
A nossa Mensagem
Aos bravos, sim ... el�s são uns bravos, COLONOS e MOTÓRISTAS, no dia que lhes

"

.

«o Peão·Negro»
�uy 01ympio

Nosso colega' Enéas Athanázlo, Promotor Público
da comarca de Canoinhas, lançou pela «Editora do Es
critor» -� São Paulo - seu livro <O Peão Negro»; são
cem páginas que. contém dez, .crônicas que se passam
nos campos estampados por capões felpudos nas ime
díações de Campos, Novos, c�a-tda" para Capinzal; o

autor não dá a localização geográfica dos sítios onde
há «causos» de eleição, corridas de .:canchareta:t, as ,

indefectíveis polêmicas relacionadas com a inauguração
da igrejinha, ou a estória 'do peão que campeava
tesouros; contudo a linguagem precisa e concIsa. de.
Enéas Atbanásio torna' o tapete campestre inconfundível
dos que vemos em Lages, São Joaquim, Bom Retíro,
Iraní, Cambajuvas, Campo Alegre, Curitibanos, Campo
Erê ou outros mantos campineiros dó Estado.

Esse lado físico das deliciosas narrações do Pro-.
motor de Canoinhas é completo: vê-se a aspereza das
toic,eiras de capim cbarba de bode», o hálito Iresco dos
pinhais no capão da Restinga;' o ondular das cochilhas
Iorradas de veludo verde pálido para as bandas do Pito
Aceso, o gargarejar dás sangas frias e pedregosas ou

o correr rápido dos Jageados por entre' os guamíríns
ciliares; porém esse'cenário o autor pinta incidental
mente,' pois' é o lado humano e social que se destaca:
pode-se ver '(e mesmo reconhecer) os personagens en

rolados nas mantas sebentas e palas nas' manhãs de
geada, os olhos doidos pelo vento 'gelado que deforma
os chapéus de feltrO unvaríavelmente furados), as faces
afogueadas e orladas por barba de três dias; es . am

bientes escuros nos dias chuvosos' de inverno, encardi
dOI, polvilhados de picuim, com uma trempe ardendo
no chão batido; as casinhas aeínzentadas pelo intem
perismo cobertas de «tabuínhae», com varanda (lá cha
mam de «área") limpa e. hospítaleíra, batidas pelos
quatro ventos do verão que faz florescer as vargens e
os campos; e as expressões regionais dessa gente,
magistralmente captadas pelo autor (até mesmo na mo

dulação pausada da voz) e cuídadosamente distribuidas
no texto, situam o livro entre um dos poucos retratos
da vida planaltína catarínense..

Obviamente o livro trabalha cenas -e personágens:
fictícios; mas como só é de ocorrer com obras elássí
cas, cada leitor reconhece pelo menos um personagem.

da vida real, uma cena que tivesse testemunhado ou
um incidente de que. tenha, ouvido falar, mesmo se

nunca teve relacionamentos com aquele canto' do pla
nalto. \ .. Por isso mesmo o livro é autêntico e deve ser
conhecído por quem ama a, terra catarínense e deseja
ter um bom pedaço da' sua alma na estante.

'.

.
. , .

Há por exemplo a estória do velho pão duro e

teimoso, antológico; e uma carreira de cavalos esplen-'
dídamente 'escríta: a rivalidade entre os dois partidos,
a maneira peculiar de por em brios e desafiar, a grita
ria típica e característtea dos ,espectadores na arranca

da, a reação do povo estampada nas faces e nos pro
'cedimentos; e isso em apenas seis páginas; que a gente
devora num «vus.

E por fim, o drama psicológico vivido por um
advogado estafado pelas peleías eleitorais, num hotel'
da 'capital; um tema ainda não abordado,.mas como
todos os dez capítulos, com segurança, domínio do
teclado da máquina de escrever, em estilo leve' mas
com personalidade, e hípuotízador,

Precisamos de outro livro assim, e quem não puder
ir aIo Pito Aceso tomar. um chimarrão instalado entre'
as raizes dlim umbú conversando com aquela gente
boa que o Enéas nos apresentou, naquela paisagem

. cujas Iormas, côres e luzes '.colheu e transformou em

letr�s, leia o livro e conheça os «causoss pelas ima
gens, pelos olhos e pelas palavras de Enéas Athanásio.

E como livro desse gênero, é vivere indispensável,
desde já o autor está formalmente Intimado para no
devido prazo providenciar outro livro, seguindo-se o
rito das ações de alimentos. '

.

(Tranl!cl'ito de '«In:(ormativo», órgão da A.ssociação Catarinenle
do Ministério Público, Floriauópoli8, n.O 3, pãgs, 62/3).

aos COLONOS E MOT9R1STAS
é dedicado, com muita justiça e gratidão,
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Diretor: Rubens Rlba'iro da Silva
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Aroldo vai ao Ministro, do MEC pleitear
Recursos para a Arquibancada do
Municipal, Centro de' Educação Física
o Deputado Aroldo carva-

, lho em sua .estada a nossa

região, fez uma visita �o

Gabinete do Prefei to" sendo
recebida pelo Vice" 'em

exerc�c�o, Dr. Paulo

Eduar-do Rocha Far
í

a , com

quem percorreu várias' obras
pfiblicas. em construção e

concluidas ..
Em .visita ao Estádio

Municipal, foi ace�tada a

elaboração de. uma planta
para a construção da ar

quibancada, assunto
.

tão
rec Lamado pelo nosso_povo.
A planta ficou a cargo do

engenheiro Dr. Leone Grei
pel, que a está elaborando.
De posse da me sma , o nosso

operoso Deputado deverá
procurar os recursos ne-

cessár ias para a sua cons

trução, junto ao Mt.nistro
Ney'Aminthas Braga, da
Educação e Cultura e na

área filstadual,· junto ao

Governador Colombo Macha
do SaLl as . àro.Ido • segundo
in formou, .asper-a conseguir
os aludidos recursos ainda
patâ o corrente ano�

V·

aqueles, no' amaino difícil da terra, nem sempre colhendo nem pará o seu 'sustento e estes cortando as estradas do nosso imenso país,
.

, l .

,
.

levando e transportando riquezas, longe, muito longe dos seus, sempre arriscando a própria' vida, em nossas rodovias que apresentam o

maior índice. de acidentes do mundo. A todos eles, a nossa homenagem, de estímulo e agradecimentos.

Therêzio I recebe
de Rio

apoio do Diretório
'Negrinho

o Deputado Therézio Net- ria de seus m.embros, decio. dos Federais: Dib Cher'em e

to, candidato a reeleição, d í.u por indicar seus can- Arbldo Carvalho; parla De
vem de. obter substancial d í

da t oa para as eleições putados Estaduais: Theré
apoio do Diretório Munici - par Iamerrtar es.. de 15 de zio de Carvalho,' o mais
pal da Arena de Rio Negri - novembro; Para .Senado r : votado e Paulo Francisco
nho. Assim, aquele dire- Ivo Silveira; para Deputa- Kaesemodel.
tório, reunido com a maio -

,

Prazo do Alistameo- Cooperativa Cotia c.ons,truirá' grande e

to E,leitoral, até o. mo�o�!n! ,!rJ!!���!I!en�!DdeD�o���, �oi���eam.,
dl·a 6 da .800'8tO. pIamente dãvu l.gada , a Cooperativa Cotia de São Paulo,

C a maior'do ramo na Améric� do Sul, após vário� enten-
. dillientos com o Prefeito sr. Alfredo de Oliveira Gar
cindo, obteve de nossa muniq_ipalidade, por doação"; um
imóvel destinado a construção de um grande armazém
para produtos agrícolas, doação feita como 'incentivo

.

a. nossa agricultura, agora em grande expansão, cha-
mando a atenção de diversos setores.

