
'trado pelol oompradceee fizeram
com que OI preço. da raíz de
mandioca oão lofreuem alteração,
tendo .ido eprovsdo um aumento
de 4% para li farinha e fécula.

São o. seguintee OI OOVOI uíveil
de preçoe alleguradol pelo Go
verno Federal 801 prodatoree:
Milho - Cr$ 30,00; Sorgo - Cr$
24.00; Feijão Preto - Cr$ 75,00;
Feijão de Cor - Cr$ 79,80; Arroz
. Cr$ 38:00; (50 kg); Soja • Cr$
36,00; Amendoim - Cr$ 24,00'
�25 kg); Mamona - Cr$ 49,80.
NOVOS PREÇOS FAVORECEM
ECONOMIA CATARINENSE
A política adotada pelo Gover

DO Federal beneficia a economia
catarinense, uma vez que garente
bani preçoa aCI produtos de maior
importância para o Estado, prin
cipalmente ao milho, que além de
ler a bale da alimentação do
rebanho suíuo é matéria' prima
para um dOI mail importentee
ramoe induatriaie do Estado,
Quanto a mandioca, é uma

cultura de pouca rentabilidade
para o agricultor, e ti tendência
é a lua lub.tituição pela soje,
mamona, ameudoim.: frotal e ou·

trai Javourae que oferecem me

lhoree per.peotival de lucro.
Mesmo auim, o Governo do E••
tado, atravé. da Secretaria da
Agricultura, continuará amparaodo
o cu!tivo da mandioca mediante
a pre.taçãO de alliltêucia técnica,
financiamento e realizando pes
qoilal vilando conseguir maior
produtividade e renda da. lavou
ra., Santa' Catarina é um dOI

·

maiorei produtores de maodioca
· do paí. e ceeea de 50 mil agri
cultores tem na cultura da man

dioca a lua priocipal foote de
reoda.

c Q..O-ll �R 11:
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Impressões colhidas pelo caminh.

o' DUE'LO
Inéas Ithanízio

r

O duelo é alheio aos nossos hábitos. Esse lançar
a luva na face do adversário, em desafio para um

encontro, com escolha de armas e padrinhos, em

manhã nevada, não ocorre entre nós. É que não
usamos luvas, somos jejunos no uso das armas e não
temos neve (exceto em alguns dias do ano, em raros

lugares, entre eles minha briosa terra de São João
Batista dos Campos Novos).

No ano. de 191!, no Rio de Janeiro, um grupo
de intelectuais resolveu fundar uma «Academia de

Novos», onde houve votação. Os perdedores, numa

atitude aliás original, alegaram fraude. Daí resultou
um dos poucos e rídículcs duelos registrados pela
nossa literatura, entre o crítico José do Patrocínio
Filho e o consul Ferreira de Vasconcellos, e que foi
travado a espada!

A imprensa glosou o caso por meses a fio. É,
porém,. um caso isolado. Os nossos repertórios de de
cisões criminais não os registram, pelo menos os que
conheço.

Mas como encara o duelo o nosso Direito?

O Código Penal de 1890 regulava o duelo, per
doando ou reduzindo a pena dos duelistas, conforme
o caso. Nos cinquenta anos de sua vigência raríssi
mos foram os casos de aplicação de tais disposições.

No Código Penal de 1940 não há qualquer pri
vilégio em relação ao duelo. cO crime será, conforme o

evento, homicidio consumado ou tentado, lesão corporal
leve ou grave.» «Itagipa, tomo I; pág. 412 Homicídio».

Morrendo um dos duelistas, o sobrevivente respon
derá por homicidio; se ambos sobrevivem, respondem
por tentativa de homicidio; se um deles, ou os dois,'
se ferem, resultando claro que não consumaram a

morte do adversário volúntaríamente, responderão
por lesão (leve ou grave).

Verifica-se, pois, que o duelo é pouco conveniente.
É melhor resolver os problemas de, forma talvez
menos poética: recorrendo. à Justiça.

Nota falecimentode
na retidência do seu filho, Joa
quim Fernandes Filho, e sepul
tado no Cemitério local, com

grande acompanhamento. Aos
familiares do saudoso extinto,
8S condolências do Correio do

Norte.

Faleceu em Curitiba,
após pertinaz moléstia o conhs-

'

cido 'industrial sr. Joaquim
Fernandes Luiz, aqui bastante
relacionado. Seu corpo foi tras
làdado para 8 vizinha cidade de

Porto União, onde foi velado

C I DA D E .

