
DI'SCURSO PROFERIDO PELO Ano XXVIII

SR. DEPUTA'DO 'AROl-DO CAR-,

VALHO, NA CÂMARA FEDERAL
Senhor Presidente
Senhores Deputados
Já se constitui quase um clamor na zona litorânea de Santa

Catarina e na. zo.na interiorana do Municipio de Bom Retiro,medida que terta sido adotada pelo Governo da República, através
do Ministério d08" Transportes, no sentido de retirar dó Plano
pcioritário de Obras Rodoviárias o trecho Lages - Florianópolis,
da BR·282.

Segundo 8. informações correntes em Santa Catarina,
o Governo teria optado pela Iígscão da região serrana com o
litoral através da constr ução da BR-470, de Lages a Tubarão,trecho que teria sido eleito depois de análises e de levanta
mentos técnicos.

I

Ex-Secretário de Viação e Obras Públicas do Estado,
durante quatro anos, de 1954 a 1958, conheço em profundidade
o problema rodoviário catarinense e me permito dizer à Casa e
à Nação que a BR-282, no trecho Lages - Florianópolis - queteria sido retirado do Plano Prioritário - se constitui em

empreendimento muito mais útil para o Estado de Santa Catarina
e vai exigir muito menor investimento para o Governo da Repúbica.
Além disso, esse rodovia atenderá a Uma população maior, a um
número maior de municípíos e servirá à região serrana e também
ao Vale do Itejaí, oferecendo uma série de vantagens sobre
aquela outra ligação escolhida, a· BR-470, de Lages a Tubarão.

O Governo Federal vai lançar-se à construção de uma
rodovia, vencendo talvez o desnívsr mais acentuado da Serra do
Mar. Quando Secretário de Viação e Obras Públicas, providen
ciamos o alargamento de uma rodovia que vence êste trajeto: a
famosa «Estrada do Rio do Rastro»" transpondo um desnível de
cerca de 1400 metros, em pequena quilometragem entre Bom
Jardim da Serra, no alto da Serrai e Lauro Müller, já 8 meio
caminho do litoral.

.

.

O apelo que desejo formular, Sr. Presidente, é no sentido
de que o .Exmo. Sr. Ministro dos Transportes, General Dirceu de
Araújo Nogueira, determine aos técnicos do DNER que revE'jam
08 estudos feitos, porque a mim parece impossível que O Governo
Federal de preferência àquela outra ligação mais ao sul, muito
mais difícil, muito mais cara e de menor sentido econômico para
o Estado de Santa Catar,ioa.

Tubarão está ligada a Florianópolis' por asfalto, pela BR-lOl
e se nós consegutrmus a ligação no sentíuo leste-oeste, do mar�

para o interior, à altura de Lages, a região da. bacia carbonífera
estará igualmente atendida em seus objetivos rodoviários.

Este o apelo que trago do meu Estado, nesta rápida
permanêocia na Capital, empenhados que estamos na campanha
eleitoral de reeleição e que transmitimos ao Sr. Minis�ro dos
Transportes.

.

Era o que tinha a dizer.

/.'

Importantes IDáugDra�ões
Ainda no corrente ano, tere

mos importantes Iuaugurações
de obra. em, nosso município.
A mais importante, sem dú

viâá, é a rede de abastecimento
de égua potável, problema
crusciante que ainda nos aflige.
Ois serviços correm acelerado
e seu término será em dezem
bro, com a rede de abasteci
mento pratícemente concluída
e agora sendo estendida, numa

segunda etapa, ao Frigorifico e

alto da Rua Getúlio Vargas e

com a estação de tratamento
nos seus retoques finais.

FeitOIl os testes necessários e

indispensáveis na observação
de possíveís vasamentos, serão
iniciadas as ligações domícíliaree.
Outra importante obra que

será entregue ao públíco é a
nova rodovia CANOINHAS
MAFRA, cuja obra pendente é
a ponte sobre o rio São Lou
renço, que. será concluída até
dE'zembro próximo, o que pos
sibilitará o tráfego até a B&-116,
no lugar FaxinaI. numa �xtensão
de apenas 50 km, evitando-se

o intenso
.

movimento pelà es

trada de Três Barras,

Enqullnto isso, noticias oficiais
dão CULta que o edital para a

concorrência do asfalto da alu
dida rodovia, lá está pronto e

assinado, aguardando a devida
publicação.
Mais uma promessa cumprida.

do fecundo governo COLOMBO
MACHADO SALLES, que sem

pre se fez presente em nossa

área,

Mais uma importante obra,
agora no setor educacional, é
a Escola Integrada, totalmente
concluída, edificada junto ao

Colégio E,stadual Santa Cruz.

Para uma data mais próxima,
talvez no próximo sábado ou

. domingo, será inaugurada a

eletrificação rural na localidade
do Salto da Agua Verde, des
tacado melhoramento aos mo

radores da região.
É o GovetDo da ARENA,

através da UNIÃO, EST�DO e

MUNICIPIO, trazendo benefi
ciai 80 povo.

\

Bodas de Praia
Dia 29 próximo, 3a. teira, será de festas para

a tamiua BOCKOR, com as Bodas de Prata de
feliz' consórcio do casal PAULO BOCKO� eCA
ROLINA O. BOCKOR, hav�ndo Santa Mzssa alu
siva pelas 19 horas, na Igre1a Matrtz.

Nossos cumprimentos ao casal t demais familiares.

Arenista

CanoiJ\has - SoJnta (.atarind, 26 de outubro de 1974 - Número 1295

Diretor:
CAIXA PO-;TAL, 2 - FONE. 128

Rubens Ribeiro da Silva
CIRCULA AOS SABADOS - Número avulso: Cr$ 1,00

Prossegue. agora com mais vigor. a.

vi toriosa caminhada da campanha arenista.
com vistas ao pleito de 15 de novembro.

Tendo à frente o alto comando parti
dâr í.o , Prefeito Municipal. sr. Alfredo
de Oliveira Garcindo; Vice. dr. Paulo
Eduardo Rocha. Faria; Presid,ente do Legis
lativo , sr. Niv:aldo Roeder; Presidente
do Diretório' Muni�ipal. dr. Saulo Carva
lho; demais membros e Vereadores de suas

âreas. juntamente com os candidatos.
Deputados: Aroldo Carvalho e Therézio
Netto. a-caravana arenista iem �evado a

sua mensagem a todos os recantos do nosso

municipio. sempre prestigiada por grande
massa popular. O jâ conhecido cineminha.
do Therézio tem feito grande sucesso pelo
nosso interland.

Enquanto isso. senhoras de presti
giosos próceres gover-n

í

s tas , visitam a

cidade e bairros; levando a mensagem dos
I

ideais revolucionârios. seus feitos. jâ
ai. mer�diano� e palpâveis. como a certe
za de melhores dias para. todos.

Pois é ainda e por mui to tempo. a

ARENA quem decide.

A exemplo do que vem
ocorrendo em outros centros,
Canoinhas e mais particular
mente a Faculdade de Ciências
Administrativas, integram-se
no Projeto Rondon n.? XV.

Assim, para um treina
mento básico inicial dos par
tiéipantes, tivemos o grato

prazer de receber à visita
do Coordenador de Projeto
Rondon Sr. João Nilo Mafra,
bem como das instrutoras
Dolores Buss e Aurélia Maria
Silvy.

Os Universitários Aristeu
Manczak, Ademir G. Rocha,
José Jachínskl, Marisa Goes-

temeier, Nelson Tokarski, Neri
Gonçalves, Sonia Maria Davet,
Valdemar Dambroskí.: Eliana
Trevisani, Sandra Marta Po
lanski e Edilia Maria Kalempa,
estão se integrando naquilo
que poderão ser úteis dentro
do programa global do -Pro
jeto Rondon.