,

Fei ta a escri tura , a importante obra deveria
ser iniciada de imediato. o que não aconteceu por fa
tores diversos, cuja explicação veio agora, pela
seguinte correspondência:

,
Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central

À

������y�*o DR CANOINHAS

.CANOINHAS (SC)
.

,
Reí.: Construção, do Armazém para Batata Semente em éànolnhas

Prezado Senhor
Vimos apresentar as nossas escusas pela demora no tníeío da

construção do armazém para Batata Semente em Canoinhas. Imprevistos
fora n0880 controle, levaram a este atraso.

Comunicamos, entretanto, que neeta. data a nossa Diretoria retor
n�u ao assunto e. designou o Eng. Agrônomo Takeya Matsuzawa para
uma viagem de estudo a Holanda com o fim específico de estudar naquele
país o' funcionamento da unidade de' beneficiamento e. armazenamento
de batata semente,

. /
'

Após este estudo, será montado o projeto. provavelmente com a'

orientação do governe holandês.
Na oportunidade. talves em fins de setembro. voltaremos a V.

Excia., quando esperamos poder apresentar algo bem concreto e contar
com a SUIi costumeira boa vontade e atenção. '

Sem' mais, gratos, subscrevemo-nos mui atenciosamente
\

(TARU SANO -, Departamento Agrícola

Segundo informes ofi
ciais. termina impreteri
velmente dia 6 de agosto
próximo, 'o prazo para o

novo alistamento eleito
ral. A Justiça Eleitora]:
local, tendo a frente ó MM
Juiz Dr. José Geraldo Ba
tista, com a colaboração'
da Pre fei tura Municipal,
encetou uma campanha para
o aumento do nosso eleito-.
rado, que obteve pleno
êxito, com'volantes alis
tando novos eleitores nas

sedes distritais e.outras
localidades de maior ,den·
sidade populacional. Con
t.udo • existem ainda mui tos
'eleiiores novos e algumas
transferências a serem

efetuadas até aquela data,
pelo que oono ít.amos a 'to
dos, ,dentro do referido
prazo, a pr-ocur-ar-em o Car
tório Eleitoral afim da

legalizarem seus titulos.

Os canoinbense8. que passaram DO Concurso do Banco do Brasil
besta feita, mais dez

.,
" ,

canoinhênses obtiveram ê-
xito e passaram no último

...
\

concurso do Banco do Br-a-
sil, a maior turm��

Márcia Allage Fuck, Jaim� Magdalena Suchek e Janice

d'Aquino Fonsec" Herbert

Prust� José Carlos Ferra- res, Os cumprimentos

,resi, Nez
í

a Vargas, Inês ,Correio do Norte. "

Massaneiro, Silvio Meis

ter, Sueli Meister •. Gild�

Eis os classificados:
,

Costa.

.A todos e seus familia-

Odálio

MISSA
Chl'isósíomo
DE 30.0 DIA

Rosa Chrisóstomo, Dr. Antonio M. Seleme, esposa e 'fi.
lhos, convidam parentes e amigos para assistirem a missa
em

.

memória de seu querido esposo, sogro, pai�e avô, no

dia 1.0 de agosto às 19 horss, na Igreja Matriz
1
Cristo, Rei.

do,'
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t - Progresso X Desenvolvimento' - Motivação: �
i: ·Prefeit_yra..Municipa-'-cte-e�s �
� ------- �
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. '

'Contador

J'"

Associação Comerclal e Industrial de CalÍoinhas
\

PARAP SICOL081A
A parapsi(ologia é dência?
Tem (on(eitos definidos?
Tem leis (omu/ns?
O que você $abe de

Parapsi(ologia?
AGUA�DE ...

Assembléia Geral Ordinária

Convocação
De acordo com os artigos 33 e 34 dos Estatutos

...Sociais,
ficam convidados os assoetadoe da Assoctaçâo Comercial e Indus
trial de Cancínhas, para a Assembléia Geral Ordinária, a reali
zar-se em SUB sede sita Da Travessa Hercílío Luz, 19!! - E.quina
com 12 de Setembro �ao lado da Matriz), no próximo dia 29 de
julho áe 1974, às 20 horas em pritneira convocação. Paragr-fo
único: A Assemblêíe constttuír-se-á com a presença .de 5111/0 QuS

assccíadoa e na falta de numero legal, Instalar-se-á mpi& hora
depols, em segunda convocação, deliberando com qualquer
número de sócios presentes.'

Precisa-se de Contador
com prática.
Bom salário.

"rata� �o FRICASA, fone 390
• -c; ORDEM 00 DIA:

1.0 - Prestação de Contas.

2.0 - Relatório dBS atlvldades desenvolvídas- no período por sua
Diretoria.

'

3,0 - Eleição da nova Diretoria" Conselho Consultivo e Consultor
Jurídico.

Foto,cópia�?
Em apenas 10 segundos, �você tira FOTOCÓ.
PIAS, de�q",alqu!-,r

-

documento, jornais .

ou

livros, no CARTORIO O O REGISTRO
C I V I � de NEREIOA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

NOTA:
. L,ãs de Carneiro

1

,

As chapas dos candidatos, deverão ser apreserítlild88 à
Secretaria para o devido registro, atê, o dia 26/07/74, à'l
17 hOfas, devendo as meamss conterem o "De acordo",
de ,fodos os �andid8tos tnscrttos.

o/uolDha8, 4, de julho de 1974.

Ass. Oldemar Mussl - Presídeute

REVENDEDOR T-ODO NORTE CATARINENSE:PARA
,

Sociedade. Industrial e Comercial SICOL S. A.
Rua Frei Menandro Komps, 606 - Telefone,1,40 -:-' C A N O I N H AS - s. C,

VENDE-SE
lavada e desfiada, pronta para fazer cobertor•.

melhor informação com NARCISO BARTNICK.

I )

(on(urso de Admissão à Es(ola di
Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina

PEQUENO CALENDAkIO - 1974.
Inscrições: De 1 a 31/8/74
Idades: Para os nascidos de 1/9/55 a 31/12/58
Provas: Em data a ser informada oportunamente
Escolaridade: E preciso que o candidato tenha

o curso primário completo, não
havendo necessidade de comprovante

Taxa de Inscrição: 1% do salário mínimo
fixado para o Estado da Guanabara.

DIRETORIA DE' ENSINO DA MARINHA
Departamento de Administração 'Escolar

Rio de Janeiro .. Estado da Guanabara
Melhores informações na Secretaria da
Prefeitura Municipal.

Drao Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentis'a' ,.,.---��

.

. ,..,.- ,

C I C OOS�Q9159/DEP
.

,

Clinica dentária de senhoras e crianças.
Especialização em Odoneopedíat-te.

Hora marcad,.
,

Pr.� Lauro Mü)ler, 494 - Fone, 369

FOTOCÓPIAS XERO�
Serviço instantâneo e perfeito.�

,

.

InstalaçãQ/"".nciderníssiinlJ.
Procur� no �-itorio de Derby Carlos

Ulhm7n� Pra_ça Lauro Müller, 251

�NOINHAS - Santa Catarina

..

