
O' livro « Decisões na

Justiça Federal )),
de Péricles Prade

A Editora do Escritor, voltada também para a área
das ciências humanas, convidou o jurista e professor
universitário Pérícles Prade com o objetivo de reunir,
em volume impresso, as sentenças por ele prolatadas
na qualidade. de magistrado, tendo por alvo oferecer
aos que lidam no meio forense uma visão panorâmica
dos assuntos relativos à competência da Justiça Federal
de Primeira Instância no Pais.

Pretendendo-se publicar uma série de volumes
(sendo o próximo a respeito de decisões no âmbito do
direito tributário), o primeiro, por ordem, abrangerá
significativas sentenças proferidas durante a época em

que o autor exerceu as funções de Juiz Federal
Substituto no Estado de Santa Catarina.

Ao invés de serem reunidas decisões referentes a

um ramo do díreíto, apenas, o critério adotado foi o

de apresentar um conjunto representativo no. qual o

interessado pudesse eneontrar, praticamente, tudo o que
se relaciona com a competência da Justiça Federal.

Périclés Prade é por, demais conhecido nos meios
intelectuais, sendo autor de várias obras (ensaios,
livros em poesia e prosa, artigos, estudos e aponta
mentos) consagrados pela crítica brasileira e estrangeira.
Um de seus livros de contos já foi traduzido para o

italiano e aguarda publicação em francês e inglês.
Possui um currículo excepcional.
É o Juiz Federal mais jovem do Pais, tendo tsido

nomeado pelo saudoso Presidente Castelo Branco aos

24 anos de idade, quando, na Universidade de Brasília,
.era professor-desdobrador de Direito Penal . e Crimi
nologia.

,

Detentor de expressivos cursos de alto nível,' tem
se destacado também como conferencista em' universi
dades e oolégíos, em geral abordando assuntos concer
nentes ao Direito, Artes Plásticas e Literatura. Por
outro lado tem sido convocado, constantemente, para
participar de comissões [ulgadoras no campo de sua
/ especíalídade, atuando com destaque, inclusive, em

seminários e cOI;lgressos nacionais e' ínternacícnaís.
t Pertence a inúmeras socieda�es, no País e no estrangeiro.

Péricles Prade ocupa, atualmente, as elevadas
funções de Juiz Titular da nona Vara da Justiça Fede
ral em São Paulo, em virtude do que está preparando
uma obra de fôlego a ser' publicada por uma concei
tuada editora especializada em assuntos jurídicos. .

,

(Do «Correio Literário», Belo Horizonte, D. 609)

r
O Deputado T�erézio Netto esteve 58 e 6.8 feira

em Brasília, integrando comitiva que manteve 'contáto
com o Ministro dos Transportes.

A comitiva, integrada por parlamentares e pre
feitos 'da região norte, teve por fim reivindicar a fixação
do Porto de São Francisco do Sul, o melhor porto
natural do sul, como Corred�r de Exportação. Reuniões

.

preliminares foram realizadas em Joinvile, quando ficou
assentada a aludida audiência.

O encontro foi realizado às 18 horas de ontem
no Hotel BRISTOL. Na próxima edição. com a vinda
do Deputado THER�ZIO, daremos melhores informes
a respeito.

\ O sr. Alfredo de Oliveira Garcindo, impossibilitado
de comparecer, como Presidente da' AMP LA, foi

representado pelo prefeito de Porto-União, sr. Alexandre
Puzyna.
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envidados todos os esforços no sentido de
economizar o máximo.

Tema de muitas, conversas de rádio, bolão,
bar, bordados e lanches, o Hospital Santa Cruz
está enfrentando sérías dificuldades.

O Hospital hoje está com dívidafil enormes,
cujo montante eproxtmedo tornamos público
nesta data.

Instituto Nacional de Prev. Social
Fundo Garantia Tempo de Serviço

Pornecedores
Medicamentos 67.969,65
Alimentos 22.588,60
Materiais 3.238,70
MédicGS

71.076,53
12.398,16

93.796,95
13550,00

190.821.64TOTAL

A este montante de dívida, acrescente-se men

salmente mais Cr$ 23.670,00 de prejuízo que
o Hospital vem sofrendo, conforme demonstra
tivo abaixo:

Or�amento Mensal
Despesa

Folha de Pagamento
INPS· PIS
I N P S (Divida)
Luz e Telefone

. Alimentos
Laboratórios
Material de' Expediente
Lenha

15.000,00
4.130,00
1.300,00
1.240,00
7.000,00
18.000,00

500,00
50(),OO

47.670,00

Hospital recebe anualmente, assim distribuidos:
I ,

SubvençõeS-Anual
Prefeitura Municipal de Canoinhas 3.000,00

(atrazada desde 1972)
Prefeitura Municipal de Três Barras 600,00
Prefeitura Municipal de Major Vit'ira 600,00
Verbas de Orgãos Fed. (CAMH, MEC) 10.500,00

TOTAL 14.700,00
Observe-se que as subvenções municipais não

podem. ser consideradas como ducro. para o

Hospital, porque, por conta delas, as' Prefeitu
ras encaminham 80 Hospital os «indigentes»
para serem atendidos, cujas despesas sempre
ultrapassam de muito as subvenções concedidas.

Cidades bem menores que a nossa tem exce

lentes Hospitais funclona�do normalmente.

Por que Canoinhas deve ficar à m�rgem?
Quando se trata de auxiliar outras causas ou

comunidades, o povo desta região sempre está
pronto a colaborar e efetivamente colabora.

Será que não somos cepezes de auxíllar a

nós' mesmos?

Falou-se muito nas últimas semanas que o

Hospital iria fechar sua. portas.
Embora isso seja difícil de aceitar, a Diretoria
do Hospital está disposta a encenar definitiva
mente as atividades deste estabelecimento
hospitalar.
De quem depende o não fechamento do
Hospital?
De NÓS Canoinhenses, Tresbarrenses, Major
VieireDses, de NOS que dispomos de uma

verba para jantares, cafés, lanches, bolão; de
NOS' que levamos a família toda para .ser
medicada em outras cidades; de NOS que não
hesitamos 80 sair de férias por muitos dias;
de NOS, industriais ou comerciantes; enfim,
de NOS TODOS.