LJNIV ERSITA HIOS CANOINHENSES
NO PROJ ETO ElON DON

Abono-emergência
Geisel•

vai a

Campanha

Previdência •

,vai

BRASILIA (AJB) - o proj eto de abono de
emergência apresentado dia 24. na reu

nião do Presidente Geisel' com o seu

Ministério. pelo Conselho de Pali t
í

ca

Salarial. devendo ser proposto um au

mento geral de 30%. a partir de março
de 1975, com ant so í.pação de 10% a partir
de dezembro vindouro. O Presidente Er
nesto Geisel, também examinarâ com os

ministros de Estado. outras medidas
relacionadas c6m a legislação fiscal.
í�cluindo-�e modificações da sistemâ
tica de arrecadação do Imposto de Renda.

amparar os velhos

Devido os dias santificados de sexta

e sábado, dias 1.0 e 2, este semanário

BRASILIA (AJB) - O Presidente Geisel
enviou ao Congresso Nacional. mensagem
aoompanhando projeto de lei que insti
tui amparo previdenciârio para todos
os brasileiros com mais de 70 anos e

para invâlidos que não exerçam ativi
dade remunerada e nem aufiram rendimen
tos sob qualquer forma. O beneficio
serâ de 50% do maior salário-minimo do
Pais e segundo estimativa do Ministério
da Previdência Social. atingirá inici
almente cerca de 200 mil pessoas.

CORREIO
CIRCULAR

DO'
NA

NORTE ,NAO
PROXIMA SEMANA
voltará . a circular somente no próximo
dia 9 de novembro.

VAI
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CORREIO,DO NORTE

ORAÇÃO AO DIVINO,ESpíRITO SANTO
Espirito SaDto, você que me esclarece tudo, que Ilumina todos os

camiDhos ,par!, que eu atinja o meu ideal, 't'ocê que me dâ.o dom divino
I de perdoar e esquecer o mal que me fazem e que todos os instantes de
minha vida está comigo, eu quero, Deste curto diálogo, agradecer-lhe por
tudo e confirmar mais uma vez que eu nuoca quero me separar de você,
pormaior,que seja a ilusão material, não ser, o mioimo da vontade qoe

. sinto de um dia estar com você e todos os meus irmãos na glória perpétua.
Obrigado mais uma vez.

-

DA pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos, sem fazer c
pedido; dentro de 3 dias será àlcançada a graça, por mais dificil que
seja. Publicar assim que recebee a graça.

'

(Publicada por ter recebido uma graça.) Uma Devota

Semeadeiras com Adubadeira
- ,

4J1NHnrfis � i
Dra. Zoé Wa_lkyria, Natividade Seleme

Cirurgiã DentlstCl
c I C OOS589159/DKP ..�=���=?,,,��=�.�-,

Clini�tãC;i;'�d';"��nh�r�;-� �ii:���' __,_--",-,\
, ..

<•• �_....-'--�"
.• -

�"""""",�" ""', ,,""'="_ ..__ Es·pecia-ltiiç'ãôem Odontopedía tria.
Hora marcada

Prap LaIl1'O Miiller, 494 Fone, 369

-

.

Prefeitura

ComuniE o

26.10-1974

Colégio Agrícóla«Vidal Ramos»
, �

-:- Comunicação '\-.:-
ENGENHA 'IA S/A

comunica o ComérQfo em geral
que encerrou sua'� atividades
na área da Rig'!�a, em 'I'rês
Barras @ .que- a palíir de 21/lOJ74
as compras em qi>me da mesma

deverão ser de,tuadas somente
& vista. , i

'

.

Se, por aceso, ,�alguem tiver al

gum haver, queira dírtgír-se à
Rua' Augllst,ci Severo n.? .15,

Fones: 24-9553 e 22· 3284
Curitlb'i - Paraná

o Colégio A�rii!ola «Vida) Rr;t
mos», de Canoinhas, Iocalizado
no Distrito de Marcilio Dias,
mantendo a Curso profissionali
zante do 2.° Greu em regi
me de internato, na habilitação
de Técnico em, Agropecuária, 8-

provado pelo parecer nO 141, do
Egrégio Com. IEst. de Educação
conforme pr=contsa os objetivos
da lei nO .5.692 de 11 de agosto
de 1971, comunica a quem in
teressar possa, que estarão aber
tas durante o' próximo mês- de

df"z'[!mb,�ê�� Inscrtções para o

Examé'de Seleção à La sérte
do �f;ferido curso. .

J!I{ inscrições serão feitas na

secretaria do Colégio de 28 a

68 feira, ou poderão ser envia-

Leia! Assine! DivulgueI

Correio do"Norte

�as por via postal pau:
Colégio Agrícola «Vida1 Bsmoss
C�ixa Postal, 87 .

89.460 - Cenoíuhas - SC

aoompanhado dos seguintes
documentes:

1 - Rsquerhnento do. candidato
2 - Prova de conclusão do I'

grau ou equivalente (Cer,
tificado de conclusão, 2 }i'-i;.
chas Modelo J 8 ou Ficha,

/ Comulativa)
3 - Certidão de Nascimento
4 Seis (6) fotografias 3x4

sem chapéu.
Demais informações poderão' ser
obtidas .na Seeeetarta do Esta.
belecímento ou pelo telefone 299.

A DIREÇAo

Ajnde-oHospital "Santa

'seia um

Cruz precisa 'de 'você!
dos sócio,s contribuintes

o

de
obras em Execução'

Rede de aba_teclmento de -âgua CCODV. c/Governo do
E.tado),;
alargamento, e abertura de novai rues-no "J. Eeperança; ,

.

I I .,

alargamento da rua São Josê e vicinaie;'
"

extensão da iluminação pública;
construção do Ginâeio de Eeporter;
inetaleção de britador em Senta Leocâdis (Dist.P, Pereira)

"

continuação de pavimentação aeíârtica da cidade;
muro de pedras na fachada do Cemitério MUlJicip8!;
ahertdra de ceuais de drenagem no Campo d'AguaV 61 de;
pontes de concreto sobre 9' Rio Agua y'erde (dual);
escola de alvenaria em Barra Mania (Distr, Pinheiroe);
eecola de alvenaria em Legeado (Diste. de Felipe Scbmidt;
deetocsmento ..grfcolaj:

I �
, reveltimento em Auta Gorda (Distr. Paula Pereira);
laborat6rio de .ementel de batatal ce�ti(icada. Giocent:);
con.trução do CaDoinha. Palace Hotel (Incentivo);
conltrução da poot� di vila lrioe6poli�-CaooiDha_ (conv);
coo.ervação da_ rodoyia. municipail;
cooltrução da garagem da Prefeiture;
conltrução da fábrica de tubol de 1,50;
reveetimsnto e alargamento da COlônia Ouro' Verde
CDi.trito de Bela Vi,ta do Toldo�;
conltr:ução bal.a divila C8noinhal-Paulo Frontià
(no di,trito de Felipe Schmidt);
ilumioação públ.ca rua México;
aterr� poute rio Agua Verde (prolongameo. Caeta'Do Coita);,

"a.largamento e reve.t;mento e.trada Valinhol-Bonetel;
alargamento e abertura de Dova. rua. Campo da agua
VereJe.

projeto para iluminação do Salto da Agua Verde e Fartura;
a.feltamento, retificação e dregagem do núcleo da
COHAB;
abertura de rua. ne loteamento Mallaneiro (Campo
da Agua Verde);
id�m loteamento Odilon Pazda (Campo da Agua Verde); ,1

alargamento e reveltimento do bairro Piedade;
.

abertura de rual no loteamento Antonio Seloo'Jom
(Alto dai Pblmeira'J; ./

'

'alargamento e reveltimento em Rio' Bonit� (Di,tr.
Bela Vil ta do Toldo; ,;

po.to de iDleminação artificial;
poeto de carrapatecida; ,/'
rede telefônica .ubter,râ()ell -' PDI,y'(coovêoio);
cOllltrução de :mata-burros em §-é'O't9 Leocáliia;
alargamento da eltrada Parád,ojMatão,
alargamento da eAtrada da ,F�rtur8;
abertura da lua Alfredo Mayer;

.Obras Concluídas
,

POltO do IBDF (oouvêoio);
inepetorie do departamento de cRça' e oesea:

calçamento a paralelepípedo no Cemitério' Municipal:
revestimento Serra do LucíJdo; L

'revesthneuto na !ocalidade de Imbuia (Bela' V. dó Toldo);
iluminação a-- mercúrio nal Praça. LaurO' Muller e

