
Dados pessoais
O candidato da ARENA a

Deputado Federal, Aroldo Car

valho, é filho de Benedito Te
rézio de Carvalho Júnior e de
Gertrudes Alves 'carneiro de
Carvalho. Nasceu em Canoinhas,
Santa Catarina, no dia 11 de
Junho de 1922. Casado com

Divair Zsníolo de Carvalho, o

casal tem seis filhos: Heloisa
Helena, casada com Amilcar
Cruz Lime; Oiva Maria, casada
com Edegar B. Leite Filho;
Carmen Lúcia, casade com Goi
tactiz Pedroso Albuquerque;
Maria da Graça, casada com

João Quirino Júnior; Regina
Maria e Beatriz Catarina, sol
teiras.

O Deputado Aroldo Carneiro
de Carvalho ou, simplesmente,
AroIdo Carvalho como é mais

conhecido, reside em Brasília,
à SQN-302, Bloco C, apto. 304,
local onde recebe, quase que
àiariamente, catarmenses oriun
dos de válrias regiões do Esta
do que procuram Brasílla em

busca de solução de todo um

elenco de problemas. Muitas

vezes, ali mesmo na residencia
de Aroldo Carvalho. boa parte
deles ganham solução.

Foi em sua cidade natal que
Arolde Carvalho iniciou seus es

tudos. Na década de 30. o Co
légio «Sagrado Coração de Je-
8Us» e o GfUpO Escolar «Profes
sora Ana Cidade» mantinha en

tre seus. aluaos um menino que,
passados alguns anos, haveria
de honrar Santa Catarina, espe
cialmente Canoínhes. Em Curi

tiba, no Ginásio Parsneense, re
cebeu instrução secundária. No
mesmo colégio, cursou o' Pré
Jurídico. Logo epós, fez o curso

SUperior na Faculdade de Direi'
to do Paraná. Ainda na Capital
Perenaense, completou o CPOR.
Convocado para o serviço ativo
do Exército. serv-iu no 20.0 R.I.,
de Curitiba, e no 13.0 R.I., de
Ponta Grossa.

Cronologia da vida
Profissional,

Parlamentar
e Administrativa

1945 marcou o retorno de
Aroldo Carvalho à sua terra. Na
Comarca de Canotnhes, advogou
até 1947,/ ano em que foi eleito

Deputado -Estadual e constituin
te. Não se candidatou à reelei
ção, tornando a advogar em Ca
ncínhas, em 1951, ocasião em

que foi Presidente da Associa
ção Rural desta cidade, aJém de
Presidente da Federação das Co
operativas de Erva Mate.

Era 1954. O bom nome de
Arolde Carvalho já ganhara li
vre trânsito ern Florianopolis. O
saudoso Governador Iríneu Bor
nhausen, exigente na formação
d@ seu secretariado, não fez por
menos: nomeou-o titular da Se
cretaria de Viação e Obra. PÚ
blicas. A época, muitos quilôme
tros de estradas rasgaram as ter
ras de Santa Catarina e ímportan,
tes próprios do Governo foram
edificedos. E na referiela Secre
taria permaneceu até 1958, da
ta do falecimento do Governa
dor Jorge Lacerda, de quem
foi mais que Secretário, um gran
de amigo.
Convidado pelo falecido go

veroador Herlber to Hüíse, tor

nou 8 ocupar as funções de Se
cretário de Estado, então na Pas
ta do Interior' e Justiça, entre,
1960- 61-

Aroldo Carvalho cumpre, ho

je o ssu quarto mandato de

Deputado F.,deral. O primeiro,
foi cumprido entre 1959 e 62.
O segundo, de 1962 a 66. O
terceiro, de 66 a 70, ano em

que iniciou o atual. Ao final des
te mandato, ora em que ie can

didata a uma nova reeletçâo,
Aroldo Carvalho é considerado

pelos cronistas politicas um dos

mais atuantes Deputa�os Fede-
rais.

Vinculações politicas
Filiado à UDN-SC desde 1945,

quando da criação do Partido,
permaneceu nos seus quadros
até 1967, época do desapareci
mento das antigas legendas. Em

1964 integrou, na Câmara dos

Deputados. o Bloco Parlamentar
Revolucionário, do qual foi Vice
Lider. Em 1967, tngressou na

ARENA, da qual foi um dos

fundadores.

Resumo de sua atu

ação Parlamentar

Fácil compreender porque
Aroldo Carvalho P considerado
um dos mais atuantes Deputa
dos Federais: basta que se leia

o resumo de sua atuação parla
mentar trabalho desenvolvido
sem

.

al�rdes, sem publiciriades,
mas indelevelmente registrados
nos anais da Câmara, provan
do a maneira digna com que
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COMISSOES - Sua inteli
gência e capacidade de trabalho

permitem constante participa
ção nas várias comíssôes forma
das na Câmara:

Vejamos:
1959/1962 - Membro efetivo das
comissões de Finanças e de

Transportes da Câmara dos

IDeputados;

1962/1966 - Ml!mbro efetivo da
Comissão de Relsções Exterio
res, Vice-Líder da UDN e do
Bloco Parlamentar Revolucio
nário;

1967/1969 Membro da Comissão
Diretora da Câmara dos .Depu
tados, na qualidade de 3.0 SEcre
tário da Mesa;

1970 - Vice-Líder da Bancada
da ARENA;

1971/1972 - Presldente da Co
missão Especial da Região Sul;

1972/1974 - Membro efetivo da
Comissão de Relacões Exterio
rei da Câmara dos Deputados.

Missões Oficiais no

Exterior - Seu longo passa
do de leitura, sua cultura, seu

bom conhecimento de alguns
idiomas, têm sido de grande uti
lidade ao Governo. Constante
mente, Aroldo Carvalho presta
serviços 80 Brasil em missões
oficiais no exterior. Ei-las:

1961 - Observador Parlamen
tar à Reunião do «CIESlt, em

Punta deI Este (Uruguai);
1963 - Observador Parlamentar
à Assembléia Geral da ONU� em

New York (USA);
1964 - Membro da Delegação
Brasileira à Reunião da Associ

ação Inter-Americana de Muni

cípícs, em Louiville, (USA);

1965 - Representante da Câ
mara dos Deputados na Delega
.ção Brasileira que acompanhou
o Chanceler Juraci Magalhães
em visita oficial aos países da
América Central e América do

Sul;
1968 - Missã,o Especial da Me
sa da Câmara dos Deputados
em visita a08 parlamentos euro

peus (Portugal, Espanha, Alema
nha, França, Inglaterra e Italía);

1969 - Membro da Delegação
Brasileira à Reunião da Associ

ação Hispano-Americana de Mu-

-

nícípíos (New Orleans - USA);
1971 - Membro da Delegação
do Congresso Nacional que com

pareceu à Reunião de Paris, de
Associação Interpalamentar
Mundial.

Principais Projetos
de Lei apresentados
à Câmara - Não obstan
te o trabalho desenvolvido em

comissões e suas ausências em

Missõ�s Oficiais no -Exterior,
Aroldo Carvalho encontra tem

po suficiente para apresentação
à Câmara de inúmeros Proje
tos' de Lei. Eis os principais:
- Ampliando para 200 milhas a fai

xa do Milr Territorial do Braail;
- Intercomunicabilidade do tempo

de servíço para efeito de apo
sentadoria;

- Férias em dobro para os míneí
ros de sub-solo;

- Incentivos fiscais para o reflo
restamento;

- Inclusão da BR.280 no Plano Na
cional de Viação;

- Griação de tiros de guerra nos

municípios agrícolas dé Santa Ca
tarina;

- Criação da Comissão Especial de
Desenvolvimento do Planalto
Norte Catarinense (CODEPLAN);

- Proteção à segurança dos moto
rístae de taxi;

- Proteção à indústria extrativa
do mate;

- Medidas de segurança para as
aeronaves civis;

- Suspendendo a importação de
!rigo e frutas argentinas eaquan
to vigorar naquele país a proibi
ção à importação do mate brasí
leiro; ,

- Concedendo ao trabalhador o a
créscimo de um dia de férias por
domingo, feriado ou dia de folga
que trab!llhe extraordinariamente; I- Alterando a legislação referente
à cHora de Verão», excluindo de
sua abrangência os estados sulinos;
- Limitando a remuneração mensal

e vedando a partícípação das di
retorias nos lucros anuais das em
presas de economia mista, das
paraestatais e de todas aquelas
contempladas no Orçamento da
República;

- Isentando de trlbutoa a impor
tação de reprodutores bovinos,
ovinos, suínos, caprinos e de mu-
das frutíferas;

.