.,•• , w·.·W'__il;iI!..MI!..l1!'iIltpf1F'i:'W!lj_-__.....IflII-EIII�·D:,.... , IIIII"!'*'

-Porcelana Schmidt
I

--�
,-

Jogos de Café e/Jantar

asa Erlita
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Cine V eJ a Cruz (O cinema do povo)
HOJE, u 20 hora. . cenlura 14 ano. - programa duplo

1.° FILME: o maravilhoso Mascarado de IJrata em

«Santo enfrenta a vinDan�a da Múmia .. - u�{filme colortdo
E: o Novo Cinema Nacional apresenta um super far-west
.

rio volta pa,ra matar-, -I todo colorido

AMANHÃ, à. 13,30 horal -

e�nlura lifre -

e� �atiJiê
«Santo nfrenta a Vlnganr- da Mumla»

em dual .e..o I: ai 19 e 21,15 h I � cenlUfa 14 anol

.

Peter Lee ��urence no espetacufr far-west italiano«Arizona KlCt - filmado e,,?' magnífico technicolor
, Este filme re ris. 2a, e 3,; feira às 20 horas

DIA 1.°/2, 5a. feira. ai .,1 hora. - cenlura' 14 ano.
,

"Sellão •• Moça."
Um espetaculer lme de guerra

«Ataque de surpre,a ..\- em magnifico' technicolor
Este frlme r-prsss 6a. feira às 20 horas

Cine Jubileu O la,adorde sucessos

HOJE, a. 20 hora.,' - cenliura 1\ ano.
Amor, sonho e poesia no espetacular film� nacional todo colorido
«A sombra dE,t um sorriso»

(�,r,mento)
- cOlossall,

AMANHA, a. l6 hora., em velperal - censure livre
" ,

Walt D1sney apresenta um espetáculo pa;a gl'l),ndes e pequenos
cDUMBO» I::' formidável desenho em Iórsa metragem
Não perca! Vá e leve seus filhos num diverti�ento sadio!

em dual .e••õe.: a. 19 ,8 21,15 h - cen�'Yra 14 8no.

A Warner Bross orgulhosamente apresenta o melhor \qlme policial
,

do ano: cRajada ,de �alas:t \
". vida do mais famoso casal de gangster «Bonny & Clyde»

FUmado em esplendoroso technicolor.
E5te frlme rf'pris& 2a. e.' 3a. fe,ira ,às :20 hou_,

I 4a., 5a. e 6a. feira • a. 20 hora. ....:: een.ura 14 .,.no.
Um drama espetacular todo colorido

c F E L I Z A N I V ,E R S A R I O :t \'
,.. ....,1

Coopere
Cidade

,c o In a I i rn/p e z a
limpa é cid'ade

�-=============-=======�==============�===-=======

da Cidade.
I i n d él_

..

CAMPING:
�

Os fins.de-semana sempre trazem mais um

problema que se junta aos tantos que se tem'
no dia a dia: o que fazer para descansar ou

se distrair? Talvez acampar possa ser uma

forma de resolver o caso.
'

Camping é ume ótima mal)eira de se divertir,
descansar, participa·r da natureza el, ao mesmo

tempo, não gastar muito nem ter de aturar a'
formalidadE! aos hótéis. E' uma atividade cole
tiva esportiva ou turística, que consiste em via
jar e acampar ao ar livre, c�m o equipamento
necessário - barrsces, Iampíão, <sleepbgs» e ai

mil coisas que couberem na imaginação de ca

da um.

Originado na Grã-Bretanía no fim do século

passado, o Camping é um esporte que começou
a se desenvolver organizadamente só a pouco
tempo. Chegou ã Fra.aça, espalhou-se pelos esta
dos Unidos e dai para todo o mundo ocidental.
Contudo mesmo, sendo recente, o Camptsmo eu

ropeu ou americano já é muito mais desenvol
vido em material, equipamentos e instalações 'do
que o .nosso, que é pouco mais novo.

No Brasil, o Camping surgiu pela necessidade e

d .. urna {orma pitoresca (se é qu€' existe algo
mai8 prtoresco do que o próprio ato de acom-

'panhad). As classífrcações do escotismo (lobinho,
escoteiro -júníor, escoteiro sentor e o pioneiro)
traziam certas complicações a08 que atingiam o

estágio final: 08 profundos conhecimentos na ar-

I
te de usar os recursos da natureza era algo spaí-

,

xonante que todos os pioneiros queriam contlnu-
JJr eeompanhedos de outros amigos ou da Í4milia.
Porém" num campo de' escotismo a liberdade
era muito restrita e já não &t�ndia 80 espírito
aventureiro dos que tínhem mais de 20 anos,

A. solução foi iniciar 8 prática de, recreio em

Camping - o Campismo Brasileiro.

Atualmente existem eproxtmadamente 90 par
ques de Camping em todo .o Besaíl, com boas,
más 'ou médias instalações. Surgiu um sem nú
mero de clubes, sendo poucos 08 bons. O Cam
ping Clube do, Brasil, por exemplo, possui 14
áreas montadas de acordo com o psdrão 'inter
nacional de camping clubes, à disposição de SeUS
40 mil sócios.

Para o Sr. Carlos Nascimento, Diretor do
Camping Clube do Brasil em Bral!iliá e amante
do esporte, a abertura de noves estradas é a

príncípal causa do desenvolvímento que O Cam-
...

písmo vem tendo nos últimos quatro a008. As
opções aumentaram, 8S facilidades apereceram
li! O maneira mais prática e economtca de lazer
tornou-se o hábito de muitos.

Praias ou montanhas, as áreas de Camping,
sempre aproveitam 08 atrativos naturais dàs re- ,

gíões brasileiras. Banhos de mar, lago ou rio,
pescarias, nOV8' amizades, uma série de opções
além da possibilidade de se conhecer outros lu
gares que não os de todo dia.

BRASILIA
A necessidade de díver timeuto fez com que

UMA
•

BrasUia despertasse para o Camp�sm1'), treínan
do o espírito esportivo do brasiliense. Aqui já
existem boas áreas para Camping, coro' recursos
necessários. Basta que você saiba aproveitar o

seu fim-de-semana.

'Itiquira, por exemplo, 'oferece o espetáculo da
maior queda d'água, livre, no Brasil, O bosque
com grandes árvores cria um ambiente diferente
daquele que se vê no planalto.
Porém, é dentro da cidade que está sendo fei

to o maior Camping urbano do mundo. São dois
milhões e trinta e oito míl metros quadrados de
parque florestal, num projeto com as mais moder
nas, facilidades para o campista. A portaria, a

casa de recepção,' a torre d'água para 250.000
litros já estão prontas. O plano foi tracado ten
tando-se certa semelhança com 88 Superquadras,
com áreas só para ctrculacão-des veículos e áreas
só para as barracas. Supermercado, barbearia,
terminal- para água, luz e até telefone poderão
ser ligados aos traílers, Um complexo modernís
simo, com técnicas apuradas. Pertencem ao Cam
ping Clube do Brasil e tem a participação e o

incentivo do Governo do Distrito Federal.

Enfim, mesmo sem muita escolha para viagens
mais curtas, o brasiliense bem equipado de ima
ginação pode ter um fim-de-s,eman8 divertido.

MARIA DA GRAÇA QUIRINO

�se�.®es®.e.e.®.ee®e�.®eee®••®.®.®@
• "

8
® •

'I agra�ecimento, I
i A família Holzbach;. residente i
® em Passo Fundo, Rio Grande do (ii

: Sul, sensibilizada agradece ao bom �
: povo de Canoinhas :
• .

d
(i)

• a amlza e ' e
· �

: o carínho., I,
I ' o respeito �
= que teve com sua filha e irmã =
(i) •
f!I IRMA ,MARIA NIVEA,� @

�
'f t d de :' .

