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Isso de escrever sobre viagens é coisa assaz difícil.
Até mesmo os grandes escritores raramente conseguem
fazer uma narrativa atraente. Mas alguns aspectos do

nosso Nordeste, de interesse para nós sulinos, merecem
ser registrados.

Chama a atenção, desde logo, a quantidade de

gente nas ruas. Qualquer lugarejo tem mais pedestres
na rua que' as nossas grandes cidades. Parece até

que vivem na rua, não se recolhem nunca. Não admira

que mesmo as pequenas cidades tenham populações
enormes!

'

O motorista nordestino dirige com a mão na

buzina, nunca diminui a marcha. É urna loucura. Mas
também não diz palavrão, não xinga respeita a mãe

do próximo.
A arte está no -sangue do povo. Em toda parte

há expo ições de pintura, de cerâmica popular, de

artesanato em madeira, couro, metal. É tal a varie

dade que não se sabe o qU!! escolher, e isso em

qualquer das capitais da região.

O pintor sergipano Oginaldo foi o que mais me

impressionou. Seus quadros são realmente espetacu
lares, mas infelizmente os preços são 'mais ainda. Na

Bahia, a tapeçaria é. uma indústria e um tapete che

ga a vender-se, com facilidade, por vinte mil cruzeiros!

O Hotel Tambaú. em João Pessoa, é de humilhar

pobre. O mesmo ocorre com o Estádio� Rei Pelé, em
Maceió, E a praia de Atalaia, em Aracajú mete no

chinelo qualquer das nossas. É triste, mas verdadeiro.

E ainda está por explorar. só agora foi concluida e

asfaltada a avenida da orla.

Recife é aquela coisa. O sociólogo Gilberto Freire

autografava o seu último livro, num teatro local O
Páteo de São Pedro, com a Igreja no centro e as

lojíuhas de artesanato ao redor, com bares ao ar livre,
é um espetáculo diferente, colorido, barulhento, berrante.

Satvador a metrópole negra do' país. cheira a

óleo de dendê. É uma cidade misteriosa. A cada passo
a gente topa com personagens vivos de Jorge Amado.

O Mercado Modelo, a Feira de São Joaquim e os

terreiros de danças folcló-ícas pagam a viagem. Mas

há muito mais: Igrejas, museus, exposições, comidas

típicas, praias, �música. E, para variar, a Casa de Rui
Barbosa.

Tem .aínda a Lagoa de Abaeté, lagoa preta e de
areias brancas, segundo Dorival Caymmi. E lá eu es

tava quando alguém me bate nas costa:

- Olá, Enéas, você por 'aqui?
Era o Waldemar da Silva Filho, o «Caruso»,

vereador na nossa briosa Ilhacap.

Afinal, é pequeno ou grande o Brasil?

Confirmada para dia 24 visita do Presidente
Fpolis-05-09-73 - Foi Ofi

cialmente marcada pua o

próximo dia 24 a visita do
Presidente Emílio Médici a

Florianópolis, com a finalidade
de receber a Medalha do Mé
rito Anita Garibaldi, que lhe
será entregue pelo Governa
dor Colombo Salles. O Chefe
da Nação virá a Santa Catarina
acompanhado dos Chefes dos
Gabinetes Civil- e Militar da
Presidência da República, do
Chefe do SNI e de outros
assessores. Chegará a esta
Capital na parte da manhã,
seguindo viagem à tarde, com'
destino a Porto Alegre.
Durante todo o dia de ontem
integrantes do Destacamento
Precursor da Presidência

da República acertaram deta
lhes da visita presidencial,
junto ao Governador do Estado
e ao Grupamento do Leste
Catarinense, tendo inclusive
se avistado com o Governador
Colombo Salles.

Ano XXVII Canoillhas - Silnta Cdtarina, 22 de setembro dê 1973 - Número 1241

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

CAIXA POSTAL. 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SÁBADOS

PREFEITO RETORNOU D_A CAPITAL
O Prefeito sr. ALFREDO DE

OLIVEIRA GARCINDO, acom

panhado do engenheiro dr. Leo
nes Greipel, esteve em Floria

nópolis, onde tratou de impor
tantes assuntos de sua admms

tração. Junto a COHAB - SC,
tratou do financiamento pelo
Banco Nacional de Habitação,
para o asfaltamento até' o Fri

gorífico, partindo da Rua Getulio

Varges, obra a ser iniciada em

janeiro próximo. cuja lei auto
rizativa já se eucuntrs em nossa

Colenda Câmara Municipal afim
de ser aprovada.
Também ficou assentado, juoto

a empresários de Florianópolis, J
a construção de um moderno #

hotel em nossa cidade, com 8/
,:7

participação da Prefeitura cJríÍ
o respectivo imóvel. A docu_,..men- atuais hotéis da cidade; em que

teção necessária está sendó con- pesem os esforços de seus prn
cluida e a obra deverJtYser íni- prtetártos, não atendem as ne

ciada ainda no co,lente ano, cessidades do momento.

para ser entregue �ntro de um ,

ano. A con6tluç�6, com 56 apar- Temos tido casos, o que é

'tementos e 2 �rlites, comprende-
' lamenrâv-I, de muitos viejantes,

rá também i�talações para res-

taurante ��jas no andar. �érreo. 'JA' - ESTAMOS
- A

pr�fe
ura

co,
m a participação

do ímé el, passará a acionista

do g nde emprendimento. OI>

São
cem

Bento,
anos

O co-irmão vizinho município
de SÃO BENTO DO SUL e8tá

festej8nrio, desde ontem, o seu

centenário de fundação.
Uma grande programação está

sendo cumprida, com término

previsto para o próximo domingo,
dia 30,

MuniCípios dos mais destaca
dos da regtão norte e também
do Estado, formou seu desenvol
vimento e progresso, com o tra

balho e com a música, cantando.

Canoiohas tem profundas rai
zes com São Bento, desde que
sãcbentenses de escól, entre os

quais os Olsen, Ritzmann, Wiese,
Schíndler, Wordell, Ziperer e

outros, aqui vieram ajudar: o

nosso desenvolvimento, sendo,
o próspero distrito de Marcilio
Dias um exemplo.
'Ainda da mesma área, os

Munhoz, Lima, Cubas, Machado,
Grosskopf, Kohlsr, Muhlmann,
Scheide, Rank, Wagner e outros.

Os nossos representantes nas

Casas L�gíslattvas, Deputados
Aroldo Carneiro de Carvalho e

Durante sua permanência Benedito Therézio de Carvalho
em Florianópolis o Presidente Netto ali sempre gozaram de
Médici deverá fazer uma ví- largo Prestígio com sólida base

I
sita à nova sede da Associa- e leítoral,

,

ção Catarinense de Reabílíta-. O Prefeito sr. Alfredo de Olí
ção. Participará de almoço.I veira Gsrcíndo lá esteve ontem
intimo no Palácio da Agronô-'. participando das solenidades de
mica e na parte da tarde, no' abertura dos festejos e também
Palácio dos Despachos, será

'

levando o complexo quente de

agraciado com uma Medalha todos os canótnhenses, na pes
do Mérito Anita Garibaldi, após soa do nu digno e dinâmico
O que, no mesmo local, con- Prefeito, sr. Osvaldo Ziperer.
cederá várias audiências. Parabéns São Bento do Sul.

I na falta de hospedagem, mesmo
am ép cs normal, se obrigarem
já tarde da noit.. , e procurarem
aeomcd ção no hospital e até
no quartel do 3.0 Bàtalhão da
Polícta Militar aqui sediado, no

que, felizmente, foram atendidos.

PRIMAVERA
Desde ontem, dia 21 de setembro, entramos na Estação

Primaveril, após 'um longo inverno, com muita chuva, húmido
e frio, com algumas fortes geadas.

ESperamos que com a mudança de estação, o tempo
melhore, baixem as águas de uma das maiores enchentes dos
últimos tempos, a segunda, no corrente ano e a vida da

'

ci

dade, em decorrência, volte a sua normalidade, prejudicada
que está ainda em todos os seus setores.

Com a primavera, entramos também na Festa Anual
das Árvores, que compreende o período de 21 a 27 do cor

rente mês. A respeito, o Agente do Posto do lBDF em nossa

cidade, sr. Cezar Borges, distribuiu folhetos alusivos às
escolas e outras repartições.

SEMANA DA COMUNIDADE
18 Q 23 de setembro

"Canoinhense, o desenvolvimento de nossa comuni
dade também depende de você, de sua inteligência,
de seu amor ao próximo, de suas habilidades e de
seu esforço cooperativo."

Poema Social
Ninguém vive só ...
Mesmo as estrêlas do céu vivem juntas,
Mesmo as águas do oceâno se espraiam ao mesmo tempo,
Mesmo as lágrimas vêm junto dos sorrisos ...
Ninguém vive só ...
Mesmo os grãos de areia no deserto dançam em

uníssomo, no bailado da brisa;
Mesmo as 'folhas pequenas dos arbustos verdejantes
dormem juntas,
Mesmo os pássaros aderem à revoada ...
Ninguém vive só ...
Mesmo as pedras procuram o caminho, porque 0- ca
minho sempre tem homens ...
Mesmo as flores procuram o jardim, porque o jardim
sempre tem esperanças ...
Mesmo o perfume procura as flores, porque as flores
encerram ilusões .

Ninguém vive só .

E nesta grande harmonia de conjunto, neste
inimitável poema de sociabilidade, procuremos situar
nos como Homens, abandonando a idéia do eu, do
individualismo, do egoísmo. _

E, aderindo a rima do "Nós" aberto, confiante,
construtivo, comunitário.

Setor Regional da, CNAE de Canoinhas-SC
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Publicação Oficial da

Canoinhasefeitura Municipal· de
29/73 - D_ V_ Q,!PREÇOSDE

são ",tê 150 di&.s aIiós o referido
julgamento. ,/

/
- A Prefeítúra Municipal for-
necerá tão/ somente

.

a Pedra
Britada � �o niadelramento.

- Os pagamentos serão divi

dioo,s de acordo com a proposta
vencedora, em st'is (6) presta
ções, contados 60 dias, após o

julgemento .