- Dispondo sobre a mudança de
denominação do' Aeroporto de
Brastlía para «Aeroporto Presí
dente Castelo Branco»;

- Dispondo sobre o pagamento do

IeM do trigo aos estados da Fe-.
deração e não unicamente ao
Distrito Federal;

- Retificando e alterando dísposltí
vos do Código de Processo Civil;

- A.utorizando a abertura de crê
dito para ocorrer aos prejuízos
causados pela ressaca que asso
lou o litoral catarinense em abril
de 1963;

,

- 'Elevando o abono familiar prevís
to no Decreto-Lei nO 3.200;

- Autorizando a abertura de crédito
para a realização do IH Congres
so Sindical em Florianópolis;

- Autorizando $ abertura do crédito
extraordinário para atender aos
prejuízos causados pela enchen
te que assolou municípios de San
ta Catarina, em março de 1960;

- Autorizando aabertura de crédito,
pelo Ministério da Saúde desti
nado à construção do «Hospital
dos Servidores Públicos do Esta
de Santa Catarina» em Florianó
polis;

- Autorizando a abertura de crédito
extraordinário para atender aos

prej uízos eausados pela enchente .

que atingiu oSul deSantaCatarina;
- Autorizando a abertura de crédito

extraordinário para atender aos

prejuízos causados pelo tufão que
assolou vários muntcíplos de San
ta Gatarína, em 13 de agosto de
1959;

- Incluindo no Programa de Primei
ra Urgência o trecho «Floríanôpo
lia - Lages» da Rodovia Presiden
te Nereu Ramos (B�-282);

- Incluindo no Plano Nacional de
Viação a ligação «Papanduva (BR-
116) com Dr. Pedrinho - Benedi
to Novo - Timbó - Blumenau»;

- Dispondo sobre a construção de
prédios destinados às agêncías
postais telegráficas em Santa Ca
tarina;

- Limitando o período de trabalho
diário do trabalhador e do funci
onário público quando lhes faltar
ó anos para a aposentadoria e
amparando a velfiíee.

)'rabalhos Publicados
Plano de Construção e Reconstru

ção de Rodovias de Santa Catarina
(1957);
Plano de Construção -de Pontes

Definitivas no Sistema Rodoviário
Catarinense (1957);
Plano de Pavimentação de Rodo-

vias de Santa Catarina (1957);
.

Discurso sobre o Carvão Catari
nense;

Discurso sobre a Indústria Extra
tiva do Mate;

Discurso sobre Rodovias Federais
em Santa Catarina;
Sobre o Mar Territorial de 200

milhas;

Discursos Parlamentares.
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Prefeitura Municipal de Canoinhas.

_.;Í"

Obras em Execução
�Rede de abaltecimento de água Cenv, c/Governo do

Eltado�;
alargamento e abertura de novai rU8l'--JlO J. Eeperença;

,

alargamento da rua São Josê e vicinai.�
extenlão da iluminação públíce:
conltruçãO do Ginâaio de Elportel;
iDltalação de britador em Senta Leocádia (DiIt.P. Pe
continuação da pavimentação adáltica da cidade;
muro de pedral na fachada do Cemitério Municipal;

-

abertura de caueie de drenagem no Campo d'AguaVelde;
pontes de concreto sebre o Rio Agua Verde (dual);
escola de alvenaria em Barra Mania (Distr, Pinheiral);
esccla de alvenaria em Lageado (Dístr. de Felipe Sohmidt;
deatoosmeato agrícola;
revestimento em Anta Gorda (Distr. Paula Pereira);
laborat6rio de sementea de batatal certificada I @inceot.);
construção do Cenoiuhae Palaoe Hotel (Incentivo);
construção da ponte divila Irineôpolle-Cancinhaa �conv.};
oonservação dai rodoviae municipale;
conatrução da garagem da Prefeitura;
construção da fábrica de tubos de 1,50;
reveetimento e alargamento da Colônia Ouro Verde
,CDiltrito de Bela Vi.ta do Toldo];
coustrução belea divila Cenoíchea-Peulo Frontin
(no distrito de Felipe Schmidt);
iluminação pública rua México;
aterro paute rio Agua Verde (prolongsmen, Caetano COita);
alargamento e eevestimento eltrada Valinhol- Bouetes:
alargamento e abertura de naval rua I Campo da agua
Verde,

projeto para iluminação do Salto da Agua Verde e Fartura;
alfaltamento, retificação e. drenagem. do núcleo da
COHAB;
abertura de rual na loteamento Mall8neiro (Campo
da Agua Verde�;
idem loteamento Odilon Pazda (Campo da Agua Verde);
alargamento e revestimento do bairro Piedade; ,'./
abertura de rual no loteamento' Antonio Saiomoo(
�Al:.n dai Palmeiral,; /
alargamento e reve.timento em Rio Bon/itcv1Diltr.Bela Vieta do Toldo;
pOltO de inleminação artificial; /pOltO de carrapatecida;
rede telefônica lobterrânea - D� (convênio)i
cOl!ltrução de mata-burros-eJll'Saota Leocádia;

. <'

alargamento da eltra�a �afado/Matão,
alargamento da efltrait.tr"'da Fartura; .

abertura' da rU��do Mayer;

f

-,,/variante Paula Pereia à Anta Gorda; ./

aterro ,e reveltimeoto eltrada Serra dcy..t(ucindo aPOltO do IBDF �convênío); Barra Mania;
impetoria do departamento de caça e pesce: remoção e oonetrueão de 23 Caiai Campo d' Aguacalçamento a paralelepípedo no Cemitério Municipal: Verde e cidade para alargamento e abertura de rua I;
reveetimento Serra do Luoíndo,' abertura de rual no loteamento' Rodolfo Bollauf
revestimeoto na locelídede de Imbuia (Bela V. do Toldo); nova torre TV.cdoal 3;
iluminação a mereúrio nal Praçal Lauro' Muller e reconstrução Escole Campo dai Moças (Felipe Schmidt);Osvaldo de Oliveira; iluminação pública da rua Emitia Scholtz;

,

arborização dai rual da cidade (2.0 ano); alargamento e prolongamento rua Emilio Scholtz;extensão dOI eursoa <lo MOBRAL (convênio];" alargamento e conclusão rua Bento de Lima (CampoexteDlão dOI .erviçol da CAFASC (couvênio]: da Agua Verde;
i�.talacão da Guarde- Urbana Noturna (convênioü;' alargamento rua México;
ca�l!mento a paralelepípedo do pátio da Prefeitura; aquisição de um tratar de esteira 14.500 kgs;
p8vi��ntação adáltica de nove quadres; aquilição de uma pá carregadeira Michigan modelo 55·S;
reve.tirrl'e.pto eatrada de Velinho. Odiitr. Felipe Schmidt): Ponte Capão do Erval / Mstão,
imtaleção�e brita:lor em Valinhol (Dietr. Felipe i!)ftalação do Banco do livro (convênio);Schmidt); '",

. instel ..çõo do curso MOBRAL CULTURAL (convênio);iluminação púbri�,a do Diatrito de Paula Pereira; abertura de euaa IoteamentoWatzko(Campo da Agua V.D;iluminação púbJjc�'\do Distr, de Meroílio Diae (convêniok- abertura de rual loteamento Pedro Alvel Vieira;destocemento agrícola"de 321 alqueire. (2.0 ano); ,_., iluminação pública Bairro Sossêgo;
conserveção de eltrad�,municipai. com cODltr�cã� de idem na rua Alvino Voigt (Campo da Agua Verde);naval pontes, poutilhões e, bueiros com tubos; A' aterro da ponte sobre o Rio gua Verde (prolongemen-ince.n�i�o. induetriae (doaçã,�� im6vei,);, to da rua Paula Pereira);
squmçao de 4 tratores de e.t�a; '. elltrada de Taquerizal (35 km);
coustrução de L' (ums} ponte d'� conereto sobre o rio

muro de pedra na Praça Laura Muller;Agua Verde (prolongamento da r�ll, Paula Pereira);
iustalação de britador em Santa Leocádia;equisição de 2 motoniveladoras '!lHôher.Warco»;

M"'" al)ertura e ..Iargamento da rua êxico entre a russquieição 1 Hetro-Eecavadeire ePoclaih.»; Barão do Rio Branco até o Frigorifico;recuperação de tod�1 ai .mâquinae rodo�á,ria8; idem rua João AlIage da rua Emílio Scholze até a rua
recuperação de 2 caminhõee-ceçembse: "', Bolivi .. ;
pavimentação' allfáltica nal Praça. Lauro &tu I!er e idem rua Uruguai até a rua João AlIage;
Oevaldo de Oliyeíra; ,"', idem rua Cbile entre a rua México até a rua_ João AlIage;
computação de dedos eletrêuicoa; "-"-" idem rua Paraguai entre a rua' México até a rua

nova planta eadestral: ". JOãO, �IlBge;
Eh k� _ , : '\'''- Idem rua Bolivl!' até a rua Roberto I e;novo �6(hgo tributário; ''\, idem rua Argentina eotr.e a rua João Allage até a rua

at�o no Rio da Areia de Cima (Distr. Bela V. do Toldo); ", México;.t(veltimeoto da rua Alv1no Voigt; id�Ut rua PaDamá;
revestimento da e.t.rada do Parado; idem�'t8 Emilio Schclse entre a rua Roberto Ehlke

V G '" até a rua Bernardo 018en;alargamento da estrade de olta rande (Oi.trito de
'd � h't t R b t Eblke atéPauis Pereira' I em rua .�masc I z en re· a rua o er o

.

