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AUTORES & OBRAS
Enéas Atbanázio

Disse alguém que a crítica é o mais escabroso
dos gêneros literários. Todo crítico seria um escritor

\

frustrado, um criador «raté».

É que, se o crítico elogia, pertence
I à ecoman

dita do elogio mútuo»,. foi «levado para compadre»,
etc. Se aponta defeitos é despeitado, não entende

que é. mais fácil destruir que construir, etc.

Por isso; nas ocasiões em que me arrisco a co

mentar os trabalhos alheios e sem pretenções
críticas, quem sou eu! faço-o com justificado receio,
como hoje ocorre.

x

Foi para mim uma surpresa agradável a leitura
de «O vendedor de maravilhas», livro de contos de
JAIR FRANCISCO HAMMS, lançado pela Edeme,
de Florianópolis.

A obra, que contém mais de .> trinta estórias, res
sente-se de certa disparidade, motivada talvez pelo
'número algo elevado de contos.'Alguns me parecem
fracos, mas, em geral, são bons, havendo alguns que
são perfeitos.

O autor maneja com segurança a lingua, domina
-

o gênero reconhecidamente difícil. Seus personagens
são vivos, sabe utilizar o' diálogo e seus contos são,
na maioria, curtos e leves. Muitos deles têm um
desfecho inesperado. Ql!lando o autor pretende narrar

algo engraçado. leva o leitor à' gargalhada.
O contista, concluindo, revela cultura e técnica.

'

O livro foi um lançamento deveras positivo.
X

Li também «O homem da madrugada», de A.
SANFORD DE VASCONCELLOS, editado pela im-

prensa Uníversítâría da UFSC.
" .

O livro me parece uma novela ou romance com

pretensões memorialistas, mas à meu ver não atinge
o objetivo, pois que muito pouco rememora que me

reça ser retirado das brumas do esquecimento ..
'1

A' história talvez fosse aproveitável, desde que
merecesse adequado � tratamento. A linguagem é des
cuidada e está pejada de lugares-comuns.

O livro, em suma, não me agradou.
X

Algumas pessoas têm me, perguntado como

adquirir' alguns dos livros aqui comentados, editados
-

em Florianópolis. Não sei; eles não existem nas'

livrarias da região. É mais fácil, dizia-me alguém,
obter livros lançados em S. Paulo, Rio ou P. Alegre,
que os da nossa briosa capital.

Isso e outras coisas semelhantes acontecem,
segundos os entendidos, entre eles o provecto Prof.
MEM BUGALHO, na sua obra «Da integração
catarínea», pág. 24, porquê o -nosso Estado tem a

forma de um T deitado.

Será?

Diretor
com

Central do AGIPLAN
Coordenador

\

o em

Serviço Público Federal
Do Coordenador Central do AGIPLAN
Ao Coordenador Estadual do AGIPLAN em

Santa Catarina
Assunto: Convênio BRASIL/ALEMANHA sobre

batata semente-documentação
_ Senhor Coordenador Estadual

Acuso, pelo presente O recebimento do
trabalho dessa Cocrdenação Estadual documen
tando, com dados e fotografias, o trabalho que
vem sendo conduzido, no que tange ao Oonvê
nío BRASILIALEMANHA sobre batata-semente.

Referido trabalho revela' o excelente pro
g'i8ma"Eiqe vem sendo realizado nesse Estado,
fruto da capacidade e. da dedicação dos que

Ano XXVII tanoiAhas - Santa Cdtarina, 04 de agosto de 1973
--�------�----------------------

Número 1235

Diretor: Rubens Ribeiro da
FONE, 128,

Silva '

CIRCULA AOS SABADOSCAIXA POST.t\L, 2

Secretário da Agricultura em Canoinbas
Conforme comunicado do Deputado

Therézio Netto, de Florianópolis, ao Pre
feito sr, Alfredo de Oliveira Garcindo, a

nossa cidade deverá hospedar 2.a feira o

Secretário da Agricultura, doutor Glauco

Olinger, O ilustre visitante manterá con

tato com técnicos agrícolas locais e' as
,

lavouras da colonia japonesa, devendo ser

recepcionado com um almoço pela nossa
.

Municipalidade.

Congresso Catarinense de Câmaras Municipais
Blumenau

. , .

micro ontemteve em

O 1.0 Congresso Catarinense de Câ
maras Municipais teve o seu íaícío ontem

na cidade de Blumenau, tendo como palco.
as dependencias da Fundação Universitá
ria Regional daquela cidade, FURB. O
referido Congresso terá o seu encer

ramento dia 5 e conta com todos 0& Verea-

dores de nossa Colenda Câmara. Para, o

referido encontro 11 Assembléia indicou,
como seus representantes, os seguintes
Deputados: Manoel Vitor Gonçalves e

Nelson Tófano do MDB e Aldo Andrade,
Nelson Pedrini, RaIf Knasel, Wilmar Or

tigari e Therézio Netto, da ARENA.

TRElNAMENTO
Aluno:' OSVALDO RODACHINSKI

Redação: Tr ês Barras que renasce

Em 1914 instalava-se aqui em Três Barras
a Companhia Lumber, uma das maiores serra

rias de América do Sul e dava a Três Barras
um grande impulso de desenvolvimento.

Ch-gévam naquela época, quase todos os

dias, dezenas de írmgrentes que aqui vinham
em .busca de um futuro melhor. Passaram-se
os snos.; Os milhares de pinheiros que aqui

nos davam esperanças, desapareceram. Devido
à força maior,

.

a Cia. Lumber não conseguiu
penetrar na Serra do Lucinda para de lá trazer

pinheiros e assim continuar o .seu trabalhe.
Com isso, houve uma decadência tremenda na

produção da Companhia. Seus operários foram
indenizados... Pouco a pouco a serraria fo! pa
rando, até que o Governo Federal encampou
toda a área daquela Companhia para um cato

po de manobras militares.

