
Grupo, Scbadeck inaugura boje, revenda J

do Trator lassey 'ergusson
,

( A conheçída firma COM. E IND. SCHADECK LTDA.,
do alto comércio das praças de Curitiba, Pepanduva e Mafra,
inaugura hoje, conforme convítes �xpedídos -às auterídades e

classes Iígades ao ramo, 'a sua sede, construída na Rua Caetano
, Costa, destinada a revenda e aS!li�tência técnica do conhecido
trator' MASSEY FERGUSSON.'

'

O grande acontecimento terá' SeU início pelas 18' horas,
seguido de choupada 80S ali presentes.

Sem dúvida mais uma conquista para o nosso munícípío,
que tem agora no setor agrícola, uma grá'n'de base de sua economia.

,

,

Os ,nossos cumprtmentos ao grupo Schadeçk,' com os

votos de pleno êxito em suas diversas atividades. '"

Hospital Sta. Cruz (o-ntrata admin'istradot
Considerando como ponto fundamental da recupe

ração do Hospital, a existência de, um Administradór

Hospitalar, a Diretoria do Hospital Santa Cruz acaba de
contratar um Êlemento para exercer este cargo,

Para tal, procedeu-se uma pesquisa de, I mercado,
uma vez que, ficou estabelecido que para exercer o cargo
o candidato deveria

/

ter certos requisitos básicos entre
eles o curso de Administração Hospitalar.

Assim, após seleção dos' candidatos, a Diretoria do

Hospital optou pelo mais indicado, que deverá iniciar o

trabalho no' próximo mês de' outubro.

'futebol amanbã no' Municipal, em pros
seguimento' a Ta,�a Colómbo' M. SalIes"

I

Teve prosseguimento domingo último, a Taça Governador
Colombo Mach!ldo Salles, O Santa' Cruz foi' a Jauguá ao Sul,
onde enfrentou o Juventus local e foi derrotado pelo marcador
de 2 a 1, em cot�jo bãstante equilibrado.

Já em Rio Negrtnho, o Continental hospedou e venceu

o Estrela de Nereu Ramos pelo marcador de 1 a O.

Amanhã, �m prosseguímento. teremos no Municipal,,

Santa Cruz: e Continental e Estrela e Juventus, em Nereu Ramos.
- .

.....
'.�

Vamos todos prestigiar o nosso futebol e o esforço dê
seus dirigentes.

/

Frigorífico Canoinhas
\ «'P'El'I C À S A

C.G.C.M.F. 83.188.11010001

S/A

".

Ual Autorizado \ Cr$ 9.0 0.000.00
Ça tal Subscrito - Cr$· 2. 00.000.00
Capl I IntegralizadoCr$ .200.000,,00

Ass�bléia Geral Ex aordinária

Ed i t�J d e C o n.v o c a C ã o
\, 'I '

São convidadÊl,s os Senhorea- Acionistas do FRIGO�tFICO
CANOINHAS SIA. «F�.ICASA», para se reunirem em Assembléta
Geral Extraordinária', na sede social, à. Avenida Senador Ivo da

Aquino, 1330 .Bairro .Ind strial,' .Danoínhes, Santa Catarina, às
14,00 horas do dia, 29 de .o tubro de 1974, em primeira convoca

ção, ou às 17,00 horas�"'
mesmo dia e local, em segunda

convocação, com qualquer nú ero de' Acíonístes presentes, se
não houver número sufi7'ente n primeiro .horárto, para tomarem
conhecimento e dehberarem sobre a segutcte .

'

/ORDEM DO DIA:
I - Aumento de, Capital Subscrito e Cr$' 2.200 OOO,()O (dois

milhões e duze�tos mil cruzeiros), ara Cr$ 3.685.000,00 (três
milhões, seiscentos e oitenta e Clnc mil cruz�irl)s) 'com' a

incorporação 80 �apitsl Social de Cr$ 1.4,5000,00 (um milhã,o,
quatrocentos e ,oitenta e cin,co mil cruze os) proveniente d;o
Funao de Reserva por Correção Menetária do AtiVO Imobilizado.
11 - Alteração; parcial do� Estatutos Sociais, em consequência do

aume"ftto
de Capital Social. "

III - Canso ldação dos Estatutos Sacias.
IV - Outr s assuntos de interesse social.

anoinhas-Se, 23 de setembro de 1974.

'FrigorffiCo C.anoinhas S/A - FRICASA

Romano lIlassigna� • Dir. Presidente

aproveite a oferta selnanal de discos
. '.

I
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';comprando 1 lp você alnda ga,nha, 1 cODlpacío

Ano XXVIII' Canoillhu
!

Santa. Catarina, 28 de setembro de 1974 -_ Número 1291
------------�----------�--------�

CAIXA POST.�L, 2
Diretor:
Fm�E. 1�8

Rubens Ribeiro da Silva
CIRCULA AOS SABAQOS '"" Núrnere avulso: Cr$ 1,00

-

,

N,c;tas
. .'_

,

as -

Súbstandâl aj�da d.o Estado Dr. Ivo Silveira constitui índice seguro de
.sus vitóril.

'A ARENA providenciará em meados de
outubro uma pesquiza de opinião pública, a ser
'feita pelo IBOP� afim de- melhor aquilatar
sobre o desenrolar' da campanha e identificar
,08 pontos fraco,s qu� .vão exigir' esforço maior.

��
,

Na p_rogr&,plsção' pela TV a campanha
arenista, patrtónca, objetiva, racional, leva nítí-,
da vantagem sobre a campanha adversária que
se perde em. ataques e contestação ao Governo
e à Bevoluçãe.:

'

Sedimen_ta�se a ,campanha «um

Depu\�do pira o Norte Catarinens,e»
Gradativamente, vai ganhando consistência

na opinião pública
.

do Norte 'Catarinense a

) campanha esclarecedora sobre a necessidade 'de
continuarmos com um representante nosso na
Câmara dos Deputados..Flrma.,se em toda parte
o conceito ,de que somente um deputado féde":

. ral realmente vínculado à nossa região poderá
representar-nos e defender-nos. E claro, todos
compreendem, que' um. Deputado Federal do

<,

'VI ale do Rio do Peixe e do Extremo Oeste não
cuídaré. dos nossos interesses .com o mesmo
entusiasmo, dando preferêncía, sempre, à regíão "

que representa!', em detrím-nto da nossa. Veja
se, por exemplo, o caso das subvenções federais
às entidades de Canotnhés e dos munícípíos
vízínhos: quento Aroldo têm destinado a cada
entidade do Norte Catarinénse e quente seus'
concorrentes tem mandado para cá. Se com-"

pararmos os números chegaremos a 'constateeões
estarrecedoras. -

I

Realmente, é necessárto encerrarmos esse

capitulo de alguns candidatos «paraquedi&tas»
virem aqui apenas buscar votos, sem nos darem
nada em benefício do- povo da Região.

'

- �

Colombo vai à Europa· firmar �onvênl 0$
\_ I,

o Engenheiro Colombo Machado Salles .

deve viajar para à Europa durente o mês de
outubro .. fim de assínar importante convênio
de obtenção de recursos externos, para aplíca-.'
çâo na rede hospitalar de Santa Catarina.
Atendendo' a insistentes pedidos de AROLDO
e THERE:ZIQ, deverá destinar substancial ajuda
ao Hospital Santa Cruz, aqui aplicando parte
dos recursos qUl!l vai buscar no exterior.

, ,

Espera-se que o nosso Hospital, com a,
pàrtrctpação da comunidade, com a colaboração
do seu corpo clinico, com o entusiasmo da sua

. Diretoria e a ajuda oficial, se. transforme em

motivo de orgulho para todos os c8noinhenses'
e bem atenda ao povo do Planalto.Norte.

,Impugna�ões de (and'idaturas
O Egrégio Tribqnal Regional Eleitoral

deve julgar, nos próximos dias, �lgumas impug
nações de candidaturas' à Assembléia Legisla
tIVa, partidas principalmentE! da área do MDB.

.

O problema surgido em Itajaí com o ex·Prefeito
local já foi superado, visto que a Câmara de
Vereadores aprovou a8 contas que' estavam
sujeitas à apr,eciação Legislativa.

,

,
\

,
.