Formas: 600,20 m2

Ferragem: 7.569,00 kg
Concreto: 66,96 m3

2) Condições:
- Inicio da Construção até 30
dias após o julgamento; conclu-

O Prefeito Ictpal de Ca-
·

notnhas, Estado d Santa Cata
rina, torna público 'Para conhe
cimento dos interesi: dos, que
fará rea!izar no dia 01/10/73,
às 9,00 horas, no Edi{ic desta

Municipalidade, TOMA'D DE

PREÇOS, na forma da Legisla
ção vigente, para construção de
uma Ponte em Concreto Arma-:

do, de acordo com as condições
abaixo:

stção do Rio Agua Verde, no

prolongamento da Rua Paula
Pereira, com as seguintes carac

ter ísticas priocipais:

Vão: 11,00_ m

Taboleiro: 16.80 m x 14,20 m

1) Obra:
Ponte em seco, para transpo-

VIAçAo E OBRASDEPARTA ENTO DE
.P�virnentação

....--------------------..---------
Asfálticá - O preço deverá ser apresen

tado pelo valor global da Obra.
numa única parcela, constde
rendo-se a Obra Concluída, pela
última desforma. Os serviços
de terraplenagem, exceto 08 das

fundações, correrão por conta
da Prefeitura.

PROPRIETARIOS Frente Pavím. Cota/m2 Pavim.

Cr$

14,50 73,54 1.614,80
25,80 130,86 2.878,92
25,00 126,80 2789,60
15,00 76,08 1.673,76
22,50 114,12 2.510,64
41,60 21l,OO 4.642,00
20,7U 104,99 2.309,78
20,00 101,44 2.231,68

. 1'�,00 78.44 1.725.68

27,00 117,67 2.588,74
37,6'1{ 163,87 3.605,14
82,60 359,99 7919,78
40,00 202,78 4461,16
20,00 101,J9 2.230,58
20,00 .101,39 2.230,58
40,00 202,78 4,461,16
13,20 66,91 1.472,02 ;

.

6,60 33,45 735,9()
20,00 01,39 2.230,58

.1"

20,00 101,�9 2.2·30,58

530,10 ml �.570,28at2 5'G.546,16

Passeios

c.s
Passeios

Cota/M2
Rua

. -411,03
731,43
708,75
614,25
637,83.

1.179,36
586,80

1.023,75
936,00

1.404,00
3.484,00
1,610;70

45,67
.81,27
78,75

. 4·7,25
70,87

13 \,04
65,20
78.75
72,00
108,00
268,00
123,90

Odilon Davet
Odilon Davet •

Dalson Dalla Barba
Roberto Steierlein

· Dalson D811a Barba
Sindicato dos Trab Rurais
Francisco T. Bojarskí
Jorge Schwrtz
Jorge Schwrtz
Ubaldo R. Silva
Mitr.a do Bispado Lages
Mitra do- Bispado Lages
Mitra do Bispado Lages
Carlos Jankoski·
Siegfrid Olsen
Joãc Cararo
José M. de Souza
Mario J. S. Carvalho
João Gap&ki
Ecu, Luiz e Sérgio
Sawadski

12 de
.»

» »

lt »

» »

lt »

» lt

't »

Trav. 15 Novembro
» lt

» »

3) Julgamenfo:
Será processado até o dia

05/10/73, reservando- se o direito
de aceitar a proposta que lhe

parecer mais vantejosa, anular

total ou parcialmente a Tomada

de Preços, sem qUI! caiba aos

licitantes o direito de Interpe-
. lação de qualquer espécie.

,. »

Frei MenandroKamps
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

lt

Demais informações, e exame

das plantas, no Departamento
de Viação e Obras.

374,22
187,11

41,58
20,79

»

»

»

li)

lt

lt

Cenoinhas, 14 de setembro

de 1973.

Alfredo de Oliveira 6arcindo
Pr"fdto Municipal

»

13.889,231.233,07m2
Canoiohas, 14 de setembro 'de 1973.

Leones Grelpel - Diretor de Viação e Obras
.,

Alfredo de Ol.lvelra Garclndo - Prefeito Municipal
.;

Municipal de Cenoinhse, Estado de "Santa Catarina, no
010 de lual atribuiçõel, resolve: -,PORTARI.A N. 96/73PORTARIA N. 94/73

O cidadão Alfredo de Oliveira Geroindo, Pref'llito
Municipal de Canoinhes, Estsde de Santa.Catarina,
no 0.0 de loal atribuiçõe., reselve:

Concede, Gratificação Adicional
De acordo com o art. 15 da Lei n.O 970 de 21-571

A LIGIA. ·SCHIVINSKI. exercendo o cargo
de Esceiturâne, Padrão C,E 5, mail 5% (cinco por -

cento' de adicionsl sobre vencimento. poe ter completa.
· do 15 (quinze) ano. de lerviço público a partir de LO
de egosto de 1973_

Canolebes, 03 de -agoato de 1973.

(ali) Alfredo de Oliveira Garcindo
Prefeito Municipal

E.ta Portaria foi regittrada e publicada
partamento Admini,trativo· na data supra.

�all) José Bonifácio Furtado
Diretor Adminiltrativo

O cidadão Alfre!lo de Oliveira Garcindo, Prefeito
Municipal de OmoinlÍal, Estado de S"nta Catarina, no

d ib
./

I
\

010 e IUal atrí uJcõe" reio VI:
.

:ÉFE TU AR

CONCEDER GRATIfICAÇÃO
Ao Iuncionârío LEONES GREIPEL, .Diretor do,

Departamento de Viação e Obrai, a qnantia de Cr$
5.088,00 (cinco mil e oitenta e oito cruseiros}, por di
verlOI lerviçol têonicos pre.tadol à Prefeitura Munici

pal fora. de expediente Dormal inclueive a elaboração
dai plantai deltinada. ao Laborat6rio de Sementei
convênio Bra.iI Alemanha.

Cenoinhae, 03 de agolto de 1973.

(ali} Alfredo de Oliveira (Iarcindo
Prefeito Municipal

E,ta Portaria foi regiatrada e publicada no De
partamento A1miniltrativo Da data aupra.

tall) José Bonifácio Furtado
Diretor Adminiltrativo

,

Pagamento' ao funcionário IVILASIO COELHO,
da quantia dê Cr$ 500,00 (quíuhentos cruseirçs) measal
até dia 31 .de julho corrente, a partir de 16-0S:73, por
lerviçol �ieltadol ao Setor de Arrecadação.

C,rnoinhsl, 03 de agoato de 1973.
!

.

,..(all) Alfredo de Olioeira Garcindo
.I Prefeito Municipal
I

/ E.ta Portaria foi regiltrada e publicada no

/()artamen�o Admini.trativo na dato supre,
i
/ (ali) Jose Bonifácio Furtado
./
/

Diretor AdmioÍttrativo

,I

De.

no De-

,
r
, PORTARIA N. 97j7':?

PORTARIA N� 95/73 li
O cidadão Alfredo de Oliveira Garoindo, Preíeito

Municipal de Canoinhee, Eetado de Santa Catariôa, DO

UI') de IUU atribuiçõe., resolve. /
I

.

Contratar nos te,mos do Ato Complementar n ?

52 de 2.569, conforme parágrafo lo, item III
.�

I

A JOSE MEDEIROS, para exercér ai' fuoçõe. de

profenor na Eseole Municipal de Pobte de Tamanduá
no período de 31-07.73 a 31-09-73,' para lubltituir 8

Profenora Maria de DeuI Litz P�teira, com vencimento
menlal de Cr$ 144,00 (cento e quarenta e quatro cruzeirol).(

A Senhorinha Teixeira �. Aoiol, para lub,tituir
�

por 90 (noventaD 1ial a Profellora titular de E.cola de
Entre -Riol no período de 1.°-8-73 a 1.°.11-73, conforme
atei tado médico com vencimento menlal de Cr$ 230.40.

(lanoinhal, t3 d,,· agolto de 1973.

Call) Alfredp/de Oliveira Garcindo
'Plefeito Municipal

�CRETO N. 444/73
,

O cidadão Alfredo de Oliveira Garcindo, Prefeito
Municipal de Canoichee, Eetado de Santa Gatarina, no

010 de lua. ateihuições, relolvea
De acordo com o art. 13, item 'n e art. 38, parágrafo
único da Lei 0.° 413 de 24-03·73

NOMEAR

ELICEU LACAVA, hraaileiro, calado, para ocupar
o cargo em Comillão de Te.oureiro, Padrão C.C.6, a

partir de ).0 de ago,to do corrente ano.

Canoiohal, 03 de agoltá de 1973.

Call) Alfredo de Oliveira Ga,cindo
Prefeito Municipal

E,ta Portaria foi regiltrada e publicada no De·
partamento Admini,trativo Da data lupra.

.

(ali) José Bonifácio Furtado
Diretor Adminiltrativo

o cidadii,p Alfredo de Oliveira Garcindo. Prefeito
Municipal de Canoioha8, Eetado de Santa Catarina, oo

UIO de lual atrihuiçõel:
•

. Coneideeandc. ai Festividadee Comemor.stival ao

Jubileu de Ouro delta cidade de Cenoinhee
-

DKCR. E TA
Art. 1.° - Fica co�.iderado Feriado Municipal,

apenai nelte exercício, o. dj'� 24 do corrente (.exta-feira) ..

Art. 2.°":... O pre,ente Qecreto entrará em vigor
na data de lua publioação, revogadaI ai diepoliçõel em

contrário. \
. '\:.

'

Canoinhal, 22 de agolto de 1973.

(all� Alfredo de Qliveira G ,cindo
Prefeito Municipal

Elte Decreto foi regiltrado e public do DO De
partamento Adminiltrativo nlÍ data topra.

(ali) José Bonifácio Furtado
Diretor Admini.trativo

E,ta Por ria foi regÍltrada e poblicsda no De-
partamento miniltrativo nl1 data lupra.