(continua na 3a. página)

•

Empresário
de Dino

ALTAVIR ZANIOLO,
de . Almeida,

segundo a

de 1/A Gazeta"
PerFil do

coluna
mento interno. Comandando as

suas empresas - Indústria de

Madeir,Bs Zsníolo S/,I\, Indústria
de Papel Zsníolo siA, A. Za
niolo & Cia. - Altavir Zaníolo,
que é Economista e Contador,
é um batalhador íncsnsável no

sentido do desenvolvimento eco

nômico e social da te era em que
nasceu, Suas atividades, no en

tanto, vão mais além, sendo ein
da diretor da Cr ush do Paraná
e Santa Cetarina, Presidente do
Sindicato do Comércio Ataca
dista de Madeires do Paraná e

Secretário Geral da Federaçãc
das Indústrias do Estado do Pa-

raná, Paralelemente as suas ati
vidades internas e externas, es

tas traduzidas em constantes

viagens à Argentina, Estados
Unidos e outros países com o

intuito de colocar nos seus mer

cados os produtos da indústria
madeireira paransense, Altavir
se preocupa também com a par
te social.' Depois do Clube Ca
noínhense, Elite Tênis Clube de
Canoinhas, o empresário exer

ceu a função de tesoureiro do

Jockey Club Paranaense tam
bém. Sem dúvida, uma perso
nalidade de destaque no mundo
industrral do Paraná.

ALTAVIR ZAlIHOLO é autentl
co líder empresarial e um dos
Bandeirantes do Progresso que
fazem do Paraná um dos E�ta
dos tmais promissores desse
imenso pais. A sua pr.incipal ati
vidade é Q índustr ía madeireira,
aliás um' das mais importantes
do' Estado e que tem nos dado,
em 'divisas, grandes somas, que
contribuem para o desenvolvi-

se

Santa
congratula
Catarina

Cerâmica AJvino ,Vogt S.A.nele estão envolvidos.

Nesta oportunidade esta Coordenação
Central congratula-se com esta Coordenação
Estadual, extendendo a todos envolvidos nesse

programa, pelo excepcional trabalho que vem

sendo realizado e que demonstra a felicidade
da escolha desse Estado, para ser o centro

principal do programa de batata-semente, com

o coordenação do Governo da República Fe
deral da Alemanha.

\

Aproveito' à ensejo que se me oferece
apresentar-vos,

�

A tencíoses Saudações
Celso Freitas de Souza

Coordenador Central do AGIPLAN

ssembléia G�ral Extraordinári� .

-

, CO�AÇAO
ão convídados os senhores acíonietas �sta SOCiedade, a

se reunire Assembléia Geral Extraord�,tla, que terá lugar
na sede social, ua Paulo Wiese, s/o .)l,esta cidade, no dia 27
de agosto de 1973, às 7: horas, �afim de deliberarem a seguinte
ordem do, dia: <:

. 1.0) Aumento

d:Z.
capit.J m aproveitamento de reservas

e li'eavaliação do Ativo;'.
.

2.°) Eleição � nova Diretoria;
3.°) OU�s'8ssuntos
Cano)Dhas, 03 de agosto de 1973.\

HBrry Vogt - Diretor Presidente

U-J;;!�t-I'1J-h6-""Hrt\I"'--A---I*M-P-�_Â,_._.._.�_C_.LD_AJ) E.
L I M P A E' G I' D A D E L I N' 'D A.C IDA D'E
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Sind,��ato dos Trabplbadores nas Iod. da PRDEEFEITURA MUNICIPAL
MAJOR VIEI1A

Constr.ução e. do Mobiliário de Canolnbas Edl I de Tomada
de fecos I. Ot/73
o Pre ito Municipal diMaior

Vieira, E ado d. Santa C�taIina,
toroa

PÚb�CO
que se ach� aberta,

até o dia 9 de agosto {fe 1973,
tomada de ,reço., que ..� realiza
rá 001 têrm I do preleJte Edital,
na forma legv.inte:OBJETO: � presente tOmada
de preço I d,ltina.•e a receber

propostae para\ a aquilição de:

1 - Dois (�) oamiohõee com

caçamba 'balcU(Bote' encomenda
eepecíal, lendo da marca Ford ou

Chevrolet. dielel\ ou/ gasolina, ano
1973, cinco

ma�h81'
motor de

140 à 180 H P Ierramentaa e

aceesorioe normai com 'caçamba
de 5 m3.

'

2 - Um automôvel para o ler

viço da AdmiDil,tll8fão,
da marca

Chevrolet, Ford Ni\'y, 'ou Volkl

wagen, Com dual

o�,
quatro por-

t8l, ano 1973. t .

PROPOSTAS:JA. propoltal de
verão referir a tjbdo, \0 objeto, ou

parte dele, ler

entre�uel
na Se

oretaeia da Pre�eitur MU,nicipal,até à. 16,30 hOfal d dia 09 de

agosto de 19731'
'

A Prefeitura não I (Anigll \ a
aceitar a propeata de

I'
I

or, mal que por IU81

ger!til ofereça !maior co veoiêucia
ao interêlle público a [trizo da

comiuão julgádora.
Heserva- le, ainde, a • unicipa

lidade, o direito de

rl',jel�,
ar

,tod81a. propostee apresente 8'; bem
como o de tornar nula 8 presente
tomada de preços, sem <{ue dillo

decorra para OI concorrecpee qual.
quer direito de

iOdenizeçto
ou re

clame.

A. propostae deverão ler presen
tado. em �rê, (3) via. contendo
00 primeiro envelope lacrado e

endereçadoí a prOpolta, no reguodo
envelope que lerá enca iohad�,
também em trê. (3) vial OI le

guiote. dJcumeotol:
. r

a) Períonslidade jurídi a;

b) ca!acidade técnica;
,

, c) idoieidade fioanceira.

JULGfMENTO: A, pr pOltal
lerão abertal e iulgadal àl 10
horu doldia 10 de a�oeto d, 1973,
por um� comiuão de tr�. (3)

membf(1� previamente de.i�nada.
PAG�MENTO: O pagamento

lerá a 1ilta. f
PRAZO DE ENTREGA� O.

veículo • obieto de.ta tomada de

preço., deverão ler entreguei até
o dia 1 de agolto de lY73,

Maio Vieira, 25 de julho de 1973.'