Osveldo de Otiveira;
erboríseção dai mal. da cidade (2.0 ano):
extemão do. CUrlOI 10 MOBRAL (convênio);
extensão doi .erviçol da CAFASC '(convê,oioD;
inetelsção da Guarde Urbena Noturna (convênio); \

calçamento ã paralelepípedo do pátio da Prefeitura;
pavimentecão a,fáltica de nove quad;a�;
revestimento eltrada de Valinhoe Gdiltr. Felipe Schmidt); .......

instaleção de beitador em Valióhol' (Diste. Felipe,'"
Schmidt);
ilumioação pública do Diltrito' de Paula Pereira;, "

iluminação pública do Diatr. de Marcílio Dia. (convênio);
deltocameoto egrícola de 321. alquei/re. (2.�' �no);

, t

rio

reveltimeoto da fila Alvioo Voigt;
reveDtimeoto da eltrada do Parado;
ela-;g'ameoto da eltrada de Volta Grande (Di.trito de
Peul9 Pereira;

,

obelilco na Praça LBur.o Muller, (iucentivo�
tio�lizlição do cidade cl inlta'Jação �e lemáforol DOVOI;

balização do. logradourol público. e acrílíco;
equi.ição de " novo. caminbõe. cacamb8l;
abertura da rua Venezuela;

'

..

abertura da rua Barão do Rio Branco (prolongamento);
variante Santa Leocádia;
cODltrução de doi I mat�.burro. em Àilta Gorda (extin.

. ção de portõal); ,\ .

Canoinhas
.'
-;'

.

.

e

,

variante Paula Pereia à Anta Gorda;
aterro e reve_timeoto eltrada Se'rra do L�}:fftIo a

Barra Mania; ".(/

remoção e construção de 23 ca.al. Cam'p; d' Agua
Verde' e cidade para alargamento e �bettura de ruo,;

,

ãbertura de rual no Íotesmento Ró�olfo Bollauf;
nova torre TV.cllnal 3; .-'

reconetruçâo E�cola CBmp()/d�_ Moças (Felipe Schmidt);
.Huminsção pública da. rõ� EmiJio Scholts,
àlergemento e prolongamento rua Emílio Scholtz;
alargamento e couclusão rua Bento de Lima (Campo
da' A gua Ve,rd�;
alargame'nr; rua México;

I

Bqui.ição de um trator de esteira 14.500 kg.;
aquiíição de uma pá carregadeira Michigen modelo 55·S;

'" t'onte Capãó 'do Erval / Matão;
,

inetalecão do Banco do livro , (convênio);
instel ..ção do cu fiO MOBRAL CULTURAL (convênio):
abertura de rual 10teamlJoto Watzko (C8�pO da Agua V�;
abertura de rua. loteamento Pedro Alve. Vieira;

.

iluminação pública Bairro SOllêgo; .

idem na rua Al�ioo Voigt (Campo da Agua Verde);
aterro da ponte sobre o Rio Agua Verde (prolongamen
to da rua Paula Pereira);
e8trada de Tsquarizal (35 km);
muro 'de pedra Da Praça Laura Muller;
iostalação de britador -em Santa Leocádia;
'abertura e ..Iargamento da rua México entre a rUI

Barão do Rio Branco até o Frigorífjco;
idem rua João AlIage da rua Emílio Scholze até a rua

Bolívia;
idem rua Uruguai até. ,rua João Allage;
jdem rua Cbile entre a rua México até a rua JoiIo AlIage;
idem rua Pareguai entre a rua México até a �ua

João AlIage;
idem rua Bolívi'l até a rua Roberto Ehlkr;
idem rua/Argentina entre a rua João Allage até a lua

. ,', México;
,

idem rua Pe.n8�,;
idem rua Emílio Slho'ze' entre a rua Roberto Eblke

até a rua B rDardo 018eo;
Idem rua Toma[icbitz entre a rua Roberto Eblke até

o· loteamento Bfandes;
,

idem rus Guatemala;
idem rua Honduras;
idém rua Gil Costa;
idem rua Peul RitzIDano;
idem rua Jorge Werger;
idem rua Paúl Harris;
idem rua Alais Srurber;
idem rua Valdemiro O,sen;
idem rua Heorique Zugm8nn;
idem rua Frederico Klhler.

con.ervaçiIo. de eltrad,u muoicipai.' cOQl <conltrução
novai ponte_, pO,ntilbõel e bueiro_ co,m tubos;
incentivol indu.trial (doação de im6vei.);
aqui.ição de 4 trato rEI •. de elteira; I

conltrllcão de 1 (um9� ponte." de concreto lobre o

Agua Verde eprolongomen,to da I'u'a Paula Pereira);
Bqoilição de 2 motoniveladora_ «Huber·Warco»;
aquilição 1 Retro-Eotc8vadeira «Poclaio»;
recuperação de tQdel aI máquina. rodoviárias;
recuperação de 2 csminhõe.·caçambu;
pavimeutaçjio' ·alfáltic& na. 'Puçal Laura Muller
OlValdo dé Oliveira;
computação de dado. eletrôoiçol;
nova plantá cadastral;

,

novo c6digo ,trihutério; "

,,/'Bterr� no Rio da Areia de Cims (Di.'tr. Bela V. do Toldo);

c O>,Op er,e
/I,'f Cl/d a d.e

com a

limpa
ilimp�za.
'e cidade

da Cida de.
I i n d il.
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Ittdicação N. 231)4
, �

,/'
Grupo Escolar «RODOLFO ZIPPERER»
e o núcleo industrial, é_, de aproximadamen
te 3 quilometros, dificultando as crianças
mormente em dias chuvosos, a frequenta
rem diariamente o citado estabelecimento
de ensino:

Exmo. Sr.: Nivaldo Roeder
,

'.

MO. Presidente da Câmara Municipal de
Canoinhas \,'

'

Nobres Colegas de V,6reança.
o Vereador que esta. subscreve, no

uso de suas atribuições que .Ihe são con

feridas pelo artigo 91 do Regímento Interno
da Câmara Municipal, apresento à apre
ciação e consideração de meus Nobres
Pares, a seguinte "\

INDICA·ÇAo:

Considerando também que tenho conhe
cimento que pessoas já se prontificaram,
caso seja necessário, a doação da necessária
ár;�a de terras para construção de uma

�cola Municipal, afim de servir 0& filhos
daquela laborioriosa classe operariada que
labutam naquele núcleo Industrial,

Considerando que' o populoso e. pro
gressi�ta Bairro do Campo- D' Agua Verde,
nos últimos .anos, apresentou desenvolvi
mento demográfico bastante elevado, dada
a implantação de complexo industrial, do
qual a Municipalidade participou atívamen
te, merecendo assim, a atenção do Poder
Público Municipal.

INDICO:

Seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal remetendo cópia da presente
indicação, e solicitando para que estude
as possibilidades de ser construido, quan
to antes possível, uma Escola, Municipal,
para que no próximo ano, nenhuma criança
fique sem frequentar Escolas,Considerando que sou sabedor que

no aludido Bairro funciona o Grupo
'

Es'
colar «RODOLFO ZIPPERER», mas, tenho
conhecimento que o referido' estabeleci
mento de ensino não oferece 'condições
para novas matrículas, dado 'o grande
número de críançasem idade escolar, pois,
todos os senhores Vereadbres

�

tem conhe
cimento que a Firma ZANIOLO transferiu
sua índustría que funcionava na localidade
de «R10 DOS POÇOS .. ,e , consequente-

, men.t'é grande número de famílias estão

_7'dindo no citado Bairro;
\

Considerando a distância entre o

Conhecedor do alto espírito de com

preensão que é dotado o Exmo. Sr. Pr�
feito Municipal, tenho a certeza que, a

presente indicação merecerá por parte do
Executivo boa acolhida dando plena CO"

bertura para que a construção seja inici
ada ainda este ano.