�all) José Bonifácio Furtado
Diretor Adminiltrativo

PORTARIA N. 98/73
O cidadão AlfJado de Oliveira Garcindo, Prefeito
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Departamento Autônomo de Saúde Pública

Centro de.Saüde de (anoinhas
o Centro de Sáúde de Canoinhas, convida os Srs.

abaixo relacionados, considerados aptos para o Serviço
Militar, para comparecer a esta Reparfíção a partir
do dia 24 de setembro até o dia 28 do corrente mês das
8 às 12 horas, para submeter a Exames Médico fio.l:

Adir Rodrigues França, AiltoD Luiz Schiessl, Altair Bileski,
AmiltoD Batipta Mor�ira. Antonio Alves Gonçaivel, Arnaldo El�io
Mew<t, Eugenio João G-abas. Faury Scbveiczvski, Ferdinando de

Paula, Francisco de Assis Martins, Geraon I\crcio Mokwa, Ivo Ro
berto Me'legola, Joio Betillta Leite. [oão Marcelino Dias, Luiz Zeca

luaoe, Marcos Kruger dos Santos, Maurício Bail, Nazlr Nunes da

Rocba, Nereu Naimburg Noberto José Tavares, Oevstdo Saochuki,
Regioaldo Gwsskopp, Sidilon José Sabatke, Silvio Kitzberger, Wilson
de Azevedo Coutinho, Antonio Silvio Pontarolo, Augusto Tomczyk.
Deuelides José Petters, Domingos Poltronieri. Eduioo Franz. Fernando

. Jo�é Piotrowski, Fernando Sarda, Geraldo Grosekopf, Israel Dias dos

Santos, Jaime Muehlb!luer, José Corrêa. José Eatrizer, José Francisco
de Brito, José Moacir Pmheieoe, José Ricardo de Jesus, Lauro rle

Carvalho, Luiz Cesar Reinert, Miguel Batista Alves, Osvaldo de Lima,
Sérgio Boreck. Silvino Schiessel, Lsudelino Ferreira, W&ldemar Alves

Pinto, 10sé' Aire Pinto, Altamir Waldemar Pilaty, JolIo Augusto
Kuchnier, Antonio Gentil dos Santo•• Ioão Bueno da Silva Filho, Ivo
Fregoso, Sérgio Aotonio Scopel. Pedro Ferreira, Sérgio José Alves,
Orlando lanko@ki. José de Jesus Rodrigues, U.waldo Wun8ch, JolIo
Cuzio, Ernesto . Suckow Filho. Miguel Deroetrio, Nelci Rodrigues
Ferreira, Luiz Cesar Homen, Haroldo Pinto de Alm�irta, Adhemar
Granemann de Mello. J08é Luiz Furst, Aristocilio Renato Cornelsen,
Gilberto de Oliveira, Eloi Veiga, ApoliDario Leonides BI\Y. Leouardo

Saçala, Ivo Gomes,· Emidio Lincoski, Marcos Ant"nio Wendt, Usni
Carlos Pires, Mi'ton Noga, Sebastião Fernandes doa Santos, G'lrson
de Paula e Silva, Celso Alvea Elias,H'tmilton Justino Vieira, liandir
Freitas, E.win Cherem Schwarz, José Drosdek, João Rogério Ponta
rolo, Antonio Maurício Wendt. Erico Baukat. Francisco dos Santos,
Haroldo José Muller, José Alves da .silva, Rogério Santoa Lima e

Antonio Salvador Cesar Krwiecien.

Canoinha., 17 de setembro de 1973.

Tadeu Pecharka - Oficial Administrativo 5.0 D.S.
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ftegistro Civil ___; EDITA·L
Sebastião Greio Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do

Re�i
ro

Civil do município de ajor
Vieira, Cumarca de Can nhas,
Esta�o de Santa Catari

Faz saber que pretend m C8Sar:

Antonio de }elu. R· drigue. e
Olandina Xavier d • Santos.
Ele,Datural dest� 1I:s ado, nascido
em Toldo de Cima o/município,
no dia 13 de arço de 1949;
lavrador, solteir, d(lmiciliado,
e residente nest município; filho
de

OteCilia�o
igues dos Santos

domiciliada reside.ate neste

município.
Ela, natural este Estado, nascida.

neste município, no dia 18 de

agosto de 1953; doméatic8, sol

teira, domiclltada e esidente
neste município; filha tie Rufino
Cardoso dos Santos � de dOQa
Francisca Xavier L ite, .domici:'
Hados e residentes n/município.

Apresentarem s documentos

exigidos p�lo. C digo Civil art.
180. Se algué �iver conheci
mento dE'! exis Ir algum impedi
mento I�gal cuse-o para fins
de dirt'ito.

Major Viei a, 17/9/1973.
Eunice M�hado dA Coda

Escrevente Juramentada n

Sociais
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: a exma. viúva sra.

dona Joana Todt; a sr. dona
Olioia esposa do sr. Eipidio
Borges da Silva; os jovens
gêmtos: Orlando e Oswaldo
Grosskopt; a srta. Laura
Schroeder; os meninos: Saulo
filho do sr. Simão Marão 8ecil
e Mátcio filho do sr, Acl Ab
dala José.

Amanhã: a sre. da. Cecilia
esposa do sr. Jacó Scheuer;
o jovem Antenor Sconhetzki;
o menino Paulo Si/as filho do
sr. João Taporowski.

Dia 24: as senhores donas:
Violeta esposa do sr Douglas
Benkendort, residente em

Castro-Pr, Wanda esposa do
sr. Zeno B. Ribeiro da Silva
e Leonora esposa do sr. Sér»
gio Carvalho; os senharest i:
Euclides Bueno e Venceslau
Vepech; a srta. Maria Eliza
bet Stockler Pinto; o menino
Wilmar Antonio filho do sr,

Amir Ilranemann.

Dia 25: a exma. viúva sra.

dona Lzabel Friedrich; o sr.

Wilmar Friedrich; o jovem
Aloisio Bockor.

Dia 26: as srtas.: Arlete
Voigt e Terezinha Bialeskit,
o menino Alfredo Cesar filho
do sr. Attreao Dreher: a me

nina Mauren Rosi filha dó sr.

Alfredo Guilherme Knüppel.

Dia 27: as senhoras donas:
Nair esposa do sr. remando
Freiberger, residente em Sal,
seiro e (Ietulia esposa do sr.

Este/ano Lucachinski; o sr.

Cornélio Tremi; a srta. Zenita
Babireski; os meninos: João

. . I

Edison filho do sr. Waldomiro
Medeiros e Orlando ··filho du
sr. Orlando Nflscimento.

Dia 28: a exma. viúva sra.

dona Isabel Wendt; a sra.

dona Marguit esposa do sr.

Carlos Bockor; o sr. Alexàndre
Blosfeld; o menino Oriel filho
do sr. José A. Pereira Sob.

Aos aniversariantes nossos

melhores cumprimentos.

Certificados
extraviados
Foi· exkeviado um Certificado

de Registro 0.0 270718 de um

caminhão FNM, placa DA· 01�9,
azul, mQtor 1610-55142, aDO 196tt,

.
chusis n.o CH: 4.03513425, 6

cilindros, 150 HP e também o

Certificado n.o 379540 de um

Reboque Schiffer, ano 1964, cor

laranja cromo, plana· DA 0798,
de propriedade oe MU8Si Transp.
Com. e �epr. Ltda.

Declaramos pelo presente que
torna-se sem efeito, pois será

�mitido segunda vi.8 dos mesmos.

Qualquer informação pelo fone
252 ou na firma Abrehão Mussi

S/A Indf e Com. na Rua Sena

dor Felipe Scnmidt, 334.

,--"I�---------------------
Cine VeJa Gr u z

"

SUCESSOS)(O
• cena, 14 ann. - programa duplo

1.0 fílme: Espetacu r filme de guerra todo colorido:

QUANDO VALENTES M«RREM
2.°

fIlmeÔorC��vC
ilrne

DcOensS�CULÓidO:
DOMINGO, dia 25, em .enõe., com 4 filie. diferente.

.

às 13,45 hora. - em ·matinê _7/,1 censura livre
�. .

Venha e trsga seus fil�o para assistirer{ o maior espe-
táculo circense de todo o undo: I
O Circo do Século Filmado �in Tecbntcolor

à. 16 hora• ...: Formidá\_IAyelper/I - eensura livre

Quando os Valentes \,orrEt� c/Guy Medioson

à. 19 hora. - censure 14 an,. -/Se.lão de gala
Klaus Kinski no formidável fil�e jpolicial cheio de ação
•

Âu'POÜ;rÂdO FAC'Eem'NÕe
-

EsênÜRO
Atenção: elte filme repri.a 3,' f'�ra - à. 20,15 hora.

à. 21,15 hora. - censura 1;4 anCl\.
- Sessão eção

Mais um espetacular e anoj,,tlo Far\veL!!t italiano:
.

MATO E A'SSINO\ BLAKY
Filmado em Cinerp88cope - 'Bechnicolor.

Atenção: eate filme rep"isa 2a. feira. a. 20,15 hora.
.. !

DIA 26, 4a. feira. à. /20,15 hora. - fn.ura 14 eno.

."Seuão da.;Moças" - Programa duplo
1.0 filme: Uma delisrosa comédia itali8Da;\ _

., 002. CÇ)NTRA GODFIN�ER2.°.. filme a progrll;naf. .

r
I'

DIAS 27 e 28, ra. e 6a. feira - a. 20,15 h • �en.18Iinà.
Um" produção do cinema japonês:

It�srUANTE E PECADOR
DIA 29, sá�do - es 20,15 h .;_ cene, 14 ano. - prog. duplo
].0 filme:jA

.

Lei do Colt Far-west colorido
f

.

.

.

2.0 film,: No Remo Selvagem Documentârío o�or.
DIA' O, domingo - a. 19 hora. - eensura 14 anol

O CIRCULO VECtMELHO colorido
a. 21,15 hora. - censura 14 ano.

HOY BEAN, O HOMEM DA LEI
�------------------------,

Política ampliacão, .

de

de

de .prazos

recolhim-ento do I. P.I.
A partir de 1967 o Ministério da Fazenda iniciou uma

política de ampliação de prazos de recolhimento do lmposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), a fim de permitir que eles
coincidissem com os ciclos de comercialização de cada setor, além
de beneficiar às. empresas com maior disponibilidade de ""apitaI
de giro':.

Assim, conforme el!clarece a nota divulgada pela Delegacia
da Receita_ Federal de Joinville, 08 setores têxtil e de calçedos,
que naquele ano tinham um prazo de 15 dia. para recolher o

IPI, foram tendo sucessivas dilatações, até atingirem, 1973, 150
dias. O mesmo aconteceu com o setor siderúrgico, que recolhia em

15 dias e qlte agora tem 150 dias para recolher o imposto geradO.

. !- indústf�a automobilística foi também beneficiada por
amphaçoes sucessivas dos prazos de recolhimento do IPI, passando
de 15 para 45 dias.

As indústriu de matérias plásticas, borracha, peles e

couros e suss manufaturas, papel, cortolina, cartão e suas ma·Du
faturas, artigos de livraria e artes gráficas, metais comuns, e suas

manufatures, máquinas e aparelhos, e de mobiliário, passaram de um

prazo de 15 dias de recolhimento do IPI pare 120 dias atualmente.

- O setor de produção de jóias e de industrialização de
pedras preciosas passou, dos 15 dias anteriores, a ter um prazo
de recolhimento de 45 dias, o mesmo acontecendo com o de
charutos, cigsrrilhal e cigarros feitos a mão.

- Todos os demais setores industriais, com exceção dos de

refrigerantes e cervejas, cimentos hidráulicos, peleterias e. cigarros
passaram de um prazo de .recolhimento de 15 dias para 90 dias,
atualmente. n

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO 00 NORTE 22.09.197.3

TOCÓPIAS XEROX
antâneo e perfeito. _;-.