ODILON DAVET

EDIT'ALf
O «SI dicato dos Trabalhadores Das IDdúst�ia� da CODstrução

e do Mobiliário de Canoinbau, em atendimento à r.ecomendação do

Programa Espec I de Bolsas de Estudo - PEBE, dbntro dss come

morações do Dia da Independência, estabelece para seus bolsistas
,

inscritos DO PEB· 1) concurso de composição, de Iálbum e cartazes;

2). pre�i"s aos

'est�aDtes
que se tenham destaca�o nos estudos de

Hlst6rl8 do Brssi

1. Concur os de Composição, Álbuns 8 Cartazes

Constarão de \trabalhos exclusivamente elaborados pelos bol

sistas cencorrentes, com\as seguintes especificeçõess
\

a) Quanto ao Tema Poderá ser escolhido um dos seguintes temas:
- o centenário de n scimento do brasileirc ALBERTO SANTOS

DUMONT, e o esenvolvimeoto da aeronáutica
- fatos e vultos da História do Bra6il
- papel da indústri e da agro-pecuária no desenvolvimento

do Brasil
- papel do comércio o desenvolvimento do Brasil r

- a importância da aneamaaôeice no deaenvolvimento do

oorte e nordelt� b 8.�leiro., e,-iu, reílexoe 00 desenvolvi-

meoto dai demais re loe. do pau J
'

- papel dai ferrovial e odovial 00
,

esenvolvimento do Braail
- o trabalhador e lua amma é também meta' deite Governo
- o Programa Especísl e Bolsee de Estudo (PEBE) e a de-

mocratização da educa
-

o do trabalhador braaileiro
- ai carreiral técnica. de nível'médio mail importautee para

um Braail MAIOR

b) Quanto ao cabeçalho everá constar:

I'
I.

-

n?�e do coocorrente ou

c�corrente.- lerte e grau
- nome do estebeleolmento d emíno

Euel dadoe lerão colocado. a prií'neira Iolhs da eomposição;
em folha "eparada, no caio dOI álbu I; 00 canto inferior direito,

quando se tr_atar de cartazel.
,

/

NOTA: 00 calo de composição denri co Itar 8 bibliog�afia consultada,

.' , c) Quànto à apres ntação
,
I - AI COMPOSIÇÕES �brang rão, no mÍoimo, trê. folhai

de papel, almaço escrites a mão dO,' d ... il I doa; 00 CIIIO de trabalho

d"', i.lografado deverão ler utiliza�a. no mipim� trê. folhsl de papel
OfiCIO,. naando-se apenai um lado ,tle cada f, lha que deverá conter

trinta e cinco Iinhas, elpaço doi.;
,

"

I

,
11 - OS ALBUNS - dherão ler 8

de delenho do tamanho míoirrlo de 22 x 3

folhai, leodo Ulado apenai um lado da folho,
recunol do item anterior;

III - OS CARTAZES'. deverão ler co f:ccionadol em folha

de cartolina groua de 45 x 6q! cm, podeodo ler utilizadol recunol

de deteoho, colagem de gravullal e dizerel ligoifi stivos lobre o tema

e.colhido. Deverão, de preferê�cia, .er confeccion dOI em 'grupo. d�

3 a 5 bol.i,tal.
'

,

1

releotadol em caderDo
cm num total 5 a 15
tilizando·le OI meamo

d) Quanto ao prazo de en!rega -_ 01\ trabalhol lerão
entreguei até 31 de àgolto, DO Sindicato, para leleç&o dOI tlê. me.

lhorel de cada categoria Ccompolição. álbum, cartaze.) por cominão

iulgador8, cujos nomel dOI iotegrsotel lerão divulgadol. o�ortuDamente.
\...., ,

'

\'

e) Quanto ao julgamento, dos trabalhos,\ A comi'.ão
, iulgadora levará em contll além do CONTEUDO do t abalho, a

ARTE em lua. aprelentaÇ'õel.
lo'

, 2. premios}os Bolsi�ta.s .que se ten,ham estaca-
,

,

do no erudo de Historia do Brasil
,

O. Pllemiol t,em por fioalidade valorizar o eltudo dOI bollil-

tal que comprovarerJ1 haver obtido média igual nu Inperior 8 :PITO,
011 cooceito EQUIVJ,LENTE na dilciplina cHISTORIA DO \1 RA.
SIV·, no 1.0 leme,re

da 1973.
,

Para habilitar-te à leleção, o bolliata deverá aprelentar. até
31 de agolto, a /�omprov8ção .

de lua média, atravé. de

docum�to�ornecidc pelo eltt;!i eJecimento de enlÍDo, auioado pelo relpectivo Dire ar.

Premi, s oferecidos aos concorrentes classificad s

- O. bolli,ta clallificadol:, a critério da comi..ão iulgadora, deli •

Dada pelo PrelÍdeote do Sindicato, farão iUI a premiol oferecido

pela eotiiajl. ,

Ca'noiohál, 28 de iulho de 1973.

/Sonedlto Silva -. P'OIid
••t. dó Si.di"'o

FOTOCÓPIAS

Procure Derby Carlos Ulhmann,

o Müller, 251 -, CANOINH'AS

Prefeito Munioipal 2

Cine Ver a Cruz
(O LANÇADO'R DE SUCESSOS),
HOJE, à. 20,15 h • cena, 14 ,8nOl - prog a duplo
1.° filme: Um super filme de alta espíonágem to o coloridol

AGE TE 3 S 3 Passaporte para o Inter o

Alta Espionagem
'

2.° filme: Um 01088al Far-west mexicano to

Os 7 Pras ritos do Inferno

DOMINGO, em 4 .el.õel, com 4

àl 13,4 hora. - em matinê � eensure livre

Um espetacular dese o colorido em longa etragem. Uma pro-

dução de Walt Disney Você já foi à ahia? Uníca

exibição. Venha e

trag�seus
filhos na matí e de Walt Disney.

à. 16 horae - ormidável velpe ai - censuea livre

Os 7 P ,oscritos do Inferno

à. 19 hora. - cen.�a 14 ano. - Seuão de gala
Com a notável cOID,dia do modern cinema nacional:

.

Ali Babá e os 40 ladrões
Estrelado pelo impagável nato Aragãq[em deslumbrante colorido

Atenção: eete filme r rila 2a.!eira - à., 20,15 hora.

à. 21,15 hora. - cene ra 14 !no. - Senão de ação
A Columbia Pictures apre enta regory Peck no super filme:

O Pecado de um Xerife
Filmado em Cine se spe • Technicolor!

Atenção: ede filme repril 8. feira. a. 20,15 hora.

%.0 filme:

DIA 09 e 18.áno.

DIA II, lábado, • 20,15 h - cena, 14 - prog. duplo
•

1.0 filme: Bla Talismann, Far west italiano cal.

2.o filme:Treinados pa ra Mata r,Fa -westmexicano

I
DIA 12, domingo, .1 19 hora. - cernur 14 enol

Gregory Peck em Sem Rum'o no Es ço, colorido
a. 21,15 horas - censuee ) 4 8no.

Um super Far-west: A Vingança é Minha

�I------------�------------_I

Vende-se
Vende-se uma casa de alvenaria situada na

Rua Majúr Vieira n°. 937.

Tratar no local com a proprietária.
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Vencimento do prazo para
pagamento dos Tributos Federais
o Secretário da Receita Federal.