Sala das Sessões da Câmara em 27/08/1974

Francisco Bueno de Siqueira
Vereador

Fazenda da.· Cia. Bering terá o maior
número de bovinos. na VI· 46ROPEC
Com 56 bovinos da raça." da ACCB - Associação Cstart

cneolore:. e 11 da raça cfleck- nense de Criadores de Bovinos.
víeh», de pslagena branea, cinza,
baia e cinza-claro, a Fazénda
da Iodústria Textil Cia. Hering
é a que terá o maior número
de Bniooais expostos na VI
AGROPESC que será Instalade
às 17,30 horas do dia 30 do
corrente no novo Parque Agro
pecuário de Blumensu, Alguns
dos anímats fi serem expostos
pela Cia. Hering, irão a leilão.
O criador Dr. Alberto Franco

do Amaral, de Araçetuba, Esta
do de São Paulo, será O segundo
maior expositor com um total
de 30 bovinos da raçs eueolore»
de pelagem branca. Estão ainda
inscritos animais de outros cri
adores de Blumensu, assim co";
mo de Presidente Gdúlio,
Curitibanos, Lages e munícíplos
da Grande Florianópolis, através

O
-

limite máxímo de inscri

ções para as exposições de aves,
coelhos, pombos e pequenos
animais, já foi alcançado. Essa

exposição será montada em dois

pavilhões de plástico, cedidos

pela Secretaria da Agricultura
do Estado, nos fundos do Par-

Equinos e Suinos
Blumensu com lO, Florianó

polis e Lages com 2 cada, são
,os municípios que ínscreveram

equinos, enquanto que às ins

crições de suínos já atingiram
a 23, sendo 15 de Itajaí e 8
de Blumenau.

Aves, Pombos e

. pequenos Animais

que Agropecuário. Serão mos

trados 500 pombos de 50 dífe
rentes raças; 150 gallnhas de
20 raças; 80 fahõ!'s de 6 'raças;
150 aves diversas e 380 coelhos,
divididos em 12 raças de coelho
ornamental e 8 de corte. Os
pombos e coelhos serão trazidos
para a VI AGROPEC por cria
dores de Blumenau, Curitiba,
São Paulo, Florianópolis, Corupá
e Brusque, As galinhas e demais
anímaís, são de. Blumenau 'e

municípios vizinhos. A curiosi
dade psra as crianças, serão os

mhotes de coelhos que estarão
em exposição, enquanto que
para os adultos os crtsdores"de
São Paulo trarão artefatos de

peles de coelho para exposição
e venda no local. Ressalte-se
ainda, 'a participação das chín
chílas, cuja exposição servirá de
incentivo aos futuros criadores.

Registro
SEBASTIAo GREIN COSTA,
E�crivão de Paz e OficieI do
Registro Civil do Municipio de
Major Vie;ra, Comarca de CI:I
noinhas, Egtado de Sta. Catarina

_",

Faz saber que pretend�,�,"ea'Sàr:
LEOPOLDO Y-ÉLESKI e

ESTEFANIA V;SÍNIEVSKI.
/. I

Ele, natural deste Estado,
na8�ido /m Rio dos Pardos,
Muniarpjo de 'Canoinha8, no dia
20 de setembro de 1930, lavra-

'

Civil - ED ITAL ALMANAQUE DO
do'. víuvo. domiciliodH res ,_ .•:.=Munícípío.

.

PENSAMENTOdente em São Sebestíão, neste
Apresentaram os documentos

muníclpío; ",filho de Leonardo
exigidos pelo Código Civil, art.Veluki' e Julia Veleski, domí-

eilíados e residentes n/municipio. 180. Se alguém tiver conheci- -

dmenta de existir algum impedi- a ven a na
mento legal, acuse-o para fins
de direito.Ela, natural deste Estade,

nsscída neste Município, no _

dia

11 de outubro de 1949, domês

tica, solteira, domiciliada e re

sidente neste Município, f�lha
de Miguel Visinievski e Saloméa

Karvat, domícílladcs e resíden-

MBjor Vieira, 22/outubro/1974.

SEBASTIAO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

Clu�e �e Uolão fa sma
.. EDil ryt.
Assembléia/ Geral

Ordinária - /Convocação
/

Em cumprimento ao/�rtigo 22.0 do Capítulo III de
seu Estatuto .Social fic8D}./convi?ados todos ?S �ssociad�s
para se. reunirem em �,ssembléla Geral Ordinária no dia
08 de novembro próximo às 20:0Q h na Sede Campestre,
situada no bairro Apârecída, nesta, cidade, afim de deli
berarem sôbre a seguinte Ordem do Dia:

/
1 Conhecimerlo e aprovação do relatório da Diretoria

2 Eleição e;f,osse do novo Conselho Curador

'3 Eleição;:áa nova Diretoria

O
I

d
.

I4 utxys assuntos e interesse socia

/
Solicitamos aos colegas associados encaminharem à Di

retoria/as chapas eleitorais até 48 horas antes do dia da
referida assembléia.

!

,'I �anoinhas, 25 de outubro de 1974.

r��rd- Mayer Guido Schereiber
.

presidente secretário

Sindicato
(anoinhas
ii Câmara

Rural de
agradecer

Municipal
Canoruhas, 16 de outubro
de 1974.

Of. n.O 099/74
Ilmc.: Sr.

Nivaldo Roeder

DO. Presidente da Câmara

Municipal
NESTA

Sindicato.

Por meio desta externamos
08 nossos sinceros agradecimen
tos a essa colenda Câmara, em

pertícular ao vereador Sr. Fran
cisco Bueno de Siqueira, o qual
teve a iniciativa em apresentar
o projeto.

Sendo o que tínhamos pa
ra o momento, apresentamos a

V. Sa. os nossos prctestos de
elevada estíme e consideração.

Prezado Senhor:

Acusamos o recebimento
vosso ofício C. M. 63/74 datado
de 1� do corrente, no qual nos
partícipe a declaração de Uti
lidade Pública do n08SO

Atenciosamente.

Ewaldo Zipperer t -- Presidente

- 1975

hn�ressora Ouro Yer�e
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. �

� �e.r�g,resso X, - Desenvolvimento Motiva-çã&:� �
t Prefeitura Municipal de Canoinhas �
�,

,

J �
����������&���������������������������,Grande variedade

)
®®®®�®®®®®®®®®®®S®®®®@®®®®®®®®®@®.®®®®8®®S®®®®®�®®
®' , ®
'ii '

li

I No De�artamento �e VelcDlo�J.sados I
I de Miguel ProcoPlak ComMtio de I
® I e

I ,Veículos' Ltda.-, ,você. enéontrará' I
® ' I Iii

I para pronta eRtrega: I� I' i
8 Marca'

. 'I Ano •

I 1 Fuscão 1500 /" 1973 �
� 1 Fuscão 1509/ 1972 �
= 1 S S 2 portas 1972 �
� 1 ,Opala 4 ,,;fartas 1972:
� 1 Pick-Up"'C{)evrolet 1972 �
I 1 rc 2,/portas, 1970 �
� 1 Kormbi 1968 �
iii

' �. Iii
® " ®

! MJCiUEL,/'PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTOA. �
® :f' ®.

� / Rua Major Vieira, 289 . �
� C a/ti o i n h a s -:- Santa Catarina :
® I

-

®
® do �

E:. E. H., �®®®t'j(j®®®®®@;®®®(!l®·@®®®®®®(j�®®®®�®®�®®®�®®®®®(j(j®®1ii

Oração ao' Divino

Espírito Santo
Espirito Santo,' você que

me esclarece tudo; que ilumi
na todos os caminhos para
que eu atinja o meu ideal;
você que me dá o dom divino
de perdoar e esquecer o mal
que me fazem e que todos os
instantes de minha vida está
comigo, eu quero, neste curto
diálogo, agradecer-lhe por tu
do e confirmar mais uma vez

que eu nunca quero. me sepa;
ror de você, por maior que
seja a ilusão material não
será o mínimo da siontade que
sinto de um dia estar com

você e todos os meus irmãos
na glória perpétua,
Obrigado, mais uma vez.

(A pessoa deverá fazer es».
StJ oração 3 dias seguidos,
sem tozer o pedido. Dentro.
de J dias será alcenpada a

grapa, por mais difícil que
seja. Publica, assim que re

ceber a graça).

C/asa Erlita
,I

-«Organização
,

.

Matecap ltda.»
Propulsionada por vigorosa vont'�Â de bem atender
e volumosa bagagem de experiêl�a de seus compo
nentes, a Organização Matec,p Ltda., estabelecida
à Rua Felipe Schmidt, 387,/no Prédio Clemente
Pieczarka, ao, lado' do Docel Mundo, baseada nos

princípios de honestidade.' �f dedicação ao trabalho,
ettá atendendo os ínteressés do povo Canoinhense
na matéria que segue: /1 " .