O -Hospital necessita de muitos mate rias, me-.

dícatrientos, instrumentos, etc., que exigem um

elevado montante em dinheiro.

Reflite: O que VOC:E, tem feito pelo' Hospital
Santa Cruz?

Canoinhas, agosto de 1974
A Dlre'orla do HosJpUal

COIDO você pode co"�borar '?

Aguarde nossa c6IDpanha
nos próxllDos dias.

do Hospital

Receita
INPS
Particulares
IPESC

Convite -Missa
Os professores do Colégio Sagrado
Coração de Jesus convidam para
a Missa de 30.0 dia de sua ines
quecível colega Irmã Maria Nívea
Holzbach, dia 14 do corrente, às

- 19 horas, Da Igreja Matriz, desta
cidade.

Desde já agradecem.

O próprio INPS que representa mais de 50%
do

.

movimento de Hospital,' nos dá um prejuízo
muito grande. A d,ária que o INPS paga 80

'Hospital, pelos doentes ióternados, é de
Cr$ 24,10. Ora, qualquer pessoa sabe que para
se fornecer reupa, came e comida' gasta-se
muito mais que isso. O que equívale dizer

que, quanto maior for o número de segurados
atendídos através INPS, maior se torna o

prejuízo do Hospital.
ExiStem naturalmente as aubvenções que o

Boje, baile do MOBHAL, na SRO
Com a participação dos municípios de

Canoinhas, como polo, Mafra, Itaíópolís,
.Papanduva, Mon.te Castelo, Major Vieira,
Três Barras e Irineópolis, será realizado

I

na noite de hoje nos salõe-s da Sociedade
Beneficente Operária, o baile do MOBRAL,
destinado a indicar a mais bela.mobralense
de nossa área. A noitada promete o maior
êxito.

T E L E, V I S O ,R E S

pelos melhores preços e nas melhores condições de pagamento, você encontrará .na Loja

A cores e

GENERAL ELETRIC

BOI Paola Pereira, 735 - 'ones: 365 e 366 - C I • O I I B A S - S ç
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CORREIO DO NORTE

(oncurso de Admiss60 à Escola I di
Aprendizes-Marinheiros de Sant. (ajarlna

. PEQUENO CALENDAIUO ..�J974
Inscrições: De 1 a 31/8/74 //

Idades: Para os nascidos d ,/9/55 a 31/12/58
Provas: Em data à ser in mada 'oportunamente
"Escola'Hdade: É pre so que o candidato tenha

o rso primário completo, não
have o necessidade; dacorpprovante

Taxa de I crição: 1 % do' sálárí� mínimo
..

ado para o Estado da Guanabara.

RIA DE ENSINO DA MARINHA
O' artamento de Administração Escolar

, Ri. de Janeiro .... Estado' da Guanabara

,

10.08 ..1974
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P�rticipe do crescimento de sua cida�glndo �
.� em dia seus IMPO��(jS �
t Prefeitura Municipal/áé Canolnhas �
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Movimento Brasi!pfó de Alfabetizd,ção - MOBRAL
1974, '�A'n.(���Erradicação do Analfabetismo

Melhores informações na Secretaria da \ #'

.. prefeitu�. MuniCiPal.. '

_

/ ,>
/" Estado de Santa Catarina.

_L_ PARTICIPE!

I �.�'
- Serviços de aterros d� .._qirãjquer natureza.

..di"

- Caminhões-Bascul,anfês para qualquer tipo de frete.
,.r;.f.)�� .:

- Trator Esca,_,yâ�"Càrregador.
�,,#;r . .

A�a!f8e serviços fora, do Município.
Horário: das, 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

,

FOTOCÓPIAS XEROX
• À '. ""'��Serviço Inatantâneo e pertelt�.�,,� .

Ins�a�!}çãtf'�:deJ'nissima.
/.,

Procure no e..sefft6rio de Derby Carlos
. ,d?'<

UlhmaoQ,�óa Praça Lauro Müller, 251
� '_",-P""

AtNOI�HAS - Santa Càtarina

Rádio-Televisão -Gravador

dentro de pO,UC08 dias
estará funcionando na

Casa· Erlita

t�f
'.

Quemconserta-umFuSql ep1
r quaIqu�r�<?rta,perde�sd!reJ.tos,':'-":', din elfiO e a pac_encla.'

.

., í=: ['.-' ..

:�.,�i:�}t�:·
;��:{;;:
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,

.

ç
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Traga seuyolksw en

à nossa oficina, onde.se
direitos, seu'dinheiro e su

paciência são preservados.
Somos Revendedor

AutorizadoVolkswagen
e lhe asseguramos o direito
de ter orçamentos prévios
e prazos determinados
para entrega doveículo.

. Utilizamos ferramentas
e equipamentos especiais,
e mantemos mecânicos

,

atualizados'pela Fábrica.
Com isso, poupamps

seu dinheiro.
E damos garantia de

6 meses ou 10.000
\

'

quilômetros sobre serviços
c:: peças. O que nó�
fazemos, nadamais é do
que respeitar seus direitos.
Não os perca em um

��;�:;t��n:;. <��::<,jf%it�1��I;I�f�t�.
.

/1. .

áÍlon &. Cia.
(

�a Vldal

CANOINHAS
R a mos, 1195

SANTA' CATARINA
.'

�
\

. .

Revendedor .

Autôrizado

, li

Você
S b·- ?

. a .Ia./
OUE a FUNAI ni remover

. ;;:;w os índios cPataxos», que'
vivem próximo a Porto Seguro,
sul d.a Bahia, ,para a reserva
florestal de Monte Pascoal, no

mesme Estàd.o, dando condíções
para (l trabalho na la,vouta, até
tomé-los suficientes?

A FUNAI também vai solu
cionar o problema dos índios
'cGamelau, que rhabitam no'
norte .de Minss, delimitando
uma área exclusiva, na locan
dade de Mis&ões.

"

QUE, segundo um levanta-
;;:;w menta divulgado -egora, a

-inaústria nacional de sutoveí
culos adquiriu, no ano passado,
matérias primas, peças e com

ponentes, no mercado interno,
no valor de 10 bilhões e �50
milhões de cruzeiros?