-�-.;_

n �Ód-;;Dissima.
Procure no escri,tmlo de O-erb�rlos
Ulhmann�'Praça Lauro Müller,ft�CANÓINHAS.- Santa ,Catarina

ementK
.
,'?

e Flores
E·RL

Prefeitura ,Munici�al �e MonJej:astelo
E D'I-T Â L N. 01/� .

LY�O�E�O�. ?e!it� !ni�pa�· i a �s�o�st� L�r� : dir�i.
de Monte Castelo, Estado de Santa Cata- das à Prefeitura Municipal em envy:f�pe
rina, de conformidade com o Decreto Lei echado devidamente lacrado, trazendo

Federal n.? 200 de 25/02/67, e Lei Mu- . externamente a designação de se . con-

nicipal n.? 201 de 1.3 de agosto de 197, teúdo e nome do .proponente e constando

to.:n� público �ue fará realizar conco0frêeia o preço para pagamento a vista.!
Pública no dia O 1 de outubro de. 973, 4)- O I d á L t
às 10 horas, no recinto da Câ;rorra MUr '. en�e. ope e�er 90� er os

..

I êdi d P Ieít
.

·R
documentos exigidos, abaixo relacionados,

mcipa no pre 10 a re er ura, Si o na ua
b 1· b

. r 7
I di

/
I. em como em ugar em visrver, os 1-

Nereu Ramos, s n, para veod ao segumte: zeres "CONCORRffiNCIA PÚ:HLICA" .

. �

.

f
5) Condições. de Participação

Documentos que deverão Vir/no envelope:
1.0 - Certificado

.

de Regularidade de si-

tuação do INPS; f
2.0 ..; Prova de estar quites com a Fa-

,

zenda Federal, Estadual e Municipal;
3.° - Quitação do Imposto. Sindical;
4.0 - Idoneidade Financeira;.

I

5.° - Idoneidade Técnica.

6) Da Abertura das Propostas
A abertura - das pr_opostas dar-se-á

às 10 horas do dia 01 de
outubro de Üf73. por uma

I

-Comissão Julgadora a ser

previamente designada pelo
Sr. Prefeito Munícípal; no

recinto da Câmara de Ve

readores.í na presença do
Sr. Prefeito Municipal e

demais presentes.
7)

.

As propostas serão

julgadal no mesmo dia por
uma Comissão designada
pelo st Prefeito Municipal.

8) A Prefeitura Muni- .

cipal tlp Monte Castelo, 're
serva o direito de aceitar

ou rêjeitar as prepostas
apresentadas e ainda anular
a Céncorrêncía no todo ou

em artes, motivadamente
por justa causa. sem que
caib nenhuma indenização
ao roponente.

Prefeitura Municipal de
Mo te Castelo, O 1 de se-

tetro
de 1973.

L 010 SECCON
Prefeito Municipal .

A Concorrência Pú Ica de que trata

o presente Edital, d ina-se a venda de
um Trator de Estei . s HD-IO, ano 1951,
em perfeito funci . amento, com Lâmina.
observando-se preço mínimo de Cr$
12;000,00 (doz mil cruzeiros), a vista.

2) Das Propostas
As pr postas serão recebidas a partir

da publi ção do presente Edital, na Se
cretari da Prefeitura Municipal, durante

o horário de expediente.

"Omeu carrinho émelhor .que o seu carrinho�' .

é melhor nem discutir. Mudar
de categoria de uma vez,
passar para o Dodge 1800.

Então, dê um pulo num
Revendedor Autorizado
Chrys!er.

�-, _"

Em vez de ficar saindo
de um carrinho e entrando
em outro, saia de uma vez

de todos eles.
Mude-se para o Dodge

1800. Com a famnia e a
bagagem.

O Dodge J 800 é uma
outra história.E
um carro de luxo,
de linhas muito
mais atuais;

Tem um

fantásfico espaço
� interno, onde as pessoas
viqjam a vontade. ;-

Sem nenhum aperto. /
Tem um surpreenderfte

porta-malas que leva f1
Qagagem de toda 8tJamnia.

E mais algul')1{coisa. t

Quem dirige'o Dodge
1800 vai na mais cômoda das
posições. EJía mais tranqüila.
A direçã_9"e retrátil,
o paif1ré acolchoado, _

as�.,açanetas são
ejiflÍoutidas,

Some a tudo isso o
motor Dodge, a mecânica
Dodge, a suspensão sistema
Mac Pherson.

Você vai concluir que

/0
-

/
/

-ii

i
� -i

,

"�i

i
c

\\
Conheça os plan��e

financiamento mais esticàdos
da praça.

REVENDEDOR AUTOR'ZADOA CHRYSLER
.,.,. do a-RASIL

RUA PAULA PEREIRAl 735 - TELEFONE: 365 E 366- CAIXA POSTAL 220 - CANOINHAS - se

Proi�i�ão
.

Cerâmica �;c-Vogt
proíbe caça y6esca no seu

terreno sit ado em Campo
d'Agua erde, não se res-

ilizando pelo que
acontecer aos infra-

4

Material I �.esco a.r .

procurem na loja da

Impressora

louro Verde Lida.
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riloríficoCanoiu�as 'S.A.
c. G:. c. M. P. D.O 83.188110

da Diretoria e Conselho Fiscal
DIRETORIA - Aoe 10 (dez) dias do mês de setembro .de

19'73 { il novecentos e setenta e trêe), na sede social, em Cano.i.
nhas, S8 ta Catarina, reuniram-se os componentes da Diretoria
do Frig.ur ICO Caooinhas S A., FRICASA, e resolveram nos termos

facultados f' seu Estatuto, por necesstdade premente, tendo em

vi8ta OE! obj- 'VOS soclaie, considerando e exístêncís de dispoulbt
dade de Csptt Autorrzsdo, efetuar (:I emíseão de ações no mon

tante de Cr$ 9 .000.00' (novecentos e sessenta mil cruzeiros),
representados po 960.ÜOO (novecentos e sessente mil) a�ões ordi
nárias nominativ&, pelo valor de Cr$ 1,00 (um cruzetro] cada
ume. A amissão des as ações sofrerá a "sanção do Conselho Fiscal
e em concordan-te e te, frcam aos senhores acionistas resguarda
do o direito de prefe ncía, pelo prezo de 30 (trinta) dias a contar

da primeira publicação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se

a presente reunião, ii qu 1 vai devidawente assinada. Ass. Romano

Massigoan, Agenvf Chris (foli, Benno Jacó Arenhardt.

CONSELHO FISC � - Aos dez (10) dias do mês d�
setembro de 11173 (mil nove�\ntos e setenta e três), Da sede social
em Canoinhas, Santa Catarina., reuniram-se os membros do Con
selho Fillcal do Frigorifico Carl- ínhas S. A., FRICASA, para deli
berarem sobre uma proposta da Diretoria na emissão de 960.000

(novecentos e sessenta mil) ��ões ordinárias nornínattvas oe Cr$
1 00 (um crua-Iro) cada uma, no montante de Cr$ 960.00000

(�ovecentos e (les,senta mil cruzei��,. do Capital Autorizado.
Deliberaram os membros que t81�;�mI8são acha-se em acordo
com 8 lei, consulta os interesses sociaã e a aprovam por unani
mícsde. Nada mais havendo, encerrou e a presente reunião, a

qual vai devidamente auinada, Ass. Alc es Schumacher, Saulo
Carvalho, Alfredo Scuítetus.

Canoinhas-SC, em 10 de setembro

,8ertifico que as Atas acima, foram transcritas ç1o� livros pr6prios,
em pod_=r da socied!>de.

2 ROMANO MASSIGNAN - Diretor Presidente

Indústria de
Zaniolo

Madeiras
S. A.

C. G. c., 83.187.294/001

Geral Extraordinária

CONVOCAÇAO
\ ssembléia

EDITA� DE
São �nVidados os Senhores Acionistas desta So

ciedade a se rf\unirem em Assembléia Geral Extraordi
nária no dia 29 de setembro de 1973, às 10 horas, em

sua sede social �i a na Rua Senador Felipe Schmidt, 83,
em Canoinhas-SC, ara deliberarem sobre a seguinte

" Jdem do Dia:
a) Aumento de capit· social de Cr$ 6.300 000,00 para
Cr$ 7.800.000,00, com apr veitamento das segu��tes reservas:

Capital de Giro P-róprio Cr$ 184.750,74
Correção Monetária das Obrigações
do Tesouro Naciona Cr$
Ações Bonificadas Cr$
Fundo Aumento Capita Cr$
Parte da conta Correção netária
do ,Ativo Imobilizado Cr$ 548.223.QO

TOTAL

12.041,65
4.151,00

750.833,61

b) Outros assuntos de interesse social.

Canoinhai, 15 de setembro de 1973.

MiII8s Luiz Zaniolo - :Diretor

53::::m:::::::::::::::-=:III::::::::=:::::::::::::::::::::::::::nI::;:::::===:::::::::::mll�ii Dra. 'Zoé Walkyria' Natividade Seleme jlP. '

CirurgiA DeDnS'a ii
55 -c I C 005589159/DEP ii==

==iS Cltnic8 dentária de senhoras e crianças. ::

• Especialização em Odontopediatrla. ii
I:, Hora marcada ii55 .

Prap Lauo Müller, 494 - FODe,' 369 ii
1=

_ II
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EDITAL
solteiro, domiciliado 8 residente
neste Distrito; filho de Jolé Sob
czak e de dona ROia Sobczak,
domioiliadoe e resideates neste

Distrito, Ela, natoral de.-SIl11til
. Catarina, naaeid em Paula Pe-Fliz label' qoe pretendem calar.

- d'- 22 d t b d
.

-"eu ,no Ia e 00 u ro e

Aloise Sobczak e Nair __!:!:o..s---' 1951; domé.�ica, aolteire, d�m!ci
sgrau. Ele. natural dO-Paraoá, lisds e residente neste Dlltflt?:
naecido em Ri�tir: do Sol, DO filha de Alfredo WOllgrau, dORIlI
dia 2� de 1946; lavrador, ciliado e residente neste Distrito

e de da. Joana Tachewieki, falecida.

Apre,entaram OI documentoe

exi�ido. pelo Côdi
•

'1 art. 180.
Se �oé IV e)) conhecimento de
exi.tir algum impedimento legal,
acuse-o para fiol de direito.

'

Maria G6.. Glínekl, Oficial do

Hegietro Civil do Distrito de
Paula Pereira, município e;:Co.
marca de Cancinhae, Eatado da
Santa Catarioa, etc.