'

Lineo Emílio Kluppel, através da

Instruçâo D.O �1, disciplinou o en-
.

téndimento quanto ao têrmino doa

prazoll para recolhimento dOI
tributai federais.

.

União do dia 13 07-73, tem a

seguinte redação:
útil imediato, o vencimento do

prazo para recolhimento doa tri

butos federais. cujo término ocor

rer em domingo, . feriado nacioDal
ou local, ponto facultativo, ou em

data que, por qualquer motivo,
não funcionarem os estabelecimen
tos banc'áriol aeeecsdadéree,

«O Secretário da Receita Fe-'
deral, DO UIIO de luas atribuiçõee,
tendo em vida o parágrafo úuico
do art. 210. da L�i 0.° 5.172, de
:!5 de outubro de 1966, e o art.
15 do Deereto- Lei n.O 400, de 30
de dezembro de 1968, ti

Conaiderando a· necessidade de
'

disciplinar Q entendimento quanto
ao término dos prazos para o re

colhimento dOI. tributoe federais,
resolve:

Divulga mais a Delegacia da
Receita Federal de Joinville que
de acordo com 8' Instrução, será

prorrogsdc para o primeiro dia
A InRtruçilo Normativa n.O 21.

publiceda, DO Diário Oficial da

I - Será prorrogado para .0

primeiro dia útil imeuiato O ven-

cimento do prazo cujo término

ocorrer em domingo, feriado na

cional ou local, ponto facul�ativo,
ou data em que, por qualquer .

motivo, nlio funcionarem 08 estabe-·
lecimectoa bancários arrecadadores.

o

T R E I, N A M E N T O
(continuação da la. página) ,,-

Três Barras, que tinha tido um impulso tão gran
de, decaiu. Decaiu tanto 8ue os próprios habitantes já
não tínham esperanças de um dia ver Três Barras
renascer.

Passaram-se os anos ...

Um dia, aqui chegou a RIGESA. Nome um pouco
estranho para muitos que a viram chegar. Então, aqui
começaram a crescer pinheiros diferentes do

.

que a

Lumber havia cortado. Junto com esses pinheiros, crescia
também a esperança de um dia Três Barras renascer.

- E este' dia chegou.
A RIGESA que aqui sé instalara com um nome

estranho, fez, desde os mais velhos até as crianças, sor

rirem. Aqui estamos nós, diante do desenvolvimento e

do progresso, graças à Rigesa.
Pessoas idosas que viram a Lumber chegar, vêem

também hoje Três Barras renascer, graças à construção
de uma fábrica de papel. Novos empregos, novas cons

truções, novas famílias aqui chegando, o orgulho dos

tresbarrenses pela construção da fábrica, a hospitalidade
aos visitantes que aqui vêm ver este magnífico plantio
de Pinus elliotti da Bígesa e conhecer as instalações da

fábrica, concretizam ainda mais a nossa esperança.

RIGESA - nós nos sentimos orgulhosos de você.

Aqui a viram chegar nossos pais. Hoje,· nós a

vemos como o futuro de nossos filhos e, por que não
dizer, o nosso também.

Vende-se
Y:ende-se um rtrscxo 71, cf 75 000 km.· Estado
-
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CORREIO DO NORTE

Notícias, de

Prefeito viaja
- à Capital

Afim de resolver diversos assuntoa de interesse
de sua Comuna, seguiu a Florianópolis o sr. Aloisio
Partala, Prefeito Municipal, acompanhado do SI;)U' se
cretário sr. Leonidas Guerbert. S,Sa; não tem se des
cuidado dos problemas que dizem respeito a seu

município, os quais tem sido conduzido com a devida
atenção e carinho. Boas novidades estão na pauta
das notícias, contudo, vamos aguardar o regresso do
sr. Prefeito e então, daremos a devida divulgação as

que foram concretizadas nos seus respectivos ângulos
da Administração municipal.

Deputado. Therézio em Papanduva
o deputado Benedito Therézio, esteve em Papanduva
com a finalidade de participar da missa de sétimo dia
em sufrágio às almas de Tercllio Sonaglio, Josefina
(esposa do distinto), e filhos: Marines e Luiz Carlos,
que faleceram tragicamente em desastre de automóvel.
O nobre deputado sempre tem dado o seu apoio nos

momentos rie alegria e sofrimento, neste último sua

presença vem de certo modo confortar espiritualmente
seus amigos e correligionários justificando com sua

presença a consideração e respeito devido aos mesmos.

Direção do BRDE nega rumores

sobre extinçêo daquele' Banco'
Sobre os rumores de 'dissolução do BRDE, o

Professor Edgard Ribeira Menezes. Diretor-Superin
tendente do Banco no Paraná, afirmou que nada'
existe de concreto uma vez que o sistema BRDE
CODESUL foi instituido pela vontade dos três gover
nos do Sul e o sistema não contém qualquer cláusula
que permita a um dos estados desfazer o convênio.

«yale dízer que se a vontade dos três é que criou ri
sistema, somente a mesma vontade pode extingui-lo»,
resaltou o Professor Edgard Menezes. Acrescentou

que «as recentes declarações do BNDE (Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico). em Curitiba,
foram no sentido de que o BRDE é o primeiro agente
financeiro do Brasil, daquela entidade federal. Não há
qualquer motivo que justifique a sua extíncão»,

(Gazeta do Pcvo)
.

P.Y.-5-p.a. com. mais potência
Do conhecimento da maioria da comunidade da

existência de um serviço de Rádio-Amador em nossa

cidade. O mesmo está sob a responsabilidade @ téc
nica do rádio amador (registrado) sr. Evaldo Grabo
vski, o qual já relevantes serviços tem prestado a

todos os neeessítados que a ele recorrem para fazer
uma comunicação de urgência, em especial doenças,
falecimentos, etc. Agora o er. Evaldo Gabrovski acaba
de adquirir um possante transmissor marca EUDGERT
de alta potência que alcança 'eom perfeita stntonfa
todo o território nacional inclusive Europa, EE.UU. e
Asia. Este Colunista teve a oportunidade de constar
a potencialidade do EUDGERT quando em transmis
são e recepção direta dos Estados Unidos. Parabéns
ao sr, Evaldo por tão útil e oportuna aquisição de
seu potente EU�GERT.