L I N D Á.
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ensejo da passagem

Canoinhas,
.Iavrádor das

Colono, o Sindicato

l:!fM��n�s�prestadas nesta

plugas,

Ao

de
,

as
•

aSSOCIa-se

terras vindosao nossas

engrandecimento do Brasil.o
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O Brasilia é mais que uma

surpresa: é um impacto!
Passando por sua porta, el revela

um mundo totalmente novo 'e
dimensões. Desde o revesti ento dos
bancos até o espaço entr eles.
Tudo nele é novo. Dos e a altura

do teto até a enorme ár a

envidraçada. Seu pára risaé amplo
e proporciona grande isibilidado,
e seu interior é claro espaçoso.

O painel
é rnoder o e funcional.

Nem grande, ne médio, nem'
pequeno, o Bras' Ia é fácil de

manobrar, gcstoso de diri 'r. E seu

motor é de 1600 cc. de (in 'a
'

carburacào. p.,s outras surpre as, v.

pode descobrir enquanto tom, aquele
famoso cafezinho aquiorn no a loja.
Pois além do café, os planos q:
nós temos para lhe oferecer são
tantos que o Brasilia vai combina
direitinho com o seu bolso. "

Venha conversar conosco. Afinal,\ \

um carro com novas dimensões.
,

merece um bom papo.

VW BrasiUa
,/1

I

)

< �\
<

:'� \

j
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tON C I I. '

R�MOS, 1195

Santa 'Catarina
REVENDEOOR
AUTORIZADO

Canoinhas "

Rural

data

para

(ANOINHAS,

"

CentraisElétricas deSantaCatarinaS.4.
Regional de Canoinhas

'Avis os Acionistas
A CELESC - A ência Regional de Canoinhas,

'

convida os Senhores A !wnistas para comparecerem
em ss/Estritórios à Rua i[idal Ramos, 726, nesta

cidade, a fim de recebere� s Dividendos relativos
ao Exercício de 1972.

Canoinhas, 19 de julho de 1

Procura casa d, alvenaria para

alugar a, Engenhe e

Bem filhos.

Os interessados deverão e, trar

em contato com senhor Gera'

São Clemente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"

,.-------------------------,

t
Ano XXVII

Cine VeJa Gru z.

(O L A N c A o o R Ó E S U� E S SOS')
HOJE, à. 20,15 h • eens, 14 ano. f ,programa du;l�

1.0 filme�spetacular filme de muitas aventuras! Colorido '

," A Ultima Cru&ada
2.· filme: Um su)�r Far-west ltaJian�ldO colorido

Pecas vem pa a Matar
Estrelaio pelo ator RO ERT WOODS.

,

\1
DOMINGO, em \4 .e••õe. ,com 4 filme. diferente.,

,'...

à. 13,45'hora. - em matinê - cen.ura livre
...

, A tJlti. a Cruzada \.

.

à. 16 horae - FO�1{dágel v••peral -,cen.uralivre
Pecos vem para Matar

,

à. 19 hora. - cen.uZ:\ 14 anoe "

A COlumbia apresenta 1m_a;':Sharif e Jack Palance n.o bom filme,

Os Cava'lelrãs de Buzkashl
Cá�algam hoje. valenles e CO�josos ... como se não existisse o

amanhã! Filmlldo em Tephliicolor e einemascope.
Atenção: e.te fiI�e repri�, 3a. feira. à. 20,15 horae

à. 21,15 hora=A'\ cen.ura '1.4 anoe
'

Robert Woods (o ecos) no supe�i bang bang todo colorido
.

Minh' Pistola Nunca Falha
Atenção: edl filme reprie .. 2ià,. feira. ae 20,15 hor�e

DIA 01, 4a. feira • à. 20,15 ho\a. - cen.ura 18 anoe
"
se••ão da. Moça." -':- Programa duplo

"
1.° filme: «Gangs das moças em lQotocicletas... amassando ...

,
ar ,astando... qualquer rapaz. epa seus caminl:.os:

Gatas do lnferno \
.Ftlmado m cores de luxo! Por fora tudp de couro, por dentro
túdo"de rulher! - 2.° 'filme a programar,

DIA� 01 e 03, 5a. e 68. fei�a ••e 20,'5 h • cen. 18 anoe

Um filme sexy espetacular:
Eu Amante

Filmado em deslumbrante colorido.

Agradecimento
e Convite par'a
Missa de' 7.° Dia

Falecimento
, Faleceu dia 24 último, vítima de um colapeo cardíaco, aOI

67 anos de idade, o Ir. OCTAVIO PAZDA. O extinto re.idia no

Bairro 6!ri.tóvão (Trê. BarraaD, cale.do que era com Benedita de
Paula Pazda. Deixou OI legoiotel filhoss Odilon, calado com Lídia
Adur; Célia, calada com José Theodcrovitz; Maria de Lourdes, cala- /

da com Mario Szcygiel; João Francisco, calado com Elizabet Müller;
Hilton, Hamilton e Julia Firmina, lolteirol.