'
,

.. �
. o'\lpteamento Brandes;obehlco Da Praça Lauro MllHer (1U�entlvo;; idem rua GU8�e ala;

.inaliz8ção da cidade cl iOltalação de .emMorol novo.; idem rua Hondu�!l;
balização doi logradouro. públicol e acrílico; idem rua Gil Costa,.,
aquilição de 4 novol caminbõel caçamba.; �dem rua Paul Ritzm��abertura da roa Venezuela;\ �ddem rua Jporgle HWel'�er;,_ •

. I eQl rua au arres; ,abertura da rua Buao do RIO Branco (prolongam�oto); idem rua Alois Stueber; '",- _

variante Santa Leocádis; idem rua Valdeoiiro OlseD; "cODltrução de doi. mata·burrol em Anta Gorda (extin- idem rua Henrique Zugmann; ,

ção de portõel); idem rua Fr.,derico' Kohler.

Obras Concluídas

'� �
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Rna Panla Pereira, 735 �. Telefones: 365 e 366

CANOINHAS -:- S�NTA CATARINA

Você, que está por cima porque já·V:enceu na vida, não perca mais tempo.
É hora de você comprar Dodg?"!Aprovéite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos çWfinanciamento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha ver par�ér. Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se de uma vez por todas e venha logo buscar o seu

Dodge Dart novo.

UMA DEVOTA

Oração ao IVlno

E�pírito Santo
Espírito Santo, você que

me esclarece ludo, que ilumi
na todos os caminhos para
que eu atinia o "léU ideal;
voei 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 cu, to
diálogo, agradecer.lhe por tu
do e confirmar mais uma vez

que eu nunca quero me sepa.
ror de voct, por maior que
seia a ilusão material não
será o mínimo da vontade que
sinto de um dia estar com

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

(A pessoa deverá fazer es•

sa oração 3 dias sej!uidós,
sem faze,. o pedido. Dentro
de .3 dias será alcançada a

graça, por mais dirícil que
seia. Publicar assim que ,.e

ceber a graça). I

(Publicada po,. te,. ,.ecebido
uma graça.)

você! Ajude-o' seja um dos sócios contribuinteso Hospital Santa Cruz precisa, de
..Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VesU�ular Unifica�o
I

�a {( A C A f E »
fUNPLOC e demais funda�ões do ESTADO

. Iniciaram· inscri�ões para o vestibular
As inscrições abertas no dia quatro do corrente, vão se

prDlongar até o próximo dia 30. A FUNPLOC está oferecendo 60
vagas no curso de ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS. Para
fazer a inscrição. an vestibular, que será realizado em janeiro, o

candidato· deverá prlmetramente recolher a importância dl'
Cr$ 161.00 em favor da ACAFE, no Banco do Estado de Santa
Catarina - BESC, onde receberá o manual do vestibular, no qual,
além de todas as instruções a. respeíto do mesmo encontra-se
também o requerimento para a inscrrção propriamente dita, que

. df>pois de preenchida deverá ser entregue na Faculdade de Cien
cias Adm1nistrativas de Canoinhas, nos horários seguintes: das
14:00 68 17:30 e das 19:30 às 22:30 horas de segunda a sexta-feira,
e aos sábados das 14:00 :3S 17:30 horas.

O Vestibular será idêntico em todas as fundações de en

sino do Estado, que congregam a ACAFE - Associação Catarfnense
de Fundaçõe� Educacionais, evitando assim qUI! algum candidato·
preste exame em maís de. um lugar. Esclarecemos ainda que,
·um pretendente 8 uma vaga em qualquer Faculdade de Blumensu,
Joinville, Florianópolis, ou outra localidade do Estado, mas que
resida em CANOINHAS, não precisa ir até Blumenau, Joinville,
Florianópolis ou outras localidades para fazer 'seu vestibular.

Basta que se dirija a cFUN?LOC» onde fará sua inscri
ção, optando pelo local e curso que desejar,

i{®®®�®®M®®(il®®®®S®il®®(i®®®®il®®S®i)®S®@®\i.®®S®®®®®'ii®1�
.

.

®; No Departamento de Veículos Usados ·1®
s

i de Miguel Procopiak Co�p«o de i
I Veículos Ltda., você )léoDttará I®

/ \. ®

i para pront,��ntrega:' I
i Marc� / Ano I
� 1 Fuscão lifoo 1973 I
! 1 Fuscãçf1500. 1972 I: 1 S S �portas 1972 ®

I 1 Opp11a 4 portas .

1972:
: 1 P}6k-Up Cf)evrolet 1972 I: 1 jl'C 2 portas 1970 @)

: � l"/Kombi. 1968 I8
.

=(ii � "'"

� UEl PROCOPIAK cOM. DE VEíCULOS lTDA. !@
®@
®Z, Rua Major Vieira, 289 :;•

@) C a n o i n h a s -:- Santa Catarina �•
@�®Iii®ii®(iS®®il®(i®S(j@®S'i>®®ii®®®S®®®®®®®(i®®®iJ®Il�®®®\i!®®®(ii

8RINUU(
,

/

Grande /áriedade
;7/

ia Erlita

TORNEIO FUTEBOL

Tabelionàto
Paula s.
EDI

Encontra-so em eu Cartó!lo, à
Rua Vidal Ramos, Ed ícío do Forum,
para ser protestada por falta de
pagamento, a nota romissória, no
valor de Cr' 526,00 (quinhentos e

vinte e seis cruzeiros sob n," 1412/11,
vencida em 12.10.7 emitida por
JOSÉ MARIA PER IRA, em favor
de FINASUL INDUS IAL S.A. - Fi
nanciamento, Crédito e Investimen-
tos.

.

Por não ter sido p ssivel encon
trar o· referido res casável, pelo
presente, o intimo pa no prazo' de
3 (três) dias úteis, a ontar da pu
blicação deste Jornal, vir pagar o

mencionado título: ou dar a razão
porque não o faz, ,ao mesmo

tempo, no caso de nã ser atendido
essa intimação, o nQt fico do com-

petente protesto.
.

Canoinhas, 06 de nove bro de 1974 .

A Tabeli

Paula S. Carvalho

Uma casa de
com três dormitóri ,insta
lação sanitária c pleta, lo-
calizada na R Paraguai.

Os int ssados deverãoiF=====.====;==================1 .

procurar o' Sr. Antonio To-

? karski na CasaNova Mundo.

F O t O C ó p i as. 1I11.__..__ IIIIII1111__IIIlIll IIII1I1111__[II
Em apenas 10 ;egiJndO�ÓT�CÓ. I Progresso X pesenvolvimento .. _

Motivação: IPIAS, de qua�fo�,r�ocumento, Jornais ou III = -
- _

livros, no �'ATORIO O O REGIS��� I-<PI efeitürã Municipal de' Can-õirihas .1c I vJ.,� NEREIDA c. CO�TE, no edlflclo II1II

_/"'. do FORUM desta Cidade. 1•••III1.U••••ffllI••II••••••••BIII•••••IIII.BII.1

Registro
EDITA

ANTONIO WILSON WIESE,
Oficial do Ce rtório do Registro
Civil do Município de Três
Barras, Comarca de ancinhas,
E!!ltsdo de Santa Cata ina

Faz saber que preten em casar:
.

LAURO ROD IGUES e

MARIA C�ARICE BECKER
DA SILVA.

Ele, natural do. araná, nas

cido em Ponta G assa, no dia
22 de agosto de 1 53, operário,
solteiro, domicilia o e residente
E'Ql Três Barras, fjlho de Miguel
Rodrigues e Mafia Dazir Ro
drigues, domicili,dcs e resrden
tu em Três Berhs.

Eis, natural de te Estado, nas
cida em Rio laro, Mun. de

Major Vieira, no dia 10 de
agosto do 1955 doméstica, sol
teira, domíctlí da e residente
em Três Barr s, filha de José
Becksr da S lva e Edith ZI
merman, do iciliados e resi
dentes em '(' ês Barras.