'

Foram recolliídos 3 bilhões
e 203 milhões 'de cruzeiros 808

cofres públicos, entre tributos
federais, estaduais e municipais.·

QUE a SUDENE acaba de
;;:;w aprovar carta-ecnsulta de

um projeto de empresa cearence

destinado ao beneficiamento do
atum, um dos peixes de maior

receptividade, no mercado in-
ternacional ?

'

O projeto prevê investimento
,

da' ordem de 120 milhões de
cruzeiros, representando um dos
maiores empreendimentos do
setor pesqueiro brasileiro diri-.
gidos para. a exporteção,

Material escolar. e de

. escritório você encon

tra na ·Ioja da

Illmpresso�a Ouro Verde
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®

i «CACAREéos» I
• ®

i AGRADECEM i@
®I Com o desejo de que compartilhem do :•
s= sucesso alcançado, queremos agradecer a todos II os que de uma forma ou outra cooperaram no �

.

I «Bazar dos Cacarecos» promovido pela Cornuní- �
=: dade Evangélica Luterana, no período de 12 de .:
@ e
® julho a 3 de agosto. !�

®@
®: Em especial nossos agradecimentos a 'este II jornal pela divulgação, às a,utoridades .que permí- :s@
®8 tiram a realização do mesmo, aos proprietários ®®
®I das Lojas Trevisani que gentil e gratuitamente �

I cederam O· prédio e o nosso muito obrigado por :
I todas as doações envíadas. :
® ®
• ®

! Ordem Auxllildora das' Senhoras Evangélicas I
I . (OASE), !
,® ,

,
' �le.®®�®®�®®®®®®®ee.®®••@�®®®e®®e.®es®.e®�®®.®®®@®®

\

Agradecimento
Os Familiares, consternados, de

Maria Pangratz de Paula e Silva

agradecem comovidos, as manifestações de pesar
, recebidas,' aos que acompanharam a falecida à
sua última morada, bem como, aos que participa
ram da missa de 7.0 dia, 'em intenção de sua alma.

Você
QUE o programa de controle das en

chentes, em áreas prioritárias do
Nordeste, anuncíado pelo Ministro do
Interior, com início previsto ainda para
este ano, prolongando-se até 1979, prevê
para a região cinco projetos, envolvendo
recursos de 405 milhões de cruzeiros?

As áreas prioritárias estão no Ceará,
Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí e

Pernambuco, sendo um projeto para cada
estado. O Programa tem a denominação
de «I:special de Controle de' Enchentes
'e Recuperação de' Valeu.

Registro Civil

Edital
Muill Uba de Andrade,

crevente Juramentada do ar

tório do Registro Civilj do
Municfpio de TI ês B�rr.8,
Comarca de Canotnhas, Estado
de Santa Cata'rins I
Fez saber que prJteQdem

easer: EUCLIDES NELSON
BUENO e FRANCISCA FAL
KIEVICZ. l

'

Ele, natural lieste E,tado, nas

cido em Três Burras, no' dia
07 de setembro deI 1949, ope
rário, solteiro, dfmlciliado e

residente em Três Barras, filho
de Euclídes Bu/no e' Adelia
Olchs Bueno, domiciliados e

residentes em i�ê!l Barras.
.

Ela, natura!{ deste Estedo,
nascida em ,rêS Barras, no

dia 19 de

dtzembro
de 1952,

doméstica, olteira, filha de
Estefaoo F Ikíevíez e Marta
Falkíe vícz, éomiciliadoe e resi
dentes emjTrês Barras.

APreSJtaram
08 documentos

exigidos e lo Código Civil art.
180. Se alguem tiver conh-cí
mente e exiatir algum impe
dimt.nt· legal, acuse-o pore fins
de dir ito.

10 de agosto

M DE ANDRADE

Ven�e-se
Lote de esquina, cercado,'
com árvores frutíferas de
qualidade já produzindo.
800 m2 - 40m' de frente
para a rua João Tomachitz
e 20m com a rua Colombia.

Informações na rua Frei
Menandro Kamps, 1625 ou

pelo telefone, 289.

menos de 2 milhões de dólares em 1969,
para mais de 93 milhões no ano passado;

/

QUE a' SUDENE aprovou a instalação
de mais Cinco hotéis turísticos no

Nordeste, o que elevará para cinqüenta
e três o número de empreendimentos
no setor?

A s inversões carreadas para a im

plantação da .infra - estrutura hoteleira
regional, responsável pela construção de
três mil, novecentos e' trinta e três novas

acomodações, ascendem a quinhentos e

setenta e sete milhões e cem mil cruzeiros.

QUE as exportações brasileiras de cal
çado podem crescer para 800 milhões

de dólares nos próximos 1.0 anos?
'

A previsao é do Secretãrio de Tec
nologia Industrial do MIe, baseando-se
na vitalidade apresentada pelo setor, que
aumentou suas, vendas ao exterior, de -

QlIE o Brasil já exporta equipamento
, de projeção cinematográfica de 35
milímetros, ínteírarnente fabricado por
firma paulista, e que a Bolívia é o pri
meiro país comprador e a Nigéria conclui
entendimentos. para adquirir idêntico ma

terial?

Notícias de

Esereven:
E8meraldino H. Almeida

Baile da Saudade
Com muito entusiasmo e igual alegria, realizou-se no dia 2 do corrente o
«Baile da Saudade,» promoção especial a Velha-Guarda e participação ma

ciça da jovem-Guarda. O fato que surpreendeu todos os presentes foi a
presença da famosa e nacionalmente conhecida, «BANDA DO CANECÃO»,
especialmente contratada para o baile da saudade. As duas rainhas que
foram eleitas anteriormente, receberam as faixas e respectivas coroas. A
sociedade de Mafra, Rio Negro, Monte-Castelo estiveram prestigiando °

açcntectmento social que marcou época. O íntusíasmo foi fora de sérle,
pàTa que se tenha uma idéia, somente nós poderemos anaUzar este �ato:
a música deveria tocar até as 4 horas, acontece que dois cidadões resolve
ram por bem contribuir com mais Cr$ 1.000,00 para que se prolongasse até
às cinco horas da manhã. ASlim não ganhamos o caneco 74; mas recebe
mos a Banda do Canecão na cidade de Papanduva.