À família enlutada,. ai eondolênoiae deste lemanário.

A Família do inesquecível
, /.

Otavio Gomes Corrêa,
agradece sensibilizada' aos,

médicos Drs. Haroldo Fer-
..

reira e Osvaldo Segundo de
Oliveira, aos enfermeiros,
ao Ibondoso Padre Pedro, e

a todos que, de qualquer
maneira a confortaram no

doloroso transe por que
passou, e convida parentes
e amigos para a Mi�sa de
7.° Dia, a celebrar-se dia

28, hoje, às 19 horas, na,

Matriz Cristo Rei.

Por mais este a to de fé
e amizade antecipadamente
agradece.

t
A A D E C I M E N T 0-

Pazda
Binda profundamente abala cem a inrreparável perda de leu

querido eaposo, pai, logro e Av agradece lenlibilizada a todos
que a confortaram com leu oomp cimento, palavrai, envio de
fiarei, coroai, em eepecial ao Dr. Ma

.

. MUlli, Frei .. Theobaldo
e Frei Ermenegildo, na valiola colabor �o e encomendeção,

Material escolar'
procurem na loja da

Convida também, a todos . pará a
'.

1,la de 7.° Dia,
que lerá celebrada na' Igreja São Criltóvã'o, à.

.

oral do dia
30- de julho, legunda.feire. Impressora

louro Verde Ltda.Por mail este ato de fé criltã, antecipa leu agradecimento.
,----------------..----._--I�

; �. ,.,' '\

�a�e Cultural, A�rícola e Recreativa' "25 �e Jumo"
hoIrienassociando-se ...

as e aos

MOTORISTAS de diapassagem seu '-

saúda associados.seus

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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compra 4

em

Paga à

Tratar

271
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OCÓPIAS XEROXF
Serviço

moderníssima.

Procure no eicritório

na Praça Lauro Müller, 251 CANOINHAS

Notícias de

Fatal acidente com 4 mortos

Dia 20 do corrente, às 2,10 horas da manhã, na
Bft 116, ocorreu o mais trágico desastre automobilís
tico registrado nos anais. da história papanduvense,
onde perderam a vida tragicamente uma família re

sidente em Papanduva. Regressavam de Curitiba onde
estiveram em tratamento de saúde o senhor Terellio
80naglio, sua esposa dona Josefina, sua filha Mal'ioez
e Luiz Carlos. A viagem vinha transcorrendo normal
mente. já quase no final, ou seja, em frente ao Res
taurante Marcon na localidade de São J.orge, o Corcel
em que viajavam foi apanado pelo ônibus da «PENHA»
vJndo de Porto Alegre com destino a São Paulo. O
nevoeiro e a chuva' intermitente foi a caUSR da tra,

gédia. Vindo a falecerem no local os 4 ocupantes do
v.orcel. Papanduva parou, a consternação foi geral, a
comunídadade -toda chorou a perda de preciosas vidas
que tanto já deram de si para o progresso da cida
de. Lamentamos a perda de nossos amigos rogando
ao nosso Deus Todo Poderoso que receba suas almas
no paraiso celeste. Tercilio Sonaglio tinha apenas 41
anos de idade, sua esposa 34 anos, Marinez 13 anos

e Luiz Carlos 8 anos. O sepultamento realizou-se às
9 horas' do dia seguinte com um acompan!::.amento
para mais de 80 automóveis participando do cortejo
fúnebre.

.

Notícias
.
do cc I NC R A»

«A agricultura entra agora em nova fase, pois
o. ênfase que o Governo começa a dar à pesquisa
vem complementar os incentivos concedidos para o

desenvolvimento da Agropecuária». Estas declarações
Ioram do Ministro da Agricultura, Moura Cavalcanti,
durante a instalação do conselho' técnico da empresa
brasileira de pesquisa agropecuária em Brasflia. O
Presidente do Incra, Walter Costa Porto, fez entrega
dos primeiros cem títulos definitivos de propriedade
de terra a parceleiros da fazenda colorada, em Passo
Real, no Rio Grande do Sul.

Cél. Ota�io Costa agradece notícia
o Coronél Otavio Costa, Assessor Chefe da

Assessoria Especial de Relações Públicas da Presí
dencia da República, enviou a este colunista um

cartão de agradecimento pelas noticias divulgadas na

coluna referente ao setor 11 ele atribuido. Eis o con

teúdo do atencioso cartão enviado: República Fede
rativa do Brasil. Brasília, 12 de julho de 1973. Meu
caro Esmeraldino. Venho agradecer-lhe a gentileza
de me haver envíado o' seu comentário, bem como

informações sobre a divulgação das mensagens da
"A.E.R.P.». Com um abraço do Otavio Oosta.