Sensacional vitória do Papanduva
Jogando amistosamente contra o !:.zes F.C. da

vizinha cidade de Itaiópolis, o Papanduva F.C. colheu
espetacular vitória ao abater a Equipe da casa pelo
placar de 2 a 1. A equipe local. com toda a sua força
total, contendo 8- pressão dos visitantes, após os gOm
de peleja veneta o Papanduva por 2 contra 1 do Azes
F.C. Quebrando o tabu por dois jogos. Os gols da
partida Ioram marcados por Orlando 2 a favor do
Papauduva e 1 para o quadro d!1 casa, marcado por

Volkswagen
"

a

04.08·1973

Escreveu:
Esmeraldiuo M. Almeida

Mauro. O Papanduva venceu com: Juca, Zé Maria,
Adão Miguel e Rodolfo, Osmar e Roberto Novak, Ary;
Antonio, Alceu, Orlando e Elcio. Amigo torcedor pres
tigie o esporte de nossa terra, colaborando para
construirmos nova cancha de futebol em nossa cidade,
pois é o esporte a única atração do povo pspandu
vense e até mesmo do Presidente M.édici. Portanto,
sem demora vamos construir uma praça de desportos
em nossa tuturosa cidade.

Semana d� Saúde de 26-08 a

01-09-73
,

Estiveram recentemente em Curitiba os srs.

Aloisio Parta la, Prefeito Muníeípal, Dr. Mario Luiz

Nápoli Goeldner e senhora e srta, Carmém Lúcia do
Amaral. Os mesmos foram tratar junto à Universidade
Federal do Paraná e Centro de Integração Empresa
Escola, da vinda de estudantes Universitários a este

município, a fim de participarem da Semana da Saúde
a se reallzar neste município no período de 26 de

agosto a 01 de setembro do corrente ano. Serão dís- .

tribuidas pelo interior do município as equipes de:

Odontologia, Medicina em especial a Profilaxia. No
prõxímo número daremos mais detalhes sobre o

assunto.

Pesserela da Sociedade
Dia 5 do corrente estará festejando seu natalício

a inteligente garotínha, Fátima Regina, filha do casal
sr, João (Leonor) Sonaglio, ele proprietário do Res
taurante Farroupilha. A festinha contará com a alegria
da turminha amiga para a sua total animação.

x x x

Dia 6 quem. estará festejando idade nova é a

simpática srta.· Rita de Oassía, fil!:a do casal, Adyr
(Juracy) Cíola residentes em R. Fuck. A Rita estará

esbanjando beleza na delta bastante festiva que contará
com a presença de suas inúmeras coleguinhas dá
society.

x x x

Na mesma data completará mafs um ano de
sua preciosa existência a Exma. sra. dona Joana

Malakovskt, progenitora do sr, Vitor Malakovski, do
alto comércio local. Muitas serão as felicitações que
receberá dona Joana de suas amigas e admiradores
na feliz data natalícia. v

x x x

Dia 8 do corrente, data de muita alegria para
o casal, Manoel (Maria Adelina) Furtado, sua filha
Leatrice Terezinha estará colhendo mais uma rosa

no jardim de sua vida. A jovem-guarda animará a

festinha da alegria.
x x x

Dia 11 do andante festejando idade nova (I sr,

Alfredo Franco, o popular «Alfredinho» que por mui-
o tos anos animou na Rádio Canoinhas o programa
sertanejo, amigo sincero, merecedor de nossa admi-

ração, este colunista faz votos sinceros de muitas

felicidades.

UIIA POR SEMANA - MERITO: Existem pessoas

cujos defeitos lhe ficam bem; e outras que são tníe

"Iízes com suas boas qualidades. (La Rochetoucauld)

"Brasil-Export

levará

bilistica brasileira.o DOVO VW-IeOO Brasília E!

.

o. esportivo SP-2 serão apresen
tados pela Volkswagen do

Brasil Da Feira Internacíonal

<Brastl-Expcrt 73:., de 7
_

a 15

de novembro próximo, em Bru

xelas. Inéditos Da linha de pro-.
dutos da Organização Mundlal

Vclkswsgen os aois modelos
foram escolhidos pare represen
tar a p.mpre!!e em função do

seu evencsdo ejesign», o que
dará aos vísítantes fi oportuni
dade de comprovar o grau de

desenvolvimento e sofisticação

atingido pela indústria automo-

Brasília

A cBrasil export 73» ocupará
16.000 m2 e dela participarão
as mais expressivas. indústrias
brasileiras dos setores ds utili

dades domésticas, alimentsção,
autopeças, rnec â nica pesada, tex

til, artesanato e jóias. Além da

Voikswagen
.

do Brasil, outros

14 faodcaotel!! do setorde auto

veículos exporão automóveis de

passeio, camtnhões. ônibus, tra

tores, motoniveladoras e, inclu

sive, caminhões «fora de estradas

utilizados em obras de terra-

e SP-2

73"
plensgem, de mineração, etc.

Nos 100 m2 de seu estand»,
a Volkswsgen terá ao lado do

VW-3rasHia e do SP-2, elemen
tos do seu Departamento .de

Exportação e outros do Depar
tamento de Marketing, que
auxiliarão na montagem e de

coração das instalações. Também
estará presente, a <tradlng com

paoy» associada à Volkswagen
do Brasil, ai'lda em fase' de

constituição, e que, fi época da

mostra, então já operando, po
derá iniciar contatos visando
dinamizar particularmente o pro

grama de expartsção da VWB.

Aniversariantes da Semana
ANIVERSARIAM.SE

Hoje: a menina Ivana filha.
do sr, Ivan de Paula e Silva.

Amanhã: ss senhoras donas:
Julieta esposa do sr. Ubaldo
R. da Silva, Dirce Maria

esposa do sr, Nivaldo Roeder
e Anita Luiza esposa do sr,

Erwino Mews; os senhores:
Evaldo Plothow e Osvaldo
Wrublevski; o, jovem Sérgio
Wrrtblevski.

Dia 6: a senhora dona Lia
esposa do sr. Orlando Tremi;
os senhores: Dr. Mário Mussi,
Alfredo Roesler e João a.' de
Oliveira; o menino Carlos
Céear filho do sr. Waldomiro

Schulka.

Dia 7: o jovem João Alberto
Borges da Silva.
.

Dia 8: os senhores: José
Wardenski e Cândido A. Rocha;
o [ouem Guilherme Grosscopt
Neto.
Dia !): o jovem Bernardino

Cezar Pedal/o; a garotinha
Marilze filha do sr, Teodoro
Tarcheski.

Dia 10: o senhor João
Wúka; a senhorita Esmenia
Voigt; o jovem Silvio Lorenço
Watzko.

Aos aniversariantes nossos

sincer ós' votos de felicidades.

,
para

e

sem

Os

em co ato com senhor:

Iemente.