,473 Netos, 865 Bisnetos, 'e 116 Trinetos.
A prole de Maria Madalena da Siva, que morreu com 116 anos, no Muni
cípio de Urauna, perto de João Pessoa, onde era considerada e conhecida
como contadora de histórias antígas do Nordeste. Maria teve filho aos 18
anos e viveu 80 marítalmente, recebendo depois as bençãos da Igreja. A
maioria das suas estórias está Incluída no acervo da literatura de cordel
da região. Casou-se nas cSantas Missões�, após as três décadas da união
marital. (Entrelinhas.)

Bodas de Prata do Icasal de' Lucca.
Dia 23�do mês p. p. comemoram 25 anos de feliz matrimônio o casal; Sr
Valc1emiro M. de Lucca e a Professora. Francisca Furtado de Lucca, atual
mentejresídeutes em Grlciuma-SG. O casal veio festejllr a festiva data em

Papánduva na residência do Sr. Paulíno Furtado de Melo, progenitor da
esposa do sr. Valdemiro. Foi um dia de muita alegria para o casal e seus
progenitores, onde reuniram-se a maioria da grande famllia, Furtado e de
Lucca para comemorarem as Bodas de Prata. Felizes e contentes todos os
membros da familla festejaram o etgnttícattvo acontecimento de seus 25
anos de feliz consorcio matrimonial.

Amanhã dia do Papai
Amanhã o «dínamo» do lar faz uma pequena pausa, o dia é a ele consa

grado. cOlA DO PAPAb, dia do Governador do pequeno grande mundo da
IlItmilia. As grandes decisões do mundo começam justamente nele, para
quem a soma de responsabildade é compensada pela felicidade de construir
um lar e uma nova geração. Abro um parentesís para um momento de
saudade «in memorium» a meu Pai e de saudações com votos de felicida
des a todos. os papais do mundo.

.

Votação Versus 2 Rainhas
,

,

Fato inédito aconteceu por ocasião do baile realízado recentemente pela
Sociedade Hípíca. Para maior brilhantismo do mesmo, foi lançado (i movi
mentado e concorrido concurso para eleger a Rainha da 80ciedade, que
permaneceria no trono até o próximo ano, ocasião em que a nova suces
sora receberia li corôa de sua antecessora. Acontece que das diversas
candidatas que dísputaram o cobiçado título, duas receberam Igual votação,
mesmo sendo elevado o número de votantes para cada uma, para não
haver nova votação, o que dependeria de tempo, ficou deliberado pela
maioria absoluta dos votantes, que permaneceriam no trono as duas
rainhas até a próxima eleição. Assim, nossa Sociedade conta com duas
representantes, ASTRI KRlBK e MARLENE SONAGLIO, duas lindas
jovens papanduvenses.

Novas famílias fixam residência em Papanduva
,

Esta coluna já por diversas vezes tem divulgado' a afluência de
numerosas lamiliafl, procedentes principalmente do Rio Grande do Sul,
que aqui vem residir e colaborar com o progresso de nossa terra. Na
semana passada mais uma Iamma, desta vez de Videira, aqui se .radícou,
Trata-se do sr. Franz Schulze e senhora Maria Luci, inclusive 6 filhos,
etuja especialidade é de !::.ortigranjeiros e que doravante serão responsá
veis pela «Granja Hortêneía», de proprledade do Padre Antonio Ointho.
A eles, nossas boas vindas.

E O MOBRÁL reiniciou quente
Os trabalhos para aumentar o número de alunos no MOBRAL foram co
roados de êxito, tendo dobrado o número de peasoas que estão recebendo
aulas. Se algumas desejarem ainda se matricular, deverão fazê-lo o

quanto antes; mesmo os bem velhos, doentes ou 'com insuficiência de
visão deverão comparecer para receber um certicado, ocasião em, que
será dada a baixa no fichárIo geral, para que nosso município não venha
a ter mais analfabetos.

Passarela da 'Sociedade
* Dia 8 do corrente festejou Idade nora a elegante senhorita LRATRICE

TEREZiNHA, dileta filha do casal Manoel (Maria Av'elina) Furtado. A
ar.lversarlante é professora e suas colegas de profissão lhe proporcio
naram uma alegre e cordial surpresa durante'a recepção festiva.

* Dia 17 do corrente festejando niver a garotinha GLACI CATARINE,
filha do casal professor Carlos Kovalskí e senhora. A festinha será
realizada na sua residência, onde os convidados serão recepcíonados,

�

* Também na cidade de Casoavel-Pr., onde cursa a 48, série de Filosofia
Matemática, estará aniversariando o jovem CLAUDIO, filho do casal
Antonio (Edvirges). Malakovski, ele do comércio local. As felicitações
estarão rumando ao jovem estudante.

r

MOTORISTA! Não esqueça, 8 velocidade que emociona é 8

mesma que mata, Não cerra, não mate, não
morra. A vida vale ser vivida; �VOBSO!! f!lhos aguardam a tua
volta. Guie com as mãos no volante e com ternura no coracão.
Irmão, não tenha pressa, um oia você eh ..ga lá, (Campanha das
Estradas).

c ��º-R��=�-�==(;��9··u:l:�=m"��-- 'a�� '�".-�'. }--i""m�p�-e=z"';a-,"'"� ·,��4,a-.,,==-ki�d_ª .,,,ª_fP-
,---- C i d a d e -1 i ln P a é c i d a-dei i n d êa_

.....
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Oh ' Jelus que di••este. Pede e
I

.

rece berâs, procura e acbará., bata 1(i(ilS8ii®(i\!lilii)aelJl®®s®e®®\J(i@)ilS••®.®.<i8(ie•••<iSMiie®(i®®:

:i: ::r�a:�a.a�:I�� P;:n!:teM,::, i No Dep'artame,nto, ,de Veículos Usados i I
eu bato, procuro e. vaI rogó que f)

M k
I)

miDha prece eeja ouvida. (Meo- I de igoel Procopia, Comércio de !cioo8-se o pedido) "
' ® (f)

Ob JelUI que disseste: Tudo � Veículos Ltda.,· você encontrará !
que pedirea 80 Pai em meu Dome @) .> •

Ele atenderá. Por intermêdio de I para p'ronta entre.Da':: iMa,rie, Valsa Santa Mãe, por ..,.
/. '"'

(ii
.