Pe. Geraldo celebra Missa na Matriz
Domingo passado, dia 2!, foi um día festivo

para todos os Paroquianos da Comunidade, é que um

filho de Papanduva pela vez primeira celebra Santa
Missa na Paróquia. Jovem ainda, com apenas 25 anos,
já consagrado padre vem trazer a palavra de Cristo
a todos seus irmãos e paroquianos. Linda foi a cele

bração, confortadoras e cheias de fé as suas palavras,
a Matriz cheia de fiéis escutava a palavra do Ministro
de Cristo e flIho de Papanduva, veio reavivar a fé
em Deus, veio trazer a esperança já um tanto fraca,
e seu povo ficou rejuvenecido espiritualmente e a

semente aqui plantada será produtiva e novas VOGa·

ções irão aparecer para integrar o exército do Senhor
na salvação da humanídede. Benvindo seja sempre
Padre Geraldo, em Papanduva.

Brasileiro ganha posto na Opus Dei
Um médico brasileiro, o doutor Joaquim Malvar,

de 38 anos, professor assistente da Sscola Paulista
de M.edicina de São Paulo, é um dos 51 membros da

ATENCAO
,

. ,I
I
I
I
II
II

Mundo, de ANTONIO TOKARSKI & elA. LTOA., comunica ao distinto

28-07.1973

ElCreven:,
Esmeraldino 1II� Almeida

..Opus De1», representando 16 países, que serão orde
nados sacerdotes em cinco de agosto próximo em

Madri. A «Opus De1», sociedade sacerdotal da Santa
Gruz, cuja sede se encontra em Roma, é multo pode.
rosa na Espanha, onde nasceu o seu fundador, Dom
José Maria de Balaguer. (Gazeta do POVO)

70 jovens presente no encontro

do «T.L.C»
Dia 20 do corrente teve inicio um encontro de

70 jovens de diversas Parôquías da Diocese de Caça
dor. O curso chamado Treinamentp .de Lideres Crlstãoe
contou com a presença de cinco jovens de Papanduva,
sendo os seguintes: Walmor Glonek, Ricardo Antoni·

azzi, Beatriz Malakovski, Marli Mendes e Bronislava
Glonek. Seu encerramento realizou-se dia 22 às oito
da noite no Salão da Diocese de Caçador, com a pre
sença dos pais e amígoa dos integrantes do encontro.
As manifestações dos mesmos referente a reunião
dizem ter sido maravilhosa, disseram eles que se

encontraram com Cristo chamado por eles "O Amigão".
Cada grupo deverá trabalhar nas suas respectivas
Paróquias para que assim, todos os jovens tenham a

mesma oportuniaade a eles concedida no encontro.

Passarela da Sociedade
E,tará comemorando a lua dsta natalícia

dia 31 do corrente a veoeranda ara. Ana Tebalipa,
e,pola do II. Jovino Tebalipa. A memorável data

lerá feltejada na intimidade da grande família

Tebalipa.
x x x

Dia 1.0 de agosto completará' mail um feliz
aoivenário' a Irta. Cirene Maria Morai., filha do

caiai Ir. Albaro (Leonida) Morai•• A/óataliciante
receberá em lua residêncie luai coleguinhas para
a tradicional recepção natalícia.

x x·x

Igualmente na mesme data, em feltal o lar

dó Ir. Claudio Atanalio e familiarel pela pallagem

de niver da Ira. Arlete Teresiahe, eonsoete do Ir.

Claudio Ataoa.io; alto funcionário da Jirma Com.
Iad. Schadeck Ltda., de Mafra.

'"

·x x x

Dia 3 de agosto oOlla agenda aocial regiltra
com prazer a pallagem de niver do venerando

cidadão Ir. Narciio Guerbert, aqui residente há
váriol ance. Homem de rarae virtudes, chefe de

famÍl. exemplar, muito cumprimeotado lerá na

grandioee data de leu anivenário.

x x x

Dia ti de agosto eltará fetteiando idade nova

o .r. Hamilton Tabl\lipa de- Alméida, zelolO fun

cionário municipal" relponlável por diverlol seto

rei Iigadoe à Prefeitura, OI cumprímentoe eltarão

na pauta do dia para o aniverlariante.

Uma Por Semana - Por ler difícil ler

bom, é que muito. deixam de sêlo; por ler tão

fácil ler mau é que devei I�r bom.

a domicílio.

I
..
II

I
I
I
I
I
I
I
I
I
II

••1111••1

público municípios vizinhos, que no próximo dia 01 de agosto, iniciará suas atividades

comerciais na Rua

Gêneros alimentícios das melhores

Produtos' Coloniais Depósito

1070, Fone 222, com entrega

procedências

dos Produtos MO J A P.

mais afamadas marcas -

•
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CORREIO DO NORTE 28-07.1973

Juízo de Direito da COlllarca de Canoinhas - se

Edital de Citação com o prazo de trinta (30) dias
O Dr. Nicanor Alexandre Ramos, Juiz
Substituto, em exercíeío na Comarca de

Canoiohas, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei; etc.