O GoveÍ'nado� . Colombo Mach�do Sales,'
atendendo apelo dos' deputados AROLDO
CARVALHO e THEREZIO NETO - portadores
de solíeítacões dos Prefeitos Aloisio Partale, de
Pepanduva e José Fe.licio de' Souza" de Tr�s
Barras - destinou a cada uma das prefeituras
verba de CEM ,MI}:. ; CRUZEIROS para. ser

epliceda DO revestimento da' estrada «TR:ES
BARRAS - PAPANDUVA», via Campo Militar,
estrade essa totalmente implantada de Três
Barras à divisa com Papanduva, gr:aças à ope-

, rostdade do jovem prefeito tresbarrense. Partala
já recebeu a primeira parcela da ajuda oficial
e Jucs já assinou o convênio.

"; '

A'roldo éarvalho na, TV Colig�das-'
_"

,

'

o nosso conterrâneo" Deputado (Federal
Arolde Carvalho, depois da inc'ü,iva manifestação
.que fez na, Televisão Coliga..da&, de Blumenau,
defendendo a Revolução e/snaltzando o proble
ma da inflação ínternactonal que avassala o

mundo, recebeu dezenas I de manifestações de,'
apôio de todo Estáaó.

Arolde veí aparecer nov�mante na TV:"
COLIG�DAS de Blum eneu, por solicitação do

,

Dtretórío. Regional da AREN A; nos seguintes
.

dias e horários: )

29 de setembro (amanhã), à noite;
11 de outubro, sexta feira, à tarde;
27 de outubro: domíngo.. à tarde;
28" de outubro, segunna, à noite;
04, de. novembro, segunde, à noite.

Além' disso, fará programas .

na TV-CUL
TURA, de Florianópolis, dias 30 de setembro,
à tarde; 12 de outubro, à noite; 16· de outubro,
à tarde; 27_ de outubro, à noite e 10 de novem

bro, domingo, à, tarde.' ,

'

Therézlo e Aroldo em

Campo . Alegre e Rió Nestinho
"

_Therézio. que vinh,!Í empreendendo longa
e brilhante camrnhada pelo 'interior, do «velho
Oenoínhas», realizando, sessões cinematográficas
e pequenos comícios, Interrompeu a jornada pelo
nosso interior e foi ao encontro de AROLDO,
na. região de Campo Al!!gre e Rio Negrinho
que vão palmilhar· de ponta a ponta. Aroldo

quinta ira à Braaília r;f;!tor�ando no dia seguin-
.

te. Sábado estará na Residência Fuck; 'Rancho
Gr.ande e Legeadínho, com' o «Cineminha do
Therézio> ..Passarão a semana segutnte na região
da Grande Florianópolis retornando; depois,
para o Planalto .Norte Catarinense.

Ivo e Konder prosseguem
sua

"

caminhada
o futuro Governador Antonio Carlos

Konder Reis e o Ex-Governador Ivo SIlveira,'
candideto vitorio,so 80 Senado da República, já
perco,rreram mais' de' metade dos municípios
catarinenses. Estão, agora, no Sul do Estado,

I'
depois

de.
estafante caminhada na Região

'Extremo Oeste. "'

. A receptividade encontrada,pelo nome do

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
I'

,

Prefeitura

prestacão\de�

A)
B)
C)

28-09-1974

de Canoin�as
CATARINA

I

., .

c-s 13'277,17
c.s 618,8i5,7fJ
c-s 30,266,05' 662.36fJ,01

Municipal
ESTADO DE SANTA

Contas do 'Fundo de "Participação dos Municípios
Exercício de 1973

.. \, '. E D I T··A .I:.
\ .

o Prefeito Municipal de\Canol·nh8s� em atendimento ao que dispõe o artigo �4 da Resolu-
ção n.O 118" de 6 de dêzembro de 197:':" do Tribunal de Contas da Unlão/Jorna público o

montanle das' despesas \feaUzadas com recursos' do Fundo de Participação dos Munlci-
pios" como segue: \ .

,': '

I, Demonstração do MOVimento dos Recursos do F. P. M.
\ '

'

Satdo=antêrior (em 01.01-73) .

Cotas receõiâas em. 1973 '. .

Res"';'bolsos
"

'\ -

APL1CA,ÇOES
D) ,� Em Despesas {;orren(es
E) ,Em Despesas d� Capital . .

Saldo para o Exercici« de lfJ74
\

c-s 479.365,06
Cr$ 181.436,30
C,$

660801,36
1.567,65

" <, \"

Despesas Correntes Despesas de Capital TOTALÁrea do Programa Estratégico' "

Custei�\ I, Ttansfe.rên. I 'T O T A L
. I Inversões I TranSferêR'1Investimentos Financeiras de Capital ToTA L GERAL

\
Correntes I

Governo e Administração Geral
Adminiltração Superior ·,Executivo
Pessoal - Prefeito Municipal ,

Oontríbuíçõss Diversas - Associação
Municípios Planalto Norte

PI,nejamento e Coordeoflçãp'
Serviços de Terceiros • Pane-par Ltds.

- Recadastramento
, .

Atividade·Meio e Allelloramento Técnico
Funcionários -. Vencimentos
Material de Consumo � 'mécacões e capacetes
Administração Financeira
Adminiatração
Contrib. Prevídêncía Social - IP.li:'s�

Agricultura
Orientaçio e Pelquila
Transf, Correntes - Convênio c/A�AR�SC
Contrib. Diversas .. Cónvênio c/ACARESC

Energia Elétrica
Iluminaç�o: Pública
Serviços de Terceiros - luz, força motriz, etc. '

\
-' \

Transpqrtes
Adminiltração
Amortização da.' Divida Pública -

Fundada Interna
Juros da Divida Pública

Rodoviário
Pessoal - Operários mensalistas - Salários
Material de Consumo - Diversos

Educação
\

. Admini.tração
Subvenções Sociais .. Colégio S. C. de 'Jesus
Subvenções Sociais - Fund. Univ.• Funploç
Diversas Transferências Correntes -

Comissão Municipal de E$porte�
En.ino do 1.0 Grau
Pessoal - Vencimentos de Professores .

Saúde
i'
I

Alliatência à Maternidade e à Infinda
Subvenções Sociais - Asilo de Meriores·
.' «Lar d� Jesus»

,d
. i

Bem-Estae Social ;/

Previdência Social I
lN.P.S.. e F.G.T.S. - Recolhíjnentos

. l

Serviços Urbanos / '

:I
Adminiatração I
Material de Consume

-

Serviços de Terceiros Diversos

.
J\qu.isição de Imóveis/'" Terreno para

Parque Industrial
�

GERAL

o. Witt
Contador - (;RC. 3045

. \

5,000,00,

\

\
20.l;00\no 20;(\00,00

\
\
"

.

\15.000,00
'\ \

\

15.000,00

/ ,

5.boo,00 5,000,00
,

,

20,000,00

.......... I "

,

20.000,00
2000,00

20)00000
. \"- ,

2,�00,00
\
\
\'

1 �314.()\
/ \\

20.750,00 '\�\
\" .

\.
'\

:\
'\

\
\
\,
'\

\
�42.750,(;0 142.750,00 142.750,00

962,76

20,000,00
2.000,00

(

1.314,08 1.314,08

20.750,00
. 13 500,00 13.500,00

20.750,00
13,500,00

\
, 12.299,4712.299,47 12.299,47,

'962,76 962,76
/

73,204,48
160.301,77

73.204,48
160.301,.77

73.204,48
160,301,77

\

2.000,00 2.000,00
10.000,00 .�o.ooo:Õo
·7.000,00 7.000,00

91.864,05 91.864,05

.\

2.000,00 2.000,00

91.�64,05

2,000,00
" 10.000,00

i

7.000,00'

2.000,00'

18.580,29 1 8.580,29

.. \
'\\.

"

,

'�
\\
\�

�\ 18.580,29

"
\

1\�0.88,164. 00,00'
\ '

25.186,30 25,18 ,30
� .

25.186,30 156.250,00 1,81.436,30 660.801,� 6

, )

13.088,16
4.000,00

13.088,16
4.000,00

25.186,30
----

3�6.757,93 82607,13 479.365,06

Canoínhas, 18· de setembro de 1974

Reinaldo "Credani <,

Diretor Financeiro
Alfredo de 'oliveira Garcipdo

Prefeito Municipal

. \

Registro Civil

ED TAIS·
Maria GÓSIl llcski, Ofici�l do
Registro Civi do Distrito de
Paula Pereire, município e Co

m8�ca de Can inhas, Estado de
Santa Catarin

Faz saber que pretendem casar:

DONATO TEIKEIRA e MARIA,
JOSEFA DOS SANTOS.