/': (ti
guem bumildemeDte rogo ao VOIIO (li) Marca /,' Ano ®
Pai em Vosao Dome para que @) /.

.

II

mioba oÍ'sçllo 8ej. ouvida, (Mon- a 1 Opala Coupê LUXá 1972 =
ciOba.ae o pedido) ! 1 Opala 4 portas /:Cüxo 1 971 �

i 1 'Kombi Std .
/� , ,

.

1969 liOh Jesus que dinellte: O céu ... @
II a terra pallaarão. ma. mioha I 1 Fusca,rY 1971 �
palavra Dilo passará, Por ,ioter- ® 1 Fusca /' 1966 ®

'médio de Maria, Voela Saota (iI.(j) 1 Corcel /..
./ 1969 IMãe, por quem peço qUI!! minba 1 J' 1960s eep ./ _

. !
oração seja ouvida. (Meneiona·ae : 1 SS Â/l'portas 1972@í
O pedido). @l -;z @

Rezar três Aves Marias e uma � 1 -SS/Coupê 1972 �
Salve Rainha. Em caIo, ul"gentes I' MIGlfÊi 'PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA. rIelta novena deverá ser feita em .,... W

horas (nove ho�s). I /' Rua Major Vieira, 289 I
Mandada publicar por ter ai. I C a n o i n h as' -:- Santa. Catarina �

F
'

?
caDçado uma graça. � , :

t
,. V. G. -®®(i(j)(j)$\iI.!le".®<i\il@i:i®.li:lileil(il®®�®®®®®®®.®®®S®®.(iI®IJ®••(iI(j)

O 9 C O P I as ..
·

�__
J,lr:f'l'r:f'rrir:f'rlfr:rsr:f'r.ãrããr:f'i'ãi'i'ifr:f'ifififrrm

Em apenas 10 segundos, você tira FOTQCÓ;�' t Gti

�IAS, e qualqu�r:_.�o��J�rtjfs ou !te Pr�gresso ��O���Iy!mento - Motivação: �
livros, no C A ft]:,.g.�D O R E G 1ST R O � P f· t

.

M' .. - =I"=d'-�"
-�

C� 1- �\
..CIVI " NEREIDA 'C� CORTE, no edifício !te re el ura unlClpa e ..,ano-Irrnas et�

do FORUM desta cidade!oe, .�
"===='=========-=======.=======li �,l.lj!.!��Jt-l�-l)jjt j!�!�:tJt)l.l:t,l:t ..l,-l.!�3.��:t.!,�:l:t:t&iS

'1 ...__,.
Cartaz cinematográfico do

Cioe Vera Cruz (O IIMI DO POVOI
\

BOJE, dia 10 - à. 20 horal .

l
A Metro Goldwyn Mayer apresenta o má. mo em Far·West

j . f
Terence Hill e Bud Spen r em

, r

«TRINITY AINDA É EU NOME»
FiÃlmado em duslumbrante Technict lor e Cinemascope

.

ATIENÇ o: para qoe todo. posum a.I�8tir, este filme permaaece
em eartaz domingo em 3. �.õel, à. 13,30, à. 19 e

21,15 hora. e 2a. e 3a. fe�. à. 20 hora. - alio percam
------�----.�,-----

Dia 14, 4a. feira • àa 20 horas - cea.•""a 14,'aao.

«TARZAN O FILHd DAS SELVAS»
Colorld<l!

-------�-------
Dia IS, Sa. feira. às 20 horAl - ceali. 14 aaol • SESSÃO DAS MOÇAS

Jorge Ben no filme brasileiro todo colorido

«UMA NEGA CHAMADA TEREZA»
, E.te filme reprisa aa 6� feira, dia 16, àa 20 horas,

-------+----------
Dia 17, Sábado· àa 20 horal T ceasora 14 aao. - programa duplo

1. filme: �ar·West'da Fama Filmes colorido

«Vmgança até o fim»
2. filme: i'arLWest Nacional colorido

«Um pistQlei�p' chamado Caviuna s

- �!,
-

I

Dia 18, Domiago • em dolal lessõel: àl 19 e 21,15 horas

Anthony Stereem�ilo espetacular Far-West Italiano

-Pistolseo sem alma»
!'

, -

Cartaz? cinematográfico do

Cioe Jubileu (O LUUDOI DE SUCESSOSI
"

BOJE, dia 1�. à8/20 horal e amanhã, em v••peral àa 16 horAl
Mais unja espetacular aventura do rei da selva '

« rar,�an O Filho das' Selvas ,.

. Filmado em 'I'echnícolor e ctnemascope 1
j

,

AMANHÃ, dia['l1 • em doa. ee.sõe.: àa 19 e 21,15 hora.
Uma espetac?1ar e maliciosa comédia do moderno cinema nacional

«O hogmem que Inventou 9 nó invisível a,
Eeft, filme reprisa na 2a. e 5a. feira, àe 20 hora..

. J ----

4a, 5a. e 'Ia. feira
- àa 20 hora. - cenanra 14 ano.

, '1"
Boris Karlof� no formidável policial

,

•

I «Na mira da morte»
i

Dia 17,lSábado • a. ZO hora..
.

A cOllillbia apresenta um formidável filme policial todo colorido

c(�.
.

Pássaros ?as Plum�s <�e' Cristal »
Dia 8, Domiago . ,

'

« ary Stuart a Rainha da Escócia»
, \ '

I o Cinema ainda é o melhor. e 8 mais acesafvel dirertimento! I,, Vá sempre e leve seus Ilibes I
,--_.-----------------------,

FIOS,
RENDAS

BOTÕES /�
ARMARINHOS E�GERAL

/'

I

..

a Erlita

Associação
Comercial e

Industrial

• =:====::===::1:::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::1::::::n::::::::::::==::::::.-=:::::::::::=
E

'

:9
li No Departam�nto de Veículos �sados de li
:z .: n

I; Merhy Seleme & Cia. Ltda., você encontrará ii
.. �

..