FAZ SABER aos
-

que o presente Edital de

Citação virem, ou dele conhecimento tiverem que,
por este Juizo e Cartório, se processam os termos
da ação Ordinária de Nulidade Parcial de Registros
'de Nascimento, autuada sob n.? 5.951, requerida por
Maria das Dores dos Santos contra Estacilia
Vieira Figueira, fícando citada a mesma Estacitia
Vieira Figueira, brasileira, viúva, residente em

lugar incerto e não sabido, para, constatar, querendo,
8 presente ação, no prazo de dez lIO) dias, tudo de
acordo com a petição inicial e respectivo despacho
a seguir transcritos: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito
da Comarca. Maria das Dotes dos Santos, brasi-
leira, solteira, maior, domésttca, residente em Rio
dos Poços, neste Municipio e Comarca, por seu 86-

sístente judiciário, infre assinado, cf. processo de

nomeação incluso, vem perante V. Exa., propor a

presente ação ordinária de nulidade parcial de
registros de nascimento, contra Estacilia Vieira
Figueira, brasíleírs, viúva, de profissão e residência

ignorados, pelos motivos e fundamentos que, passa
a expor: 1. A Suplicante viveu em concubinato com

Alfredo Cândido Figueira desde o ano de 1955
até o seu falecimento, ocorrido em 29 de setembro
de 1972 (doc. junte), tendo o casal residido nas loca
lidades de Timbó Grande, Municipio de Santa Ceci
li& e de Rio dos Poços, neste Municipio, sempre sob
o mesmo teto e como se CAsados fossem e, tanto é
assim que, algum- tempo depois, casaram-se! religio
samente, na paróquia de Santa Cecília (doc. junto],
2. Que, dessa uníão, resultou o nascimento de seis

(6) filhos, a saber: Anna Lucia, nascida em 26 de
fevereiro de 1956; Wilmar Antônio, nascido em 31
de março de 1958; José Haroldo, nascido em 19 de

março de 1959, registrados, respectivamente, sob

termos n.ol 476, 477 e 478, às fls. 238 e 239, livro I,
no Cartôrío de Registro Civil de Timbó Grande;
Maria Salete, nascida em 11 de maio de 1961;
Ioonete, nascida em 17 de outubro de 1963 e Arlete,
nascida em 12 de novembro de 1964, registradas,
respectivamente, sob termos 24.294, flB. 5, livro 45;
27.069, fls. 200, livro 47 e 2S.2!W, fls. 203, livro 48,
no Cartório do Registro Civil desta cidade, tudo
conforme se vê dos documentos juntos. 3. Que, seu

finado companheiro e protetor, Alfredo Cândido
Figueira, foi casado civilmente com Estacilia Vieira
{'igueira, de quem não teve filhos e estava Repara
do, de longa data, ou seja, desde muito tempo antes
de seu concubinato com li requerente.4. Que, entre
tanto, por mera ígnorâncíe e informações errôneas

prestadas por terceiros, o referido Alfredo Cândido

Figueira quando registrou os filhos havidos de sua

união com a Suplicante, declarou serem eles filhos
de sua esposá legitima, tratando-se, evidentemente,
de fa}o:õa declaração, de vez que a requerente é quem
é a verdadeira mãe dos filhos de seu companheiro,
acima mencionados. 5. Quer, por isso, a Suplicante,
promover ação anulatória dos aludidos termos de

nascimento, exclusívamente na parte que se referem
à filiação materna que ali figura, pera r.ua ulterior

retificação, na conformidade dos artigos 121 da Lei
de Regtstros Eúblicos. (dec. n.o 4.857, de 9· 11-1939)
e 559 do Código de Processo Civil que determinam
que, C!lS "questões de filiação legitima ou Ilegítima

. serão decididas em processo contencioso para a anu

lação ou reforma do assentos. Nestas condições, com
base nos dispositivos legais apontados e ainda no

artigo :-165 do Código Civil, requer a Suplicante a

V. Exa. que se digne de mandar citar, por edital,
Estaalia Vieira Figueira, já acima qualificada, e

demais, interessados incertos, para, segundo o rito
ordinário (art. 291 do C.P.C.), responder aos termos
da presente ação, a qual deverá ser julgade proce
dente para o fim de serem anulados, parcialmente,

/
os registros referidos, com a declaração da falsidade
da maternidade ali constante; com a eua consequente