Ele, natural d'ste Estado, nasci
do em Canoin as 00 .dia 15 de
maio de 1894, levrador, solteiro,
domiciliado e residente neste

Distríto, filho legitimo de João
Teíxerre e d dona. Vitahna
Xavier Teixeir ..

:Ela, natural de Paraná, nascida
em Rio Claro Ido Sul, ....no dia
25 de março

dl1908,
doméstica,

SOlt.eire,
domici ieda e

resid.
ente

neste Distrito, il�a de Gurlher-
. mina M. dos antes, ..

Peule 'Pereira, 16 de setembro
de 1974.

t

TEODqRO EVALDO NUNES
com MARIA Fif.ANCISCA.Ele, natural d�8te Estado, nasci.
do em Paula p,ereira no dia 20

,

I

,de maio de; 1951, lavrador,
solteiro, domicllilidO e residente
neste Distrit�, filho de .Nair
Nunes domiciltada e residente
neste Distrito'l
Ele, natural derte E�tado; nasci
da neste Distr1to no dia 8 de
novembro de 11949, doméstica,
solteira, tiomictliada e residente
neste Distrito, ,filha de Catha·
J.'.ioa Lourenç�, dorotctlíada e

residente nest1 Distrito.,

Apresentarei' os documentos

exígtdos pelo lódigo Civil art.
. 180. Se alguetp tiver conh-cí
mente de exis ir algum drnpe
dímento légal. acuse-o pare fins
de direito.

Paula Pereira. 20 de setembro
de 1974.

MARIA G SS GLINSKI
Oficial do Regtstro- Civil

Proibl�ão
-,

VICENTE NOVACK, proíbe
O 'trânsito de pessoas em

seu terreno em Salto da

Agua Verde, não se res-
,

ponsabilizando ,pelo que. vier

acontecer aos infrat�fes.

Atencão
.

,
V�nde�se um automóvel marca

Dodge Da�t Coupê de Luxo,
ano 1971, em perfeito estado
de conservação, equipado com

rádio, desembassador, freios à'
disco, teto' de vinil, etc.

NOTA: aeetta-se outro carro de
menor valà� como parte
do pagamento.

TRATAR no escrit6rib da firma

Zugman na Rua Psula Pereira,
1013 ou pelo telefone 155,. com
Sr. Ezequie'l. \

,

Material escolar e de
escritório você encon

. tra na loja, da

Impressora Ouro Verde

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'O

de - CasamentoGrande baixa de preços
Tecidos .

e Roupas '- 4a
CASA PARA· TQÓOS

I

<, Os nossos preços estão ai:
Ve�lqUe e comprove, papo lurado nllo resolve.

� Tecidos

CH\tio estampado e listado

Chi\a estampada
Luízmes em cores lisas

Mori� em cores lisas

AJgodA� f'�pecial
AIgoaio\Santista
Cretone Othon branco
apelas est�mpRd88
XADREZ' eATARINENSE
VOLTA AO\�UNOO
Gersey cores 'ijsllS
Cechsrel cores \�sas
Malha helanca te�ido
Pducia ltsa \.
Pelucía t'stampada '.

Peluda fustão Iísa e 'e_s.ampada
TERG�L \

La�.ura
J,'40
0,65
0,65
0,80
0,80

. 180
2,20
O,8!!
0,70�
0,90
1,40
1,40
1,50
0,70
0,70
0,80
1,40

Preços
9,00
3,50
3,50
5,00
5,00
12,00
19,00
5,00,
5,00
4,50
14,50
20.00
30,00
5,00
5,50
7,50
18,00

Bríns diversos a partir li_e
Acolchoados de Chltãp ce,.l 2 1/2 panos
Acolchoados de Chit�p solseíro 2 panos
Cobertor cinza casal I,

Cobertor cinza solteiro

,

5,00
55,00
45,00
18,50
13,50,

\

ROUPAS
Camisas, nylon mallga curta R/ .homens
Camisas nylon m,oga longa pI homens
Camisas xadrez c.tarin.nse m'a3,ga curta
Camisas xadrez Fatarinense. man�a. longaCalças para homens de brim catf1rlDense
Calças para h091en. brim coringa \
Calças para homens de' nycron \

7,50
9,00
12,00
15,00
24,00
27,00
35,00

Hão é liqUidação e sim \preço corrente-
, \

'

,

Blusas para senhoras malha helanca à'rartir de ,Cr$ 10,00

A relação açima de preços da C�sa Para Todos
é real, com" grandes, quentldedes \�os produtos
anunciados.. \Comprove os seus preços, verifique
os produtos \e faça suas compras va:IÇ)�izando Q

,

,seu di,nheirO '-aonde realmente Ior mais barato.
,

CA'SA 'PARA TODOS -,

Rua Paula Pereira, 501 Fone, 255

==:::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::1=:::::9:::�:::::::=:'-=::::G::::::=::::::" -H UH ' _

a No Departamento de Veículos' Usados de 55
= ,H
ii Merhy 5eleme & Cia. - Ltda., você encontrará IEH H..

d
..

� revi,sa os para pronta entrega: i5
= =
•• Marca ADO �!

I Dodge 1800 Luxo 1974
'

ii
II Dodge Gran Coupê • 1973 ii
ii Opala Coupê 4.100 Gran Luxo '1972, I

I

I Opala .Coupê' Espe�ial 1971 Ü
� Chevrolet Camioneta 1971 Ü0-.

••

H Ford 'Corcel Coupê 1973 5i
H �

ii Ford Rural 1971 !:
H =

I MERHY SELEME & CIA. LTOA. Üft
_

EE Revendedor' Autorizado Chrysler do Brasil 5!
II Rua Paula Pereira, 735 - Telefones: 365 é 366 ii... -- ..

jj C A N O I N H A S' Santa Catarina p-..
, ..

;::::Ir.::::=::I::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::.,::::::::11:::::::::::::::::::1:::::::::::::

COLEGIO COM�RCIALDE. CANOlNpAS .

Nascimento E D I T AlL
.

�

,Registramos o nascimento da
.
O Rrof. VINICIU�, MARec/S '�LLAGE, Diretor

garotinha Fernanda, filha do casal·

� COLÉGIO COM�RCIAL DE

lANOINHAS,
no Uso

Guilherme F. Gréggio e Stela M.
e suas atribuições ete., "", 1

Nader, ocorrido dia I) último.

Nossos cumprimentos. FAZ - Saber, aos alunos abaixo ;elacionados que deverão

comparecer à Secretaria do Cal gío para assinar seus

Diplomas,•., munidos dos seguintes documentos: Carteira de
Intídade, Título de Eleitor e Cen ificado Militar:

1 Guido Gon�orovski 40)Carlos AJb�rto'Steíleín
2 Maria de Fátima Adur, 4 Celi Terezioha êG. de Souza
.3 Carlos Alvino �gner �DtulceDéa' Silveira
4 Luiz Alberto, Dia�\ 13 Edegy Luiz, Wischnéski
5 Alin;)f Dzumsnn '\ '

4 Elizeu Kreilipg
6 Gabrie� Seleme Neto\ b45 H.r�ert,Gonchorovski
7 Ervino Tremi '\ # 46 Ivo Ney Soares Machado
8 Antonio Trela

,'x:\.
,47 Gild,e 'o' Aquino Fonseca

d
9 Janete I Mr.nia Lucas \� f

48 Nilse M��ia Prim '

10 Gerson LUIz Novack " 49 SUeli Melster
I I

-

en e Se 11 Maria Helena Santos Lim, 50 H'élia Dorau
'

,

-,
,12 Antonio Carlos Dias ' //\

' 51 -Vera Lucia Wend�'
.