= �

ii revisados para pronta �e4',ltre9a: ii
I: �,I:
H Mar€8 "

-"

ADO ii
.. ../ ::

n Dodge 1800 Luxo' //" 1974 U
•• .�,r I:

ii Dodge Gran Coueê 1973 liy ,r d
.. /' ==

II Chevrolet Camioneta 1971 ii
ii / ii
H Ford Rural'/- 4x4 1971 U
.. /' ... ..
•• /.':. I:

H Ford Gálaxis 1968 II
" / h

I M�HY SELEME & elA. LTOA. I
II Revendedor Autorizado Chrysler do BrasU II
h Rua Paula Pereira, 735 • Telefones: 365 'e 366 II
.. ..

s. H C A N O I N H A S -, Santa Catarina !!
� H
� n
.. n
... ..,..

:�::BI:==::==:::=:::::-::::::=::=::::::::::::::::::::I:::::::11===:::::::::1::.111::::==:::=:

m

nova" Dire oria
'Conforme comuni ação re

cebida, a nossa ssccieçee
Comercial e Ind strial tem
novos mentores pa a o biênio
.1974/1976, assim onstituidos:

l.0 Vice Pres.:

Diretoria:
.

Presidente:

r. Niteto
smar Fuck

2.° Vice Pres.: r. Osvaldo
. Oliveira

1.° Secretárlcr. Dr. Zaiden E.
iSeleme

2.° Secretário:!' Fábio N. Fuck

1.0 TesoureirJ Arno Court

1 Hoffmann
2.° Tesoureirp: Jair Côrte
Consultor J�rídico: Dr. Hilton'

I Ritzmann

Conselhfo .

Consultivo:
Oldemar Mussi, Isaac Zugman
Fernando ,Rocha, Miguel Fontes
Procopia�,· Sérgio Carvalho,
Aristide,JMallon, Luiz Fernan-
do Freitas, Nivaldo Roeder,
Fred�r�éo K'ohler,. Alfred� O"

Garclndo, FranCISco Wllmat
frie lich, Ludovico Dembreskl, .1Jos Maria de Gastro Sem-
pai, Estefano Wrublevski, ......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ ;;;;;;;;;;;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=;;;;;i

Ag mor Cristófoli e Grimaldo
Co t. Furtado.

CENTRAIS ELÉTRICAS
DE SA,NTA CATARIN.A S/A

Aviso aos Acionistas'
A CELESC • Agência Regional de Canoi

nhas, convida os senhores acionistas para

comparecerem em seus escrit6riol, à rua

Vidal Ramos, 726, nesta cidade, afim de
receberem os dividendos relativos

ao exercício de 1973.

Canoinhas, 06 de agosto de 19,74.

A Empresa

Dra, Zoé Walkyria Hat.iVld.. aaddee.ii.. ' !eme
CirurgiA Deil'�

. CIC0055�
Cliolca dentãria de s . áf88 e crianças.

Espt'ciaUzaçAo em Odontopediatrla..

Nossos agradecimentos pela
ornunlceçâo,

.

com votos. de
pleno êxito e fecunda gestão.

MOVEMA PODEROSA AO
MENINO JESUS DE PRAGA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prefeilura
·

Munici�al de
·

Canoin�as .---�
� - ,-

. ('
"",.

"- -, -

ras eln execuçao
- Rede <f, Abaste�imento. d'água- (Ooàvênío com o

Governo d:� Estado) , � _.

_ Alar'gamento\'� abertura de novas ruas no J. E�perança,
__ Alargamento a,rua São "José e, vicinais

"

-

- Muro de pedra ri�,Praça Lsurô' Müller
- Extensão da ilumiriação pública

,

- Construção do Gináslo"de Esportes
- Instalação de britador )m Santa Leocâdia (Distrtto de

Paula Pereira) , \��'" '

- Continuação da pavimêntaçiQ",,ssfáltica da cidade
- Muro de' pedras na fachada d�. Cemítéríó Municipal
- Abertura de canais de drenagem nô;Campo a'Água Verde
-- Pontes de concreto sobre o rio Ag'ua Verde (duas)
_ Escola d@ alvenaria em ,Bar_rlil Mansa""(pistr. Píohetros)
- Escola de alvenaria em Lageado �Distr. F�Upe Schmídt)
- Destocamento agricola, " "�,� ,

.. ,

- Revestimento em Anta Gorda (Distr. de PS\ttll. Pereira)
- Laboratórío de sementes de batatas certificadas'�IDcerit,)
- -Construção do Canoinhas Palace Hotel (Incentivót
_ Construção de ponte na divisa Irine6polis-Canoinhas

'convênio)
,

"

Conservação das rodovías municipais
.Construção da estrada de Taquarizal - novas pontes
e boeíros

'

- Construção da garagem da Prefeitura
- Construção da fábrica de. tubos de 1,50
- Revestimento e alargamento da estrada Colônia Ouro

Verde (Distrito de Bela Vista do Toldo)
.

./

, Iluminação pública na rua Alvino Voigt (C. d'Água �erde)
- Abertura da rua Bolívia com a rua Roberto Elke
...... Construção balsa divisa 6anoinhas-Paulo Frontín (Fe;..

lipe Schreídrl /
Iluminação pública rua M�xico ,,"

Aterro ponte rio Água Verde, prolongamento rua

Paula �Pereira /
/'

- Aterro ponte rio Água Verde, I"�prolongamento rua

Caetano Costa ,.