Advocacia: Planejàmeql�s - Direito Trabalhista -

Inventário /' - Questões • Desquites -

Contratosj- Cobranças - etc;
"

Contabilidade: Abejtura de firmas - Escrituração
-

Tributos - Análise de balanços;
.4

I

CERTIFICADO'
EXTRAVIADO _

-

O sr. Silvio Almir Davef,
declara. .que extraviou o

Certificado do automóvel
Chevrolet Opala, ano 1969,
cor azul claro: 3x

O mesmo' fica sem efeito
por haver requerido 2.a via.

Fotocôpias1
, ,,' �

Em apenas 10 segundos, V.ocê� tira FOTOCÓ •

(
. ".,' "

..-

PIAS, de qualqlJ:§r� =dccumento, Jornais ou

livros, -no�::_ç_A'-Ft�iÓ R I O 0
..
0 R E G 'STR O ,

C I V·le�de 'NEREIDA C. CORTE_, no edifício
do FORUM' desta cidade.

Imobiliária: Vendas e. locações de casas, lotes ur
, bano�:l'e terrenos rurais, apartamentos, etc;

Desellho e" Topcigrafia: Loteamentos, medições de
/' terrenos urbanos e rurais,
/ Projetos de' construções,
,I croquizes, mapas e cópias;
Preenchimento de' guias diversas; ta
xa rodoviária única, declaração de'
rendimentos, encaminhamento de pa
péis para Carteira de' Motorista e

Identidade, escrituras e registro de
armas e aposentadorias;

Seguros. em geral
Classificação d_e pessoal para empresas

�

Movimento Bras,ileiro de Alfa·b�tiz�S:_ª�7:J�i\Q;6"R-AL
.....

'_'

1974,>Ano da Erradioeçãô do �A nalfabetistno
no.vEstado de Santa Catarina.

�_?'�';C-�-"
.

•

�

PAR'TICI,PEI

\

.' Toca Fitas/
para aüto(n,é(veis

Eletrodomésti(�s Tokarski
',. �

I ]� II()II1\ ])J� (}
Ia· ......_

--
Il'lllUl J il� I
---_._-_.� L OTE S � vendem-se

Vendem-se excelentes lotes

localizados no bairro Alto das

Palmeiras..
-

Melhores detelhes com o Sr.
Afonso .Schíck, na Rua Peula
Pereira n,O 1073 ou pelo telefone
241.' Ix

Vende-se casa

De madeira, semi-nova, por
motivo de transferência, si
to na Rua Almeida Cardoso
166. com garagem, água I

encanada, banheiro e insta- I
lação sanitária. Aceita-se
Kombí ou Opala como parte
.de pagamento. 2:&

Tratar no endereço. acima
com, o Subten Joriél.

, R�VENDEDIiR AUTORIZADO �� CHRYSLER
� do BRASIL S.A.�

Você, Que está por cima porque já venceu na vida, não perca mais tempo.
É hora de você comprar Dodge. 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 Dart novo.

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

C A N o I N H AS -:- SANTA CATARINA
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Comunidade Evang. Luterana deCanoinhas
:= CON'VITE ;:
A Comunidade Evangélica Lut�reDa de Canoinhati tem 8

grata sattsfeção �e convidar V. Sa, e EXIDa. Família pus parti
ciparem dos festf JOs que promoverá no dIa 10 de novembro próximo
Vindouro em suas depende ncías em benefício da construção ao
seu n.ovo templo. '

Do programa consta o seguinte: 10,.00 horas - culto festivo.
Após o culto segue-se o almoço com suculento churrasco

de gado e carneiro, galinha assada. Durante todo o dia haverá
completo serviço de 'bar e cozinha, como também outras atrações.
Na véspera da festa, dia 09 de novembro, será servida a partir
das 18,30 horas 8 tradicional e saborosa canja de galinha.

.

Desde já, antecipamos os nossos agradecimentos por pren
das e donativos. a festa, bem como pelo seu comparecimento. .

A DIRETORIA

Q�QQ��Q�QQQQQ�Q�Q����QQQ�
m

'

m
m m

m Agora em Canoinha� m
Q. ../' 'm

m / m
m � m

m Hernandez Ind. e m
m � m

m Com? de Acrílicos m
m m

m .Rua Paula Pereira, 93,9 �
m' C prédio Virgilio Trevisani} m
ce ,m
D����������a�������������

OFERTAS

SEMPTelevisores
AlvoradaMax 23"

DE
CrS 1_780,00

POR
c-s 1.2.90,00

oraCão ao D iv ino ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::m:::c:=m:m:::::::m::::::::::::::ii
Espírito Santo II' No Departamento de Veículos Usados de Ir

� Merhy Seleme & Cia, Ltde., você encontrará i�Espírito Santo, você' que •• '

••

me esclarece tudo, que ilumi- Ü revisedos para pronta entrega: ii
na todos os caminhos para .. ".

5E Marca Ano 5:que eu atinja o meu ideal; I: ::
você que me dá o dom divino iE Dodge 1800 luxo 1974 Ei
de perdoar e esquecer o mal ii Dodg8 gran eoupê 1973 i."i.que me fazem e que todos os". O

A

4 '1 d 1974instantes de minha vida está:E pala espectar ocupe CI in ros
.

55
comigo, eu quero, neste CU7to i5 opeta gran luxo coupê 4.100 1972 55
diálogo, agradecer-lhe por tu- sa Opala 4 portas de luxo 4 cilindros 1970 55
do e contirmar mais uma vez':E Camioneta chevrolet 1971 'se
que eu nunca quero me sepa- n Camioneta chevrolet 1971 i5
ror de coce, por maior que :: V Ik

.

t 1971
••

seja a itusão material não I: O swagen vanan ' EE
i.i Ford rural 4x4 1971 =.·1."será o mínimo da vontade que

sinto de um dia estar com ii Valkswagen sedan 1200 1966 ii

��c�/6r��dp::p/(��'.tS irmãos ii MERHY SELEME & elA. LTDA� ii
Obrigado, mais uma vez. I! Revendedor Autorizado Chrysler

.

do
. BrasQ ii

, (A pessoa deverá fazer es- ii Rua Paula Pereira, 735· Telefones: 365 8 366 �sa oração 3 dias seguidos, ii' C A N O I N H A S _ Santa Catarina iisem tazer o pedido; Dentro :: ':1
de J aia s se rá alcanpada a ;::::11:==::::::::==::·::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::I=::===:::::::==:;::::::::::::=:
graça, pnr mais ditici! que
seio. Publica, assim que re

ceber a graça)
R. S. H. FOTOCÓPIAS XEftOX'

Serviço instantâneo e perfeito. ._)';.,»'� ,".'
-

. _>.-

Instalação/�derníssima:.
, -�

, �._----�
Procure no e�crít6rio de Derby Carlos
Ulhmannr'Yií; Praça Lauro Müller, 251

, :-/

v·

<. ;éANOINHAS - Santa Catarina

TI.,NT A'A�fi·

_ Plástica -;"'"Oleo
Armazém Tokarski
.i'1:�'�i:r& 'Ki�i:&·1:�#tt1:1:i'·5rltrl'1:3r1:lfrrrr3rrrt''t''
!to . -" �

t
.

Valorize o que é seu prestigiando �
'. �

t Prefeitura Municipal de Canoinhas ::�
� '. �
1I:!.:l:t�:J.,.!,.!:t:!,.1:t ..!:t:t:t, lt:J.Jt:t..! :t..!..!�..!,! :tJt:t:tJt:t .,!:tJt:t1l

acompa
Móveis e Eletrodomésticos,' nas super

DA SEMANA:

Refrigeradores
CONSUL

Fogão a lenha n. 2

MARUMBY
DE

uS 2.135100
POR

«s 1.770,00

DE
Cr$ 1.12.0,00

'POR
Cr$ 790,00

Temos ainda os melhores preços e as melhores condições de

pagamentos em Grupos Estofados, Copas, Rádio/s, Eletrofones, Gravadóres,
Máquinas. de Lavar, Máquinas de Costura, Enceradeiras, Fogões a Gás,
tudo o que você' desejar para o seu lar.