\Apresentar m os documentos
exigidos pel Código Civill, art.
180. Se alg ém tiver conheci
mento de e istir algum impedi
mento legal, aeuse-o para fins
de direito .

Três Barras, 2� de outubto/1974
ANTONIO WILSON WIESE
Oficial do Registro Civil

-,

Toca Fita�-"/-
para au,tonlÓveis .

Ele�ti(OS Tokarski

ALUBI-SE

DE
Amanhã, dia 10, haverá grande festival

esportivo, na cancha do C. A. Industrial, na

Vila das Indústrias, onde participarão diver
sas equipes,

,

A partida de fundo' 'terá início às
16 horas, entre:

CLUBE ATLETíco INDUSTRIAL
X

JULIO MAITO (de, Curitiba)
DESPORTISTAS NÃO PERCAM!

Semeadeiras com Adubadeira

CURRICULUN-VITAE DE

ARNO SEARA - N. 1234
ELEITOR CATA.RINENSE!

Na qualidade de candidato da Aliança Renovadora Nacional
- ARENA - para concorrer a uma cadeira em n08SO legislativo 8S-

..

tadual, venho à sua presença pleitear a favor do voto, poís somente
com ele poderei ter a oportunidade de servir com entusiasmo ainda
maior nossa Terra e nossa Gente. '

Na vida profissional, além de detentor dos Títulos de Contador,
Bconomista e Técnico de Administração exerci, também, com a má
xima proíbídade as seguintes funções públicas:
1. Contabilista da/Diretoria de Obras Públicas;
2. Chefe da Divisão de Orçamento da Contadoria Geral do Esta
do - Secretaria da Fazenda;

3. Cons.t4tor-Contábll da Contadoria Geral do Estado - Secretaria
� da Faze,J;!da;
1. (. Membro do Oonelho Fiscal do Banco do Estado de Santa Cata-

rina;
5, Professor da Cadeira de Contabilidade Pública da Academia de
Comércio de Santa Catarina;

6. Asses lar para Assuntos Municipais junto ao Banco do Bstado
de Santa Catarina;

7. Membro do 1.° Oonselho de' Economistas de Santa Catarína.
8. Conselheiro da Associação dOI Servidores Públicos do Estado
de Santa Catarina;

9. Conselheiro do Instituto de Previdência do Estado de Santa
-

Catarina;
10. Vereador da Câmara Municipal de Florianópolis -.

Reafirmo aos funcionários públlcós de quem tenho recebido
comoventes apoio e solidariedade, - professores, médicos, bancários,
dentistas, engenheiros, economistas, contadores. escriturários, porteiros e serventes, e, em especial os Servidores Aposentados que, seeleito for, continuarei como permanente defensor de seus interesses
[unto à Assembléia Legislativa.

Aos ex-combatentes, orgulho .do nosso Estado. e da nossa
Nação, emprestarei assistência necessária e poderão contar com a
tsJlidariedade que se fizer necessária a qualquer época que assim e

. exigir.
A 15 de novembro próximo, conto com seu valioso voto e

como garantia de que V.Sa. não se decepcionará comigo, asseguro a
continuidade, indistintamente, do que já fiz em prol de todos aqueles que em mim confiaram e que se acham disseminados n08 197
municípios Catarinenses.

Submeto-me, portanto. a 15 de novembro, ao seu julgamento,eleitor Oatarínense, e espero .obter de sua benevolência minha aprovação naquilo que pleiteio: O SEU VOTO.

Cordialmente

.ARNO SEARA .

N. 1234.
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I Conheça antes qs preços da Loja MER,HY SElEME acompa- IIIII

I nhando a redução do «IPI» em Móveis e Eletrodomésticos, nas s� I
i OFERTAS DA SEMANA:.y// I- �,

-- ;9'" 'l1li

I Televisores, SEMp· ReFrigera'dores Fggã6a lenha n. 2
.

I
11 AlvoradaMax23/1 C O NS U l

...

MARUMBY I
I DE ,DE DE # III _

� IIIII Ce$ 1.780,00 U$ 2.135,00 J" Cr� 1.12.0,00 •
I POR pai /-

POR III "Cr$ 1.2.90,00 Cr$ l.'7io,00 Cr$ 79Q,oo, II- �
18l1li »:

I Temos aind� melhores preços e as melhores condições de I
II pagamentos em GruP()::'�'$tofados, Copas, Rádios, Eletrofones, Gravadores, III Máquinas de Lava�,,/Máquinas de Costura, Enceradeiras, Fogões a Gás,- li

i tudo o que voc�'{fesejar para o seu lar. I
I Na Loja Me,k{S�deme, os preços são bem menores e as vantagens bem maiores IIII- I'

..

i Merhy Seleme & (ia. ltda. I• •II " Rua Paula Pereira. 735 .. Fones. 365 e 366 .. Canolnhas .. 5 C IIIII" I, _

. ..•••••B••••••m••••••••••••••mm.m•••••m••••••••••m��•••••m••••••••

Comunidade Evang. Luterana de Canoinhas
#, CONVITE ;::

A Comunidade Evangélica Luterana de' Canoinhas tem a

grata satisfação de convidar V. Sa. e Exma. Família para parti
ciparem dos festE'jos que promoverá no dia 10 de novembro próximo
amanhã, em suas dependencias em benefício da construção do
seu novo 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 a tra�icional e saborosa canja de galinha.

Desde já antecipamos os nossos agradecimentes por pren
das e donativos à feste, bem como pelo seu comparecimento.

A DIRJ!:TORIA

CERTIFICADO
EXTRAVIADO

..-

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

Certificado do automóvel
Chevrolet Opala, ano 1969,
cor azul claro. 2x

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

Vende-se casa

De madeira, semi-nova, por
motivo de transferência, si
to na Bua Almeida Cardoso
166, com garagem, água
encanada, banheiro e insta
lação sanitária. . Aceita-se
Kombi ou Opala como parte
'de pagamento. Ix
Tratar no endereço acima
com o Subten JoriéL'

.
/

Plásti
A

OI·eQ
Tokarski

Im pressos em geral
cores)

perfeitoServiço

RESSORA
OURO VERDE

09.11.1974

Colégio A grícola«Vidal R amos»

-:- Ccmunicecão., .

#�/.;

Ó Colégio Agrl.:ola «Vidal Ra- dl!s por yj 4postal pau:
.

moss,
. de. Canoinhas, l�caliz�do Colég�o-'Ágricola «Vidal Ramos»

no Distrito de Marciho Dias, Ca�á Postal, 87
,mantendo a Curso profíssíonalt- JJ'if.460 _ Csnoinhas - SC

zante �o. 2.° Greu e�, regi�/ /acomp8nhado . dos seguin_te!me de Internato, na heblhtaçã'o documentos:
de Técnico em Agropecuárjs; a- .' .

provado pelo parecer: n.? 141 dó 1 - Requerimento do candldat�Egrégio Cons. Es[, de /�ucação 2 - Prova de co�clusão do 1
conforme preconíse �(obj@tivos _ grau ou equivalente �Cer-
da lei nO 5.692 drÚ de sgosto ,tificado de conclusão, 2. Fi-
�e 1971, comunica a quem in- ehas Modelo ] 8 ou Ficha
teressar poss9Âue estarão aberv }. Co�ulativa) _

tas durant�Ai próximo mês de, 3 - Ce_rtldão de
_ Nascu�ento

de z'!!mbro 4s inscrições para o,
4 - Seís (6) fotografias 3x4

Examf! ,'Se.leção à l,a série sem chapéu.
do re 'tido curso. Demais informações poderão seI'
Aé

_

scrtções serão feitas na obtid?8 .na Secretaria do Esta
s@cretaria do Colégio de 2a a belecímento ou pelo telefone 299.
6a feira, ou poderão per envia- A DIREÇAO

.

Dra. Zoé Walkyria Nativid�leme
.