I
�

: mam es a o e maneira espectar, na I
f!I hora da dor, em' que ela tão tragi- @
� camente foi colhida

'

:
• •
i de sua família, (ii

� . de sua congregação, I
= de sua comunidade, �
� Outrossim agradece as condolências :I
I e. todo apoio moral que lhe. propor- I
@ Clonou. '

, ,", •
�

-
'

®
� Viuva Maria .601;ebacÍj :
� e fil/jos_ :
� 8
� . .
®S,,®®®®®®S�®®(iI®®S®�(iI.®®.(iI®®.e(ila.®®@
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CORREIO DO NORTE

Movimento Brasileiro de Alfabetização
, '

'

Serviços de Supervisão 'de Área-Mobrai

CONVITE
$,'

,.

,
'A Comíssão MunicipaÍ"do Mobral de Canoinhas

tem a, grata satísfáção, de convidar' V. Sa: e; Exma.
Família para o grandioso Baile que fará realizar dia,
27 de julho; H ();rE, na Sociedade Esportiva São
Bernardo de' Marcílío Dias com início às 22 horas.

Nesta oé��ião � Iilerâ eleita e coroada a MAIS
É�LA MQ,BRAL,ENSE.

'

"

Pelo comparecimento' agradece a Comissão Mu-

nicip�,f-"ao MobraL '

'r,
,

\,
......

As mesas estarão ã venda no Posto da Comissão
,

do Mobral, no prédio da antiga BI8.

Impressora O.' Verde
NECESSITA
Impressor ou Tipógrafo.
Informações na Rua Paula

Pereira, 765.

'Vend-é-se
Otimos lot�s nas imediações
do Ginásio' .Santa Cruz,
Tratar cl Henrique Bora.

Leia! / Assine! DivulgueI

,Correio dp Norte

27.07.1974

não �.a�a ICM
o Supremo Tribunal Federal decidiu que as

Cooperativas de Consumo .estão fora do campo de incro
dência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - leM,
nas operações com seus associados. A decisão' foi tomada
por seis votos contra três, tendo se travado alguns de
bates em torno' da venda de mercadorias,' aos ',associados
e a que é f�ita f> estranhos. para a maioria áos..,mi�istros,
a não incidênciJ' só atinge as vendas feitas .aos associa
dos, enquanto o ministro Eloy da Rocha, ap-arteando ao

ministro Aliomar Baleeiro, "esclarecia que a
I

venda feita
a estranhos está' sujeita ao IeM" que deverá ser con-

tabilizado. r

IMPRESSOS EM" GERAL, (em' uma ou ,maia côrea)

Serviço rápidp e perfeito ,

IMPRESSORA OURÔ VEROE� LTOA.

,/1

r

,

Santa Catarina Revendedor
Autorizado

- \

,

,

'
(

",
. �

<' Vende-seoFuscausado ',.. _.

�,aq�l. professoraque só usaVâ'í··
..oFuscap ra iraaula.. '

'/,�"

Quando v. com_[)'�um '

' !.�

Fusca usado no seu ' " '

RevendedorAutorizado",�
,

VW, ele lhe é entregue
"

'

- completamente revisado,
em condições ideais de

'

uso e acompanhádo de
um Livrete de Serviços
Técnicos que lhe dádireito

t ' a duas revisões gratuitas
e à garantia de 2 meses ou

3.000 quilômetros.
, v. sabe a procedência do

,

veículo que está comprando,
E na nora de trocar, v.

vai comprovar que um
Vo� usado, adquiridono
seuRevendedor I ,

Autorizado, obtém sempre
maior valor de revenda.

,
' .Antes de andar poraí '

, atrãsdaquele Puscada h

professora, do padre ou do
médico, venha conversar
con,osco., '

RevendedorAutorizado
Volkswagen é se�ança.

/

o 'problema foi suscitado pela Cooperativa de
Consumo dos Servidores' do Departamento de Estradas

........._....._--------

' de' Rodagem de São, Paulo, A comunicação de julgamento
favorável foi feita de imediato "à Ocepar pela Organiza
ção das Cooperativas Brasileiras,' que acompanhou de,
perto os .trabalhos, sendo' constantemente' informada do
seu andamento, pelo, ministro Gonçalves . de Oliveira, pa
trono da OCB.\ A medida' é de grande' importância para
as cooperativas de consumo, que' vêm enfrentando com,

frequência distorções na aplicação da legislação referente
ao assunto.

,

I

. �,

•
I

Ra,mos" 1195

Prefeitura
Municipal de

_ ,
_ t,

Canoinbas
-, :Epocadepag�me�t�doIQl.
posto 'Territori�f Urbano
"e Predial para li exercícío
de 1974, na, "Prefeitura

\'. • . ,t_./ •

�unícipal. de ',i CanOlnhas
i

, , ;

Ficou prorrogado pára o

mês de julhQ. do corrente

ano, a 'l.a prestação do im

posto Predíá]'. e, Territorial
sem multa .

.

,

,I

a) Mês de Julho - 1.0 e 2.°
'I'rimestres do, imposto

Pred!al e '.perritorial Urbano;
, b) Mês 9� 'setembro - 3.°

Trimestre;
c) Mês de novembro 4,0

Trimestre.
-

"

�,

OBS.: Os contribuintes que
pagarem no' mês" de

julho o' total do ímpostoern
uma única prestação, goza
rão d�, bcníficaçâo de 10%
(dez por cento)..

Ca�lÍoinhas, 28jjunbo/1974 .

ff '

, fi'
, jlviJásio Coelho

Encar. do Setor.de Tributação

Material escolar e de

escritório você encon-:
,

tra na loja' da
..

Impressora Ouro Verde
, )Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



/ CORREIO DO NORTE

\

Prefeitura Munici�al �e Canoin�as�
. ,

,

Obras em exe'cuçã.o Calçamento a parelelepípedo do (pátio da P�eitura
Pavimentação asfáltica de sete quadras _/' .

..;_ Rede de Abastécimento 'd'água (Convênio com o .... Revestimento da estrada de 'Valinhos A.( -

c Governo do Estado) .

- Instalação de britador e� v'aliphos (D�:t. Felipe Schmidt)
_ Alargamento e abertura de novas ruas no, J. Esperança - Iluminação pública do IDisti'ito de /P'"áula Pereira

.

_ Alargamento da rua São Jq"sé e vicinais - Iluminação pública do Dist. de'lVllÍrci.lio Dias (convênio)
- .Mul1o de pedrá na Praça tiáuro Müller. - Oestocamento agrícola de 286/ álqueires
_' Exte,nsão da iluminação pú�lica - Conservação de estradas' múnicipais com' construção
_ Construção do Ginásio de Fli,portes .

de novas pontes, pontilhõi'� e boeíros com tubos '

- Instalação de britador em SaÍ\t& Leocâdls (Distrito de ,� Ampltação da escola dç Alto da Tijuce
Paula Pereira) \" \. \ - Incennvos industriais/(doação de, imóveis)

- Continuação' da pavimentação 8�{ált'ca da cidade - Aquisição de 3 tra�óres de esteira
.