� I
-

. Na Loja Mehry Seleme, os' preços são bem menores, e as vantagens b'em maiores

Merhy Seleme & (ia. Ltda.
Rua Paula Pereira, 735 - Fones, 365 e 366 - Canolnhas - S C
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Jubileu de Prata & Sucesso'

t
(o'nvite -Missa

Familiares de ANA KNOREK, convidam parentes
e amigos para a Missa de 1.0 ano de falecimento,
'que mandam celebrar em intenção de sua alma,
às 18,30 horas, do dia 27 de outubro, amanhã, na

Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé, agradecem,

Tabelionato Paula S. Carvalho
E D.I T A ,1:,/;

Acha-se em cartório à Rua Vidal Ramos, edifício
do Fórum, para ser protestada a, seguinte nota promissória:

NP n.? 1412/1P - vencida em data de 12,09.74,
no valor de Cr$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis cru

zeiros), emitida por JOSÉ' MARIA PEREIRA a favor de
eFinasul Industrial Sl,N:' - Finan., Créd. e Investimentos»,

Por não ter/ sido possível encontrar o 'referido
responsável, pelo/presente, o intimo para no prazo' de 3

. (três) dias úteis, a contar da publicação deste Jornal'
«Correio �9/Norte», vir pagar ou dar ás razões por que
não o f� e, ao mesmo tempo, no caso de não ser aten
dida esta intimação, o notifico do competente protesto./

.

/ Canoinhas, 23 de outubro de 1974.

Paula S. Carvalho Tabeliã

Curriculun-Vitae de

Benedito Tberézio de Carvalho Netto
ou Therézio de' Carvalho

Nasceu na cidade de Canoinhas,- Estado de Santa Cata
rina aos 22 de junho de 1931.
Filho de Benedito Therézio de Carvalho Junior (seu Dito)
e de Dona Gertrudes Carneiro de Carvalho (D. Bíluca):

�:-.

Casado com dona Lia Irene P. de 'Carvalho
Filhos: Benedito Therézio de Carvalho

Laíla Ma,ria Prohmann de Carvalho
AroIdo Prohmann de Carvalhe
Lélía de Lourdes Prohmann de Carvalho.

Cursou o primário no Grupo Escolar Almirante Barroso;
Ginásio no Colégio do Internato Parànaense;
Científico no Colégio Estadual do Paraná, na cidade de
Curitiba;
Cursou Farmácia e formou-se em 1954, na Universidade
Federal do Paraná, Curítíba; ,

Exerceu a profissão de farmacêutico 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;
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;
Vice-Presidente 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 FRAN
CISCO DO SUL E CORREDORES DE EXPORTAÇÃO",
comissão esta recebida pelo Ministro dos Transportes
em 9 de agosto 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

Canoinhas, agosto de 1974.

•
t

Notícias de

Escreveu: Esmeraldino M. Almeida

Hoje o 5.0 Bail,e do Chopp
Com inicio às 22,00 horas, nos salões da sim

pática Sociedade Hípica Recreativa Esportiva Papan
duvense, será realizado o 5." Baile do Chopp, o qual
vem despertando

.

grande interesse por parte de seu
quadro social Durante o transcorrer da festiva noitada,
será eleita a Rainha do Chopp, sendo a escolha dificul
tada pela simpatia das concorrentes ao título máximo
da beleza papanduvense. A música muito irá contri
buir para a total animação, trata-se do: KINGS-JAZZ,
o qual dispensa comentaríos, O salão todo engalanado
dando um tom colorido, receberá logo mais a presença
de toda a sociedade papanduvense para prestigiar
a festa onde a alegria e animação será o ponto alto
do 5." Baile do Chopp.

Pá Carregadeira Já chegou
Uma possante Pá Carregadeira de marca Michi

gan sob pneus adquirida da firma, Linck Equipamen
tos Rodoviários, com sede em Florianópolis, já fez a
entrega à Prefeitura de Papanduva. A ocorrência foi
registrada no dia 16 do corrente. Brevemente chegará
também, as dUBS tombeiras compradas

I

da firma,
Translages Veículos e Acessórios S. A.

I

Coincidência c u sinal dos temp:1$
No ano 1300, grande número de peregrinos

visitavam as Basílicas Ostiense e Vaticana movidos
pela crença popular de que o ano centenário era o
ano da graça e pela !é que lhes diziam serem os
Apóstolos, Pedro e Paulo, colunas da Igreja. O Papa
Bonifácio VII soube ler 'no fenômeno um «sinal dos
tempos» e atrlbulu-Ihe um significado plenamente
católico, instituindo o Ano Sauto que. na sua intenção
deveria ser convocado de 10U em 100 anos. O Jubi
leu foi escolhido com tal Iervor que, em consequência
dos- insistentes pedidos. se decidiu passasse a ser ce
lebrado de 50 em 50 anos. Depois realizou-se de 25
em 25 anos. ({ Potanto o atual Jubileu do Ano Santo
de 19741> e por conseguinte, o 25." da série. Coinci
dência ou Sinal dos tempos? (Mensagem.)

Chegara,m as lombeiras
Ao encerrar a coluna, este colunista foi surpre

endido com a chegada (Ias duas novas tombeiras
compradas pela Prefeitura da firma Translages Veí
culos e Acessórios S. A. Assim sendo, o desenvolvi- �

mento do município não sofrerá solução de oontínuí
dade uma vez que está plenamente equipado para
atender a sua- vasta região territorial com uma grano
de ramificação de estradas em todo o seu interior.

Petrobrás em Papanduva
Encontra-se na cidade 9 interior do munícípío,

uma equipe encarregada da perfuração do sub-solo
.

para exames de material colhido afim de verificar.'
se o mesmo apresenta índices de Xisto Betuminoso.
A possante sonda ínstalada no centro da cidade
(lado oeste), depois de perfurar o solo já com rela
tiva profundidade, velo constatar a existência do
Xisto Betuminoso, numa camada ainda de proporção
mínima. Os trabalhos continuam se desenvolvendo
normalmeute A cidade tem agcra a presença dos
bravos soldados que estão trabalhando para descobrir
o «ouro negro» alavanca do progresso que será do
pais inteiro.

Conforme programação anterior, realízou-se dia
20 do corrente' o Jubileu de Prata da Paróquia de
Papanduva. Foi realmente uma grande e oportuna
demonstraçáo fie fé de toda a Comunidade não 86
papanduvense, mas também, da grande presença de
amigos e distintas famUias. de o�tros � munícípíos visi.
nhos. Dom Orlando Dot11 aqui veio espeCialmente
para prestigiar o grande aconteelmento religioso que
marcava 25 anos de árduo trabalho, muita fé e cora.
gem no coração daqueles que deram tudo de si para
o I engrandecimento da palavra do Senhor. O ponto
alto das festividades foi sem dúvida, a exposição
apresentada ao publico presente alusiva ao seu J�bileu,
onde se notava um quadro corrente desde a prImeira
Santa Missa celebrada na nova 'Paróquia de Papandu,
VII., inclusive, dos seus benfeitores, do inicio do mu.
nícípío, seus respectivos prefeitos, primeiro Vigário,
autoridades Eellstástícas, onde se notava em destaque
uma foto do saudoso e quertdo Dom Daniel Hostln
que por longos anos conduziu com amor e humildade
o seu grande rebanho de almas. A festa esteve
concorridíssima, percebendo-se a satístação e alegria
despertada na grande multírião presente.

'

Dr. Enéas Athanázio em Papanduva
"

Dia 20 do corrente o ilustre Promotor Público
da Comarca de Oanoínhas Dr. Enéas Athanázlo em
companhia de seuprogenítor Sr, João Codgnone es
tiveram em Papanduva em visita de cortesia a este
colunista que sentiu-se honrado com a presença do
renomado escritor, jornalista e advogado, ocasíão em
que ofereceu-me o' famoso livro de sua autoria,
«O PEÃO NEGRO" e um exemplar para o jornalista
Dino Almeida, filho deste colunista. Dr. Enéas, bre
vemente lançará um novo livro o qual pelo seu alto
'valor intelectual terá a alta aceitação do público
afeiçoado às boas obras líterarláa, Oportunamente
esta coluna dará melhores detalhes do lançamento
da _ nova obra do nosso valoroso colaborador Dr.
Enéas Athanázio.