- Alargamento e revestimento es:tfada Valinhos-Bonet@s

-;-' Alargamento e abertura de q,ev8s rU8S C. d'Água Vprde
.//' -

jl
'

,/

Obr�s Concluídas
Posto do IBDF (�0nvênio)
Inspetoria do D,e'partamento de. Caça e Pesca ' '

'-;- Calçamento a,)f;aralelepipedo' no -Cemítérto Municipal
Revestimen},o Serra do Lucindo

,

.�

Revestim�to n8 localidade de Imbuia (Bela V. Toldo)
- Iltl'minafao pública a mercúrio

_

- lluminição a mercúrio nali Praças Lauro Müller e

Os�ido de, Oliveira
'

"

- i\-r'6orização. das ruas, da cidade (1.0 ano)
-

../txt@nsão dos cursos do MOBRAL' (conv.ênio) •
...L' Ext@nsão dós serviços da CAFASC (�onvênio),
/- Instalação da Guarda-Urbana Noturna (coRvênlo)

Calçamepto a paralelepfpedo do páUo d. Prefei�ura
� Pavimentação asfáltica de sete quadras
- Revestímeúto da estrada de Valinhos

/
c

_ Instalação de brttadbr em Valinhos{Dist. Felipe Schmidt)
_ Ilumi[\ação pública do E>istrito de Paula Pereíre
_ Iluminação pública do Dist. de Marcilio Dia( (convênio)
- Oestocamento agrícola de 286 alqueire.�/". ",

- Ccnserveção de estradas municipai's/com construção
de novas pontes, pontilhões .e bo�i(oS com tubos

- Ampliação da escola do Alto d!l' Tíjuca
'

- Incenttvos industriais (doação/de imóveis)
- Aquisição de' 3 tratores d$'/-ésteira'

Aquísíção de 2 motoni�ecfadoras cHuber-Warco»
- AqUIsição Retro-Esca�1fdeira «Poclaioll>' .

_ Recuperação de todaê 8S mâquinas rodoviárias'
- Recuperação de _}iéminhõ"s-caçambas
- Pavimentação <ssfáltica nall Praças Lauro Müller e

Osvaldo de ,ÓÜveira
.- Computação de dados eleteônícos
- Nova plantlJ cadastral

---;- Novg/cÓdigo tríbutárío
- A te�fo no Rio d'Areia de Cima (Dist. Bela V. Toldo)
- I;té'vestimento da rua Alvino Voigt
-,Revestimento da estrada do Parado
..L Alargamento da estrada de Volta Grande (Distrito de

"7' J;>aula Pereírs] ','
'

.

;/. ..... Obelisco na praça Lauro -Müller (incentivo)
_;, Sinalização da .crdsde e] instalação de Semâfiros novos

- B�}iz8ção dos, logradouros públicos a acríhco
- Aqutllição de 4 novos caminhões-caçambas
- Abertura na Tua -Venezuela
- AbertuF'\ da rua Barão do Rio Branco (pronlongsmento)
- Variante"'�liInta Leocádia '

,

Construção ':ode dois mata-burros em Anta Gorda
(extinção de pQ!tões)
Variante Paula Peretra à Anta Gorda
Aterro e revestímento da estrada Serra do Lucindo
a Barra Mansa '."
Remoção e reconstrução. de 23 casas, Campo d'Água
Verde e cidade :�"

- Abertura de, ruas loteamersto Rodolfo Bollauf
- Nova torre TV·Cenal 3 ' '�

" í '

- Reconstrução Escola Campo da!fMoças (Felipe Schmidt)
- Iluminação rua Emílio Scholtz "" '

-- Alargamento prolongamento rua Ern!_lio Scholtz
'- Alargamento e conclusão rua Bento iie Lima (Campo

d'Agua Verde) ""
- Alargamento rua México ""';., ,

.

- Aqursíção de um trator de esteira 14.500 Kgs
- AqUisiÇãO�.e uma pá carregadeira Michigan �od. 55-S
- Ponte Cepao do, ]i::rval X Matão � . "'"
-� Instálaeão do Banco do Livro (convênio)

"

\
Instalação do curso MOBRAL CULTURAL (convênio)

_ Abertura de ruas loteamento Watzko (C. d'Agua Vettte)
_ Clube do Livro (�onvênio Governo do Estado). '\"_ Abe/tura OI! ru9S loteamento Pedro Alves Vieira

'\- Iluminação pública Bairro Sossego �
,

,

1
._

I

'r
I 'I� II()llJ\ I)J� (X)J\II�Il;Ul J
�--."

Você, que está por cima porque já venceu na vida, não perca mais tempo.
E hora de voce comprar Dodge, Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos de firandamento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha ver para crer. Conheça lo nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decidacse de uma vez por todas e venha 10gb buscar o seu

Dodge Dan novo.
, ' "

j

,
il� I
• .1-

I

))

REVENDEDOR AUTORIZADO �.� CHRYSLER '

I '!Al doBRASIL.S.A.

MERHY SELE'ME & elA. LTOA.
Rua Paula Pereira, 735 - Telefones: ,,365 e, 366

CA N o I N H AS -: .. SANTA CATARINA

/'

,�ANIVER;SA- li

RIANifES, DA
SEMANA
Dia' 10

O, senhor João. Werka,' a

senhorita Esmenia Voigt.

Dia 11
A viúva sra. Emilia Rudey;
as senhoras: Suzana esposa:
do senhor Vitor Borges Vieira
e Clara esposa do senhor
Orlando Froehner; o senhor'
Walter Prust; 'fi senhorita

, Regina Maria Mayer; as me.
ninas: Vioiane EUnice filha
do-senhor Valâemiro Nooak
e Simone filha -do senhor'
Arthur Milbratz; o menino
Mauricio filho do senhor
Aloisio Partala. ,I« _, ' ,

Ola 12. '

A senhorita Maria Eoani,
Borges de Souza.

Dia' 13
,

A senhora Leondina esposa
do senhor Arthut Milbtatz;
o senhor Carlos Bockor; a

senhorita Cristina Lemke.

Dia 14
As senhoras: Estetania espo»
sa do sr. Antonio Sconhetzki
e Madalena esposa do senhor
Kaissar Sakr; o senhor Moa.
cir de Souza,' os jovens;
Angelo Alberto Tokarski e

Waldemar Hauffe; o menino
Edilson Luiz, filho do senhor
Estanislau Sçhupel.

Dla15
_o senhor Vitor Pereira.: a

) senhorita Maria Luiza Voigt;
o menino João. Wanderley

. filho do senhor Miguel An';'
dreczevecz.

'

Dia 16
A senhorú Evelina esposa do '

'Pastor Ouenther Rueckert;
o senhor Davino R,oque; a

'menina Jacilene de Fátima
filha do João Szcygiel; o

menino Osmar filho do se.nhor
Basilio 'Szengzuh:.
Aos aniVfrsariantes nossos

cumpriménlos, com votos de
muitas telicidi1;des.

/

Contador
.