•

dos

agradam

SA

tira

documento"
O DO

de C,
no edifício do FORUM, desta cidade!

CARTÕES para o DIA DOS PAIS,
dos mais variados tipos, você escolhe na

Verde Ltda.Impressora Ouro
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CORREIO DO NORTE. 04-08.1973

Juízo de Direito da Coma.rca ·de . Canoinhas·- S,C

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

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

FÀZ SABER aos que o presente, Edital de

Citação virem, ou dele connectmento tiverem que,
por este Juízo e Cartório, se processam os termos

da ação Ordinária de Nulidade Parcial de Registros
de Nascimento, autuada sob n.? 5.Y51, requertaa por
Maria das Dores dos Santos contra Estaciita
Vieira Figueira, fícando pitadà a mesma Estacitia
Vieira FIgueira, brasileira, viúve, residente em

lugar incerto e não sabido, para, constatar, querendo,
8 presente ação, no prazo de dez tIO) dlas, tudo. de
acordo com a petição inicial e respectivo despacho
a seguir transcritos: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito
do Comarca. Maria das Dores dos Santos, brasi
leira, solteira, maior, domésttca, residente em E,io
dos Poços, neste Municipio e Comarca, por seu ali

sístente judiciário, infra assínado, cf. processo de

nomeação incluso, VE'm perante V. Exa., propor o

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

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

Alfredo Cândido Figueira desde o ano de 1955
até o seu fal@cimt'nto, ocorrido em 29 de setembro
de 1972 (doc. junte), tendo o casal residido nas loca
lidades de Trmbó Grande, Município de Santa Ceci
lie e de Rio dos Poços, neste Municfpio, sempre sob
o mesmo teto e como se cesados fossem e, tanto é
assim que, algum tempo' depois, casaram-se relíglo
I'amente. na paróquia de Santa! Cecília (doc. [unto].
2. Que, dessa união, 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.08 476, 477 e 478, às fls. 238 e 239; livro 'I,
no Cartório de Registro Civil de Timbó Grande;
Maria Salete, nascida em. 11 . de maio de 1961;
Ioonete, nascido em 17 de outubro de 1963 e Arlete,
nascida em 12 de novembro de 1964. registradas.
respectivamente, sob termos 24.294, fh. 5, livro 45;
27.069, fls. 200, livro 47 e 28.280, fls. 203, livro 48,
no Cartório do Regiatro Civil desta cidade. tudo
conforme se vê dos documentos juntos. 3. Que. seu

finsdo companheiro e protetor, Alfredo Cândido.
Figueira, foi casado cívllmente com Estacilia Vieira
Figueira, de quem não teve filhos e estava separa
do, de longa dota. ou seja, desde muito tempo antes
de seu concubinato com 11 requerente.4. Que, entre
tanto, por mera Ignorância 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 �ua esposa legitima, tratando-se; evidentemente,
. de falsa declaração, de vez que a requerente é quem
é a .verdadeira mãe dos filhos de seu eompanheíro,
acima mencionados. 5. Quer, por iS80" 8 Suplicante, I

promover ação aàulatóría . dos aludidos termos
. de

nascimento, exclusivamente na parte que se referem
à filiação materna que ali flgurã, para sua ulterior
retificação, no conformidade dos .ar tigos 121 da Lei
de Regtstros Públicos (dec, n.? 4,857, de 9 11-1939)
e 559 do Cô tígo de Processo Civil que determinam

que CdS questões .de filiação legitima ou ílegtnms
serão decididas em processo contencioso para a anu

lação ou reforma dO/llSsento». Nestas eondíçõss, com
base nos dispositivos legais apontados e ainda no

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

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

demais, interessados incertos. para, segundo o rito
ordinário !art. 291 do C,P.C.), responder a08 termos
da presente ação, a qual deverá ser [ulgsds prece
dente .para o fim de serem anulados, parcíelmente,

,
.

os registros referidos. com a declaração da falsidade
da maternidade ali constante, com a sua consequente
retificação, nos termos respectivos, onde se fará
constar ser o peticionária a mãe verdadeira dos regis
trados, tudo sob pena de revelia, ouvindo-se, também,
a Orgão do Ministério Público. Protesta-se por todo
o gênero de provas em direito admitidas, notada
mente pelo depoimento pessoal da requerida. depoi
mentos dos testemunhas . constantes do rol abaixo,
documentos, et. Termos em que, P. deferimento.
Canoinhes, 1.0 de junho de 1973. (as). Saulo Carvalho
II Assistente Judiciário. TESTEMUNHAS: 1,. Alfredo
Medeir(js Franco, brasileiro, casado; funcionário
público Municipal. residente nesta cidade. 2. Lucirie
Leite. 3. Sebastião Carlos Ferreira, ambos brasi
leiros, casados, operárros, residentes nesta cidade.
Data supra. (as). Saulo Carvalho. DESPACHO: u)
Expeça-se edital de citação do ré EstaciIia 'Vieira

Figueira, que se encontra em lugar não sabido �fls •

�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 •....!ieja publícàda por-uma vez no cDiário da

Justiça» .. , duas, no jornal local; b) Intimem-se. Em
18 de junho de 19'73. (as). Nicanor Alexandre Ramos
- Juiz de Direito:'. Para os devidos fins, mondou
o MM. Juiz de Direito, expedir o presente Edital

que. no forma da Lei, será afixado no lugar de cos

tume e publicado uma vez no «Diário. Ofíeíal do
Bstsdo» e duas vezes no jornal local cCorreio do.
Norte». O QUE CUMPRA. Dado e paesado nesta
cidade de Canoínhes, Estado de. Santa Cetaríne, ao�
vinte (20) dÍas do mês de julho de mil, novecentos

e setenta e três (1973). Eu, Zaiden E. Seleme,
Escrivão. o subscrevi.