' .

Loteria Esportiva: Novos Rumos·
.Em primeira mão, posso informar com aeguran

ça que o Ministro Ney Braga mandou realizar estudos
para novo esquema de aplicação de recursos da Lo
teria. -

Novo plano ficará pronto em dezembro e iâ
será posto em prática em príncípío de 75. E tem
mais: no plano é fundamental o auxilio direto a08
clubes de futebol que participam da loteria. Esta é
uma informação que a coluna colheu em papo pessoal
com o Ministro �ey Braga. É furo nacional, pois em
sociedade tudo se sabe. (O. A,)

Passarela da Sociedade
,CLAIR TERESINHA SIDORAK. Dia �5 do cor

rente. a jovem guarda estará em alta rotação quando
cumprimentarão a elegante srta. que festeja niver.
O acontecimento social será na' residência da aníver
sanante que recepcionará os presentes,

Dia '26 estyá festejando idade nova o senhor
Anadir Breda, proprietário do famoso Restaurant
«BREDA". As íelícttações pontificarão para o estima
do aniversariante.

A coluna felicita os' aniversariantes, almejando
a todos perenes felicidades.

UM POR SEMANA,:
UNIÃO - unidos, ficaremos de pé

.dividíndo-nos, cairemos.
(J. Dickinson)

ANIVERSARIANTES DA SEMA N A
M. Farias; o jovem Luiz
Carlos HauTte.

Dia 06
A senhora Geny Ida esposa
do sr. João Silvei,a; os srs.:
Carlos Jankoski e Leonel
Bàicellos; a menina Marga,
retb Cornelia filha do sr.
Alcides Pires.

.

Dia 07
O sr. Adão Wardenski; o

jovem Luiz Céesr Sakr.
Dia 08

O sr. Vicente Nouak; o jovem
José Ivan Silveira.

Aos aniversariantes nossos
cumprimentos.

Dia 2.6
O senhor W illi Baukat; a

senhorita Laurici Wendt.

Ola 27
A senhorita Zackie Selem e,'
o jovem Lourival Fedalto..

Dia 28
Os senhores: Artur Burgardt
e Gustavo Thiem; a senhorita
Edite Terezinhe Hautte.

Dia 29
A srts. Sueli Fátima Sabatke;
o menino Ülavio filho do sr,

Waldo",!iro Schulka.

Dia 30
DIA DO COMERCIARIa;
as senhoras: Adetina esposa
do sr. Narciso Bartnik e

Alice esposa do sr, Joaquim
A, Pereira; os senhores: André
Dorival Spitzner e Vivaldo
Todt; o menino Aâolar filho
do senhor Alfredo Paulo.

Dia 31
O sr, Gilbertó Sirineu Zaziski,
as senhoritas: lngrid Cecilia

Voigt e Maria Cristina Sco
nhetski residente em Flor ai
PR; o jovem Acyr Seleme; a

menina Sonia Regina filha do
sr. Odilon Pazda.

Dia 01/11
As viuvas: dona Maria Zie« ...

but e Adetina Kohler; a sra.
Dioair esposa do sr, Aroldo
C. de Carualho; os jovens:
Oswaldo Fernando Voigt e
Ademir Elias Freib-rger.

Dia 02-
As senhoras: Elvira esposa
do sr, Antonio Cordeiro e

Nilda. esposa do sr. Edgard
Mayer; os senhores: Emilio
Lemke, Pedro Ve�ga Sobrinho.

Ola 04
A senhorita Arlete de Jesus
Martm Becil.

Dia 05
As senhoras: [ris �sposa do
sr, Milton Mendes e Maria
esposa do senhor Ludovico
GLin-ski,' os srs.: Lendualdo
Voigt, .Jacô Scheuer e José

NASCIMENTO
SILVIO e VER.A DE

FRANÇA, participam O

nascimento de seu tilho,
RICHARD, dia 19.10.74, na
M"ternidade do Hospital
Santa Cruz,
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CORREIO DO NORTE 26.10·1974

"�I;naretazvCeinermaat�grrau�fiZcO
da cidade

1; li (O CINEMA DO POVO)

HÓ E. dia 26 '_ à. 20 hora..... cen8ura 14 ano•• programa duplo
1.° filme: Klaus Klíaskí no super far-west tod"o colorido

A FERA
uma deliciosa comédia toda colorida de Walt Disney
Esse Pato Vale. Ouro

�, \

AMANHÃ) dia 27 - à. 13,30 horas. censura livre - matiaée

\. A FERA
I

\Este filme reprisa 4a. feira as 20 horaa

AMANHÃ, di� 27 _ em duas sessões às 19 e 21,15 h • censo 14 an08

Giuliano Gelpma e Fernando Sancho no espetacular far-west
- \ italiano todo colorido

'

O \. Retorno de Ringo
Este fil\..e repri8a 2a. e 3a. feira às 20 horas

5a. e 6a. feira • à�\�O horas • =:a 14 an08

O S � a S a i S um drama colorido

Aguardem para Sába�, dia 02
_-

as 20 horal!l � ce�sura 14 anoa

,
Meu \ Japao Brasileiro

<l.olor\do _ com Mazaroppl

Domingo, dia 3 • em dui.,� 8es8;:;:: 19 e 21,15 h • censura 14 anos

As Três\' Pistolas da - Lei
I\

Cine Jnbi�u (O LUÇlDOB DE IDemOS)

HOJE. dia 26 • às 20 hora8 • ee.J\.ra 14 anos.

Fínalmente o. apresentação d�, um dos maiores sucessos
, I,·

cinem&.tográficos da última temporada. - Colorido

Horizonte \Pe'rdido
AMANHÃ, ,dia 27 • à8 15,30 horas· seb.acional vesperal • cens.livre

-
- \.

Uma monumental comédia de WaIt, Disney toda c�lorida
. Esse Pato Val� Ouro

\ -
\

AMANHÃ, dia 27 • em duas seesões à. 19 \ 21,15 h • eens, 14 anos

H'o r i z o n t e P e'r di d o
E8te .fllme repri8a 2a. e 3a feira 'às 20 horas'

4a. feira, dia 30 • às 20 horas -:-::sura 14, �os
A Columbia apresenta um espetacular d rama colorido

O Homem que nasceu de novo
E.te filme reprisa 5a. feira às 20 hJ�a.

\

6a. feira, dia 01 - à8 20 hora8 • censura .14 anos \
,

Um espetacular far-west americano todo colérído
Sem Lei e sem Esperança .

E8te filme reprisa 8ábado às 20 hora8.e domingo �v15,30
Domingo, dia 3 • em dua8 gra�s 8essõe8 as 19 e :!l,I�\ horas

Mais um espetacular filme nacional todo colorido

Divórcio à Brasileira

-:
//

o - Prefeito MuniéÍpal, senhor ALFREDO
DE OLIVEIRA GARtINDO, avisa a todos os

interessados que /{onforme entendimentos manti

dos com o Delégado Regional de Mafra, a Comis

são para p{validaçâG. de Carteiras de Motoristas

de A�aKores estará em nossa cidade, hoje. dia 26.

I/ASSim: o. Interessados. na revalidação de'

� c�mparecer na Delegacia de Polícia local,
munidos dos documentos exigidos.

•

-c

u

z

o

<

COM ADUBOS
EM

MANA,H
ESTOQUE NO

PLANTANDO
ARM-AZEM

DA
TOKARSKI

(ao lado da loja de Eletrodomésticos Tokarskl � éla. Ltda.)
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Grande baixa 'de
Tecidos e Roupas,

CASA PARA

Tecidos
Chitão estampado e listado
Chita estampada
Luizines em cores lisas
Morim em cores lisas

-

Algodão e!opecial
Algodão. Santtsta
Üretone Othon branco
Opalas estampadas
XADREZ CATARINENSE
VOLTA AO MUNDO
Getsey cores lisas
Cecharel cores lisas
Malha helanca tecido
PeIucia lisa
Pelucis ('stampada
P .. lucia fastão lisa e estampada
TERGAL

Revolucão
�

Parece-nos que o problema, por parte de
alguns porta-estandartes da democracia (estilo
século 19 e pouco mais

I de meio século 20, no
Brasil), não está sendo devidamente colocado
em

. Santa Catarina nesta campanha politica.
O problema é o da natureza da Revolução

e do processo de aprimoramento das nossa.

instituições - econômicas, politicas e sociais.