13 Sérgio Dja,��a Zawadz�i � 52 Salvador <>.lesko�lcz '.
TL beje O km, equípsdo e 14 João Walter Augusto

Sle!.
\53 LUIZ AntoD�.o Stockler Pinto

, '\ 15 Clé� Maria Gritten ,5� Orlando Muller
emplacado. I 16 Maris Stda Colodel I 55\Ren�to Jerschet

Tratar pelo fone, 271 ramal 17 Antonio Ova.o.de Davet f 56 �ar�a de Lourd.e Cubas
1'9 Everaldo Elizeu Barcelos I 57 SQPla Léa C. Píeczarcka

02 - Três' Barras.
r

19 Solange Maria Metzger fi 58 Le<?,Qito '!olstoy S. Filho

20 Edmundo Bíttencourt

I'
,59 Delatl;_ Silva

, 60 Samue� David Ferreira
21 Otto Klosthrop: D 61 João H?rsky,2� Nelson Teodorovicz

ff
'

, 62 Leonl AI�eida Oliveiral,23 TerezlDh� �e Luca

I '

63 Rita C8!1si\,Krauss.�4 Adão Crlt'�lm S,traube, 64 Elojr .. q�anelPaDn
, �5 Luc�la �arla �egor8r� '65 Luci AUéea '9�Jl. 13., Silva

de 26 Luc� Inez. �chu�dt . 1/ 66' Celso CloQoveà Scopel
� 27 SU�1l TerezlD/�!l A[t,�' 67. Renato S "lomciti

28 Elolr. Carlos Stasko�'l.an 68 Rogérío -Bastos \
••

29 Hamilton Tomporoskt -

69 Uduce Inez Máchi�
lelra 30 Haroldo Carlos Ko�pp 70 Maria -de Lourdes Uva

31 Hélio José S. de O�.veir.a 71 Marly Fátima Posto�
32 Ursula Amte O. Hojnschuch 72 Alvino Ivo Voigt
33 Irineu João Braz 73 Bsrtholomeu SchmiluK filho'
34 Ademir Rodrigues 74 Célio Babiréski
35 Alceu Tomporoskí jt36 Antonio Horski Caooínhee, 25 de setembro de
37 Walter Winter 1974, <:' ,

:i8 Emília Cíduca Môrekami As. Vinicius Marcos ,IAllage
39 Alvacir Antonio Scheuer : Diretor

'

I

Preços
de

1/74

Unem-se hoje, pelos laços do
Santo Matrimônio, às 17 horas, na

Igreja Senhor Bom Jesus, em Guri
tiba, os jovens Airton Bertão e

Maria do Rocio Veiga.
'

Airton é sobrinho do Sr. Tenico
Bertão muito cofihecldo, em nosso

social. Ao jovem casal e familiares,
os n08SOS cumprimentos.

'

,

Toca Fitas
I

para automóveis

Elelr_odómésticos Toklrskl

'Munic�pa
Major

Acha, se a erta no edifício
sede da Pre itura Municipal de
Major Vleir , sito à Rue Canoi·
nhas n.o 15J até o dia 02 de
outubro 1e 1974, tomada de

p:eço8 palia ex�cuçAo das 'obras
de cODstrLção de um 'edifício
escolar n,rloc8lidade dt: Rió Novo
de Cima� em' convênio entrt' a

Prdeit�fa Municipal e a Secre
taria

..
�8 Edu�ação do, Estado,

com alft áre-a a ser construída de
\68 m2. Os intert:ssad08 pode.
rão pbter u edital e plaDtes,

, diar,iamente, na Prefei,ura; das
8,45 às ! 6,45 horas.

Prefeitura MUDicipal de Major
Vieira, I? de setembro de 1974'

Victor Borges
Prefeito Municipal

,',

Tabelionato Paula S. ,I,

EDITAL
, Carvalho

Encontra-se em Cartório, à Rua Vidal R�m08, Edifício do
Forum, pua ser pr�'testada a ,seguinte duplicata: '

, ',Dp 0.° 4.00�·I, vencida em deta de )�O.O:�o valor de
Cr$ 264,00. (duzentos sessenta e duatr..Q�'éruzelros), emitida por
Mallon & Cla .. cf DIONlsIO KUCKI.

.

Por não ter sido pOS8'fvel en�ontrar o referido responsável,
pelo presente, o intlmQ para no prazo ge três (3) dias úteis, a_
contar da public8��o deste, JorDal «Correio do Norte., vir pegar
ou dar as razõ�s': p!;>r que não o fez e, ao mesmo tempo, no caso

de não ser "afendida ésta intimação, o notifico do competente
protesta; •
#�
e

Canoinhas, 25 de setembro de 1974.

A Oficial de Protestos
Paula S. Carvalho

A-OUBOS
EM

MANAH

ESTOQUE NO

PLANTANDO

ARMA,ZE,M
DA
TOK�RSKI

COM

,

(ao lado da loja de Eletrodomésticos Tokarskl & ela. Ltda.)
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"

Matecap . Ltd .»
Propulsionada por vigorosa vontade�1

bem atender
e volumosa bagagem, de experiência e seus compo-.

nentes, a Organização Matecap � da" estabelecida
à Rua Felipe Schmidt, 387, nr Prédio Clemente
Pieczarka, ao lado do Doce Mundo, baseada nos

princípios "de .honestídade e .dedicação ao trabalho,
estará funcionando a, parti�de'.ol de setembro de
1974, atendendo os ínteressés do povo Canoínhense
na matéria que segue: /

I

Advocacia: Planejame/t0s - Direito Trabalhísta '

Inventárío - Questões • Desquites -

Contráto' - Cobranças - etc;
Contabilidade: 'A�rtura de firmas '- Escrituração

,

;Cibutos - Análise- de balanços; ,

Imcblllérlà: Verldas e loeações de casas, lotes ur-

.

' bé;lh,os e terrenos rurais, apartamentos, etc;
Desenho e 1) pografia: Loteamentos, medições de·

•

I

'. ',terrenos urbanos e rurais,
Projetos de construções,
croquizes, mapas -e .cópías;

.

D�spach lnte: Preenchimento de guias diversas, bt
xa rodoviária única, declaração de
rendimentos, encaminhamento de pa-

I péis para Carteira. de Motorista e

Identidade, escrituras e registro, de
armas e aposentadorias;

I

ros em geral
sificação de pessoal para empresas

flaminuo· Decorações
I

(anexo a nova loja/de "FOTO JOAO)
. """

Pisos PAVIFLEX", -cárpetes LANYTEX e ENKALON.

Quadros, molduras, telas, tintas para pintura.,,0;;'''''''

- VidrQ�,J'e espelhos,

�aCão de lojas e escritórios, carpintaria fina.
I

Movimento�iro deAlfa�ação - MOBRAL

19�da Erradicação 4o"Aoalfabetismo.

"-

no Estado de Santa Catarina.
PART,ICIPE!

I D,ra� Zoé Widkyria'-Natividade Seleme.
.

Cirurgiã Dentista.
c I C OOS589lS9/BJHF4 _... . _- �

,

Cli-nica dentéri8s;de sé';horas-e crianças.
" ff?

',.

,

Especialização ern Odontopediatrta.I

Hor�ada > •

\

Prap "'111'0 Müller, 4940 r: Fone, 369

IMPRESSOS EN' GERAL (em uma ou maia côrea). Prefeitura
Mu ·i�ipal de

C· Doinhas

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.
<'

.,.
I J� II()lll\ ])J� (X)J\II'IlJU11)()]
Ia

.,
I
ai

e setembro -

Pagament do 3 o tri ..

mestre d Imposto Ter
ritorial Ur ano, e Predial,
referente a exerddo de
1974, na refeitura Mu./
nidpál de anoinhas.

"l:"{·Ii")'··.'1' ".

COELHO
Enca,rreg. Se r Tributação

Do�umento
·perdido

JOSÉ AROLDO LÀTCHUK
comunica que perdeu, sua
Carteira de Motorista. Ix

,

REVENDEDOR AUTORIZADOé CHRYSLER
1
\ i,

, T"AY doBRASILS.A. : ':<.

r \

,

Você, que está por cima porque já venceu na vida, não perca mais tempo.
E hora de você comprar Dodqe. Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos de financiamento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha ver para crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se de uma 'vez por todas e venha logo buscar o seu
Dodge D?-rt novo.

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

C AN o I NU AS -:- SANTA CATARINA A mesma fica sem efeito
por haver requerido 2.a via.

\ I

C O O P e r e c o ln a I i ln P e z a d a C i d a d e_.

.

C i:d�a-:� -e-- "'--1-1 rn�p-a-�-'-"l� -_·_�--c·-td-·a--d--e-�-I--i--n�d--a_
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No_ícias de
Escreveu :'

Esmeraldino M.
Almeida

. Therezlnho & Campanha .Eleitoral .