NICANOR ALEXANDRE. RAMOS·
Juiz Substituto, em exe rclcío 1

Juízo de Direito da Comarca de Canoinbas'
Edital de Citação ,com o prezo de

'.

r
- Santa Catarina

-

trinta (30)' dias

.,

O Dr. Nicsnoe AlexaDdre Ra
mos, Juiz Substituto, em exer

cício na Comarca de Canoinhes,
Estado de SaDta CatariDa, Da

forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o presen
te Edital de Citação virem, ou
dele conheciml!.-nto tiverem que,
por este Juizo e Cartório. se pro.
cessam os eutcs de ação Ordiná
ria de I)e!'quite, requerida por
Ern�sto Felip. Pirmann, con
tra Walli Gassner Pirmann,
ficando citeds a requerida Walli
Gassner Pirmann,. residente
em lugar incerto. e não sabido,
para, querendo, contestar apre
seDte ação.dentro do prazo legal,
tudo de acordo com 8 petição ini
cial e respectivo despacbo, a se

guir transcritos: Exmo. Sr. Dr.
Juiz .

de Direito da Comarca de
Caooinbas. Ernesto Felipe Plr
mano, brasileieo, casado comer-

� ciârio, residente e domiciliado em

Marcilio Dias, deste município e

comarca, por seu procurador in
fre-aseinado (ut iastrumeato pro
cueatôeio .incluso) inscrito na O.
A.B .• Secção deste Estado 80b D.O

1.043, com escritório e residência
Desta cidade, comparece mui res

peitosamente à presença de V.
Excia. de conformidade com o

estatuido DOS artigos 316. 317
iociso IV, e 322 do Côdigo Civil.
Brasileiro e, artigo 291 e seguintes
do C6digo de Proceslo Civil. e

em consoDância com a Lei 0.°
963. em 10 de dezembro de 1949,
prepor a presente ação Ordinária
de .:cDesqulte» contra sua mu
Iber Walli Gassner Pirmann,
brasileira, de profissão e domicilio
ignorados, pelos motivos que pas.
sa a expor: 1.0) Que, o SuplicaDte
casou-se com' Walli GassDer PIr"
mann; perante o MM. Juiz de
Direito desta comarca, em data'
de 17 de jaDeiro de 1953, termo
lavrado às fls. 259 80b n.O 2.187,
do livre n.o 12 (doc. sob n.O l�.

'2. o� Que, o, casal encontra-se se

parado há mais de 17 (dezessete)
anos, ei8 que e mulber do Supli
caDte abendenou o lar conjugal
desde aquela data e não' maia re

gressou, e nem se tem noticias
dela. 3.0) Que o casal não possue
filhos. 4 o) Que o casal não possue
bens a serem perfilhados, conso

ante se observa pela inclusa cer-
.

tldão fornecide pela Oficial do
Csrtório do Registro' Imobiliário
desta Comarca. 5.0) Pelo expôsto,
vem o Suplicante com o devido
acatamento requerer, se digne V.
Excia, determinar a citação de
W�lIi Ga!lBner Pirmann, brasileira,
casada, por edital. eis que se en.

contra em lugar incerto e não
sabido, para, DO prazo assinalado
por V. Excia., contester a peesen
te Ação Ordinária de Desquite,
sob pena de revelia. [ulgando-se
ainda procedente a mesma em to·
dos os' seus termos, independen
temente da separação. de corpos,
p�r esta já existir de fato, para
a fiDal homologado o desquite, Da
forma da lei, ser a Suolicada COD

denada ao pagamento' das custas
proceesuaia e demais cominações
de direito. Protesta-se pela apre
seotação 'de todo o gênero de
provas em direito .admiridee, In
clusive. testemunhas e depoimen
to pessoal da ré, que desde já se

requer, sob pena de confesso, caso
não compareça a este Juizo. Ter
mos em que. P. e e. Defilrimen·
to. CaDoinhas, 21 de maio de
1973. (as.� AntoDio Weiofurter.
Rói de Testemunhás: 1.°)
Justino Finta, brasileiro, casado.
aóricultor, residente em Marcilio
Dia,. 2.°) Antonio Tadra, bra
sileiro, casado, operário, residente
em Marcilio Dias. 3.0� Walde
miro Batista Moreira, brasi.
leiro, casado. comerciante. resi
deDte em Marcilio Dias. Despa
chQ: «Cite.se por Edital o reque
rida, na forma dOI al·ts, 178 e

segs, do Cód. Processo Civil, com
o prazo de 30 (triota) dias; De.
signo o dia 28.9.73, às 14 horas,
para realização da audiência à
que alude à Lei 958 de 10.12.49.
Aflxe·se Ó Edital D8 sede do Jui
zo e publique-se uma vez DO Diá
rio da Justiça. II duas vezes em

jomal local. Cenciohés, 26,6.73.
(as.� José Geraldo Batista - Juiz
de Di-eitos. Para os devidos fins,
mandou o MM. Juiz de Direito.
expedir o peesente Edital que. Da
forma .de lei, será afixaQo no lu.
gar de costume e 'publicado uma

vez no «Diário Oficial do Estado»
e duas vezes ·00 jorDal local
«Corrl'io do Norte». O QUE
CUMPRA. Datado e paesado OfS

ta cidade de Canoinbas, Estado
SaDta Catarina. aos dezenove (19)
dias do mês de julho de mil, no-
vecentcs e ."teDta e três (1.973).
Eu. Zaiden E. Seleme, Escrivão, o

subsceevi, 1

Nicanor. Alexandre Ramos

Juiz Substituto, em exercício.

Certificado
'extrav_iado

José Lino de Souza, de
clara par!:). os devidos fins,
que extraviou o Certificado
n.o 214397, da Rural Willys,
ano 1966. Ficando o mesmo
sem efeito por ter sido re

querida a 2a. via.

RIGES

em

Paga .a

Ido São Clemente

L� .�__�

•

veis'�ntana
�ra,a Lauro

CANOINH�S -:-

494

Catarina

Revende os aia

melhor preço da

desconto, õu se

em 11 meses.

CIMO"
\

' no

A vista com 20% de

Antes de c�prar, verifiqu�\8 nossos preços,
.

•. �An1t E· �
,e veJa Ia, . van agens. mais u,\rato comprar

...,/ ._

·Ol·� "MOVEIS CIMO", aqui em Canoinhas.
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Notas Esparsas
Bmbarcou rumo a Europa, de Canoínhss vai adquirir imó

para uma temporada de dois vel destinado à construção de

meses, mais precísemente na ;a,rmazéns para estocagem.
Alemenha, o sr.. Hugo Schmidt, -

que se fez acompanhar de sua ,x :li. x

exma. esposa.

x x x

Muito animado e bastante
concorrida a tradicional Festa
do Colono realízada domingo
último na locaÍidade do Paraoo.

x x x

Faleceu em São Paulo, há
duas semanas, o sr. Acary Mar

condes, aqui bastante relecíoua

do, deixando viúva e dois filhos.

x x x

Também faleceu em Curttlbe,
�8. feira, última, a veneranda

�ra. Berths Caoteli Fernandes,
viúva do saudoso industrial sr, :

Manoel Fernandes Luiz.

x x x

I
O Frigodfico Canotnhas ,3.A",

FRICASA, que deverá iniciar

8S suas atividades dentro em

breve, adquiriu o imóvel, junto à

rndústríe, do sr. Evaldo Carneiro.

x x x

Estéve em nossa cidade ins

pecionando os serviços do abas
tecimento de égua, o engenherro
Dr. Doricy Guariza, do Banco
Nacional ue HII bitação.

li: X X

A Cooperativa Agro ..Pecuária

II

Atrações para os festejos do
nosso Jubileu de Ouro, Ary,
'famO&o pianista das noites ce

rtcces, Claudia Barroso, em

excursão pele região e Alvarenga
e Ranchioho, tão do go�to do
nosso interior.

x x x

Muito comentada e apreciada
a nova iluminação da cidade,
como o novo sistema de at bo

rização adotado, abrangendo
todas as ruas.