. retificação, nos termos respectivos, onde se fará
constar ser a peticionária a mãe verdadeira dos regis
trados, tudo sob pena de revelia, ouvindo-se. também,
o Orgão do Minist'ério Público. Protesta-se por todo
o gênero de provas em direito admitidas, notada
mente pelo depoimento l>essoal da requerida, depoi
mentos das testemunhas constantes do rol abaixo,
documentos, ,et. Termos em que, P. deferimento.
Canoiohas, 1.0 de junho de 1973. (as). Saulo Carvalho
• Assistente Judiciário. TESTEMUNHAS: 1. Alfredo
Medeiros Pranco, brasileiro, casado, funcionário

público Municipal, residente nesta cidade. '2. Luciri«
Leite. 3. Sebastião Carlos Ferreira, ambos brast
leíros, casados, operários, resrdentea nesta cidade.
Data supra. (asD, Saulo Carvalho. DESPACHO: ca)
Expeça-se edital de citação da ré Estacilia Vieira
Figueira, que se encontra em lugar não sabido Gfls.
�O), para que esta, querendo, conteste a ação, no

prazo de 10 Cdez) dias, tendo o EDITAL o prazo de
30 (trinta) dias; afixe-se uma via no lugar de costu
me e, outra, seja publicada por uma vez no cDiária da

Justiça» P, duas, no jornal local; b) Intimem-se. Em
18 de junho de 19"13. (as). Nicanor Alexandre Ramos
- Juiz de Direito». Para os devidos fins, mandou
o MM. Juiz de Direito, expedir o presente Edital
que, na forma da Lei, será afixado no lugar de cos

tume e publicado uma vez no «Diário Oficial 'do
Estado» e dUBS vezes no jornal local cCorreio do
Norte». O QUE' CUMPRA. Dado e. paessdc nesta
cidade de Cencínhes, Estado de Santa Catarina, 80S

vinte (20) dias do mês de julho de mil, novecentos
e setenta e três (1973). Eu, Zaiden E. Seleme,
Escrivão, o subscrevi.

NICANOR ALEXANDRE �AMOS
Juiz Substituto, em exsrcícío 2

ntane M 4/1'i •
'

OVeis
Pr ça. Lauro. Müller; n_O' 494

-:- Santa Catar

Revende os'

melhor preço da

desconto, ou se

"MÓVEIS no

A vi.� com 20% de

BQ'''rá pagar tudo
v'

em 11 meses.

;#
4 t d' /..t·n es e comprar,:t- err ique 08 ssos preços,

e veja as vantag"ds. E mais bara

os "MOVEIS fIMO", aqui em

Câ ra Munici�al �e Três Harras
.

Aprova as

esolução
�oDtas , eleitora

WILLY SUDOSKI, Presidente
,(;âmara Municipal de Três Barras, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas atri
buições, faz saber 'que a Câmara Munici
pal aprovou a seguinte

R E S O L U ç Ã O:
,

Art. 1.0 - Ficam aprovadas as con

tas da Prefeitura Municipal de Três
Barras, apresentadas pelo sr. Prefeito
Municipal DorivaI Bueno, relativas ao

N_ 97
Fotocópias?

Em enas 10 segundos, você tirai
FOTO AS,

IDDi�ipal de Três Barras
de qualquer documento,

T Ó R I Ojornais ou livros, n

REGISTRO CIVIL

CORTE, no edifício do FORUM desta cida e.
exercício de' 1972 (BALANÇO ANUAL).

t. 2.0 _' 'Revogam-se as disposições
. em cont

.

o, entrando esta Resolução em

vigor na dá de sua publicação.
'

Câmara Munic
de julho de 1973'.

Willy Sudoski

Jo-r.ge de Souza
1.0 Secretãrio

Cassemiro auloski
2.o Secretãrio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1···················m•••••••••••••M•••
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• •
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•
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Juizo de Direito da Comarca de Canoinbas ., Santa Catarina
Edital de Citação· com o prazo de trinta (30) dias
O Dr. Nicanor Alexandre Ra
mos, J,uiz Substituto, em exer

cício na Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, na

forma da lei. etc.

FAZ SABER ao& que o presen
te Edital de Citação virem, ou
dele conhecimento tiverem que,
por este Juizo e Cartório, I

se pro
cessam os eutos de ação Ordiná
ria de Desquite, requerida por
Ernesto Felipe Pirmann, con
tra Walli Gassner Pirmann,
ficando citad. a requerida Walli
Gassner Pirmann, residente
em lugar incerto 'e não, sàbido,
para, querendo, contestar 'a pre
sente açílo, dentro do prazo legal,
tudo de acordo com a petição ini
cial e respectivo despscbo, a se

guir' transcritos: Exmo. Sr.' Dr.
Juiz de Direito da Comarca de
Canoinbas. Ernesto Felipe Pir
mann, brasileiro, casado comer.
ciârio, residente e domiciliado em