Paula Pereira, 5 de setem
bro de 1973.

Mariã Oóss Olinski
Oficial do Registeo Civil

Santa Catarinade Direito da Comarca de Canoinhas

Citação com o prazo de trinta (30) dias
O Doutor J :E: GERALDO BATISTA, Juiz de
Direito da Co arca de Canoínhae, Estado de
Santa Cr:.tarina, li forma da Leí, etc.

FAZ SABER os que o presente Editalde
Citação virem, ou d e conhecimento tiverem

que, por este Juizo e artórío, se processam os

autos de ação Ordinária' e Desquite, requerida
por Edvy Possamai \_,,'Jues, contra seu

marido Valdemiro Danl� Marques, fi
cando intimado o mesmo, pa.ra comparecer à

aUdiênCia, de reconciliação

deBig�d,
a para o dia

l3 de novembro de 1973, SEi!4 oras, na sede
oeste Juizo e citado, para contest r querendo,
e feito, apôe a realizeção ds audiên�a d.� . �e
concíhação, tudo de acordo com

a, petlç�lDlClele respectivo despacho, que 8 seguir s trans-
crevem: Exmo. Sr, Dr. Juiz de Direito Co-
marce ce Canoinhas,' Santa Catarina. vy
Possamal Marques, brasileira, easada, do r,
residente e' domiciliada ns cidade de Cencinheâ
,se, por seu aovogedo e bastante procurador
que no final chancela o presente, petitório, de.
vidamente inscrito na D.A.B. e C.P.F. números
todos no rodapé desta, com escritório na cidade
de Rio Negrinho-SC, vem p-la presente expor
e requerer a V.Excia., o st'guinte: 1. Que, a 03
de [uího de 1943, conforme atesta 8 certidão

fot(,copiada anexa, consorciou- I'e a Suplicante
com Valdemiro Daniel Marques, brasileiro,
operário, residindo atualmente em lugu- incerto
e não sabido. 2. Qut', !ião casados hâ 30 8n08,
e, que viveu em companhia do Suplicado 25'
8nos, já tendo requeridO nll época do abandono,
conforme edital, requerido em 16 de abril de
1958, alimentos (doc. anexo). 3. Que, não tendo
condições de se m9nter em União da Vitória
Pr., pelo deEtaparecimento do Suplicado, veio
resiair com seus familiares n@Fta Comarca. 4.
Que, veio a ter conhecimento por �erceiros Da
época do abaodono 1958, qu� o suplicado, pas·
sou a ter Uma vida desregrada,. e praticando
adultério, a seguir, para arrema�ar em 8t'U des
vario, abandonando a Suplicante. 5. Que, por
este forma, o Suplicado 'tranigrediu dois pre
,celtas qUl' lhe er�m impostd por Lei: praticou
o adultério e abandonou o lar conjugal.
6. Que, estabelece o Direltó Civil, e regra fun
damental, para' que o aqándono do lar sirva de
elemento ao pedido de;' deilquite: HAbandono
voluntário do lar onjugal, durante dois
(2) anos contínuo 's", n.O IV do art. 317.
7. E sendo assim", 'o abandono voluntário do
domicilio conju ,sem justo e imperioso mo·

.

tivo além da ova evidentemente da concessão
os de IUDor e de amizade, base
da união matrimonial, presunção

Maiores estoques,
2

Casa

de um propósito firme por parte do ausente,
de se separar defínítívan.ente de Si-U con�or.te,
é justo, lógico, que a t'ste se con� (ia o direito
de se desquitar. 8. Que, do casal,. conf�rme
certidões tiveram dois (�) filhos, hoje meteres,
conforme indica os documentes' 9. Pelo expos
to, CJm fundamento nos incisos I e IV do art.

317 do C.C., vem a Suplicaqte propor a presente
Ação Ordinária de Desquite, afim de que de

crete a dissolução da sDçiedade conjugal dela
com o Suplicado, com a1l pronuncíeções legais.
W. Assim sendo, pede e'requer se digne V.Excia.,
de ordenar a expediçãó cte Editais pela imprensa
Oficial, a fim de I que se Ihe. veja propor a

presente Ação Desquite, alegando o que. for a

bem de seus direitos, sob as penas da Lei, para
que, afinal, spjal julgada procedente e por s�n:
tença se decret'e o Desquite, sob as pronuncie
ções de direit�, devendo, também, ser cita rio .

o

senhor Dr. Promotor Público para que, na for
ma d& Lei.' e aSllista a todo o processo. Não
tendo bens a partilhar, dá- se o valor .ds, Ação
para fins de efeitos fiscais .o. valor de Cr$
�OO.OO "(quinhentos crúzeltos), E nestes tf'tmos,
I) e A., com us documentos anexos, para que
li!! ',umpram &8 exigências lt'geis e se processe

regu'}\,mente 8 Ação pretendida juntando desde

�á ao f{é desta e rol de te8tem�has, que com-

o psrecerã independentemente de inttmaeão. Pede
e espera ,eceber DEFERIMENTO. Canotnhss,
31 de sg�to de 1973. (8S) Erasto de Maio.

TESTEMUN!tAS: Oralino Babieri, brasileiro,
casado, motorkte, residente. e d?miciliado n�
cidade de Can ·ohas-SC. Glldaslo do Sacra
mento França, brasileiro, casado, funcio.nário
do S.E.S.I, em C �oinhas-�C. Lidia P,!r��lIa,
brasilt!ira, casada, .d<\_lar, reSIdente ,� domlclhad.a
em Canoinhas-SC. DESPACHO; Pera a aU!]I
ênci& de recoDciliação a que alude a Lei n.o
968 je 10.12.49, jesign� o dia 13.1173, às 14
hOTas. Publiquem-se os Editais de intimação e

citsção para cont�sta� qu�eDdo o. �eito, após .8
reelizaçi10 de audiênCia de �econCI.llação, CanOl·
oh .. s, 6.9:?3. �e.80 José Geraldo Batista - Juiz
de Direito", Para os d@vido' fins, mandou o

MM. Juiz de Direito,' expedir o presente Edital

que, na forma da Lei, será afixa o ,?o. lu.gar d.@
costume e publicado uma vez n.o DiáriO OfI
cial do Estado" e duas vezes no iorn&1 local
"Correio do Norte". O QUE

CUMP�.
Dado

e passado nesta. cidade de Canoinhas, Estado

de Santa Catarina, 80S s'ei� (06) dias do m de se

-tembro de mil, novecentos e setenta e três �1973).
Eu Za,iden E. Seleme, Escrivão, o subscrevi.., -

�.

José Geraldo Batista - Juiz de Direito

de lãs
menores preços.

T revisani -

Distribuidora _Canoin nse
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feitura
DE

Na forma da r.; i, comunicamos aos contribuin

tes abaixo relacionado que se acham a dlsposíção,
nesta Repartição, os C� N:E:S do Imposto Predial e

Territorial, referente 80 e ercícío de 1973.

o prezo, para pagamen o sem multa, foi pror
rogado até fim deste mês.

NOME

Audete, Alba A. Antonio Schramm • R 'i!nj em. Constant
Abrelino Banhara R ão Tomachitz
Adr Fernandes R Jo o 'I'cmachitz
Adamir Klempus Imed. Cémítérío
Adão Karoleskí Campo d'A ua Verde
Adelaide Kawa Alto das
Adelio Alves Ferreira

Campo d'Agua erde
R Tomachitz e S. Dom os

R UfUg
Imsd. Cemitério

R Projetada
Campo d'Agua Verde

R Bernardo Olsen
Campo d'Agua Verde

R Mal. Deodoro
R 'João Tomachitz
R Paula Pereira

R Gil Co�t&
R Paula Pereira

R S. Domingos
Alto das Palmeiras

Campo d'Agua Verde
R Projetada
R Argentioa

- R Barão do Rio Branco
R Getulio Valgas

R José Boiteux

•
'R Paula, Pereira

R 12 de Setembro
R 12 de Setembro

Adelio Alves Ferreira
Adilson F. das Chagas -

Adir Ferreira
Adolfo Tomachltz
Agenor D. Cavalheiro
Afonso Borchardt
Afonso Woitz
Albertina Hostin
Alberto Alembeck
Alcides Pereira Rocha
Alcides Woitexen e outros-

Alpheu Soarei de Carvalho •

Alpheu Soares de Carvalho -

Alfredo F. da Rocha
Alfredo R. N. R. Silva
Alfredo' Tietz
Alinor Alvell
Alinor Pereira

Almerindo A. Nunes'
-

Almira K. Drachínskl
Altair R. Model e A. Model
Altair Sardá
A adeu Olivetti

Amali� Gostmeyer
Americo B. Pontarolo
Americo Araldi
Amado Antonio Maron
Ana Dubinski Oliveira
Anastácia Gevieski
Anizio da Silva Pinto
Antonio Cssemiro Sberze -

Antonio Cezar Guimarães
Antonio Dario Hostin
Antonio Gonçalves
Antonio Joaquim Pereira -

Antonio José dá Silva

• Rua Benjamin Constant
R Paula Pereira

R 3 de Maio
- Salto a'Agua Verde

Q, E,
RA

R Paula Pereira
R 12 de Setembro

- Campo d'Agua Verde
R Argentina

R Paul Harrys
R Wolf Filho

Antonio Kohler R Bernardo Olsen
Antonio LiIler - espólio R Mal. Deodoro
Antonio de Lima R Uruguay
Antonio Maron BecH R Mal. Deodoro
Antonio Marquefit ,R Belrnardo Olsen
Antonio Ribeiro ,R Paragulfy
Antonio Schreiner

, Agua Ve:;de
Antonio Szaroik lmed. Cemitério

Aquilino Gustavo Ziger R Felipe Sf:!'hmidt
Apolinário Leonides Bay - li Argentina
Argemiro Corrêa Melo - Campo d'Agua Verde

Ary Gomes
-

Corr�a R Benjamin Constant
Aristides Fioravante Alto das Palmeiras
Arlindo O. A. Blume, - Campo dlAgua Verde

Arlindo Strapazzoni Rua Altneida C8rdoso
Arminda da R. Blume - Campá d'Agua Verde
Aroldo Carneiro Carvalho - ! R Mal. Rondon
Aroldo E. B. Carvalho Alto das Palmeiras
Arnaldo S. de Carvalho - I R Diversas
Arnaldo S. de Carvalho • / R Major Vieira