/

Prec�sa-se de Contador
com prática.
Bom salãrio .

Tratar no FRICASA, fone 390

,

P4RIPSICOL061A
Seu filho é sonâmbulo,
isto é� levanta de' noite,
faz isto, ou' aquilo?·

A Parap8icc;>logia lhe
,

explicará a caU$a disto •

.IJ. G U .IJ. � D E.---

Vende-se'
Ótimos lotes ,nas imediações
do Ginãsio� Santa Cruz.

Tratar cl Henrique Bara.,
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Notas•

,Esteve em Florianópólis, tratan
do de altos assutos administra ..

tivos, o Prefeito sr, Alfredo de
'" Oliveira Garclndo.

* * *
,

O industrial sr, Alcidio Zsníolo
voltou a residir entre nós afim
de melhor atender o grande'
parque .Industrlal do grupo
Zauíolo, agora todo concentrado
no bairro industrial do Campo
da Agua Verde.

* ,. *

O advogado dr. Rivadavia Ri
bas Corrês, o decano da comarca,
aniversariou-se semana passada,
ocasião em que recebeu vários
amigos em sua residência.

* * *

Em nOS8a cidade o sr. ODEL
FREITAS, Professor de Educa
ção Física e funcionário da
Secretarie da Agricultura, já a

disposição da Cotmssão Munici
pal de Esportes, para b preparo
físico e treinamentos de nossa

équipe pua os próximos Jogos
Abertos, a ter lugar em outubro
em Criciúma.

'

• • •

A erva-mate, agora eom bom
preço, promete grande safra e

utá . movimentando todo o

nosso interior.

• ' * JI.

O pessoal da R�vi8ta MaDchete,
Editora .'Bloch, esteve em nossa

cidade 3,8 feira última no pre
paro de uma reportagem sobre
onosso munícípío e' seu atual
desenvolvimento, a ser publica
da na Revista FATOS e FOTOS,
dia 31 próximo, na edição es

pedal pelo sesquicentenário de,
colonização êlemã no sul do

r

Esparsas
entregar seus produtos, de alta
qualidade, a domicilio.

* * *

Pela Taça Goveroador COLOM
BO MACHADO SALLES, o

Santa Cruz, no último compro
misso, venceu o clássico da
.cldade, domingo ultimo, pelo

Esteve em nossa cidade, domin-, marcador de 3 a 1, cfassificando
go último, o jovem Csrlos de em primeiro lugar no regional
Alberto, Meyer, scompsuhedo da Liga de Corupá, O s-gundo
de sua família. Beto, conhecido clssetflcado, p-Ia diferença de
na intimidade, reside no Rio e tentos, é o Continental de Rio
veio rever 08 seus. Negrinho. Agora à d�8putfj é

com os classtflcadcs da Liga de

Joinvile, Caxias e América,
prometendo assim bons espetá-
.culos ao nOS80 públíco espcrtivo.
E amanhã, já se, preparando
para o encontro com os joinvi-
.Ienses, teremos, no MuniCipal,
Santa Cruz e Palmeiras de

Blumenau, o jogão do ano e

que deverá atrair graode público.
Vamos todos unídoe prestigiar
o nosso futebol e o esforço de
seus dirigentes. O Santa Cruz
alinhará reforçado com 011 me

lhores valeres do São Bernardo.

país, A iniciativa é maís um

esforço da Municipalidade e

industriais Iocaís para a neces
sária divulgação do nosso poderio
econômico e destinada a atrair
novos cometimentos industriais
para a nosse área.

* *'* ,.
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* * *

,A conhecida Barbearia do por
tuga Flávio, ·sita Da Rua Vidal
Ramos, 222, passou per grandes
melhoramentos e agora deno
mina-se Bar�earia ESTORIL.

* * *

O Deputado Therézio Netto,
nosso operoso representante na

Assembléia Legislativa, vem de
obter à apoio do Diretório da
Arena de Arequsrt, conforme
comunicação do seu Presidente
sr. Franchco Lsder Filho. Sem
dúvida uma substenctal ajuda
para a esperada reeleição do
nosso representante, somados

agora BO apoio já anunciado!
de Rio Negrtnho e Canelinha,
fora de nossa área.

* * *

HOJE, n08 eslões da Sociedade
Beneficente Operária - SBO, o

anuncísdo baile do MOBRAL,
que promete muito sucesso e

enímscão.

* * *

A panificadora do SUPERMER·
CADO CEREAL será inaugura
qa Da próxima- semens, devendo

* * *

E falando smda em futebol, O

sr. Waldemar Nader, coovidado,
aceitou e deverá assumir D8

próxima .semane a direção
técnica dó Santa Cruz.

Impressora O. Verde
NECESSITA

r

Impressor ou Tipógrafo.
Informações na Rua Paula

Pereira, 765.
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A RETOMADA
DO ,EQUILIBRIO
Aparecendo pela primeira, vez nas estatísticas

estaduais no ano de 1967, com uma produção de 6.d90
toneladas (6.612 hectares cultivados), a soja S6 alastrou
em, todas as direções da terra catarinense.

Uma crise, de proteínas ocorrida no mercado,
internacional determinou elevadas cotações" dessa legumi
nosa, proporcionando um crescimento vertiginoso de sua

éultura, Nos 5 últimos anos a área fultivada com soja
em Santa Catarina cresceu 915%. Para .a presente safra
se prevê uma produção de 400 mil toneladas, contra as

31 mil colhidas em 1969.

Por outro lado, o trigo, cuja produção estadual
já atingiu a 92. mil toneladas em 1970, vem sofrendo
um declínio gradual nos 3 Últimos anos. Sua última
safra, apesar do comportamento impecável do clima,
não passou de 55 mil toneladas •

,

Bntretanto, numa atitude aparentemente paradoxal,
os agricultores catarínenses estão se, retraindo' para o

próximo plantio da soja (a ter início em outubro) e

ligeiramente interessados em aumentar a área cultivada
com trigo, cujo plantio já começou.

/

Trata-se de uma grande incoerência' da agricul-
tura? Ou será mais uma reviravolta provocada e dite
cionada pelo «Todo Poderoso Senhor Mercado»?-

. Serviço rápído e perfeito
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