<,
Dia 17 do corrente esteve em Papanduva o deputado

estadual Benedito Therézio de Carvalho' Neto, o popular
«THERESINHO», veio para ampliar sua propaganda eleitoral. /
Um ótimo serviço de auto-Ialante divulgou a presença do

jovem e batalhador parlamentar. A propaganda do Deputa-
do Federal Dr. Arolde de Carvalho, foi feita por intermédio
da um doeumentárío cinematográfico,· uma verdadeira e

.ínegavel síntese de seu proveitoso trabalho em pról de toda
a comuaídaue catarinense. Realmente seu trabalho está
provado com fatos e não com boatos. Depois de exibir parte
do filme, teve um intervalo para a propaganda dos candi
datos, falou o

.

sr; ptefeito de' Monte-Castelo o. sr. Lidio
Seccon que em feliz improviso, enalteceu as qualidades e

operosidade tanto de Therezinho como de Arolde- Càrvalpo,·
sendo muito aplaudido. pela multidão que superlotou o salão
da sootedade Hípica. Finalizandó usou da palavra o depu
tado Therézio o qual na sua habitual modéstia solicitou o

apoio de todos os papanduvenses para sua reeleição, tendo
desde já se prontificado a todos atender «como sempre
atendeu» na capital do' estado íudístíntamente. Therezinho
ficou surpreso com a grande demonstração de amizade e

earínho que velo . encontrar novamente em Papanduva.
Realmente foi uma grande demonstração cívica do valoroso
eleitorado :le Pspanduva.

.

indo e Com. de Madeiras Santista Ltda.
Conforme foi divulgado nesta coluna a instalação

futura de. uma nova e grande Indústria de beneficiamento
de madeiras nesta cidade. Agora podemos' informar que a

sua inauguração está prevista para o dia 20 de outubro p.v,
A mencionada indústria no seu ramo especifico produzirá:
beneficiamento de madeiras em geral e caixas desmontadas ..
Sua produção principal será de madeiras, pinho e canela
sendo que outras qualidades serão em menor quantidades.
Seu proprietário e Oiretor Geral é o sr Leopoldo Rodrigues
Garcia o popular, (BIgode), tendo como Diretor de compras
o sr. Amélio Maron. Seu maquinário moderníssimo breve-

- mente entrará em ação dando nova vida no progresso
papanduvenee.

Seremos 120 Milhões
o Presiderite Ernesto Geisel ao entregar a Nação o

seu II Plano Nacional de Desenvolvimento· assim falou: «o
momento atual exige do povo e do governo, o mesmo

espírito de luta e idêntica capacidade de ação. E está a

exigir sobretudo, ordem, serenidade, confiança, dedicação
ao trabalho. e um senso -de grandeza a altura da grandeza
desta tmensa Pátria». Ao final da década, cumprindo o

cronograma do segundo Plano de Desenvolvimento .s'acjonal,
poderemos estar entre as nações ricas do mundo com uma .,

população de 120 milhões (80 milhões na área urbana e 40
na área-rural). Serão' criados, nos próximos cinco anos,
seis milhões' e �oo mil novos 'empregos, com o surgimento
do Estado Industrial enquanto' que o índice de. escolariza
ção no ensino do primeiro grau, até o ginásio chegará a

,92% (em números reais). «G.P.» (coluna de Dlno Almeida).

Dia 29 Festa de Santo Antonio
Dia 29 (AMANHÃ). será realizada na Igreja de Santo

Antonio de Papanduva uma grandiosa festa popular, cujo'
resultado será, para dar continuidade a construção

-

da ma

gestosa Igreja cujos trabalhos estão na fase semi- final. O
programa já amplamente oístrtbuído, está com cronograma
completo tanto na parte recreativa 'religiosa e comestiva,
uma variedade de surpresas agradaveis estão reservadas ao

grande público presente. A comissão da Igreja está convi
dando todos os devotos 'de Santo Antonio para prestigiarem
com suas presenças a festa com início as oito horas com

celebração da primeira santa missa, 10 horas missa solene
_.em seguida início da parte 'recreativa.

Duas Construções na Pauta
. . Acompanbeudo o progresso ininterrupto do município,
o qual é do conhecimento da comunidade papanduvense,
-duas construções de vulto serão iniciadas, ambas de inte
resse geral. }� primeira é o prédio para a Delegacia de
Polícia, que já está, com o terreno terraplanado para
receber a obra, imóvel edificado no centro urbano da cidade.
O segundo será a construção de um magestoso prédio onde
funcionará a rede telefônica da COTESC. Ambos os prédios
estão lôcallzados entre a. Prefeitura, Correio, Matriz e
centro comercial.

A gora, corrida de Gatos
A primeira corrida de gatos no Rio Grande do Sul

foi realizada dia 21 p.p., numa pista. especial montada
. diante da Igreja Matriz da cidade de Bom Jesus. A corrida
promovida pelo Departamento Municipal de Turismo, dis
putada por quatro bichanos, numa distância de 200 metros.
A largada fol dada através do estouro de um, rojão. A
corrida é assunto dominante naquela região e as apostas
foram ccnsíderadaa boas. (G. P.)

Passarela da Sociedade
Dia 3 de outubro p. v. estará completando mais um

ntver-a senhora, Ida Teresa, esposa do Sr. Ernani Woi
ciekovski proprietário do «Nosso Posto». A aniversariante
é pessoa que goza de alta estima e amizade em nosso meio
SOcial e filantrópico, receberá naquele dia. as mais mereci
das homenagens.

Dia 6 do próximo mês; completando mais um ano de
sua prestativa existência o sr, Bmílío Cipriano Matoso, chefe
de numerosa família e nosso prezado assinante. No dia

Semeadeiras com Adubadeira

lkmHZém -To�ars�rA

festivo de seu aniversário muitos cumprimentos irá receber
de seus amigos e pessoas de suas relações,

Dia,6 prõxímo, completando mais um 'ano de sua

inocente existência a simpática garotá Simone, filha do
distinto casal, Dr. Rubens (Nívea) Alberto Jazar, ele médico
chefe do Posto de Saúde e abalizado clinico loca! A Simone
.receberá seus colegulnhas .na sua linda residência onde
serão recepcionados.

Também na mesma data em Curitiba onde reside,
Iastejando níver o inteligente garoto, Díno José, filho. do
casal, _Dr. Dino (Nadyegge) Almeida, ele colunista social e

advogado na capital do estado paranaense. Os cumprímen-.

tos estarão pontificando em alto estilo para a Dínínho que
é muito admirado por seus inúmeros amiguinhos. (Aqui vai
um abração do padrinl?-0) e votos de felicidades.

A coluna se associa as manifestações de amizade
almejando aQs aniversariantes, muitas felicidades, paz,
saúde e alegría..

Não, vamos perguntar o que o carro 'poderá fazer por

nós; mas vamos responder o que podemos fazer pelo
carro, evitando excessos' e) acidentes.

•

<

••

o
C
tO
U

o

<
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Serviço instantâneo

EDITAIS, SE'RVIÇO MILITAR
Para fins da sDplementa�ão a lnspe�ão de Sàúde dos COD ,ritos que
foram Julgados aptos por ocasiAo da qltima sele�io, estã convoca·
dos a comparecer no Centro de Saúde desta cldade,'no perfodos ,de
1 a 4 e 7 a 10 out 74, das 8, às 11 horas, os' abaix.o relacionados:
Antonio Cordeiro
João Pedro Maria de Souza
':la'dr AntoDlo .da Silva
Mario 'José Webêr

'

Mario Zelia"
, :

Pedro Diniz
Vivaldino Bleichvehl
Waldemar de J�sus Jacinto
Muacir Dembinski
Pedro Soek

ANTONIO WILSON WIESE, ro, domiciliado e residente nesta LUIZ ,FERNANDO OL,SEN, e
Oficial do' Registro Civil dó cidade, filho de Avelino Gregorfo CELIA TODT.

Municipio de Três Barras, Co- e de dona Salustina Padilha, Ele, natural deste Estado, nascí
marca de Canoinhas, Estado

de1
dcmiciliados e residentes nesta do em Tres Barras no dia 22

Santa Catarina
_ ,,_

��.��_Qe. =�

-.-�� de outubro dec1953, comerciante,
Faz saber que preta _

. -C;;;r: Ela, natural do Parané.""Q,�idB SOltei,ro, domiciliado e residente

JOSE GREGO O' NETO e
em Legeado, Mun., de s.�o nesta cidade, filho de Roberto

MARIA .' CARMO DOS
Mateus do Sul, no dia 10. d� Olsen e'de·dona Ivony de Souza

SANTOS
dezembro de 1951; doméstica, 'aç_miciliados e residentes nesta

• solteira, domiciliada e residente citt�e.
'

,

Ele, natural' do Paraná, nascido nesta 'cidade, fllha de Roberto,' ,'h
.