Aroldo Muchinski \
- ) R Bernardo Oleen

Artur Grechechen R Roberto Elke

Àugusto Klopmeyer [- R 3 de Maio
Azemiro Miniko.ki I - R. Agenor Fébio Gomes

, /'
Balbina �ranka / Agua Verde
Baltazar A. Castanlío Loteam. Grosskopf
Bárbara G. da ,Silteira R Irmã Felicita0;!
Basilio Jaguetch f R Projetada
Belarmino José /Vieira - R Benjamin Cons,tant
Benedito E. A. C. Carvalho - Av. Expedicionários
Bento ,Ferre' a dJ! Souza - R Argentina
Bento José onçalves Loce1 incerto
Benvindo . acheco Costa - R P. George Weber
Bernardo Elizio de Paul. - R Argentino
Bagada uczinski R São José
Braz ris tolo Local incerto

Publicação Oficial da

Municipal· .

de
TRIBUTAÇAO

NOME

Bruno Krieck

ENDEREÇO
Agua Verde

C
Carlos Achambrener
Carlos Bayestorff
Carlos DolIa

Carlos Drenka
Carlos Drsnka
Carlos Glevinski
Carlos Mértz

Alto das Palmeírae
R CeI. Albuquerque

- Campo d'Agua Verde

Agua Verde
Agua Verde

Alto das Palmeiras
R Colombia

Carlos Schwartz Irmãos Campo d'Agua Verde
Carolina Alves Viana lmed. Cemitério
Casa das Crianças R 12 de Setembro
Cecilía -Feger R' 3 de Maio

Cecilia e Teodoro Tadra R Roberto Elhke
Celso Cerlos • R Agenor Fábio Gomes
Celso Morais R Paraguey
Cesario Wick R Princesa lzabel
Clecír Alves - menor R Argentina
Cfeison T. Fuck e outros R Rui Barbosa
Com. Ind. de Mad. Fuck Ltda.· R Mal. Deodoro
Com. Iad. Schadeck Ltda. - R Caetano Costa

• R Jcão C. Krailíug
• R Agenar Fábio Gómes
- R Argentina
- R Venezuela /
• R Princesa Izab .. l

�nrado F. Dransfeld

��rado Steilein

Con�8ntina Souza

Cres�c�cia Borba Padilha
Cristov o Fuck

Dah�ir I. Marl@ N. de Lima - Campo (rAgua Verde
Dsmiano

KOVa)s:uk
-, R Paul Harrys

Davino Demaso Silveira - fi Cueitihanoe
Derby Machado - fi Paula Pereira
DiJoe da ROia Mene el' - Campo d'Agua Verde
Dilson da R. Menesee • Campo d'Agua Verde
Dinoh Antonio Côrte

\.
R Vidal Ramo.

Dirceu de Oliveira • R Major Vieira
Djalma B. de Souza R S, Domingos
Dielma Borges de Souza • � S. Domingoa
Docelino Thibes Alvel . �!.rei Menand. Kampl

,
Donaldo Scbumachér - � '10berto Elke

Dorgelo Cordeiro • R Duque ,de Cexias .

Dorotea Grollkopf R João C. Kreiling
Durval Machado - R Maior Vieira

E '�
• Alto da. Palmeiul
• Local incerto
- R Emilia Scholz
- R Caetano COita
- R Bernardo Ollen

Eduardo' D. Miranda
Eduardo Li. Sobrinho
Eduardo Veiga
Elfride S. hphair
EH Muchinlki
Eliza Margereth • R Benjamin Con,taot
Eliza M. K. Bauer - Alto dai Palmeiral
Elizabeth Kava • Alto dai Palmeira.
Elveeta de Azevedo • R Chile
Ema Godoi - Campo d'Agua Verde
Emilio Geraldo - R NicarBgua
Emilio Vieznevlki • Loteamento Bayerl
Emilio Vicznev.ki - Loteamento Beyerl
Empreu lod. Com. Fuck Ltda. • R Beniamin Conltani
Enedina Schumaon Katvat • R Maior Vieira
Erich Mundt • Campo d'Agua Verde
Ermelino Cleltani • R Felipe Schwidt
Erne,tina L. dOI Aniol - Campo d'Agua Verde
Erne,to Schumacher • Eltrada para Parado
Ervioo MikuI - R Paula Pereira

E.polio. Antonia V. Hartevg. Campo d'Agua Verde
E.polio - IValdemar A Wemuth - Campó d'Agua Verde
E,tefaoo Demlchuk • Provo Cemitêrio
Eiter Reg D. Selame • R Getulio Vargal
E.ther Soarei de Carvalho .'R Paula Pereira
Etelvina B. Kie.ki Franci.ca· LQteamento Gro..kopf
Eurico Carlol Denil • R 8 de Maio

'

Eurico TremI • R Paulo RitzmaOD'

EUridel G. dOI Saotel • (lampo d'Agua Verde
Evaldo Baukat • R Beroardo Olleo
Ewaldo Ziperer - R Roberto Elke

Fabiaoo Pokriewielki
Fabiaoo Wielewlki
Fatia0" Fernandel Luiz
Fátima 8-. F. Oliveira
Felis Gevielki
Fernaodo Belitzki'
Fernando Afoolo Lime
Feroando Carvalho Prado
Fernaodo Freiberger

- R Bernàrdo Ollen
- Alto dai Palmeira.
• R CeI. Albuquêrque
• R João AlIage
• R Bernardo Ollen
• Alto dai Pa'meiral
- R Guatemala e Argeotioa
• R Duque de Caxial
� R Ageoor Fábio Gomei,

22.09.1973
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- EDITAL
NOME ENDERECO

Filomena Schimbonki - R Duque de Caxial
Frenoieco de Allil COita - R Mal. Deodoro
.Franeieoo Auil de Lima • Alto da Tíjuca
Francisco Bonka • R Ádolfo Bading
Francisco Felles ",Jardim Elperanca
Francbeo F. Maio /'': R Uruguay

,

Francieco Marcinichen • Campo d'Agua Verde
Frencieeo de Souza • Agua Verde
Franoieoo Szczygiel ," R Uruguay

,

Francisco Zavadnia'ck .... Alto dai Palmeiral

G E
/

Galileu Piáarro Marin
Germaoo 'Luiz Amorim
Gernolã BolmaOli
/ '

Gartrudel Mendel Cubai
Guilherme Gonchorowskl
GUltavo Brandes
GOltavo Priebe

• R Bernardo 0I8eo
- R Chile
• Alto dai Palmeiral
• Imed. Cemitêrio
- Estrade para Parado
• R Bernardo Olsen
- R Pri,ocela Izabel '

H

Hamilton Gomei do Vale
Helena Veiga
Helmnth Bodendick
Herculano Benancio
Heitor Schreiner
Henrique Artner
Henrique Josê Godoy
Henrique Boscamp
Herdeiros de Aloil ' Stuber
Hermes Guttervill
Hilário Janch
Hilda Ruiolf
Hildegard Boje Machado
Hittomar Fallgetter
Homero dOI Santo.

Hortencia P. Muohoz
Huberto Bodeodick

• R Duque de Caxiel
• R Emílio Scholtz
• R 3 de Maio
• Jardim E.peranca
• R Tomachítz e Nicaragua
• Loteamento' Buba
• Campo d'Agua Verde
• R Uruguey
• R Agenoe Fábio Gomei
- R Maiur Vieira
• R Felipe Schmidt
- E.tr. para Marcílio Diu
· fi H"odura.
• Piedade
- Campo d'Agua Verde
• Campo d'Agua Verde
• R 3 de Maio

I

Ialu Alfredo Ribeiro .;. R Almeida Cardoeo
Idelmsr Bege • R Meior ,Vieira
Ignel' Zita M. I. Carvalho - Rual Diverlal
Ignel S08rel Carvalho • R Gil COita

Inel
\
Soarei de earvalho - R Maior Viflira

lldefonlo Paul - R Beniamin 600ltaot
Ind. Com. Madipao Ltda. Campo d'Agua Verde
Ind. Reunidal Tricolin S.A. • Rual Divenal
Irene Muchinlki - R Bernardo Olleo

Irene Riblll larroche.ki - R Argentina
\

Irineu Gonzaga - R Ruy Barbola
'\ Ivanir S. Chagai • R Roberto Elke

\J;vo Ferreira de Lima • R Hondural

I�o W L.F. Barbola e outrol - R Barão do Rio Branco
Ize\� R. Soarei Carvalho - R Maior Vieira

Izid6� Matai Ribal • R 12 de Setembro

\,
\

Jaquelino Gonçalvel
Joaquim F. \Luiz Junior
Joaquim V. d\� Santol
João Czenchuk \,

João J. Adriano
João D. C.

Batilt'\João Camargo
João e Julio Silva
João Farioo

'

João Ferreira
João Furtuolo
João M. Goncalvel
João Gronkopf - I
João Groukopf
João Guneza
João M. C. I. Kielki
João Marcelino da Rocha
João Markiw

• Campo d'AglÍa Verde
R João' Allage

• R Bernardo Ollen
_, Alto dai Palmeirel
- Agua Verde
- R Paula Pereira
- R São JOlê
• R Argentina
• R Uruguay
Agua Verde

,
R Roberto Elke
Campo d'Agua

- Agua Verde
- Ag'q_a Verdtt
• R �o Sabatke
- R Par�uay
- R Urog ay
• R Chile

Verde

(continua no próximo númer01

Setor de Tributação

CaDoinha., 18 de letembro de 1973.

Ivilásio' Coelho
Encarregado do Setor de Tributacão
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Notícias de

Empresa Reunidas sempre na
.

vanguarda
A Empresa Reunidas S/A, na medida do

possível sempre tem procurado oferecer aos seus

usuários um ambiente. de conforto, agora ainda
notamos o interesse da mesma em dar um pouco
de si, em proveito dos seus pessageíros. Recente
mente foi autorizada pela referida Empresa, o

pereurso de mais um ÓNIBUS diário entre Papan
duva - Canoinhas e více-versa, Assim sendo, tal
medida muito veio beneficiar os passageiros que
fazem o transcurso entre Papanduva, Monte Castelo,
Major Vieira e Cancínhas. O município papandu
vense reconhecido agradece à Direção da Empresa
Reunidas pela acertada medida tomada em favor
de seus passageiros formulando votos de progres
sivo movimento à mencionada Empresa de trans-

porte coletivo.
.