Conceito da revolução, segundo Fernando
Bastos de ,Avila, S. J. em sua Pequena Enci
clopédia de Moral e Civismo (MEC, 1967): cA
revolução não é um simples revezamento, nos
comandos, de eUtes -idênticas pelo seu «s�atus»
sócio-politico. Ela resolve o solo social, trazendo
à superficie luas fôrças subterr âneas. Tal opera
ção implica necessariamente numa ruptura do
processo convencional de renovação de elites,
e qualquer ruptura importa sempre numa exi
gência de violação a uma ordem estabelecida».

Nem a Revolução Americana de 1776,
nem a Revolução Francesa de 1789, nem a Re
volução Russa de 1917, .nem a Revolução Chi";
nesa de 1949 foram concluídas em 10 anos.

Em apenas 10 anos não se faz uma Revo
lução e pretender que' a Revolução Brasileira
de 1964 deva extinguir-se em 10 anos pode
implicar em slmples tentativa de galgar postos
polítícos.:

E entender 8 Revolução de 1964 como um

processo meramente político, de renovação de
elites, sem-raízes no solo econômico e no social,
é estar evidentemente distenciado da realidade
brasileira trensformade profundamente através
dos governos del3astelo Branco, Costa e Silva,
Emilio Garrastazú Médice e agora do Presidente
Ernesto Geisel.

Um bslenco de ordem g@ral pode nOI
dar uma visão bístórtca dessa década que tem
servido de suporte para análises a partir de
premissas já superadas, mas que servem de
plataformas (anacrônicas) para essa campanha
sobre cadeiras no Senado da República e na

Câmara Federal, e de U�8 :naioria da Assem
bléia Legislativa do Esta<:io de Santa Catarina.

E a moralização dos costumes políticos e

Preços
.9,00
s.se
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 de 5,00
Acolchoados de Chitão casal 2 1/2 panos 55,00
Acolchoados de Chitão solteiro 2 panos 45,00
Cobertor cinza casal 18,50
Cobertor cinza solteiro 13,50

preços de
da

TODOS

Largura
1,40
0,65
0,65
0,80
0,80
1,80
2,20
0,80
0,70
0,90
1,40
1,40
1,50
0,70
0,70
0,80
1,40 -

ROUPAS
Camisas nylon manga curta .s! homens
Camisas nylon manga longa pj homens

.

Camisas xadrez catarinense manga curta
Camisas xadrez catarinense manga longa
Calças para homens de brim catarinense
Calças para homens brim coringa
Calçai para homens de nycron

Os nossos pre�os estão ai.
Verifique e 'comprove, papo furado não resolYe�

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

CASA· PARA TODOS

e Política
administratívcs?

E o combate à inflação, para um desen
volvimento com segurança nacional?

E o PIS? E a Reforma Agrária? E • int@_
gração do território nacional através de rodo_
vias, 81 famosas BRs?

E a plataforma continental de 200 milha e?
E a integra Cão da Amazônia?

-

E a Petrobrás?

E isto vai citado Bsssim, de memória,
busquemo. coisas· na nossa memória, como,
por exemplo a defesa do conceito de liberdade
aoterior à 1964 quando o pais estava pratica
mente paralizado.

Em um s�gundo ponto; cabe perguntar:
uma campanha politica já não é mais o veiculo
pelo. qual se aperfeiçoam as instituições demo
cráticas?

Críticas sem soluções cabiveis são real
mente v$lidas?

. .

Todos os Presidentes da República do
Brasil, nestes 10 anos foram eleitos pela legen
da da Aliança R,enevadora Nacional. li: também
a maioria dosGovernadores dos Estados-Membro.

A Arena tem sido, por via desta evidência
o instrumento do qual o povo brasileiro se

tem servido para. realizar 8U8 Revolução.
Dizer que .eleíções indiretas não são

práticas democráticas é desconhecer a evolução
histórica do processo democrático de qnalquer
povo. Como o inglês, por exemplo.

'

Se ao MDB, partido criado também pelas
Ins títuíções revolucionárias, tem cabido até sgo
ra D papel da oposição,' isto se explica.

Não tem sabido, Integrar-se, até agora no

contexto global da História Brasilelre. \

E isto ·se expltcs perfeitamente ao quadro
geral de Santa Catarina, resguardados os casca

de algumas administrações municipais.
E só .

/
(cA Tribuna», Blumenau - 19-10·74)

BLUMENAU
PARA A

PREPARA PARQUE
VI AGROPEC

As Secretaríes de Obras e

Agricultura,' da Prefeitura Mu
nicipal de Blumenau, concentram
esforços nos trabalhos finais de
montagem do novo Parque
Agropeeuârío, visando a reali
zação da VI AGROPEC, de 30
do corrente a 3 de novembro.
Nos cinco pavilhões, um de ma

deira e quátro metálicos, deverão
estar concluidas no decorrer da
próxima semana as ínstalsções
elétricas e hidráulicas. assim co

mo cochos para os animais.

tiva contra possíveis doenças
que possam ser c.2!!traidas pelos
animais em exposição. .

Nesses pavilhões, localizados
próximo a entrada de parque,
serão expostos exclusivamente
bovinos.

.

Também está em faSE! adian
tada de construção, o prédio
destinado à admmístrsção do

parque. Nele serão instaladas as

agências bencártes que funciona
rão durante a feira, financiando
a compra de animais, além dos
sanitários públicos e dependên
das para o preparo da forragem.
O portal da entrada principal

do parque onde se localizará a

bilheteria, esfá sendo concluido.
Nas quatro entradas secundárias
serão construidos pedelúvíos. o

mesmo acontecendo na principal,
para que todas a8 pessoas ao

-pisarem em uma substância qui
mica tenham seus calçados imu
nlzados. O mesmo= acontecerá
com os pneus dos automóveis
ao entrarem no recinto do par
que. Esta é uma medida preven-

URBANIZAÇAO
-Equipeh de jardineiros da

Prefeitura executam trabalhos
de urbanização do parque. Todos
os taludes estão sendo gramados,
pera se evitar a erosão. Sobre

.

os mesmos serão plantadas de
zenas de árvores,

-Não é liqUidação e sim preço-· COlrente
Blusas para senhoras malha helanca a partir de Cr$ 10,00

I
'

A relação acima de preços da Casa Para Todos
é real, com grandes quantidades dos produtos
anunciados. Comprove os seus preços, verifique
os produtos e faça suas compras valorizando o

- , .

seu dinheiro aonde realmente for mais barato.

Rua Paula Pereira, 501 Fone,
.

,255
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t Participe do crescimento de sua cidade pagando �
t ��,. �rn dia >-� seus - I M__(l,�O -S�T_9 s �
t Prefeitura Municipal de Canolnhas-â
� ,

..
-

\
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PAVILUOES DE PLÁSTICO
Dois dos três pavilhões de

plástico cedído pela Secretaria
de Agrícultura do Estado, para
a exposição de pombos, coelhos,
aves e outros pequenos animais,
já estão montados. O outro se

rá para os 'stendes dos órgãos
públicos e empresas particulares
ligadas à agrnpecúaria. Em áreas
não cobertas, serão· expostas
máquinas e ia.plementos agrí
colas.

Ig·B.B••••••g••••••••B••••E•••••••••�•••B.��•••6••B�•••••••••••1
I D Aproveite agora a maior «Festa de Vendas» neste início de fim de I
I E ) .. ,ano. _rÇ�çmpl�.,:.t.�d.�. com Redução ·de Preços, na maior I
I N prOmOÇãO da '�Cidaae, �aEom-�anb��ndo a .redução do IPI I. -, ��

-.. ..
I E BlfRI8ERADOBES CONSOL a luz e a gás 8t lrõsdócimo e Admirai I
i � A D E N E L A R FACILITA SUA COMPRA I
I _

R I
_

M ,ftA. T R I Z: São Mateus do Sul
.

r I L I A L: Bua Vidal Ramos, 920." Fone, 185 I••••••••••••••••••BE••••B•••••••••••H•••••••••••••••••••••••••••
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