Cirurgiã De�lUsta-;_
-

, C I C O�58�rr{tJD&P ,
,

\

Clínica dentJL!�hora8 e crianças.
� Especialização em Odontopedíetrta,

Hora marcada
Prap La_ Müller, 494. - FODe, 369

FOTOCÓPIAS
Serv'iço instantine,O;<"í' perfeito.

p'
o

!P'lnstalação moderníssima.
,

,
Proc no escritório de Derby Carlos

mann; na Praça Lauro Müller, 251

CANOINH4S Santa Catarina
'.
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,1.1.2.00
1.1.2.10

04
O';
06

1.1.2.20
07
08
09
10

1.1.3.00
11

1.2.0.00
1.2.3.00 12

13

1.4.0.00
1.4.1.00
1.4.1.20 14
1.4.1.30 ' 15
1.4.2.00 16
1.4.3.00 17

1.4.4.00
1.4.4.10 18

1.5.0.00
1.5.1.00 19
1.5.2.00 20

21

1.5.9.00
1.5.9.20. 22
1.5.9.90 23

2.0.000
2.2.0.00
2.2.0.01

2.5.0.00
2.5.1.00
2.5.1.20
2.5.1.30
2 . .1.1.40
2.5.1.50

Municipal
AJOR'

de

VIEIRA
da RECEJTA referente., ao mês da SETEMBRO,. da 1974

Prevista
A R R,/E (' A D A D A

Até o mê« I Do mês I TO T A L
Cr$ J C!Jr$. Cr"

DA RECEITA

5.702,40 628.10 6.330.50
26,18 _'-' 26,18
77,57 77,57

109360 104,70 1.198.30
947,61 152,69 1.100,30

\

�CEITAS CORRENTES
Re�ejta Tributária

. IMf\0,STOS
Imposte P\edial UrbanoImposto Territürial Urbano
Imposto lol}\e Serviçol de Qualquer Natureza

TAXAS
Tan p�lo'�lEerdcio (lo poder de polícia .

Taxa de Licenç�le Filcalização ./0 Comércio e a Indúltria
Taxa de L!cenç,.e Fi�cali�8çã_o '/'1 Comércio Ambulante
Taxa de Llcença\e Fucahz8çao sobee obrai

TalEa pe'la �reatação de' lerviço.
'

Taxa de Expedien� ,

.

Taxa de Serviçol U�b8nol .

Taxa de Apreenlão �.Taxa de Alinhamento\, ,Nivelamento
Conbibuiçõe. d. Melhoria o

Taxa de Con.ervação d�\ Eltrada.
Receita Patrimoni�1Participaçõe. e Div.idendol\

,

Receita Indüdrial \
I?ivenal Receitai Induatriai.\

Transferências Corr�.ntes
o

Padicipação em Tr�b�t�. Federai.,. .

Cota-parte do Fundo de PartlCJpaç�O dOI Munlcíplol • 50%
Taxa Rodoviária Unica

. � ,',
Retorno do Imposto Territorial RtJral .•

'

Retenção do .Imposto de Renda nl\ Fonte

j

3.000,00 J 2.191,65
2.00U,00 'I 931,49
300,00,/ 263,88

ri
!

7.000,00
100,00
1QO,00
I

!

1.500,00
: 500,00

59,00
50,00

Participação em Tributo. E,taduai.
Participação no Imposto sobre Circul��âo de Mercadorial 276.000.00 261.745,30

Receita. Diver.a. ;: \,
Multai 1\'"

lodenizaçõe" e Reatituiçõe. !
.

Cobrançtl da Dívida Ativa
' .I \
;. ..

Outr;a. Receita. Diver.'.' \, ,

/ \
I \

Totél da. Receita. Oorrente.

.I '\

t \\..

RECEITAS DE CAPITAL
Ôperaçõe. de Cl)'�djto

\\24
. Empréltiinol I

.

I
2.3.0.00 .

Alienação de ,Ben. M6vei. e Im6vei.
2.3.0.01 25 Alieoação de Benl;M6vei. e Im6vei. \

.

/
'

'\
I Transferê,ricias de Capital \
Participaglo em Tributo. Federai. '\

26 Cote-parte do Fundo de Participação do. Muoicípiol • 50% \90.000,00 '52.556,20
27 Cota-parte do ·Impo.to Uoico i/Combu.tív. e Lubrificante. ao.OOO,oo 22.880,18
28 Cota·parte ctô Imposto Unico sobre Energia Elétrica \ 50,00
29 Cota.Plirte}o Imposto Unioo sobre Minerai. do Paíl

. �.� 50,Qo_
25.3.00 Co,iribuiçõe. .

\. <

2.5.3.90 30 Cootribu'içõe. Divena. 300,00 105.254,00
I

/ Total da. Receita. de Capital 121.20�!00 294.132,88
.

Total da Receita Orçamentária 535.000;',0 712,020,03

Extra-Orçamdntária .�31 Co tr buiçõe. de Previdência Social INES 12.00'0.00 8.126,86
32 S,élário Familia 3.000,00 =k===

/1 TOTAL DAS RECEITAS 7�.146,89
Saldo. do enrcício anterior \

/
Em Caixa '\
&&�. \-

Em poder de re.poo�ávei.
,

\
,
I T o T A L G_.;...E_R_A_L .....__• """!"

/. Major Vieira, 30 de setembro de 1974.

.teinald� Crestani Contado,f Victor Borges •

f

r

50,00

100,00 931,44

100,00 280,00

90.000,00
2.800,00

25.000.00
50,00

122.631,09
2.113,45

16.224,06

1.500,00
100,00

.2.500,00

456,63

610,14

Receitai de Cemitériol
Outra. Receita.

/200,00 314.60
800,00 1.346.06

413.800,00 417.887,15

200,00 113.220,00

200,00 222,50

!

723,80'
239,60.
59,12

2.915,45
1.171,09
323,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE
,

DESENVOLV'MENTO FtORESTAL
Portaria D.O 414-P

931.U

280,00

17.769,46 140.400,55
63661 2.740,06

16.224,06

36.454,5" 298.199,M

435,68

182,80

892,31

792,9'"

o Presidente do Instituto Brasileiro de Desen·
volvimento Florestal, no U80 de atribuições que lhe
confere o inciso II, do artigo 23, do ���entoaprovado pelo. Decreto n.? 62.018, .de 29/�-6'? e,

. .Çonsiderando a solicitação formu!adat-pela Co-
missão Coordenadora. das Exportações d�jErva-Mate
�CERMATE), em reunião -realizada no dila 7 do cor

rente, na cidade de Porto Alegre • R�!
RESOLVE: >t'

Art. 1.° - são fixados os/�reços mínimos
abaixo discriminados para export�ção de erva-mate
beneficiada I com destino ao mEl/cado do Chile, por
tonelada, FOB, para pagamento pontra crédito bancário
irrevogável ou mediante a a�ertura de crédito com

letras de até 180 dias. )'
:.'

Beneficiada Tipo PC·f
,;

A granel, accndtcíonada 'oem bolsas de
5 a 30 quilos ....•; . US$ 510,00 por tonelade.

.
Beoeflciada TipO: PC5

A granal, acoodici9'�ada em bolsas de
5 a 30 quilos .. l/' .... US$ 470,00 por tonelada.

.Y

Art. 2.° -lIOs contratos de vendas fechados

anteriormente/A vigência desta Portaria serão 'reco
ohecidos e v_")idos 08 forma em que foram estipulados,
desde que ",,.tnparados por Carta de Crédito e regis
trados ne�e .Insntuto.

Artf3.o - Esta Portaria entra em vigor nesta
data r�/ogada a Portaria ,D.· 3979 DEM e demais

disp�,�ões err, contrárto.

//RiO de Janelro, Ú de �utubro de 197.4.
.

Osvaldo Bastos de 'Menezes
Presidente Substituto

..

Pia União de Santo Antonio

-�eelege diretoria
ComuniC8nos�e foi re�leita e empossada a Dire
toria da Pia U2�de Santo Antonio, mantenedora
da Casa Dr. Rolao� L. Malucelli, que regerá. os
destinos da Entidade no biênio. 74/76 e que está
assim constituida:

Diretor': Frei Vitsijno Turcato
Presideote: Nereid'à\Cherem Côrte
Vice Presidente: Zild Soares Corrêa
La Secretária: Arltte arta Voigt.
2.a Secretária: Maria Sto kJer Pinto
1.a Tesoureira: Ana D. O. Wendt
2. a

-

TesouÍ'ei�a: Paulioa Humenhuk
. \

• I57,20 371,8Q
1.346,06

57.4U,30 475.331,45

113.220,00

222,50

7.615,49 60.171,69
22.880.18

49,93 49,93

16.000.00 121.254.00

23666.42 317.798,30

81,HI9,72 793.129,75

1.114,60 ' 9.241,52

82.%24,38 802.371,27

1.368,94
11.878,701

815.618,95

\

Prefeito Municipal

REGISTRO CIVIL
EDITAIS

E DARCI PAUL, escrevente Juramentada do
5.° Dist tto �e Pínheíros, Comarca de Canoínhas,
E9tado d Saata Catarina.

Fez s er que' preténdEtID casar:

SEFRE O STEIDEL e MARIA NATALIA MA·
CHADO.
Ele natural d Timbozinho, S.C., nascido em 4 de
mato de 1945, a ricultor, solteiro, domícíüsdo em

Campo dos Ponte deste Dísteíto, filho de Ernesto
Steidel e Maria Pe eira Guimarães.
EIs natural de Cam dos Pontes, s.e .. nascida em
23 de abril de 1945, o lar, solteira, domiciliada em

Campo -dos Pontes,' de e Distrito, f.lha de Lucidia
Machado.