- Muro de pedras, na fachada do Çe�itério' Mupi,cipal - Aquisição de 2 motonívetsderas eHuber-Wareo»
- Abertura de canais 'de d,reo8ge� no O�mpo d'Agua Verde - Aquisição Retr,o�Escavadeira ePocla!n:t
- Pontes de concreto sobre o no Agu, Verde (duas) - Recuperação ,�e todas as maquinas rodoviárias
- Escola de alvenaria em Barra Mansa H;:)i.f!ltr. Pinheiros) - Récuperaçãc;i de caminhões-caçambas ,

-:- EscalE.! de alvenaria em Lagea:io CDistr. �!!lipe Schmidt] -- P&vimen�ação asfáltica, nas Praças Lauro Mülln e

- Destocamento agrfcola, ,\'. OsvaldO'" de Oliveira
'

- RevE'stimento em Anta Gorda [Dístr. de P�ula Pereira) - Complitação de dsdca eletrônicos
- Laboratório de sementes de batatas certificaa�., (Incent ) -... Noy'it planta cadastral
_; Construção do Canoinhas Palace Hotel (Ioc8nfll..voD - �évo" código tributll_rio ,

\ -. Ccnst-ução de ponte na divisa Itineópolis-Can'a.inhas -.Aterro no Rio d'Areia de Cima (Díst. Bela V, Toldo)
(convênio) ,

, . \\, '7'; Revesttmento da' rua Alvino Voigt
Conservaçãa das rodovias municipais '\, ".::_ Revestimento da estrada do Parado

Construção da estrada de 'I'aquartzal - novas pontes,,, ,,;/I'� Alargamento da elitrl;lda de Volta Grande (Distri,to, dl!
e boeírés

'

\ \,. ,ir P'aula Pere.ir8� "

Construç�o da garagem' da Prefeitura, ', .l>< - (�belisco_ ria Pu.ça Lauro. MÜller_ (incentivo)
- Construção da fábrica .de tubos' de 1,50, . {; '\, - Stnehzação da cídade c] Instalação de Semáforos novos

- �Rev'eshmento e' alargamento da estrada Colônia Ourp' ,\- Balízação dos logradouros públícos a. acrilico
.

Verde (Distrito de -Bela Vista ,do Toldo")·
,

" � Aquisição de 4 :DOVOS csnnchões-csçambàa
- Ituratnaçãc'públíce na rus Alvíno Voigt (C. d'Agua Vef'de) -\�bertura 08 rua Venezuela
-:- Abertura d� rua Bolívia com li rua Roberto EI14 - �'l?ertuf8 da rua Barão do Rio Branco (pronlongamento)
- Construção balsa divisa Csnoínhas-Peulo Frontín (�I:- - Variante SlHlte Leocádia "

'-

lipe Schraídtl
.

- -;f
'

CODs){ução d� dois mata-burros, em' Anta Gorde
- Iluminação pública rua México . 'i' (extinç'l.o de portões)
� Aterro ponte, ri� Aguá Verde, prulongsmento rua Variant��fauI8 Pereira à Anta Gorda

Paula Pereira'
'

l ". - Aterro e r�v_e!ltim�nto da estrada Serra do Lucíndo
- Aterro ponte rio Agua Ve_!'de, Pf<?}:oDgs,mento rua 8, Barra Mâ'�a .:Caetano Costa ,"

'í" ,if ,- Remoção e réconatrução de, 23 casas, Campo ,d'Agua
- Alargamento, e revestímento estra9,á VaUnho!!-Bonetes

,
Verde e cidadê, .

'

- Alargamento e abertura �e.noV8�}rU8,S C, d'Agua Verde - Abertura de ruas, l�te�mento Rodolfo Bollauf
/ 'J'f' - Nova torre TV�Cànal 3 "

(/l'. - Reconstrução Escolá'\.Campo das 'Moças (Felipe Schmidt)
Co'n'/cl 'd s

- Iluminação rua EmHifil. Scholtz
'

\
.

.

.

/7
A

.
UI a _ Alargamento prolongarçeoto rua E6:lilio Scholtz

.

P t d IBDF ( ê' ,f
' - Alargamento e conc!usã� rua BeMo de· Lima (Campo

. 08 o
, � 'conv ��O}

"

d'Agua Verde) '.' .

Inspetorla do Departaplento de Caça e, P�sca .. Alargamento .1 ua México\- Calça�ento a P8r81�}épipedo np CemItériO MUOlclpal _ AquisIção dê um trator de. esteira .14.500 kgs
'

- Revestimento ��t!rr�, d� LUCinda.
.

.

.

'

_ Aquisição de uma pá carre�a deira Michigan mod., ?5- S
Reve�tlm�Dto ,na}ocalldade, d.e ImbUia (Bela V. Toldo) _ Ponte Capão do Erval x M"tão "

.'
- Ilum,lDaçao -pu9)lca ,a.mercurlO

'

_ Instalação dg, Banco do Li'vro (c':>Dvênio) ,

� IlumlD.�ção �6�er.e�rlo nalO Pra�a!l Lauro Müller e
_ Instalação do cU,rso MOBRA�' CULTURAL, Jc.onvênio)

. ,Osvaldo �e",f hvelra
. 'o .

_;. Ab�rtura de ruas loteamento W8tzk� (ç. d'Agua Verde)
--- Arborl2:8ç,"p das, ruas da Cidade (1. ,ano� '. _ Clube do Livro (convênio Governo do Estado).
- Extens��âos curs,os do MOBRAL (COIlVêDl�) ,

_ Abertura de rues loteamento Pedro Alves Vieira,
- Extens!J.4' ,dos serViços da CA,FASC (convêD1o)

.
_ Iluminação pública Bairro Sossego .•

-

,In�t1'Ção da Guar<ta-Urba�8 Noturna (coRvênl��'
'

Obr·as

I 27.07·1974

Declaração
Declaramos que foi extra

. viado o Certificado de Pro

priedade n.? 307390, do

caminhão marca Ford,F-600,'
ano de fabricação 1972, cor
verde selva, chassis' n .

K62UA-773863, placa ...
DA-0770,' de nossa pro
priedade.

,
.

,

Fica o mesmo sem efeito, por
ter 'sido requerido 2. a via.

'. ,

fanoinhas, 02 de julho de 74.

Ind.;&'e' Com. Irmlos Zogman 1.,.1.
ISAAC ZugmeD
Diretor Gerente

"Registro Civil
t

\EDITIL
.

\'.

Ma:,a Góes Clinski,: Óficlal
do Re�t8tro Civil do Distrito
de Paul�, Pereira, municipio e

Cómarl>8\de Canoinhaa, Estado
-de'Santa \Catarina " _'

.,'
_

Faz !!abetque pretendem ca

sar! JOSE 'V'ALDIR DE PAULA
e MARLI \RODRIGUES DE
PAULA. \'

,

.

Ele, natural', d,sb. Estado,
nascido em Pai,lla Peretra, no

di� ,7 de agosto 'pe 1945, lavra
dor, solteiro, fi�ho de Joio
Corrêa de Paula '", -Sebastisne
G. ,Choltz, re"identfB � domici
liados neste Distrit�.

.

!,

Ela, natural dest,F Estado,
naséidil em Paula P'�reira, no

dia 26 ,de abril de "\957, do

�éstica, solteira;. fil�a \ de An
tonio de' Pp ula ,e Antonia Ro-,

-

drigues,r@8ideotes e domj�iliadoB
oeKte Didrito. _' \
Apresentaram 08 docuitieotos

exigidos pelo Código Civil\ 8rt;
180. Se alguem tiv",er conheci.
mento de existir alguQl im\>e
dimento legal, acuse-o para fi'ps
de direito." '.

Paula Pereira, 18 ,:d� julhQ
de 1974.

Maria 6óss 6linski' ,i
Escreventé Jur8mentad�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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===:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::===::::::::=::=::==:::�:::=:::::==::::=:::::::::=::==
..

.

..

= =

, Ü No Departamento de Veículos Usados de ii
I: � " I�

is Methy Seleme & Cia. Ltda., você encontrará 55
.. . , ..
o o

ii revisados . para ' pronta entrega: 55
3 =
ii M,arca, Ano::
o h

g Dodge 180b Luxo 1974 55
o o

ii Dodge Dart Coupâ de Luxo 1972 ii.