Marcilio Dias, deste município e

comarca, por aeu procurador in
fra'Rsainado (ut instrumento pro
curatório incluso) inscrito na O.
A.B., Secção deste Estado sob n.O

1.043, com eacritório e residência
nesta cidade, comperece mui res

peitola��nte à presença de V.
Excia. de conformidade com o

estetuido nos artigos 316. 317
inciso IV, e 322 do C6digo Civil
Brasileiro e, artigo 291 e seguintes
do Gódigo'de Processe Civil, e

em eonsonâncie com a Lei n.O
963, em 10 de desembeo de 1949,
prepor a .presente ação Ordinária
de «Desquite» contra sua mu

Iber Wam Gassnar Pirmann,
brasileira, de profi!lsão e domicilio
ignorados, pelos motivos que pes-
8a a expor: 1.0� Que, o Suplicante.
casou-se com Walli Gassner Piro
msnn, perante o MM. Juiz de
Direito desta comarca, em data
de 17 de. janeiro de 1953. termo
lavrado às fls. 259 sob n.O 2.187,
do livre n.? 12 (doe. sob n.O l�.
2.o� Qne, o casal encontre-ee se

parado há mais de 17 (dezessete)
anos, eis que e mulber do Supli
cante abandonou o Bar conjugal
desde aquela data e não maia re

gressou e nem se tem noticias
dela. 3.0� Que o casal não possue
filhos. 4.0� Que o casal não possue
bens a serem partilhados, conao

ante se observa pela inclula cer

tidão fornecida pela Oficial do
Csrtório do Registro Imobiliário
desta Comarca. 5.°) Pelo expôsto,
vem o Suplicante com o devido
acatamento requerer, se digne V.
Excia., determinar a citaçiIo de
Walli Gassner Pirmann, brasileira,

I
ii

J

1

casada, por edital, eis que se en·

contra em lugar incerto e não

sabido, para, no prazo assinalado
por V. Excia., contestar a peesen-

. te Ação Ordinária de Desquite,
sob pena de revelia. julgando. se
ainda procedente a mesma em to'
dos os seus termos, independen
temente da separação de corpos,
por esta já existir de fato, para
a final homologado o desquite, na
forma da lei, ser a Suolicada con

denada ao pagamento
-

das custas

proeeesuaia e demais cominações
de direito. Protesta'le pela apre.
sentação de todo o gênero de
provas em direito admitidas,' in
elusive, testemunbas e depcímen
to peseoel da ré, que desde já,se
requer, sob pena de confesso, caso
não compareça a este Juizo. Ter
mos em que, P. e e. Deferimen

.

to. Canoinhas, 21 de maio de
1973. (as.� Antonio Weinfurter.
Rói de Testemunhas: 1.°)
Justino Finta, brasileiro. cesado.
agricultor, residente em Marcilio
Dia8. 2.°) Antonio Tadra, b�a-
,Ioileiro, cesado, operário, reaidente
em Marcilio Dias. 3.0� Walde
miro Batista Moreira, brssi
leiro, casado, comerci,nte, eesi-

dente em Marcilio Dias. Despa
cho: «Cite.se por Edital a reque
rida, na forma dos' arts. 178 e

sega, do GÓd. Processo Civil, com
o prazo -de 30 (trinta) diaB. De
signá o dia 28.9.73, às 14 hcres,
para realização da audiência à
que alude à Lei 958 de 10.12.49.
Afixe.se o Edital na sede do Jui.
zo e publique-se uma vez no Diá
rio da Justiça, e duas vezes em

jorDal local, Canoinhas, 26.6.73.
(as.D José Geraldo Batista - Juiz
de Direito». Para os devidos fios,
mandou o MM. Juiz de Direito.
expedir o presente Edital que, na
forma da lei, será afixado DO lu.
gar de costume e publicado uma

vez no «Diário Oficial do Estado»
e duas vezes no jornal local
«Correio do Norte». O QUE
CUMPRA. Datado e passado nu.
ta cidade de Can9iohas: Estado
Santa Catarina, aos dezenove (19)
dias do mês de julho de mil no

vecentos e letenta e três (1.973).
Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão, o

subscrevi, 2

Nicanor Alexandre Ramos

Juiz Substituto, em exercício.

Aniversariantes da Semana

ANIVERSARIAM"SE

Hoje: os jo�ens: Eliseu Job

Taporowski e Alceu Mülbauer;
o menino Nilson Luiz filho
do sr. Antonio dos Santos

Veiga.

Amanhã: a senhora dona
Julia esposa do sr. Cândido

A. Rocha; o jovem João Paulo

Furtado, res. em Papanduoa.