.

rosa GONÇALVES E OLIVEIRA e HELENA
DE PAULA.
Ele natural de Barra Mansa, S.C., -nascído em 7 de
jaoeiro de 1938, agricultor, -8 lteiro, domiciliado em'
Aparecida, deste Distrito, filho e Gínelter Gonçalves
de Oliveira e Madalena Vieira

.�.rtins.
o

.

Ela natural de TaquarizaJ, s.e., oascida fim 3 de
outubro de 1943, do lar, solteir, domiciliada em

Aparecída, deste Distrito, filha d José de Paula e

Mercedes Alve� da Silva, já falecid,\ .

'

Apresentaram os documeotos eX�ldos pelo Có
digo Civil, art. 180.' Se alguém tiver

�OheCimentode existir algum impedimeto legal, cuse-o para
fios de direito .

Pinhe,iros, 28 de outubro de 1674.

SILVETE "DARC!

"PA,UL
- Escrevente Jur�entad'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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= Luvas _ C�paéêtes ._ Extintores' _ Óculos de Segurança �
� / .

�
I � pr�;uro Müller, 514 � Fone, 277 - (Prédio do Foto Jóão)

.
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de

VIEIRj\
mês de SETEMB'RO de 1974

. ,

/

Discriminação da; D�pela por 0.r- I I R E A/L I Z A DA.'
iii DOTAÇÃO Até Ó mê�/r:' Do mês I T O T A L,gios do .Governo e A �inistração Cr"

.

CrI Cr$
�====�========���/�.�==��==���==

fi,

Orçamentária '..;(>'
1 • Câ!Dsra dOI Vereadoru

.

24050,00 /9.079,46
2 • Gablnete do Prefeito 42 100,00//22.632.303 • Secretaria Geral 23.360,00' 15.144,84
4 • Setor de Contabilidade 104 180.,Ob 41.744,07
5 • Setor de Segurança pública 4.��G;·�0 2�622,50
6 • Setor de Saúde Pública 20.:;'tÓO,00 11.028.22
7 • Setor .de Educação e Cultora

.

�tn�90,oo 46.853,70
8 • Setor, do Fomento Agropec. 45.720,00

.

6.431,20
9 • Serviçoe Urbanoe :,'216.100,00 8.758,41

10 • Serviçol' de Obr81 e Viação •. D.M.E.R, j/
32.500,00 234854.80

Total da Deepeea Orçament�ha 399.149,56

Extra ..Orçament�J'IQ /
• Previdência Social ._ I.N.P.S. /'

2 • �alário ��wíii.a·
.

;
i .

Crédltol AdlClonlUl .'

," .:1

./ Sub- total
. .'1

; RE'8TOS A PAGAR
Do exercício de 1973 �'/

,� f"-

Total da De.pela,' xtra- Orçamentárh�
TOT t/ DAS DESPESAS 550.000.00

1271,24
3.098.52
1.211,82
5,660,06
380,00
265,00

8742,90
1.381,60
1.068,77

30.520.76

53600,67

10350,70
25.730.82
16.356,66
47.404,13
3.002,50
11.293,22
55.596.60
·7.812,.80
9.827,24

265.375,56
452,750.23

.\

257.182,37 13.144,65 270.297.02

30.47<29 _

26s,,656.66 13114.65

664.ã1t6,22 66 715.32 =7=31=.5=2=1.5='
\

-\
.

\ 8497,19

2:����:��\... 63,47 .

21656,64.
2.172,77

49.99
215,22

6.797.10
1.85%,31

15.137,44 . 75.600,22 84 09741

8474.29

Fundos
EM CAIXA

Na Telouraria .

EM BANCOS
Banco do Brasil S. A.

(/;' cl F. R. N. .

Banco do Brasií S. A.. ]Fundo de Participação dOI Munic.
Banco do Breeil S. ,

.• e] Movimento
.

Banco do

Eltad�'
� Santa Catarina • cl Movimento

Banco Bra·.i1eir� ,�� Descontoe 8. A... elMov!mentoBanco Sul Bra. ena S. A .• cf MOVimento
Banco Sul Br> 'Íleiro SIA Dep. de Diverlal. Origene
Baoco do E. ,e; de Sta. Cat.. Contfl/5 S. Tranlp.
Bando do .'t. de Sta, Cato '_ Conte/3 "T. R. U.'�
J3snco dar It. de Sta. Cat.· Conta/4 (Escola)

.' 'I

;/ TÓTAL GERAL
-----------------------------------------------

\

550.000,00 815.618,95
.

Major Vieira, 30 de setembro de 1974.
I

Reinaldo Crestani - Contador Vi9tor Borges • Prefeito Municipal

I.... ••••••B•••B••�.�••Bm.�B•••••R�1
.1 Participe do crescimento de sua cidade pagando I
I ,;__-- em' .dla seus IMPOSlÇ>S -I
I Prefeitura Municipal de Canolnhas I
••••••••••••••••••m•••••••••••••••••••

A Firma BASILIO BOMENHOK & elA.
LrDA., - Revendedores 'ORD� está
admitindo para seu Quadro ;.te fun
cionários, 08 seguintes elémentos:

Uma Recep'cionista - que . possua .'os seguintes re

I quiSitos: boa ;;rên�ia, datilógr�Fa, curso ginasial
completo, Facilidade no trato com clientes.

\

Um Recepcion�sta para Oficina - com os se

guintes requisitos: noção' geral de' mecânica, curso

ginasial completo, Facilida'�e no trato com clientes,
quites com o Serviço Militar.

. /
Um E ncarregado para Posto -' que tenha curso

ginasial 'completo, loções sobre postos de combus·
- ,/ .

.

tíveis, Facilidade �m cêlculos.
/ .

" .

Um Auxiliar de ,Escritório - que tenha curso gi·
na�ial

.

comple�b, datilograFia, com prática em servi-

ços gerais Q� escritório:
'

li
Mecânicos ./ com noções completas sobre linha de

veículos/FORD e WILLYS, quites com o Serviço
Militar/

)'
1
t

, /
!
./
./
li
I

Salários compatíveis com as aptidões.
, I

Inútil apresentar-se sem os requisitos
.

solicitados.
'

TRATAR DO horário cômercial à Rua Vidal Ramos. '203
.

«Organizacão
, ,

etecap Ltda.»
Propulsion a por vigorosa vontade.de bem atender
'e volumosa.bagagem de experiência de 'seus compo
-nentes, a Org,anização Matecap Ltda., estabelecida
à Rua Felipe\ Schmidt, 387, no Prédio Clemente
Pieczarka, ao \\ado do Doce Mundo, baseada nos

princípios de h\nestidade e' dedicação ao, trabalho,
está atendendo o� -ínteresses do povo Canoínhense
na matéria que s��e:Advocacia:. Planejamentos - Direito'. Trabalhista,

Inventã�io .:. Que'stões • Desquites -.
.

Contrato,
- Cobranças - etc;

Cont�bilidade:
.

Abertara de firmas - Escrituração

Tribut� " Análise de balanços;

Imobiliária: Vendas e l�cações de ca�as. lotes ur

banos e

terrei"
os rurais, apartamentos. etc;

Desenho e, Topog'rafia:
\

oteamentos, medições de
," t rrenos urbanos e rurais,
,

.' Pl ojetos de construções,
.

_ 'cr��llizes, mapas e cópias;

Despachante: Pretmchimento\de guias diversas. tcs

xa rodoviária y.nica, declaração de

rendimentos, enc\tminhamento de pa
. péis para Cartei,8 de Motorista e

Identidade.

escritu�s
e registro de

armas e aposentad ias; ,

Seguros em geral .
.

Clas'sificação de pessoal para em, rasas

COM
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CORREIO DO 'NORTE 09.11-1974

Notícias de Pap8ndnva
Escreveu: Esmer21dino M. Almeida

Rodeio Crioulo
Será hoje e amanhã, dia 9 e 10 o maior Rodeio Crioulo de

todos os tempos. Papanduva está convidando' os afeiçoados para
participarem da grandiosa festa do «Tropeiro Velho». O programa
consta de: Gineteada, Tiros de laço, Fandangos, Danças Gauches
eas, Poesias, Trovas, tudo a cargo do famoso, Centro Cultural de
de Danças de Vacaria, R.G.S. e tem mais, também se. fllrá pre
sente o famoso Conjunto Caudilhos, também de Vacaria, R.G.S,
que será o responsâvel pela animação musical da festa cuja
promoção está ,sendo organizada pelo «G.T.G TROPEIRO VEL.HOl>O aprasível e otimo terreno escolhido para as diversas competi
ções típicas, melhor não poderia ser. Caravanas especiais do
estado do Rio Grande do Sul, já confirmaram presenças em Pa
panduva e também sua ativa participação nas variadas competi
ções. V.aliosos prêmios serão conferidos aos vencedores das pro
vas disputadas.