1 6 60·· ••

1,27 ,24 .448,' 55 Dodge Gran Coupê 1973 55'
3.550,20 16.054.80 = =
1.851,08 10,530,57 ii Oodgs Charger RfT 1972 55
5,499,94 27.150.18 I: =

236,10 1.482,50, $i Chsvrolet Camioneta 1971' 55
2,184.00 9 434,22 II, :1

3348,65 22.492,\5 ii Ford Rural - 4x4 1971 ii
•• I ••

1.381.60 4.668,00 II
V Ik

.

S d 1965
II

936,99 6.478.42 ii o swagen e ' an
'

ii
:�:��:��: �::.�:�:::'I MERHY SELEME & elA. LTOA. ii

= Revendedor
,

Autorizado Chrysler do Brasil ii
II

6
I:

II Rua Paula Pereira, 735· Telefonés: 365 e 3 6 I:

II C A N O I N H AS, - Santa Catarina g
.. ..

= "

" ,
, =

==;::II::.=====I=::::��:::::::::::;::::;::lI::!::::::;=:::::'1111===::1:::::11:.11;:::::::::==

Disc:rimina�ão da Despesa por Or-
"

I
'

"

I R . E A L' I Z A D A
DOTAÇÃO Até, (, mês I Do mês I T O T. A Laios do Governo e Administracão \

.' ..' Cri .
CrI Cr$

====?=�==========�============�=======

Orçamentária .

1 .' Câmara dOI Vereadorea
2 • Gabinete do. Prefeito
S • Secretaria Geral
4 • Setor de Contabilidade
5 • Setor de Segurança . Pública
6 • Setor de' Saúde Pública
7 • Setor de E�uc8ção e Cultura
8 • Setoe do Fomento Agropec.
9 • Serviçol Urbano.
\0 • Serviço. de Obrai e 'Viação. D.M.E.R.··

- /'

24.050,00 "

42.100,00'
23360,60
104 180�O'o
4.6tlG.oo

20,700,0'0'
66690.00
'15.720,00
216.100,00
32500,oQ

5177,36
12.504.60
8,679.49
21650,2"
1.246,40
7.250,22

19.143,50
3286.40
5.541.43

J 2" 038,73
208.518,37Total da' De.pe.a

Extra-Orçamentária
1 • Previdência Social - I.N.P.S.
2 • Salário Família
Crédito. Adicionai.

Orçamentária ,550.000,00
,

.

> Sub. total
188024,15

'

37.491.95 225.516,10

8.474.29 8,47429

196,4Q8,44 ' 37.491.95 233.99B,39

405016,81 77.494,98 482.511,19

11.480.98

RESTOS A PAGAR
Do exercício de 1973

.

Total da De.pe.a E:d:ra'-Orçamentária
TOTAL 'DAS DESPESAS 550.000.00

Fundos DIsponiVe.ls
EM CAIXA

.

""
Na Te.ooraria
EM BANCOS'

Banco do Bresil S.A•• cl Fun�o de Participação do. Munic.
Bsuco do Beaeil S. A.• c/ Movimento
Banco do E.tado de Santa Catarina . cl/Movimento
Banco Braaileiro de Desoontoe S. A .• e] Movimento
Banco Sul Brasileiro S. A.• e] Movimento '

Banco Sol Bra.Ueiro; S/A Dep. de Diverla. Origenl
Banco do Beasil S.A•• e/FRN
Banco da, E.t. de; Sta. Cat•• Conta/l "Auxílio E,tado"
Banco do E,t. de- Sta, Cato ' €00ta/2 "Auxílio Evtade"

. Bando d� E.t. de Ste, Cato • Conte/3 "T.· R. U." "

Banco do 'E.t./de Sta. Cato - Conta/4 "Auxilio Estado
. .' Convênio Escola"

.. l
II T O T A L . G E R A L 550 000,00

. 8.533,26
13,5'"

581.48
- 75."2
49.99

...1.615,22
8,768,36 I

2.254.00
30.000.00

73,01

25 000,00 76964 2.8
.

88.445.26

570.957,05

Rei
Major Vieíra, 28 de. junho de 1974.

- Contador Odilon Oavet • Prefeito Municipal

Movimento Brasileiro de Alfab�tização'-MQBRAL
, .' 'I<

1914, Ano da Erradicação do Analfabetismç. , .

nq_�,",�Jistad'o�� .de
,-

Santa " Catarina.
.//.��'���-,

-

P 'A' R T I C'I :P E !

OeramarTerraplanauem
Rual Paula Pereira. N:' . 378 .; F U NcD'O 5
-' �. .

- Serviços de/atérros de qualquer natureza.,
,�

- Cemínhões-Basculantes para qualquer tipo de frete.

- T�a,tor Escava-Carregador.

. /Aceita-s� .

serviços fora do Município.. .:

t!J; Horário: das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas .

Documento extraviado
,

Dínarte '�ón'assolil. declarâ� para devidos fins que
extraviou sua Carteira:Nacional de' Habilitação número
40.474-SC. ,:�" _.

A; mesma..�fica sem efeito, por haver requerido 2.8 via .

•çr::-' '.

,------------��------------------------------

, A N I V. 'E 11 S A R I A N T,E S,
,

DA SEMANA

' ....
"

,,�,

''''''�EVENDEDOR AUTORIZADOé CHRYSJ,.ER
,'..... ,,'faY do BRASIL S',A.
"''',. .

MERHY SEl_EME & elA. LTDA� ,

I
.. ',

"

"

lua Paula Pereira, 73� Telefones: 36& e 366

C A N o I NIH A S �:- SANTA CATARINA

II

\ /

Você, que está por cima porque[á nceu na vida, não perca mais tempo.
E hora de você comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos de finanCiamento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venhà ver para crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se de uma vez por todas e' venha' logo buscar o seu

Dodqe Dart novo.
.

,

I

,
il� I

ai

\ ,

. DIÁ 27

Senhoras: Luiza esposa do .

sr. Argemiro Rosa e Nereida
esposa do ST.- Jair; Corte;
senhores: Vigando Knop e

Mamed Cador,

.

Dia 28
. ' ,\ ,

Jovem Eliseu Job TaporoWski;
.

menino Nilson Luiz filho do'
81. Antonio dos Santos I(eiga.

'

.. Dia- 29
., .

Senhora Julio esposa do sr.

Cândido A. Rocha; [ouem
João Paulo ,Furtado, resi
dente em Papenâuoa.

,
.

"

Ola 30
, gêmeos Doriuat: 'Júnior e.

Dorisa Maria filhos �dô sr.

Dorioal Bueno.
Dia 31

Menino Laércio Evaldo filho
do sr. Evaldo Gonchorotoski .

.

Ola 1./8
jovem Paulo Roberto filho
do sr, Ewaldo Plothow.