Elementos credenciados da Arena observam
que o futuro presidente Ernesto Geisel já está
«inteiramente informado» dos problemas políticos

. partidários que- terão de ser enfrentados, a começar
pela deformação do .atual quadro, situação que está
sendo debatida pela falta de diálogo entré o Exe
cutivo e o Legislativo. A principal tarefa no campo
politico-partidário do futuro governo, informou-se,
será a da renovação dos seus quadros; observan
do-se os atuais lideres políticos, de formação pre
revolucionária, não tiveram condições de estabelecer
o bom entendimento com o poder central. A situa
ção foi agravada pelo desempenho de governadores,
que agiam com Visão regional e termos mais tec
nográlíco do que políticos. O novo governo come
çará a 15 de março e dias depois terminará o prazo
de desincompatibilização de Secretários de Estado,
autoridades civis e militares que podem ou aspiram
ser governador. Em abril vence o prazo das pri
meiras punições revolucionárias e em maio vencerá
ó prazo de desincompatibilização de governadores
e autoridades civis e militares. que pretendem dis
putar as eleições parlamentares de novembro do
próximo ano. (Gazeta do Povo)

Geisel já está inteirado da

situação Políti(o-Partidária

Agênda do 8ESC. para Papanduva
Ao que tudo indica, o poder governamental

e a alta administração do Banco do Estado de
Santa Catarina 8 A. estão dispensando um carinho
todo especial a petição entregue em mãos do Exmo.
Sr. Governador do Estado Eng. Colombo Machado
Sales por ocasião de sua visita a Mafra. Como
[ustifleatíva do empenho que está se desenrolando
nas esferas governamentais e da alta direção do
Banco, damos abaixo parte de correspondência
protocolar tramitando naquele setor: Ofício enviado
pelo Exmo. Presidente do BESC dr. Lauro Luis
Linhares, ao Secretário de Gabinete da Secretaria
do Desenvolvimento Econômico. dr. Hoyêdo Gouvêa
Lins e este enviando ao sr. Prefeito Municipal
Aloisio Partala uma «fotocópia:>; Sr. Secretário.
Damos em nosso poder seu Ofício. G;\B/816/73,
datado de 18 do mês hoje findo, junto ao qual
Vossa Excelência por incumbêncía do Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, nos encaminhou
cópia do ofício n." 111/73. de 13/08/7:1, em que os
Srs. Prefeito Municipal; Presidente da Câmara e
Presidente l;Ja Arena de Papanduva, pleiteiem, entre
outras reínvtndícações, a criação de uma Agencia
deste Banco na �ede daquele Município. Em res

posta. cumpre-nos levar ao conhecimento de Vossa
Excelência que o critério estabelecido para deter
minar as prioridades no tocante à criação de Agên
cias pioneiras em praças do Estado, revelou-nos
que o Município em pauta reune condições para
ser contemplado com uma dependência deste Banco.
Em consequência, no novo pedido de cartas-patentes
para Agências pioneiras que encaminhamos ao

Escreveu:
EsmeraldiDo M. Almeida

Banco Gentral do Brasil, consta entre outros, o

nome do Município de Papanduva. N.R.: O expedi-
'

ente da correspondência oficial se fazia acompanhar
de um Ofício do dr. Hoyêdo Gouvêa Lins, DO Se
cretário da Secretaria do Desenvolvimento Econô
mico, ao sr. Prefeito Municipal Aloisio Partala.
«Depois de muita Juta o calor da vitória.»

Inspe<ãode Sõúde foi dias 10,11, e 12
Realizou-se nos dias lO, 11 e t 2 do corrente

no Município, Inspeção de Saúde e Seleção da
Classe de 1.955 e anteriores, Ieita pela Comissão
Selecíonadora V,olante, (CSV) n." 17, a mesma está
constltulda pelos seguintes militares: Presidente da
Comissão, Capitão Antonio Valdir Brum, Capitão
Médico Ctefe JIS dr Osvaldo Lage de Oarvalhosa,
2:° Tte. José Alberto dos Santos, Del. Servo Militar,
2.° Srgt. Ubirajara Cruz, Aux. 3.° Sgt, Dirceu Ron
don Moreno, Aux. 3.° Sgt, Leopoldo Wttzack, aux.
Cabo, Ivo Ribeiro da Silva, Aux. e Cabo José An
tonio Holsbaca. Centenas de jovens compareceram
e submeteram-se à Inspeção de Saúde e respectiva
seleção inclusive a devida ríesígnação para pres
tação do Serviço Militar, devei' sagrado de todo o
brasileiro que ama a sua Pátria.

.

(urso de aperfei�Oc1mento no (ertram
Encontram-se em Novo Hamburgo, (RGS)

desde' o dia 17 do fluente e continuarão lá até o
·dia 28 corrente os funcionários da Prefeitura Mu
nicipal de Papanduva e também de outro setor de
Administração Contábil. isto em razão de convênio
íírmado com a Prefeitura de Novo Hamburgo,
SERFAU e Secretaria da Receita Federal: Hamilton
Tabalípa de Almeida, Curso de Administração Pes
soal e Previdência Social; Arnaldo Pereira dos
Santos, Curso de Contabilidade Pública e jovem.
Valmor Glonek, Técnico em Contabilidade. O men
cionado Curso é ministrado pelo Centro Regional
de Admíuletração Municipal, «CERTRAM». Realmente
é uma iniciativa digna de elogios, visto a sua fina
lidade ser de grande valia para os funcionários
que desejam aprimorar os seus conhecimentos
espêcíllcoa de suas respectivas funções adminis
trativas. v

Dinheiro falso é apreendido
Agentes da Superintendência Regional do

Departamento de Polícia Federal apreenderam na
cidade de Quaraí, no Rio Grande do Sul. Cr$ 59;700,110
em cédulas falsas de cem cruzeiros. A Superinten-

- dência Regional da DPF instalou inquérito. contra
David Lerner, Miguel Angel Lerner, Leip Jankiel,
Freddy Pasner e Ruth Prado Lemos. como respon
sáveis pelo derrame de dinheiro falso.

(Gazeta do Povo)

Passa·rela da Sociedade
Dia 80 do corrente, data importante para a

família Sonaglío e especialmente para o varão da
da família aqui radicado há anos vindo das píagas
do Rio Grande do Sul. Sr. João Sonaglio aqui se
radicando e comerciando na sua especialidade que
é Restaurante. Hoje 'a 'churrascaria La Gancha,
uma das boas casas no seu gênero, desfruta da
preferência de seus frequentadoreg. Ao amigo 80-
naglio, natural de Bento Gonçalves. os melhores
votos do colunista pela grandiosa data de seu
natalício.

UM POR SEMANA - LÁGRIMAS: Depoís do pró
prio sangue. o que o homem pode doar de melhor
é uma Iagrtma.

REGISTRO
,

C I V I L
EDITAIS

Maria Uba de Andrade. Escrevente
Juramentada do Cart6rio do He
gistro Civil do Município de Trê»
Barras. Comarca de Cenoiobas,
Estado de SaDta Catarina

Faz saber que pretendem casar:

Reinaldo Alves Rocha e

Ire�ê.Jve.sde Lima. Ele, natural do stado
.
de São Paulo.

Da8�ido
.

Tupã,
'00 dia 13 da deaembe de 1952;
escriturário, so lteir domiciliado
e residente nesta .t:ldade; I-lho de
Domingos Alv, • lavrador e J9
dODa He!eni

.

Luzia Rocha, do
miciliado!' eaiuectes em Cianorte,
Paraná. Ia, oatural deste E@tado,
nasci em Trêa Berras, no dia
25 de outubro de 1940;�doméstica,

viúva, domiciliada «:I resideote
oelta cidade; filha de Gcremias
Mas8aoeiro. falecido e de dona
Maria Ma8saoeiro, domiciliada e

residente nesta cidade.

Três Barrss, 14 de setembro
de 1973.

Eis, natura] deste Estado, nascida
em Bela Vista do Sul. no dia 23
de março de � 956; doméstica,
solteira, domiciliada e residente
neste município; filha de Generoso
Pinto da�Iva e de dona Isabel
dos P 8GOs oa. Silva, domiciliados

identes neste município.
Apresentarem os documentos

exigidos pelo Código Civil art. 180.
Se alguém tiver conhecimento de
exitifir algum impedimento legal,
acuse-o para flDa

�

de 'direito.

Antonio das Oravas Lopes de Oli
veira e Reni Tereslnha Pint
Silva� Ele; natural do E�t o do
Peranâ. nescido em Aat�,

.

Olinto.
no dia 15 de abril d . 949; ope-
rário, solteiro, d Iciliado e reai
deate D�' ade; filho de Anto
nio Coleç« de Oliveira, domiciliado
e' residente oeste município e de
dona Mária Luiza Lopes, falecida.

/

T.ês Barras. 15 de setembro
de 1973.

Maria Oba de Andrade
Escrevente J urameó�ada

22.09.1973

2.000.000° V W
O 2.° mílíonésímo VW brasileiro deixou a linha de

produção da Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do

Campo, pouco antes das 15 horas do último dia 23. A
placa do 2 000.00.° VW foi pára uma Kombi - coinci
dentemente o mesmo modelo com o qual a empresa iniciou
suas atividades de produção no País, em setembro de 1957.

Por suas características de veículo utilitário. ideal
para o transporte, e construção adequada para operar nas
mais adversas condições, a Kombi foi doada pelo presidente
da Volkswagen, sr. Wolfgang Sauer, à Coordenação do

Projeto Rondon para ser utilizada no programa dos «campi»
avançados.

.

.

O histórico duomilionésimo VW cumprirá importante
missão de apoio às equipes interdisciplinares da Univer
sidade Federal do Paraná que sê revesarão no trabalho
de consolidação do «campus» avançado de Imperatriz,
cidade maranhense próxima à fronteira do Pará, no eixo
da Transarnaz ôníca. n

t
AGRAD ECIMENTO

A Família da saudosa senhora

Maria Heiden Hoftmann
vem agradecer à Dra. Adair Dietrich e enfermeiras
do' Hospital Santa Cruz, pelo desempenho e atenção
que demonstraram para -evitar o rude golpe por que
acabaram de passar. Ao bondoso .Pastor Guenther
Rüeckert, pelas' palavras de consolo proferidas em
casa e no Cemitério. A O.A.S.E. pelo conforto espi
ritual demonstrado. AÇ>s parentes, amigos e vizinhos;
afinal a todos que de um modo ou outro prestaram
auxílio ou nos visitaram, por ocasião do falecimento
de nossa sempre lembrada mãe, sogra, avó e bisavó.

Agradecimentos sinceros das famílias Herbert,
Alberto Stein: Ira ty-Pr,

Waldemar Carlos Stang: Salseira.

Canoinhas, 17 de setembro de 1973.
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Santa Catarina

Revende os afamados "

melhor preço da região.
desconto, ou se preterir, poder
em 11 meses.

CIMO", no

com 20% de

Antes de comprar, verifique 08 nossos pr _ os,

e veja as vantagens, E mais barato compra
08 "MOVEIS CIMO", aqui em Canoinhas.