Ano Santo e Peregrinação a Caçador'
O Ano Santo de 1974 será condignamente reverenciado

pela paróquia de Papanduva inclusive de sua Comunidade. Uma
comissão integrada pelo Pe. Vigário está organizando uma pere
grtnacão a Caçador sede da Diocese a que pertence nossa Paróquia.
A caravana de romeiros partirá. de Papanduva dia 1.° de dezem
bro próximo com destino a Caçador. Irão ônibus especiais e
diversas famílias com suas respectivas conduções. Naquele dia
será dada uma benção especial ao mundo todo por Sua Santidade
o Papa Paulo VI com Indulgência Plenária por ocasião do início
das comemorações do Ano Santo. As pessoas .que desejarem
participar da romaria, poderão dar seus nomes ao Pe. Vigário
para a devida ,reserva de lugares. E desejo do nosso Bispo, Dom
ortando Dotti, que todas as Paróquias de sua Diocese estejam
representadas naquele Santo dia de ação de graças. O ônibus
regressará no mesmo dia.

Deputados AroMo e Tberézio visitam interior
Os deputados, Dr. Aroldo C. de Carvalho e Benedito The

rézio Netto, estiveram dias 20 e 21 percorrendo o interior do
munícíplo de Papanduva, visitando velhos amigos e Ieaís correli
gionário". Tanto Aroído como Therézio são pessoas por demais
conhecidas dos munícipes papanduvenses, razão pela qual são
recebidos com cordialidade e atenção especial. l'�mbos já com
um lastro de bons serviços prestados em todos os setores do
município foram bem sucedidos na sua peregrinação política pelo
interior. Nossa cidade deverá receber brevemente a visita dos
ilustres homens públicos de quem nossa Papanduva já tem rece
bido substanciais auxtlíos, e assim, eles não vem de mãos vazias
se apresentar ao seu eleitorado e correligionários amigos.

Dr. Juiz Elei'tora], dia. 9, aqui
Estará em Papanduva, Boje, o Dr. Genesio Nolli, MM. Juiz

Eleitoral da 38.& Zona . Na ocasião será entregue as Urnas lacra
das e o respectivo material a ser usado no dia das eleições que
serão realizadas dia 15 de novembro. A presença dos Presidentes
de secção será íudí spensável devendo também. se fazer presentes
os respectivos mesários. A reunião será no clube da' Sociedade
Hípica. Também será esclarecida a forma legal do uso de viatu
ras públicas que deverão transportar eleitores das zonas rurais
já que é proibido o transporte de eleitores por carros particula
res, sendo estes somente úsadós para as íamüíae dos respectivos
donos.

Glamour: Festa Nacional ano 74 .••
Tudo pronto: decoração bolada, convites feitos (para Rio e

São Paulo) quase todos os clubes já apresentaram suas candida
tas. Estão na reta Iínal os preparativos para a noitada' mais ele
gante do ano. Tendo como patronesses de honra D. Diva Gomes
-I esposa do Governador, Emilío Gomes) D. Lourdes Canet (esposa
do futuro Governador Jayme Canet Junior) D. lucia Alves Cor
reia (esposa do General Samuel Alves Correia) e O. Martnha,
Souza Mendes (esposa do brigarleiro Nelson de Souza Mendes,
comandante da E.O.E.I.G.) e como «Patroueases» as 10 mulheres
mais elegantes do Paraná e as 19 senhoritas mais elegantes. A
festa da GIamour promete ser a noite das personalidades para
naenses. A noitada, que este ano será patrocinada pela «Gazeta
do Povo», Tv-Canal 12, Rádio «Bedois», Revista Fatos e Fotos
será notícia nacional: já convidei «Carlos Swaun», .

de o Globo,
J08é Rodolpho Câmara (da Manchete) e Giba Um, de «Ultima Hora».
Promoção de Dino AlmeIda, contando com apoio publicitário da:
"General Motors do Brasil» (Opala e Chevette], através de seus
revendedores: Casa Nickel. Dípave e S A. Zacarias. Também na
berlíuría: Shell do Brasil, Paranatur, Max Factor e outros que es
tão vindo. :'l.R. Será no Clube Curitibano a mais badalada pro
moção social do ano.

A gente do !\'Iobral visita Papanduva
Dia 23 do mês, p.p. esteve em Papanduva a sra. Zaida

Maneur, MD. Agente de Mobilização do MOBH.AL (Movimento
Brasileiro de Alfabetização l. Na oportunidade manteve contatos
com o senhor Prefeito Municipal, 'Coordenador Local dê Educa
ção e outras autoridades municipais e estaduais, cuja finalidade
foi elaborar novo convênio para recrutamento de pessoas anal
fabetas, para receberem o aprimoramento do ensíno, libertando-se
assim do analfabetismo. A Supervísora de Área acompanhou a

Agente de Mobilização ocasião em que, visitaram diversas esco
las do interior do munlcípío,

Passarela da Sociedade
Dia 1.0 festejou niver a elegante srta. Beatriz, filha do. distinto casal, sr. Albaro (Donílda] Costa de Morais. Ele Vereador

da Arena e industrial. A aniversariante recebeu felicitações em
sua residência onde foram recepcionados os presentes.

Também na mesma data completou niver a sra. Ione,
vírtuosa esposa do sr. Alfeu Tabalipa, proprietário do Restau
rante Matinhos. Muitos foram os eumprímentos para a bondosa
senhora.

Jackson S. Krieck, filho do casal, Renato (Nilza) Kríeek,
completou mais um niver dia 1°. A mirim-guarda respondeu pre-
sente na sua festinha nataíícía.

.

Dia 4 completou mais um ano de sua feliz e preciosa
existência a era. Leonor, virtuosa esposa do sr, João Sonaglío,
proprietario do Restaurante Farroupilha. Muita alegria para a
grande família Sonaglio a festiva data natalícia de Dona Leonor.

Dia � festejou niver a sra. Rosí . Maria, esposa do Srgto.Jamir Carvalho, MD. Delegado de Policia. A distinta senhora que
desfruta de sólida amizade entre a comunidade toda, na sua fes
tiva data natalícia recebeu as mais justas demonstrações de
amizade e carinho.

Ontem quem festejou idade. nova foi o jovem José Nivaldo'
T. de Almeida, filho do sr. Nivaldo de Almeida. O aniversariante
industrial e elemento de destaque na «Society» local, recepcíonou
o� amigos com um aprimorado coquetel que foi multo badalado.

Também na mesmadata festejou niver o jovem estudante,
Osmar Gruber, filho do sr. Aristides (Leonor) Gruber, fazendeiro
e pecuarista. O Osmar recebeu colegas em sua bela residência
onde foram recepcionados pelo nataliciante.

Hoje uma data muito feliz para a familia Furtado, é que a
bondosa sra., d.a Joana Kolher Furtado virtuosa esposa do sr.
Paulinó Furtado está completando mais um feliz aniversario. A
veneranda senhora por seus dotes de bondade recebera os mais
justos e merecidos cumprimentos de amigas e admiradores.

Sirlei Fatima Malakovski, também hoje, colhendo mais uma
flor no alegre jardim' de sua vida, filha do distinto casal .s�.
Victor (Cacilda) Malakovski, ele do alto c?mércio local. As f.elIci
tacões pontificarão em alto estilo para a Simpática aniversariante
que na sua residência recepcionará os amiguinhos e colegas.

Na mesma data festejando mais um ano de vida a sra,
Nazir M. Kulcheski esposa do sr. Miguel Kulcheski, fiscal da Pre
feitura Municipal. �uitos serão os cumprimentos que recebera a

bondosa senhora.

Amanhã quem estara festejando idade nova é a

Professora Maris Adelina Furtado, esposa do sr. Ma
noel Furtado, presidente do MDB, também do alto
comércio. Muitas serão as provas de amizade que
recebera a aniversariante na sua festiva data natalícia.

Dia 11, completando mais um ano de sua precio
sa existência o sr. Álbaro Dias de Morais, Vereador
da Arena e abastado pecuarista local. Cidadão de
raras virtudes, recebera dos amigos e admíradores
as mais expressivas demonstrações de amizade e

consideração.