,

em Cambará do Sul, Muo. S. Damasio dos Santos e de dona Ela, �tural deste E!ltado, ?ascI
Mateus do Sul, no dia 31 de Rita Soares" de Barros _ domici- da em yrês _

Barras 00 dia 28

agosto de 1952, operário, soltei- liados � residentes nesta cidade. de jaoeilip de 1953, doméstica,
solteira, dC(micilisda e residente
nesta ctdade, filha de' Roberto

7'0dt e de \1ona Regin� Todt,
,

domiciliados'e residentes nesta
íd d" Rogerio Marcos RafalskiCI a e.

, \\, J 'F S I� ose ràneiscó te so>!!r
, João 8atillta Alves da Maia

JOSE MARIA \QOS SANTOS e Antonio Machado
\

MARIA DA 'LU� FARIAS. 'O�ni Paulo Alves

Ele" natur�l dest� Estado, nasci- Guido Pokrseakí
do em. RIO da � Ponte, neste Osmar Domingues Maciel
Município no dia � 26 da julho Luiz Sérgio da Rocha -'

de 1944, lavrad�r, solteiro, Joar�z Maooel Souza
domiciliado e re�idente nesta FernaDde Luiz Scholz
cidade, filho de M�rceJino João ÀotOD!O Cs!,los "Alvea Vieira

I'dos Santos e de dia Consteo- Altamlr Bsrabmcba '

,

tina Gonçalves �.08 Santos Geraldo Alves
"

1"'"domiciliados e residentes nesta, Aquiles BU!!DO de Oliveira
cidade,

, ,1\ Gilson Luiz Poutarolo /,Ela, natural deste E1stsdo.hJlSci- Paulo José Ferre'r.

Ida nesta cidade �oll dia 28 <:ie Cesa� Luiz Lopesl, r
, maio de 195�,

dotné�'ica.
soltetra, Pedro de Souza

domicili8d,8 e resil; pu,
te

ne�tal Salvado� Odesíc Oles 'ovicz
:c======;====================-_====:;

cidade, filha de f\nttnor, de Pedro Horllki
F8ri�s, � de dona

,

ectlia Leite 'Alcides Schiesel
domiciliados e resi entes nesta 'N

'

B h
cidade.

'

jl ' az,'
,

a 9a
,

p
AntoDlo Ferreira

Apresentaram 0i� documentos Adolar Franz,
exigidos pelo Có ligo Civil, arte DurvJii da S,lva

"
180. Se alguém itive, conheci- Elizeu Leandro

ação moderrrissima, menta, de éxtstír í algum impe- Adelioo Zech
.' dimento I ..gal, 8 pse.L pare fins Agostinho Ko ski

II Proeur
.

O escritório de Derby Carlos ,de díreíto.. ' Pedro Elias e Souza
I UI ann, na Praça Lauro Müller, 251 Tr�s Barras, 8 de setembro' juercio Luiz Burgardt
I de 1974· , Julio, Adils Pires'

II' lCANOINHA,S - Santa Catarina Moacir Carneiro
,/

ANTONIO WILSON WIESE Ninld,o Ma�bado Osvaldo Conrado. Narloch

II Oficial do Registro Civil Evaodro Litz Cat» Del da 1Ja DézSM

r

..

PIll-IIIIIIIIlI-III11l1-IIIIIIIIII_-IE-il--__-IIII11111I11I1-IIIIII1111--IIIlI-1
III " I'

, � �

II
.' .
· � .
• I
I r} li
II ',. II

iNA LOJA MERHY SElEMEI
·

'

.

,I (ompre, agora evita�do os atrop�los de filQ de ano, e gánhe I � RÁ TIS ',na (ompra de seu: I
• •

I TELEVISOR � ,P-HILIPS - SEMP ou G.E. l- 1 Antena Interna I
I 'R,EFRIGERADOR "BRASTEMP - G.E .. ou CONSUL - 1 Dza. de Cerveja I

! l-cOP'AS FÓRMlCA ou JOGO. DE ES-TOFADOS ,- \'1 Mesa de Centro I
L-

'

!III pt

"II'\Você também ,encontrará': 'Máquinas de lavar roupas - Fogões a gáS e a lenha - II

I Eletrofones - Oravadores • Rádios - Billicletas -. tudO" por· preços de., PAPAI NOEL. I
I '

"

"

, I
I, Ga_nhe na CO,mpra, nos Preços' e' na Qualidade, apro,veitando a Campanha I
,'I de Vendas dp Nátal que,a Loja ·MERHY, SELEME está realizando.l-
I II �.
I MERHY SELEME 8( elA. LTOA. IE, lIIIll!

II .

- Rua Paula Pereira, 735 Fones: 365 e :366 CANOINHAS - se, II
III ., (

,

"

",' ..·

••••••�••••••m••e•••••••B.B•••B•••••e�•••••••••B••••B•••••••••••
/

I
"

'

� .

Feroando Arnald KraUII
Franciscc 'd1! As I Goochorex j

Jos6 Hodeiguee i:to Prado
José Osni Gon alves

- de AllI!eid,
Luiz Carlol � valeki
Luiz W

ald�l{ro
da Silva

Nicolau da 'ilnira
"

José. Hami on de, Paula Padilb,
Otavio Se ulka '

Renat�
AI�il' Chimangolev8ki

Renato " ugusto da: Costa
Vilson ntonio Leandro, de Souza
Wald, ar Ianco!lki

'

Wal�él;D8r Groaskopf, .

Wil;Olar Sudcski

4/tonio Wilmar Silva
�rtur RQg.ério Burgsrdt '

/brlando Feroandes de
, Anha".'

, Pedro Tischler
Silvestre Budik
Silvestre Hsckee
Wilmar ,NeveI
Doraci de Souza Tibes
Emidio de Jesus Simão
José Mafia Bueno
Leomer Steblain
Leonir Varelle Rosa
Roberto Tischner-

, EdsOD Dal •.B6
J080 Darci Sobczak
Antonio Correie de Oliveira
Lsercie Aotonowiski
Lúiz _Alberto Borek
Angelo Sebastião Fuck

, Nadir Durli
Norberto Benedito, Liozmeier
Paulo Mireski

•

José Aurelio ZiDimermaon
Roselio Czerniak

,

Silvio Soarea de Andrade
Walmar José do Pilldo
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CORREIO aJO NORTE 28.09.1974'

CanoinhasMun,icipal dePrefeitura
Obras em Execução Obras Conclu;Ídas variante Paula Pereia à Anta Gorda;

aterro e reveltimento eltrada Serra do Lucindo a

Barra Maola;
remoção e oonstrução de 23 ,caiai .Cempo d' Agua
Verde, e cidade para alargameoto e abertura de rual;
abertura de rua I no loteameoto Rodolfo Bollaof;
nova torre TV-caoal 3;
reconstrução Escole Campo dai, Moças (Felipe Schmidt);
iluminação pública da rua ,Emilio Scholtz;
alargamento e prolongamento rua Emílio Scholtz; ,

, \

alargamento e oonolusãc rua Bento, .de Lima (Campo
da Agua Verde; ,,,,�

-

alargamento rua México; ,/
,-

aquilição de om trator de eateira 14.500 kgl;
aquísição ��pá carregadeira Michigan modelo 55·8;
Ponte, ,cápã� do Erval� / Matão;

,

"

inífalação do Banco do livro (convênio];
inltalllção do curso MOBRAL CULTURAL (conv@oio);
abertura de roal loteamento Watzko (Campo lia Agua V.D;
abertura de ruaI loteamento Pedro Alvel Vieira;
iluminação pública Bairro Souêgo;
idem na rua Alviod' Voigt (Campo da Agua Verde);
ilterro da ponte sobre o Rio Agua Verde (prolongamen
to da rua Paula Pereira);

,

eatrada de' Taquarizal (35 km);
muro de pedra Da Praça Lau�o Muller;
instalação de b,titador em Santa Leócádia;
aberturà 'e .. Iargamento da ,ruà México entre a rUII

. Barão do Rio Branco até o Frigorífico;
'idem rua João' Allage da rua Emílio Scholze até a rua

'",,�, Bolívia;
-,

idem rua Uruguai até e rua João Allage;
idem rua ChiJe entre a rua ,México até a rua João AlIage�
idem rua Pareegpai entre a rua ,México até a tUa

Joio Altege; •

idem rua Bolívia atê"'1l rua Roberto Eblke;
idem rua Argentina eotr'e." a rua João Allage até, a ,rua

- México; "�
idem rua Panam.; '"
idem rua Emílio Scholze entre'�ua Roberto Ehlke

até a rua Btrnardo Olufn'
,

idem rua Tomal!c�itz entre a ru!! Ro�to Ehlke a,t�
o loteamento Brandes;' "

idem rua Guatemala;
idem rua Honduras;
idem' r:ua, Gil Coata;
idem rua Paul Ritzmann;
idem rua Jorgé Weeger;
idem rua Pllul Hauis;
idem rua Alois Sturber;
idem rua Valdemiro O!sen;
idem rua Henrique ZugmaDn;
idem rua Frederico Kchler.