Ola 2
Senhora Tecla esposa do sr,

Evaldo Gonchorowski; jovem
Antonio Sconhetzki; menina
Tânia Siovane filha du .sr.
Nivaldo Damaso,

Aos aniversariantes nossos

cumprimentos, com uotos de
muitas felicidaae«:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PREFEITURA,
\

..M\AJOR.
Balancete \da -

RECE.ITA ref$rel1ta
\

CORREI.Q DO NORTE

Publicaçao Ofici�1 da

MUNICIPAL DE

VI E.lR P<
I

ao mês JUNHO de 1974de

«i:ODIGOS

Geral I Loca!
1.0.0.00
1.1.0.00
1.1.1.00
1.1.1.10
1.1.1,11
1.1.1.30

1.1.2.00
1.1.2.10

�\
\

DESIGNAÇAO,
,

Prevista
ARREI'ADl\OA_

Atê-o mês,[' Do mês I TO T A L
Cr' i Cr$ Cr$

RECEITADA

\
l,

RECEITA\� ÇORRENTES
ReceitA Tributária
IMPOSTOS\

01 Imposto 'Predial U�J:íano
02 Imposto ITerritC!rial\Urbano
03 Imposto sobre Serviçal de Qualquer Natureza

)

TAXAS \

Ta�a pelo exer�ício do poder de polícia
04 Taxa de Licença e Filcalização ./0 Comércio e a lod(utria
05 Taxa de Licença e Fi.c�lização ./'1 Comércio Ambulante

- 06 (Taxa de Licença e Fitc�liz8ção sobee obras
I '

Taxa pela preataçãó de .erviçol
\

.

Taxa de=Expedlente \
.

Taxa de Serviçal Urbenoa ,

Taxa de Apreenlão
Taxa de Alinhamento e Niv�lameDto

,
.

ContribQiçõea de Melhoria
Taxa dê Con.ervação de E.trá(lal

3.000,00
2000,00

.

3UO,00
/

.

4

37,64;152,84 190,48 .

/

7.QOO,Óo
100',00
19°,00
i

1.500,00
.

500,00
50,óo
50,00

689.00

5.493.00
. 2.6,1�
77,57

5493,00
26.18
77,57

582,40 '106,60

./

,

t 5Ó,00
Receita Patrimonial

Participeçõee e Dividendo.

Receita InduI�rial
Divenu Receita. Iodultriail

100,00

100,00 280,00 280,00!

1.4.0.00 Transferências Correntes
1.4.1.00 Participação em Tributol Fed,erail

!

1.4.1.20 14 Cota-perte do Fundo de Participação dOI Município� . 70% 90.000,00 72760,30 16.01433 88.774,63
1.4.1.3U 15 Taxa Rodoviária Unica .

! 2.800,00 740,76
/"

740,76
1.4.2.00 16 Retorno do Imposto Territorial Rural /\ 25.000,00 13 .. 726,71 13726,71
1.4.3.00 17 Retenção do Imposto de Renda) na Fonte .. 50,00

!
I

1.4.4.00 Participação em Tributol Eataduail
1.4.4.10 18 'participação no I�po.io sobre Circul,ção de Mercadoria. 276.0CO.oo 151.500,15 24.991.83 176.491,98,
1.5.0.00 Receitai Diverlal I

'-'

1.5.1.00 19 Multai 1.500,00 291;4.9 291.49
1.5.2.00 20 Indenizaçõe. e Reltitulçõel 100,00

21
.

Cobrança da Dívida Ativa 2500,00 586.04. 586,04
1.5.9.00 Outra. Receitai Diveli8a. \

1.5.9.20 22 Receitai de Cemitériol 200,00 214,50 28.60 24310
1.5.9.90 23 Outras Receitai 800,00 851,52 85152

.'

TataI dse Receita. Correntee 413800,00 24.7.283.4.6 4.1.179.00 288462,46

2.0.0.00
2.2.0.00
2.2.0.01

�.3.0.00
2.3.0.01

2.5.0.00
2.5.1.00
2.5.1.20
2.5.1.30
2.';.1.40
2.5.1.50

25.3.00
2.5.3.90

RECEITAS olÉ CAPITAL

Operaçõe. de qfédito
24 Empréltimol 200,00 113.220,00 113220,00

Alienação de,"Benl M6vei. e Imbveil
25 Alienação de Benl/Móveil e Im6vei.

f

Transfer�i'lcias de Capital
Participa�ão em Tributo. Federai.

26 Cota-parte do Fundo de Participação dOI Muuicíuios- 30%
27 Cota-parte do Imposte Uuico c/CombUltív e Lubrificante.
28 Cota. parte d� Imposto Uuico sobre Energia Elétrica
29 Cota-parte (ih Impacto' Unico sobre Minerai. do Pllí.

Coatbuiçõe.
30 CootribuiGõel Diverese Auxílio do Eetado 300,00 \42.254 no 55000.00 _97254,00! ."

.

----- -----''---

I
.

Total da. Receita. de Capital.' 121 200.ill) \'94086.46 69.Ró5,42 263951,88

/ Total d.a Receita Orçamentária 53�.UOO,oo 4�l369,Y2 ur U,Ur'J.2 552,414,34

/ .

.

\ .

I Extra-Orçamentária \
31 CorÍtribuiçõel de Previdência Social - INPS 12.000,00 45'9457
32 Sa'i-ário Família 3.000,00 '\

.I

222,50

90000,00
30.000,00

50,00
150,03

6863,29
8002,13

31.182,99
7.206.97

38 046.,2�
15.20Y,10

700,46 5295,03

TOTAL DAS RECEITAS

Saldol do exercício anterior
,

Em Caixa
Em Bencos
Em poder de relpomáveii

TOTAL 570.957,05 '

1.36894
11.8'78,H

GERAL

I

Major Vieira, 28 de junho de 1974.

Reinaldo Crestani • Contador Odilon Davet _. Prefeíio Municipal

- 27.07 .. 1974

Notícias de
Escreveu: Esmeraldino M. Almeida

Baile da Hípica -& 'Sucesso
o tradicional baile de aniversário da Sociedade Hípica

Rec. Esp. Papanduvense, promoção obrigatória da Sociedade,
este ano foi realizado' com algo. «fora de .séríe». .O sr,

Presidente elaborou um programa que veio agradar total
mente o seu quadro soclal inclusive. o grande número de
participantes de outros municípios que se fizeram presentes
na data magna da Sooíedáde. O baile esteve animadíssimo,

.

as surpresas apreseutadaa durante a- alegre noitada dan
çante foi realmente sensacional. O famoso conjunto musical
já considerado «prata da casa»; íoto ponto alto da' anima
ção, não permitindo arrefecer durante a noite toda a alegria
dos presentes .. Trata-se do «The Flingstones», que cadenciou
as danças até ,o raiar do novo,' dia.

.

_

Nascemos 'para Vi,ver. A regra e
Ponderação.

Paulo de Tarso Camargo, corria o Ve·j.ho Mundo em
busca de novidades para a televisão, como um dos homens
do comando do Canal 12 .. Na distância, a nostalgia se torna.
mais viva e ele após rabiscar seu diário de viagens com

algumas 'ponderações, colocou no Correio os seus rabiscos
num envelope tendo «Díno Almeida» como destinatário «A
maioria não sabe nem porque. nascemos, 'ou o que estamos
fazendo no mundo», diz Paulo Camargo e prossegue: «para
usufruir do. mundo todas as alegrias e . prazeres que. nos
oferece a vida, não poderemos nos condicionar a chavões
como: estou doente, pobre e infeliz porque é minha prova
cão; ganhei na loteria estou saudável e feliz por· milagre».
É regra do bom viver. Para Paulo Camargo aprender a

confiar em si e na natureza, aceitando suas dádivas, incon
dicionalmente, sem no entanto deixar de lutar por suas

metas. Quanfo ao passado é evidente que não podemos
viver dele, mas usálo como base para um presente feliz,
transformando suas falhas e erros. em elementos posítívos
de aprendizadovPara o presente feliz, uma receita que se

resume Ruma palavrinha: pcnderacãoIaltmentar, profissional
e nas ambições). Ao amigo e genro, Paulo Camargo, aceito;
a receita de_que: NASCEMOS PARA ,VIVER. A' REGRA .É
PONVERACAO. /

A gripe � está aí
A gripe chegou' e pegou muita gente de surpresa.'