•
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1••��••�E��.�m�m••••••••�.m••••••••E.�.E•••m�••B••am••••Bm•••H�1I D Aproveite agora a maior «Festa de Ve�dasc»--"neste1nído de fim de =I E ano. Compre tudo (om Red,-uçã'ô'--de Preços, na maior II N promoção da Çi.da�ae, acompanhando a redu�ão do IPI I. -

.I E BEFRI6ERAD�SÚL a luz e a gás �. 6 E. Prosdócimo e AdmiraI I
i � �E N E LA R FACILITA SUA COMPRA II R I M A T R I Z: São Mateus do Sul '. r I L I A L: Bua Vidal Ramos, 920 • Fone, 185

. I.m.em���B�.�.em�••eEm.�.Rm�••••m••�•••••••••••••••••••••••••••••

Curriculun-Vitae de

Benedito Tberézio de Carvalho Netto
ou Tberézio de Carvalho

Nasceu na çidade 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 Tberézio de Carvalho

Laila Maria Prohmann de Carvalho
Aroldo Prohmarin de Carvalhe
Lélia de Lourdes Prohmann de Carvalho.

Cursou o primário no Grupo Escolar Almirante Barroso;
Ginásio no Colégio do Internato Paranaense;
Científico no Colégio Estadual do Paraná, na cidade de
Curitiba;
Cursou Farmácia e Iormou-se em 1954, na Universidade
Federal do Paraná" Curitiba;
Exerceu a profissão de farmacêutico na cidade de Ca
noínhas;
�leito vereador pela Ex-UDN à' 'Câmara Municipal deCanoínhas ria legislatura de 1962 a t965;

.

Eleito Prefeito da cidade de Canoínhas em 1965, exer
cendo o cargo até 31 de janeiro de 1969;
Eleito Deputado Estadual pela Aliança Renovadora
Nacional - ARENA, pela região Norte do F;stado
na legislatura de 1970 a 31 de janeiro de \975;
Na Assembléia Legislativa foi escolhido Vice-Lider da
ARENA, exercendo a liderança substituindo
colega falecído;

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 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

Canoinhas, agosto de 1974.

Aniversariantes
da Semana
Dia 09

A srta. Terezinha Schulka;
os jovens: Heron Peixoto' e
Edgard Tremei.

Dia 10
As senhoras: lrmengard es»
posa do sr. Hugo Peixoto e
Anita esposa do sr. Alfredo
Paulo; o senhor Daniel War.
denski.

Dia 11
A viúva dona Maria Iracema
Fedalto; a sra. Helma esposa
da sr. Wlegando Wiese; o
senhor Carlos Mulbauer; a
S1 ta. Arlete Grosskopt, 03

jovens: Amilton Tomporoski
e Edson Michêl.

Dia 12
A sra. lusni Terezinha es

posa do senhor Bernardino
Schuppel; os jovens: Haroldo
Mohr, Anuar Cador e Edgard
Mayer.

Dia 13
As senhoras: Luiza �sposa
do sr, Raimundo Preissler e

Elvira esposa do sr, Seze»
treâo Voigt; o sr. Nicolau
Bu,gardt.

Ola 14
As senhoritas: Carmem Lucia
C. Carvalho residente em B, a
sítio, Leda Seleme e élizabet
Grosskopt; o menino Mauricio
tilho do sr. Aloisio Partala.\ ,

Ola 15
As sras: Marta esposa do
sr. Alfredo Trapp e Jandira
esposa do sr, Vivaldo Todt;
os senhores: Aloisio Pertsla e
Germano Bovestortt.

Dia 16
O sr, Valeria Silva; II Srta.
Wilma Ziemann.

Dia 17
As senhoritas: Sonia Maria e

Solange Maria Friedrich
(gemeas).

Dia 18
Os senhores: Esmeraldino
Maia de Almeida residente
em Papanduuà e Walmor
Furtado; a srta. Irma Roesler;
os [ooens: Clércio Tremei e
Luiz José Borges residente
em Maior Vieira.

Dh",19
O jovem Mario Eloy Sidorek.

Dia 20
A sra. Tecla esposa do sr.
Vigando Prust; as srtas.:
Deisv Maria Burgardt e Zilda
Mülbauer.

Dia 21
As senhoras: Bettv esposa
do sr. AclAbdala [osé e Esther
esposa do sr. Orlando Olsen;
o jovem Argos Rudolt; a me
nina Ioenir Maria tilha do
Sr. Miguel Andreczeuecz.

Ola 22
A sra. Rosa esposa do sr.

Alfredo Roesler; a senhorita
Ma,.ouva Fatlgatter; o jovem
Luiz Trapp.

'

Aos snioesariantes nossos

cumprimentos.

ESCLARECIMENTO
ESTUDANTES E

NECESSÁRIO
"

SEUS
AOS

FAMILIARES
Um esclarecimento se faz necessário agora, com vistas ao

pleito do próximo dia 15 e em decorrência de certas exploraçõeshavidas por aí, principalmente no setor educacíenal,
Quando falamos em educação, muito devemos ao ex-Governador dr. lvo Silveira, senão vejamos:
Foi no seu governo, que foi adquirido dos Irmãos Maris

tas o Ginásio Santa Cruz, após estadualizado e tornando o ensino
ginasial gratuito;

Foi ainda no seu governo, que foi criado o Cientifico no
mesmo estebelecimento, hoje COLÉGIOESTADU .\L SANTA CRUZ;

Foi também no governo IVO SILVEIRA que foi construido
com ajuda do Estado, o Colégio Comercial, em imóvel adquirido
com verba conseguida no MEC, pelo Deputado AROLDO CAR
VALHO;
Nos demais setores, devemos ainda ao governo de IVO SILVEIRA, a
coastruçãe do nosso moderno Forum e 6 solução definitiva do
problema energético, fator principal do nosso .stual desenvolvi
mente, afora a construção de outras unidades escolares em nosso
interior.

.

Assim, no próximo dia 15, antes de votar, pense, medite
e decida em fsvor da ARENA - IVO SIL\T1l:IRA para o SENADO;
AROLDO CARVALHO, para CÂMARA FEDERAL E THERÉZIO
para a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

faleceu ex-Prefeito dr. Ivo d'Aquino
Faleceu dia 28 último" no. Rio de Janeiro onde residia o

ex-Prefeito de Canoínhas, no período de 1922 a 1926, dr. Ivo
d'Aquino Fonseca, deíxando uma grande folha de serviços ao país.Seu corpo foi transladado para Florianópolis, velado na Assembléia
Legislativa e sepultado no Cemitério local, no jazigo da familia,
falando na ocasião o Presidente da Ordem dos Advogados do
Estado, dr. João Schaffer e o Deputado Fernando Bastos. O Pre
feito sr, Alfredo de Oliveira Gsrcíndo, tão logo soube o infausto
acontecimento, telegrafou à família enlutada enviando os pesares
de todos os canciohenses e decretou luto oficial por 3 dias.

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
,

Porlaria D.O 413-P .,/O Presidente do Instituto Brsstletro de Desenvolvimento
Florestal, no uso de atribuições que lhe confere o ).o6'iso II, do
artigo 23, do Regimento aprovado pelo Dee>retq./Ó.o 62.(118 de
29-12-67, e, .;/

/'Considerando a solicitação formulada péla Comissão Co-
ordenadora das Exposícões de Erva-Mate (CE,RMATE), em reunião
realizada dia 7 do corrente mês na cidade/de Porto Alegre, RS,,

RESOLVE: ",?;'"
Art. }.o - são fixados os preços mínimos abaixo discri

minados, para exportação da erva-mate beneficiada com destino
ao mercado uruguaio, por tonelada, FOB, via terrestre posto na
fronteira para pagamento cont,r:8" crédito bancário irrevogável ou
mediante a abertura de crédi,t6 com letras de até 180 dias,�.

Erva-Mate Beneficip;da tipo PU 1
A granel aeondícíoneda ,�th bolsas de

.

5 a 30 quilos . . . ,,(. . . . • US$ pOO.OO por tonelada.
Em pacotes de 1 e � quilos . . . . US$ 520,00 por tonelada.

Erv8-Mate.�Cancheada Tipos CCl e CBl
A granel em 8!l.:�Ô's de anlnhegem ou de algodão de
60 quilos . i'. . . . . . . . . US$ 460,00 por tonelada.

k"/
ArU"2.o ;_ Os contratos de vendas fechados anteriormente

à vjgên�i§l:7desta Portaria, serão reconhecidos e válidos na forma
em <];!,r'foram estipulados, desde que, ampar,ados por carta de
crédito II! registrados neste Instituto.

.Art. 3.°, - Esta Portaria entra em vigor 'nesta data, re

vogadll a Portaria n.? 4007-DEM e demais disposições em contrárto.
Rio de Jan�iro, 14 de outubro de 1974:

Osvaldo Bastos de Menezes - Presidente Substituto

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