U,m verdadeiro schr.w de

civismo e beleza também nu.

Jubileu, com o tremular das

bandeiras Nactonal, Estadual,
'Municipal e das Nações, Ame

ricana. Alemanha,Sirio-Libanesa,'
Italiana, Polonesa e Je poneas,
estas com profundos vínculos e

raízes em nosso desenvolvimento.

x x x

Pelo cempeonato da LEC, em

única parttda, no Municipal, o

Botafogo passou pelo SOSSl!go
pelo marcador de 3 a 1.

Em prosseguimento. teremos

smachã, em Marcílio Dias, São
Bernardo e Sossego e no Muni

cípal, o jogão, reunindo Botafo

go e Rrgesa, <:
Vamos todos prestigiar o

nosso esporte amador.

Novos Cartões de
Identificacão do

�

Contribuint�
A Delegacia da Receita Federal de Joinville está

alertando os contribuintes do Imposto de Renda-Pessoa

Física que, por diversos motivos ainda não receberam os

novos Cartões de Identificação de Contribuinte, sobre a

necessidade de' procurá-los eom urgência nas repartições
da Receita Federal, bem como nos Núcleos de Assistência

e Oríentação Fiscal � NAOFSI • posto que nestes locais

encontram-se à disposição conjuntos envelopados conten

do o novo «CIC».

matrimoniaJ
Contraiu matrimônio sã

bado passado na Igreja
Evangélica em Florianópolis,
o Asp Of Víeland Krieck
com a jovem Raquel Maria.

Após a cerimônia religio
sa, os convidados foram

recepcionados na Churras
caria «Guaciara».

Ao novo casal, Comando,
Oficiais e Praças apresen
sentam os sinceros cumpri
mentos e votos de perene
fplicidades.

Certificado

extra viado
E. KELLNER & CIA.

LTDA. comunica para os

efeitos legais, que extraviou

o Certificado ao caminhão
marca Ford, cor marfim e

verde, placa DA-0557, fi

cando o mesmo sem efeito

por ter sido requerida a

2a. via.

Registro Civil

EDITAL
Mari Góss Glinski, Ofi7{�1 do Re

gistrO�()iVil do Distri�q,. de Paula
Pereír , municipio e l,!0marca de

C!anoi �as. Estado dei Santa Cata-

,

nna, et\ I
Faz si\ber que pretendem casar:

Juvino

de\�meida
e/Iracema Cytiaco

de Souza, Ie, natupal deste Estado,
nascido e Três Barras, no dia 8
de agosto e 1936;' lavrador, viuvo,
domiciliado le residente neste Dis
trito; filho d� Ac;lolpho de Almeida

e' dona Gqrçul1na Goes. Ela, na
tu I-do Paral\á, nascida em I:Ubeiro,
no dia 12 de �gosto de 1920; domés
tica, SO,lteira,,d�miCiliada e residente
neste Distrito; _�ilha de João C. de
Souza e de

-dOn\BraSilia
de Brito

e Souza.

Apresentaram S documentos exi

gidos pelo CÓdigo\ Civil art. 180. Se

alguém tiver conhecimento de e;xistir
algum i,mpediment� legal, acuse-o

para fin,s de direito.

Paula P�reira, 21 dJ, julho de 1973.

Maria GÓS8 GÍinski
Oãcíal do Registro Civil n

ate em

'- -

lfredo de Oliveira Garcíndo, Pref
Municipal e Canoinhas, convida as aut ida

des civis, mInares, eclesiásticas aos e abele

cimentos de ensino e ao Povo em g ai, para
assistirem dia 6 de��agosto, segun -feíra,' às
18, horas, na Praça Lsuro Müller. a chegada
do FOGO SIMBOLICO DA P TRIA, que
será trazido à Canoínhas, de ua passagem
em Jaraguá do Sul, na Reta io de Janeiro -

Porto Alegre, em homenagpm ao centenário

de nascimento do pai ,á aviç o ALBERTO

SANTOS DUMONT.
'

Pelo compar cimento de todos mais

este ato cívico.� (;an.oinhas, agradece.

Alfred�e �

Oliveira Garcindo
/' Prefeito Municipal

ClubeLions
Gabinete,

Itajaí

•

Inaugura

Odontológico
em

Fpolis, 21/07/73 - o Lioris Clube Itajaí Verde Vale

inaugurou hoje naquela cidade um gabí
nete odontológico que objetiva prestar atendimento à

classe estudantil e aos trabalhadores rurais do município.
O gabinete odontológico ficará situado na Casa do Estu

dante, de Itajaí, recuperada pelo Lions com auxílio da
,

municipalidade.

Todo equipamento para -montagem da'" clínica den

tária foi adquirido pelo Distrito L-lO, através do Minis

tério do Trabalho e Previdência Social e da Delegacia do

FUNRURAL, 'segundo informou o presidente de divisão

daquele Clube, Noemi dos Santos Cruz, Altas autoridades

estaduais e municipais estiveram presentes ao ato de

inauguração.
BENEFíCIOS v

O sr.. Noemi dos Santos Cruz ressaltou também

que o benefício constituiu-se num fato, inédito no país, já
tendo alcançado seus objetivos na primeira etapa de seu

trabalho de atendimento no campo de saúde aos habitan
tes de Itajaí. O Clube Leonístico lá existente' já -possui
elaborado um programa de assistência de convênios que
p,revem a aquisição de uma ambulância e outros auxílios.

A partir da próxima segunda-feira os estudantes e

os agricultores do município já poderão usufruir dos be

nefícios que a clínica lhes prestará: O atendimento será

gratuito e incluem vários serviços odontológicos tais como

profilaxia, restauração, ensinamentos de higiene oral e

medicamentos. de acordo com os requisitos exigidos pelo
Ministério -do Trabalho.

e

•
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