Geralmente manifesta-se pelo nariz, garganta, bronquios
pulmonares e. as vezes, pelo parenquíma pulmonar. Além
de febres altas, corrimentos nasaís, tosses secas, hão al
guns dos sintomas, ocorrendo maíor perigo quando a doença
ataca crtanças e pessoas de traea compleição física. Por
esta razão, a maior parte' 'da população já se preveniu
voluntariamente. Mesmo depois de pegar a gripe; o certo
mesmo é de se procurar um médico e assim .receber o
tratamento necessário.

Foi muito badalada
Muito badalada a inauguração da mostra de desenhos

do humorista brasileiro" Geandré, em Barcelona na E:spanha,
23 anos. Geandré nasceu em Santos e. hoje já é um nome
ínternaclonal, além de colaborar com os primeiros [ornãís
e revístas brasileiras. Conta o meu correspondente Jairo,
também presente ao acontecimento. que o nome do colu
nísta Dino Almeida, foi assunto de um papo entre Geandrê'
e os jornalistas Giba Um e Samuel Warner, que 'contavam
ao cartunista o sucesso da festa da Glamour em. Curitiba ,

.

e o prêmio por eles recebido como «Melhores de 73».
. .

(coluna do D. A.)' .

.

Faltam nevos especialistas'
o Brasil vai precisar de sessenta mil novos Especla-.

listas de Computadores de 1974 a 1978, para .não sofrer'
modificações no seu ritmo de expansão nesse setor. Esses
números signIficam que a cada dia serão necessários cin
quenta novos técnicos. (Gazeta do Povo) v

Esta enfermeira exempto a seguir
Um vestido branco, mangá curta, lenço da mesma

fazenda amarrado na cabeça, sandalhas simples e mãos
calejadas com feridas ao vivo, assim é Madre Domíneuc, a
«Enfermeira do Ano», que ganhou sete mil cruzeiros, um
diploma de honra e os aplausos em pé durante uma sessão
no primeiro dia do Congresso de Enf�rmagem em Curitiba.
Ela é desapegada das coisas materiais, e acha' que ainda
falta muita coisa a fazer em benefício das pessoas. No seu

quarto de dormir não há nenhumobjetode valor e a sua

pele ressecada jal:I\ais recebeu um tratamento a creme. «E
.

uma mulher que leva ao extremo os seus votos de pobreza».
Belo exemplo a seguir. (Ent�elinha's)

Passarela da Sociedade,
Dia 29 do corrente testeíand« niver a' elegante srta,

. Sandra Maria, filha do casal Adyr (Jurcyr) Ciola, residentes
em Residência Fuck. A aníversaríante receberá suas ami
guinhas em sua aprazível morada.
." Na, mesma data comemorando idade nova o sr, J'oão

Paulo Furtado, industrial e pecuarista em Papanduva,
I Cidadão muito estimado, na sua data natalícia receberá

os justos e merecidos cumprimentos dos amigos.
." Dia 31 do corrente, grande e festiva data para a tradici

onal tamüta Tabalipa. A veneranda senhora dona Ana
'I'abalípa, esposa do sr, Jovino Tabalipa, estará eomple
tando mais um ano de sua longa e feliz existência. A
data será condignamente festejada pela grande família.

." Srta. Cirene Maria Morais; colhendo mais uma flor no
alegre jardim de sua vida. Filha do casal sr, Albaro
(Donílda) de Morais, ele Vereador, industrial e pecuarista .

A Jovem-guarda lá estará para a testínha e cumprimentos .

." Dia 1.0 de agosto festeja niver a Sra. Arlete Sehadeek
Atanázio, esposa do sr, Claudio Atanázio res. em Mafra
onde é funcionário da firma Com: lnd. Schadeck. Ltda.
As felicitações estarão pontificando em alto estilo.

." Dia 3 próximo aniversaria a 8ra. Tereza Almeida Ca
margo, esposa do Dr. Paulo de Tarso Camargo, Diretor
do Canal 12 de Curltíba-para onde irão os cumprimentos .

." Ná mesma data completará mais um ano o sr. Narciso
GuerLert. Homem que já relevantes Serviços prestou a

Papanduva, nesta data será lembrado por seus amigos.
UM POR SEMANA. - ATIRAR: Quanto mais pedras se atiram
na montanha, mais alta a montanha fica. (Provérbio Persa)
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Notas
Vai ser instalado em nOS8a

'cidade mais um restaurante a

la carte e anexo uma moderna
lanchonete. A iniciativa é do'
português Lucae que vem de
Pôrto União da Vitória. 010cal
já alugado e em adepteçãc, é
o edifício do ar. Gebardo, na

rua Vidal Ramos, em frente 90

Armazém Ouro Verde.
x x x

O er, Rupprecht Loeffler,
seompenhedo de sua exma. es

posa, passou uma temporada de
10 dias no Rio de Janetro.

') x . x x·
Em nossa cidade, vísttando

familiares e amigos, o Tenente
Laudelino Barcelos, que procede
de São Paulo, onde reside.

x x x

Támhl!m. esteve em nossa ci
dade, a passeio, o sr, Alinor
Elias, o noESO amigo Sui, rsdí-

Esp arsas
cada há"muitos anos em Lon
drina.

votos de fellcidades.
x x x

Vários líderes do MDB vísí
taram '8 nossa cidade. 3,a feira
última, à f:ente o sr: Ivilésio
Vieira, mantendo vários contatos
e procedéndo 8!1 visitss pro
tocolares.

x x x

, Pela Taça Governador Co
lombo Mschado Salles, a última
rodada, devido O mau tempo
reinante domingo passado, foi
suspensa, devendo realiz._!lr-se
amanhã, com o anunciado en

centro Botsfogo ,e Continental,
no Municipal.

E emaohã, também, 8 enun

ciada Festa de SãO Cristóvão,
no 'bairro São Crietóvão, com

muitas atrações e a -terde e

tradicional Procissão dos Moto

ristas, do local à Matriz Cristo
Rei.

x x x

O engenheiro dr. Marcos
Wunderlich, voltou a residir em
nossa cidade e está elaborando
projeto para se Instalar coro

uma indústria textil, na qual é
um grande experto

]. 'x x

O sr, Argos Trevisaní aniver
sariou 3a feire última e recebeu
seus amigos para gostoso chur
rasco, na sua eonhecíde gaiola.

'x x x

E o. nosso emigo Paulo Mu
raksni, casou mesmo na data

prevista, dado que o acidente
não foi tão grave. Saiu o casa

mento e a grande festa costu

meira, cem 8 ausência de vários
convidados, devido a carêocia
de tempo para ali comparecer.
Os n0880S· cumprimentos, com

"

NOVO Diretor de Polícia
Judiciária dia SSI'
Tomou posse' no cargo de Diretor de Polícia

Judiciária da Secretaria de Segurança e Informações, o

Bel. Atalziso de Campos.
O Bel. Atalziso é um dos representantes da nova

geração da Polícia Civil Catarinense, jovem ainda já
exerceu várias' funções de destaque tais como, Delegado
de Segurança Pessoal e Delegado de Ordem Política e

Social, cargo que exerceu de dezembro de 1971 à .abríl
de 1973 quando licenciou-se da. Secretaria para exercer.

o cargo de Assessor Jurídico do Projeto Fundiário de
Santa Catarina/Incra.

CAMPANHA DOS 25 'MIL ELEITORES

CANOINHÀ/'S
. PRECISA 4 vocÊ
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