Dia 30: os gêmeos: Derival
Junior e Dorisa Maria;, filhos
do sr.. Dorival Buen�,' rlsi...
dente em Três Barras.

I Dia 31: O menino Laercio

TELEVISORES'

I Evaldo filho do sr.

Gonchorowski.
Evaldo

Dia 1.° de agosto: o jovem
PaP410 Roberto Plothow.

DIA 2: a sra, dona Tecla

esposa do senhor Evaldo

Gonchorowski; a menina Ta

nia Siouane filha do senhor

Nivaldo Damsso; o' menino

[air filho do senhor Antonio

Sconhetzki.

DIA 3: osr. Orlando Gatz.

Aos aniversariantes nossos

parabéns.

R E G 1ST R O C I"V: I L

EDITAL

Notas
Visitou-nos o nosso. amigo

Irmão Thomaz, Irmão Marista,
o último Diretor do Ginásio

SaDta, Cruz, agora prestando
serviços em Chapecó. Surpren
deu- se com fi) nosso atual dt!
senvolvímeato e fará tudo, con
forme declarou, para voltar por
ocasião do DOSSO Jubileu de Ouro.

x x x

Recebemos agradável cartã�
do casal Oldemar dona Helena

Mussi, em excursão pela Europa,
com uma bonita vista de Madrid.

x x x

Mais uma turma de caçadores
canoínhenses partiu para uma

nova temporada em Mato Gros

so, com retorno previsto para
a segunda quinzena de agosto.

x x x

O IBDF já escolhendo local

para instalar a sua agência em

nossa cidade, o que está pre
visto para agosto próximo, com

inauguração nos Festejos do
DOSSO Jubileu de Ouro.

"

x x x

O jovem' Argos Trevisani,
reuniu seus familiares e amigos,
segunda-feira última, para um

gostoso churrasco em comemo';'

rsção a mais um aniversário.

x x x

O diligente gerente do BESC
em nossa cidade, sr. Abilio

Cento.parttcípando em um curso
I

esparsas

Maria Uba de, Andrade, Escrevente
Juramentada do' Car6rio do Be

giltro Civil do Município de 'I'rês
Barras, Comarca de Ganoinhal,
Eetsdo de Santa Catarina

Faz laber que pretendem ca.ar·

VALENTIM KOTELAK �,"
REZA BRANCO COR, RO.
Ele. natural deite Eat , naecidn
em Iblrama, no

.

10 de iuiho
de 1950; carpin ro, solteiro, do
miciliado e 'dente neste Muni

cípio: fi e E,tafano Kotelak
e de dona Frencisca Kotelak,
domiciliado. e residentee em Itaiô

polis, Ela, natural deste E,taclo,

especializado em FloriaDópolis.
x x �

Em nossa cídade,' desde quinta
feira, o Deputado Therézio Netto,
devendo 'retorner emsnhã para
Flortanópolís.

x x :x:

Antonio Tokarski aviss que
a partir do dia primeiro estará
atendendo Da Casa Novo Mun
do, na Rua Paula Pereira, com
comércío em geral.

x x x

Eis o quadro do famoso Ipí
ranga que enfrentou o Avai, em
1948, por ocasião do nOS80 Ju
bileu de Prata: Bode, Sebastião
e Frederico. Manteiga, Zico e

Claro, depois Bojarski. Paulinho,
Nelsínho, Beatinho, Lazinho e

Aldo.

Agora, para o Jubileu de Ouro,
novamente o Aval para enfren
tar uma seleção local, domingo,
dia 26 de agosto.

x x x

Pelo campeoneto da L E C,
Duma única partida, o Santa
Cruz foi a Três Barras e sur

prendeu o Rigesa em seus pró':
prios domínios, por 1 a O, tento
contra, sendo que a partida
programada reunindo Palmeiras
e São Bernardo foi suspensa.

x x x

E amanhã, e:n prosseguimento,
no Municipal, Botafogo e Sos
sego, em partida que deverá

agradar.

nascida em Trêe
17 de novem, de 1957; domês
tica, aolt J., domiciliada e reli
dente Trêe Barrai; filha de
JQ

�

raneo Cordeiro e de dona
bina Côerea Braoco, domicilia

dOI e rGBidentel neate Município.

Apre.entaram OI documentes

exigido. pelo C6digo Civil art. 180.
Se alguém tiver conhecimento de
exiltir algum impedimento legal,
acuse o para finl de direito.

Três Barrae, 25 de julho de 1973.

Maria Uba de Andradé
Escrevente Juramentada

Vende-se
"

Vende-se uma casa de alvenaria situada na

Rua Maj�r Vieira n°. 937.

Tratar no local com a proprietária. 2

na.s
,

e só

e REFRIGERADORES

30 meses

• Lojas M E,R H
• •

ME
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