Poeto do IBDF' (eonvênlo):Rede de abaltecimento de água CCoov. e/Governo do

Eltado�;
(

. impetoria do departamento de caça e pesoa:

�argam,,ento e 8bertor� de n?val �u,'ai.
no J. Esperança: calçamento a paralelepípedo no Cemitér'io Municipal:

aíitglij!leoto da rua São Josê e VIClDal.; revestimento Serra do Lucindo,'

exteó.'ão�daJlu�ina�ão pública;
.

revestimento na localidade de Imbuia (Bela V. do Toldo);
conltruçaO do '(]}nãllo de E.portel; iluminação 8' mercúrio nal Praça I Lauro Muller e

inltalação de brit8d�?em.S,antd Leocádia (Dist.P. Pereira) Olvaldo de Oliveira;

continuação da pavimentàêmt�efá1tica da cidade; arborização dai rnal da cidade (2.0 ano);
muro de pedral na fachada dQ>Cemitério Munícípal; extensão «JOI cunOl, do MOBRAL (convênio]:
abertura de cauail de drenagem no C:;n�po�'Agoa Verde: extenlão dOI lerviçol da CAFASC (convênio]:
pontes de concreto ,ebre o Rio Agua Vercfe"'(d._ual); inltalacã�;d� Guarda, Urbana Notorna (convênio]:
e.'cola de alvenaria em Barra Mania (Distr. PinlleifQ');

I

calçamento a paralelepípedo do pátio da Prefeitura;
escela de alvenaria em Legeado (Distr. de Felipe Schmidt�,,,, pavimentação a.fáltica de nove quadra,;
deltoc.mentol agrícola; '''''''teyeltimento eltrada de Velin�ol [dtstr; Felipe Schmidt):
reveatimento em Anta Gorda (Distr, Paula Pereira); iDltlll�,ção de brjtador em' Valinbol (Dietr. Felipe
laborat6rio de sementee de batatal certificada, (incent.); Schmldt�;,.",

t
-

do G
. h' P I H' t I (I c tívo); iluminaç,ão IJúblic"a do Díatrito de Paula Pereira;,conl ruçao o: 'anoJO ai a ace o e n en o,

.. _ , '�� ,

'
"

.. "A •

t
- d' t divi ... I' 6 I' C

.

b I ACOOV}' ilumineção púhlioe.de D •• tr. de Marcílio Diae (cenvênio];COOI ruçao II pon e IVllu rIDe po II· anolD a \ ' , ,

, '�, '. .

' ",
..

conservecão dai rodovia. municipaÍl; deltocamento agrícole de.., 3%1 alqueires ,,:t.1I ano);
cOdlervação de e.t�ad81 muo.icipail co� censtrução de

conatrução da garagem da Prefeitura; novai pentes, pontilhõel e, buéil'éí
_'

com tubos; ,

construção da Iâbrice de tubos de 1,50; ,
"

"

'

"

incentívos industríae (doação de imo.v,eil);
reveetimento e alargamento da Colônia Ouro Verde, aquilição de 4 tratcrel7'de eateire;

",-

�Diltrito de Bela Vi. ta do Toldo]; ./'

construção de 1, (um,.} ponte de concreto' lobre o rioconstrução baila, divila Cenoínhas-Peulo Frontin ' ,

(no dietrito de Felipe Schmidt); Agua Verde Jpróloogamento da rua Paula Pereira);
aquie içãQ.,d� 2 motoniveladora. «Huber-Warco:t;

"

itumineção pública rua México; ,

;

'I 8qui.i,riã� 1 Hetro-Eecavedeíra c Pocíaie»:aterro ponte rio Agua Ver,Dl! (prolongamen. CaetaDo COita); /' lo'

alargamento�' reve.timflnto eltrada Valiohol�Bonetel; '�eéuperação de todal ai mâquiuae rcdovíâeias:
,/'/ recuperação de 2 caminhõel,-csçembee;alargamento e abertura de novai rual', Campo da agua '

Verde.
", pavimentação àifáltica �a. Preça. Lauro Muller e

proietopara iluminação do Salto da AgoaVerde e F&d�;a; Oivaldo .de Oliveira;'
adeltamento, retificação e drenagem do púcleo da computação de dado. eletrônico.; ,

CÓHAB; /"
/

Dova planta cadaltral;
abertura, de roa. oa loteamento Mallabeiro (Campo noVo c6digo tributário;
da, Agua Ver(ie); ,'///' aterro no Rio da Areia de Cima (Di.tr. Bela V. do Toldo);
�dem loteamento Odilon "azda (Ge1bpo da Agua Verde�; revelth�entd da rua Alv:no Volgt;
alargawento e reveltimeóto dQ/hairro Piedade;' reve.timento de e.treda do Parado;
'abertura de rual no Ipt,eâÍnento Antônio Salomom alargamento da eltrada de Volta Grande (Diltrito de
(Alto dai Palmeira'I,; ,// Pauis Pereira;

_

alargamento ,e reve.trmento em Rio Bonito C Di.tr. obelilco na ,Prsçay Lauro Muller (iucen�ivo�
Bela Vilta do To�ót '

"
,

.ioalização da cidade cl iOltalação
.

de lemâforoe novo.;
pOlto �e inl,em;lIJçã? artificial; balização dOI logradourol públicoI e a,crílico;
pOltO de car}ltfpateclda; , aquilição de 4 UOVOI caminhõel caçambaa;
rede telefj8�ca lubterrâoea DOO (convênio); sbertura da rua VenElzuela;
COl!Itru fÍo de ,�ata�burr_os em Saota teocádia; abertura da 'lUa Buão d� Rio Branco (proIQngamento);

da eltrada Parado/Matio,
-

variante Santa Leocádill;
a gameoto da eRtradá da Fartora; cODltrução de doi. mata.burrol em Anta Gorda (extio.
8 ertura da lua Alfredo Mayer; ção de portõel);"

'

/ ,-

®®$®®®®@®®®®®®®®@®®®®�®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®�®®
@

.

' '

®
® ®
(ii �,

I No Departamento 'de Veículos U��os i
i de

. Miguel Procopiak �oDJé'rélo de I8 ., ,/ �

I Veículos Ltda., você#,élÍcootrará !
I .

'

/ �

i !��� prOD�.AlDtrega: Ano I
(ii' ',I' ®
@ 1 Fuscão 1500 /

'

1973 �(ii // ®
I 1 FUscão 15ge{ 1972 ':
,�"f- (ii

I 1 Fuscão 1$00 1971 �

i 1 KombV 196.8 I
@l ,1

, *

®

� MIGUEL IPROCOPIAK COM. DE VEI(ULOS LTDA. I® ®@) / ®
! i Rua Major Vieira, 289 �
I C a n o i n h li s _._' Santa Catarina �@) , , (ii(ii, "

@)'®®®®®®®®®ee®®®®®®®s®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®ss®®®®®®®® '

,

Atenvão PAVIFL,EXVendê�se 2 alqueires d�
terra situado em Salseiro

(alto .da ponte do rio Ale
mão), na estrada de Majór
Vieira.

,

Tratar com o sr. Moisés

Borges de Souza, no Salto
da Agua Verde (Refloresta
mento Wiegando Olsen).

O piso ideal para cozinhas, refeitórios, áreas,
escadas e banheiros.

:E prático, de fácil limpeza. ,incombustível e

possue garantia total de fábri�a.·
Encontl'e-o elD Flamingo Decol'ações,
na lojA do Poto, João - Fone 277

Leia! Assine! Divulgue!

Fotocó�·
Em apenas' 10 seg�cê tira FOTOCÓ.
PIAS, de qU_!!quér documento, jorna,is ou

livros, nQ..-G1('R T Ó R I O O O R E G 1ST R O

,I C,� <de NEREIDA C. CORTE, no edifíc;io
I� ,

.

do FORUM desta cidade.
,-

Correio do Norfe

Tokarski

o HOSPITAL SANTA CRUZ PRECISA DE VOCE!",AJUDE-O

Seja contribuintes
, .