F oto'cópia� 1.
Em apenas 10 sf!gJJndos, Você tira
F O T O C á B1'"ÂS, de qualqu.er. documento,
jornaj, ou livros, no C A R T Ó R I O O O
R E G 1ST R O C I V I L de N E R E IDA C.

CORTE, no edifício do FORUM desta cidade.
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NOTAS ESPARSAS
Parece que vai acontecer

aquilo que alguns já comentavam.
Um grupo de fora, mais preci
samente de Florianópolis, vai
construir um, moderno hotel em
nossa cidade, construção a ser

iniciada ainda este ano, com

financiamento.

x x x

O Super mercado Jordan en

cerrou suas portas em Joinville
e todo o SI.'U sstoque está sendo

transportado para a sua filisllocal.
x x x

Esteve em nossa cidade, do

mingo último, o sr, Francisco
Rafael Di Lassío, grande amigo
de nossa Cidade.

X X X

E a sede dos Jogos Abertcs
de Santa Catarina para o pró
ximo

.

ano, será mesmo em Cris
ciume, tendo a comissão levado
em conta principalmente a região,
desde que O Sul ainda: não o

sediou e o norte está sendo

palco do mesmo pela 4.a vez,
Joínville, Porto Uoião, Mafra e

agora São Bento do Sul. Vamos

aguardar a nossa vez para 1975,
quando teremos, é óbvio me

lhores condíçõ es, principalmente
de acomodação.

]C x x

Hoje o anunciado baile da
Rainha dos Municípios, na vizi
nha cidade de União da Vitória
quando estaremos representados
pela srta. Rose Liane Fiedler.

x x X

Q Prefeito sr. Alfredo de Oli
veira Garcindo, em companhia
do éf1lgeóheiroDr. LeonesGreipel,
esteve na capital tratando de

importantes assuctoa de sua

administração.

Estiver�m segunda-feira em

nossa cidade os Srs. Drs, médico
Bolivar Carneiro e engenheiro
agrônomo Ozório Carneiro.

,

x x x

Também e8t�ve em nOSS8 ci

dade, procedednte de J'caçaba,
visitando familiares e amigos, o
sr. Italo Igoscto Bastos.

x x x

Segundo rumores, uma firma
de Pomorode estuda a ínstalaçâo
de umá teceleg ern em nossa

cidace.
:x: x x

_O Campo de Instrução Marechal
Hermes foi palco de mais uma

grande manobra, com exercício
de tiro real, r eumndo guarnições
da 5.a Região Militar.

X X X

Os Zugmans, Nsthan e Seul
seguiram para Israel afim de
atenderem compromisso social,
ambos viajando em aviões di
ferentes.

x x x

O Governador do Rotary em

Santa Catl>rína, oístr ito 465, re
sidente em Joaç!!ba, vtsítou a

nossa cidade, seguoda-fetra úl
tima, sendo rec-pctonedo com

um jantar no Rt!�taurante Pin
guin, eli presentes rotarianos e

convidados especiais.
X X X

Pelo campeonato da L E C, o
clássico da crdãde, reunindo
Ssnta Cruz e Botefógo, foi trans
ferido domingo último, devido
o mau tempo.
E amanhã, e-m prosseguimento, .

teremos uma, única partida, em

Três Barres, com Rtgesa e Sos
sego. No MUúhip�I, contudo, foi
acertado um amistoso com

Botef go e São Ber-nardo.

<'

Mer�y Seleme&Cia.ll#

Rua Paula Pereira" 735 - CANOIN S-S C

Em fase de expansão

PRECISI;
Mc:C_ânicos7. __ .

.

PraJlco e�ontabllldade
Paga-se bom' ordyoado_

'

Os Interessado ....-deverão se apresentar no
horário eo ' relal no endereço acima_

.ccmpra-se
Compra-se uma gle terras de 500 alqueires

ou mais. Tratar com Q senhor PEDR Mffi.k-flY_SELEME.
Rua Paula Pereira, 735 - Canoínhas - se. 2

.",

e.rn 10

Escola ·Preparatória de
Cadetes do' Exército

de
1974

Concurso
Admissão
1. As Io!'truçoes para o Concurso

de Admissão e Matrícula na

EsPCEx já foram disteibuidas pela
Escola a todas a8 Organizações
Militares do Território Nacional,
e os Exames de Escolaridade se

rão realizados nos dias:
18 de

.

dezembro Português
19 de dezembro Conhecimen-

tos Gerais
20 de dezembro Matemática

A cargo das seguintes Organiza.
cões Militares:

Rio de Janeiro - Colégio Militar
Resende - AMAN
Manaus Colégio Militar
Belém Q GIBa. R M
São Luiz 24 o B C
Teresina 25.0 B C
Fortaleza Colégio Militar
Natal Q G - ID/7
Jcão Pessoa - 1/15.0 R I
Recife Colégi1l Militar
Maceió 20. o B C
Atacejú 28 o B C
Salvador Colégio Militar
Vitória 38,0 B I

'

São Paulo CPOR
Campinas E9 P C Ex
Brasília QG/CMP e 118. RM
GOlâoia - 10,0 B C
Curitiba - Colégio Militar
FJoriao'ópolis - 63.0 B I
Porto Alegre -- Colégio Militar
Santa Maria Q GJ3a. O E
Belo Horizonte - Colégio Militar
Juiz de For!! Q Gj4a. R M
Três Corações - Escola de Sar-

gentos das Armas

Campo Grande - Q G/9a. R M
Cuiabá 16 o B C
Niterói - QG/2a. Bda Inf
Baurú - 6a. C S M

2. As insceiçõe« já estão abertas
e para realizá-las os candidatos
deverão:

a) dirigie.se a qualquer Organi-
zação Militar do Exército, on

de serão Iornecidas 8S in8truções
necessârjas;

,

b) preencher a8 fichas de Ioscri-
ção que serão anexas às Ins

truções para o Coocurso de
Admissão e Matrícula;
c) remeter a ToX9 de Inscrição,

cumprindo fielmente as obser
vações contidas nas Instruções.'

3� O prezo para as inscrições
I será até adis ló de outubro
n8S Organizoções Militares e, 30
de outubro Da Escola Peeparaté-.
ria de Cadetes do' Exército.

Vende-se
Vende-se uma casa de

, ./

madeira de 7íJ met�ifs qua-
drados, com 3 quartos, sala,
cozinha, dispen�t área de

serviço e banheiro completo
com azulejo. fi mesma fica
situada na J*avessa Alberto
Tokarski, pf6xi.mo ao Moinho
Tokarski. Qualquer informa
Ç&O co,,? o sr. Guilherme
Souza �a Relojoaria Suissa,
ou corh o sr. Antonio To
karskí no Moinho' Tokarski.

o Poder' da Fé
Crônica

Mesmo após ter sido ajustado o acordo de limites entre

os Governos do Estado do Paraná e Santa Catarina, em

setembro de 1917, os selerados que amotinavam os incau
tos caboclos que habitavam os sertões dos dois Estados
e se fanatlzarem pelos contos 6 promessas dos chefes de

redutos, continuando assim, pnr interesses sórdidos, 8

.sscrtãcer seus comandes numa luta inglória.

Os valentes caboclos, posto qUI! desarmados, pois
que lutavam contra ,forçss aguerridas de exército, policia
e vaqueanos, armados de espingardiohas chumbetreeide
carregar pela boca, pouquíssimas wínchesters e algumas
monoltchas usadas na Revolução Federalista de 1894, que,
como por encanto eram apreendidas pelas forças legaís.

Cada "Jagunço" ou "fanático" como eram conheci

dos, escondido em copada árvore, atacando sempre de

emboscada, dava mais prejuízo .do que dez soldados [un
tos; pois nos primeiros existia o .ccohectmento amplo do

campo da luta, muita coragem e despreendimento pela vida.
/'

Para liquidar de vez com esse estado de cousa,
Canoiohas foi centro de concentração dê forças do Exér

cito, ccmandados pelo Gal. Setembrino de Carvalho.
Grande número de policiais e cerca de 40 vaqueanos, que
obedeciam o comando de Lâo Fernandes.

Nessa época, existia em Canoinhas um professor
primário, que mantinha SU& escollnha particular.

Foi muito conceituado, grandemente relacionado e

estimado pela população canoíohense. SeU nome: Mànoel
da Silva Quadros,' f",lecido há não muitos anos.

Ceria noite, o velho Quadros, que era muito gago
e somente não gaguejava quando tocava o seu trombone
ou bombardino, estando chateado e aborrecido pela sus

pensão das aulas, motivado pelo agrupamento de milítares
na' vila, sentou-se num tronco e começou 8 ensaiar no

trombone.

_
Corno tinha sido militar e conhecia vários toque de

comando.começou a dar ordens de ataques de v�rias espécies.
Soldados da vila ouviram e comuntceram ao Co

mando Geral, que imedietameute ordenou soldados a

postos, para repelir os atacantes.

O trombone do velho Quadros cessou, mas na ma

nhã seguinte, ao se saber o que tinha motivado o baru
.Iho, foi o professor Quariros preso, acusedc de conivência
com os revoltosos.

O Gal. Setembrino, não o perdoou de pronto e e .

preso foi sabedor de que serts fuzllàdo com alguns faná
ticos que tinham sido capturados.

Qu�ndo perdoado E' solto.Jembrou-se o professor da

promessa que fizera a S. Bom Jesus da Coluna, de

Iguspe, caso saíase com vida da empreitada,

Consistia a promessa em sssisttr 8 uma festa em

Iguape, que se realiza todos os anos em 06 de agosto, mas
teria de ir sem dinheiro, pedindo comida e pousada.

No prtmelro mês de julho começou Manoel Quadros
sua peregrinação via Curtnbs- Peransguá. Chegou entes

do começo das uovenaa que precedem à festa, pois da

promessa fazia parte varrer 8 Igreja, após a realização
da nov�na.

I

Sempre que termínsva a tarda, o velho Quadros_ se

apre.xlrne va dos ensaios da banda de música, até ser 00-

tado pe lo maestro, que perguntou-lhe se também era'
músico. Quadros pediu- lhe um trombone que tocou para
o maestro. Este !iI> bendo da promessa, condoeu-se do

professor e tomou-o para tocar ne banda no dia da feste.
Assim scont-ceu, e com o dinheiro que ganhou, pôde
custear a viagem de volte, pois a promessa era somente

para ir a pé, nade tendo prometido quanto ao rt'gresso.
.

Se o fato narrado não pxpressar a verdade, fica por
conte da alma do professor Quadros, que prestará contas

com São Pedro.
-Por D. P. ARAUJO
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