SOCIOSdosum

i
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CURR'ICUI�UN-V,ITAE DE
,

8ene�ito l�erézio �e' Carval�o Netto ou l�erézio �e Carval�o

Ola 28,
I I I

A senhora Marguit, esposa
do S". Carlos Bockor; o sr.

Alexandre Btostelâ; o menino
Oiiel, filho do Sr. José A.
Pereira Sobrinho.

Ola 29
A senhora Carmela, esposa
do sr, Aury Ferri Pedrassani;
as srtas.: Janete Gatz e
Maria, Cecilia Sconhetski.

Ola ao
A senhora Francelina, esposa
do sr, ,Moisés B. de Souza.

Dia 1_°/10
O sr. Generoso de Almeida
Prohmann.

Ola 2-
O jovem Pedro Fer nando
Vieira; a menina Márcia APa
recida, filha do sr. Bernar
dino Schuppel, .

o menino
Angelo Marcelo,' filho do sr.
Alcides Pires.

Ola :l
O sr. Orlando Eroehner; o

[ouem Janio Sérgio Sczvgiel.
,Dla-4

O sr. Francisco Zaziski; o

jovem Claudio Winter, resi
dente em Por to União.
Aos aniversariantes, nossos
votos de felicidades.

Aniversariantes
da Semana

'InFormação 'Política da,Curso de
ARENA

\

repercute na juventude
Fpolís. - A exemplo

\

do primeiro Curso de Informação Polítíca,
promovido pelo Instituto de Formação e Estudos Politicas da
Arena, em Florianópolis o segundo reahzadu -em Joinvítle obte ve
grande repercussão entre os psrttctpsutes, prtuctpalmente entre
os jovens. Na opinião do estudante Milton Paulo Noronha, que
participou do Curso pela segünds vez, o certame traz uma men

ssgem realista da atual situação politica brasileira. Após destacar
8 capacidade e a inteligência dos conferencistas, entre os quais
o Senador Antonio Carlos Konder Reis, e o Deputado Caio Pom
peu Toledo, da Arena Paulista, o estudante salientou que a

promoção vem realmente atingindo seus objetivos, ena sentido
de despertar entre os jovens o interesse pela carreira políttcs».
Por, sua vez, o Deputado Fernando Bastos responsável pelosCUfSOS de Informação Politica promovidos- pela Arena afirmou
que seu principal objetivo ,é despertar nos jovens o interesse e
8 participação na vida pública.

.

A aceitação da juventude pela promoção é surpreendente, salientou.I. Os cursos não são para criar lideres, mas proporcionar um conhe
,cimento e uma base para os que desejarem ingressar na vida
politico-partidária. �

Finalizou o Deputado Fernando Bastos qUI! a maior preocupação
dos politicas é desenvclver Qs líderançes jovens, c9perfeiçoaotj()
as e fazendo com .que se responsabilizem pelo futuro da Nação».

�r'r&'rr'&.l"3*1�rrri*r&rrrr&rtr:rr�5rr�i*�r533�
k '�
t Valorlz��--:"q����«�:" �seu' '''prêslrgiah'dõ'=��à'�����
,t eta-fertu ra M u n ici pal-ae<Cano] nhas .-

�
� '. .

�

'� �
�.l�����,!�,!Jt.!.l.l.!�,� ...t��,3r�Jt3. ...tJt.:J. .!,Jt:J.:t.!:l:J.:i3.,l�

Nasceu na cídàde de Canoínhas, Estado de -Santa Cata
rina a<?s 22 de junho de 1931.
Filho de Benedito Therézio de Carvalhô Junior (seu Dito)
e de Dona Gertrudes Carneiro de Carvalho (D. Bíluoa);
Casado com dona Lia Irene P. deCarvalho

. Filhos: Benedito Therézio de Carvalho
Laila Maria Prohmann de Carvalho

. Arolde Prohmann de Carvalho
Lélia de Lourdes Prohmann de Carvalho.

Cursou o primário no Grupo Escolar Almirante Barroso;'
Ginásio no Colégio do Internato Paranaense;

. I

Científico no Colégio Estadual do 'Paraná, na cidade de
'. Curitiba;. .

.

Cursou Farmácia e formou-se em 1954, na Universidade
Federal do Paraná, Curitiba;
Exerceu a profissão de Iarmacêutico na .cidade de Ca-

. noínhas;
.

Eleito vereador pela Ex-UDN à Câmara Municipal de
Canoinhas na legislatura de 1962 a 1965;
Eleito Prefeito da cidade de Canoinhas em 1965, exer
cendo o cargo até 31 de janeiro de 1969;

J

AVISO
.

O ,. Posto da' Receita Federal em Canoínhas, avisa
que tem para entrega aos interessados, regular quantida
de de Cles ou CPFs referentes ao exercício de 1974.
Tratando- se de documento de grande utilidade, convida
aos interessados que os procurem naquela Repartição, à
rua Vidal Ramos, 232, no horário de seu expediente
externo das 13 às 18 horas.

PRF em Canoinhas, ia de setembro de 1974.
,

�
,

Mário José Soares de Carvalho
MAT. 1260246

MU'NICI-
(_;A NOINHAS

Con'corrência n. 07/74
PA DE

I

A PREFEITURA M até o dia e hora marca s,
DE

.

CANOINHAS, Est �� .

de preenchidas todas 8S fot, ida
Santa Catarina, torna p�ico des legais concernentes/à eon
aOI!! ínteressados que fará re�i- eorrêncía e �erã<Y�6ertas pela
z&� às 15 horas do dia 12 d Comíssão qqe_:t(;;, previamenteoutubro do corrente exercícío, 'de8ignad� //pata tal fim, nas
concorrência pública na forma

'�eP.�?/<;iê'ÓéiaS
desta Prefeitura.

abaixo: '

I ,

.

Prefetturs Municipal reser·
aD - Aquísicão de 561 (quínhen-

. va-se, o direito de scetter a
tas e sessenta e ume) placu· , propos'ta que lhe parecer mais
denominativas de ruás, vantajo"(.., anulando-as total ou
Praças e avenida�', ,,/J ' I"� t

.

Ih/oi' parera me�e, se �8s1m e. con-
b) - Transporte .e co19cÉlçilo por vier, Rem q�e caiba aos prop,o-

conta da conc�úente;
.

Dentes Idirei� de interpelação
/" de qualquer espêcíe.c) - Prezo de ,5-' (quarenta e '-

cinco) di�( após a expedi- PUBLIQ\JE-SE
ção da ,e-ompet�nte ordem _ . \
de St' ,'iço, para' .entrega e Canllinhas, em 24 \Setembroàe 1974. 3xco .. usão de todos os ser-

.

os de emplacamento. Alfredo de O,lioeira �rcindOAs propostas serão reeebtd ss Prefeito Municip
, , o

Eleito Deputado Estadual pela Aliança Renovadora
Nacional - ARENA, pela região Norte do Estado
na legislatura de 1970 a '31 de janeiro de 1975;
Na AssembléIa Legislativa foi' escolhido Vice-Líder da '

'ARENA, exercendo a liderança substituindo
colega falecido;
Více-Presídente da Comissão de Constituição e Justiça;
Membro efetivo da Comissão de Educação;
Presidente da Comissão Parlamentar externa da Assem
bléia que tratou do assunto "PORTO DE SÃO F�AN
CISCO DO SUL E CORREDOJ,lES DE EXPORTAÇAO:t,
comissão esta recebida pelo Ministro dos Transportes
em 9 de agcsto do corrente ano;

Membro da Comissão Parlamentar externa que
acompanhou em Blumenau o primeiro Congresso
das Câmaras de Vereadores;
Atualmente cursa Direito na Faculdade de Itajaí;
Candidato à reeleição.
N.o 1.-235

Canoínhas, agosto de 1974.

-
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I D T V a cores, PHILIPS, JUBILEU, PHILCO,' SEMP, ADMIRAL, G E e ,Z�'NITH I
I E

A MAIOR LINHA DE· TVs COLORIDOS E BRANCO E PRETO DA CIDADE III N •II E AINDA OS FAfVlOSOS TV PORTÁTIL PHILCO, A LUZ" E Aj::.�BA�ERIA I
I E

.;'- o" -

IIII
L pelos ._:-.�elhores: preços d.a região II .:-

'D'-
'"-

E N'
,

E' L A R
..

II A
,

��,.'_�!iÓ,_;,-,-na '. .'
r I L I A L' :. Rua Vidal Ramos, 920 - Fone, 185. .11_ _"G.-:....- M A T R I Z: São Mateus do SulII R �

- I- " , iijJjIIB
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