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Ctiônsi e
Enéas AI{)aná:Zio

É das Alterosas que nos chega o primeiro livro
�e. GABRI�� .BICALHO. Mineiro que estabeleceu com
animo defínítívo, com? sede do seu poetar, a cidade de
Ponte N:ova, o bancário se revela, um poeta, difícil já
na palavra;-título de s�a obra. <Críânsía», âncía de
criar, desejo de. .produzír e novo e o perene. 'E ele o
consegue, atíngíndo desde o leitor até o crítico sutil e
exigente.

.

Geométrico na composição, é na voz do poeta
maldito EZRA POUND, que adverte quem penetra seus
versos: "Para começar do começo, vocês provavelmen
te sabem. que há uma linguagem falada e uma Iíngua
ge?I eseníta e q�e há duas espécies de linguagem es-
eríta, uma baseada no som e outra na vísta.s

.

Visualizâmo-lo em « Ausêncía»:
O

longo espaço
entre

a sombra e o passo.
Na juventude dos seus' vinte e seis anos BICA

LHO é poeta autêntico, daqueles que - como' afirma.
BUENO DE RIVERA - irão ficar. '«Fica, escreve o crí-

.

tico, p.ela originalidade sem tendências exíbíeíonístas,
pela riqueza dos temas e pela vocação visceral do
poeta nato. '>

.

.

Com trabalhos publicados no «Jornal do Povo'>
(Ponte Nova), no "Suplemento Literário de Minas Ge
rais" (Belo Horizont�) e na "Tribuna, da' Imprensa"
(Rio); obteve com o livro agora publicado Menção Es
pecial- de Poesia, no Concurso Fernando Chínaglía II,
realizado na Guanabara. Participou da Antologia "Vôo
Vetor», organizada pela Editora do Escritor (São Paulo,
1974).

O volume, que tem capa de MÁRCIO SAMPAIO, é
dividido em «exercícios», começando pelo último, em

contagem regressiva.
/

Mas em todos eles ressalta o dom de criar, ãn-
sía de libertação, fuga à angústia esmagadora do vo

vocábulo. Com talento, faz dos obstáculos asfixiantes
motivo de valoração inigualável de sua poesia:

, I Três reis
tIreis magtrjos
caminham de estrela
e fé

Da retina à imagem
o canhão !!.z/para

.

Paz/sei
pó/r tanta desgraça
pó/r tanta desgraça
pás/sei
--._--

Eis «Críãnsía», livro revelador, livro pureza. Li
vro de onde desviamos os, olhos para fitar pontos invi
síveis no ínfíníto. Pontos que se materializam em bele
za nunca antes suspeitada.

Sindicato Rural de Canoinhas
EDITAL

Tend transcorrido 15 dias da reálização' das eleições
para os cargos e Diretoria, Conselho Frscal e D@lt'gados Repre
sentantes enio'-havendo recursos quanto ao resultaoo do refertde

pleito, comunicn a'b, senhores Associa::tos terem sido elt'itos .

PARA DIRETORIA>",,- ". SUPLENTES:
Ewaldo Zipperer .,'>,., .Jair Côrte

Leopoldo Fallgatter

�
Alfredo Scultetus

.

Waldemi�o C. Noernberg· Guilherme Goestemeler Sb.o

PARA CONSELHO FI�CAL \�UPLENTES
Alceu Noernberg :tt·rancisco Bayel.
Antonio Tokarski R',\dolfo . L1DzID:ler
Vicente Novak Ke:auQml Inushí

DELEGADOS REPRESENT. SUP�TES'
Ewaldo Zipperer Jair Côr,�Waldemiro C. Noernberg Leopoldo �llgatter

Tendo ficado marcado o dia 03 de de�mbro. de. 1974, às

14 horas, para pOSSe! dos novos di�igpntes de�e Síndícsto, em.
sua sede. Conclamamos Oi srs, AssocIados a com�recere.m, para

lDaior brilho do referído ato., \
Canoinhas, 02 de dezembro de 1974.

"

EWALDO ZIPPERER
Presidente do Sindíceto Rural de Csnoinhas

-:-. C O N V I T E
O GREMIO xv DE JULHO VEM POR

lMTER.MÉDIO D�STE CONVIDAR V. Sa. E

EXMA. FAMÍLIA PARA, PARTICiPAREM DO
.

s» BAILE DO CHOPP A REALIZAR-SE
DIA: 14-12.-74 LOCAL: 5.6.0.

,

MÚSICA:
.

BANDA TURECK
ÕÔiiiii iiiiiõi___

--_
-

An� XXVIII Canoil\hu - Santa Catarina, 07 d� dezembro d� 1974, - Número 1300

ÇAIXA POSTAL, 2

Diretor,: Rubens Rlbeirà da Silva
FONE. 128 CIRCULA AOS SABADOS

Informatiyo do Sindicato
Rural de (anoinhas
A dinâmica diretoria do "

Sindicato Rural de Canoinhas,
em maís uma elogiável e ar

rojada medida, colocou em
circulação o seu informativo,
«Informativo do Sindicato Ru
ral de Canolnhas>" num diá
logo mensal, dizendo tudo
sobre o sindicalismo e os

problemas e soluções ao ho
mem do campo. Esperamos
que todos os associados apo
iem e prestigiem a iniciativa"
que irá beneficiar e orien
tar, antes de mais nada" aos

nossos agricultores e ería-'
dores.

'

Edi�ão Natalina
Estamos no trabalho de

,

uma edição natalina que de
I verá circular dia 24 próximo,
terça-feira, aceitando assim
a publicação de mensagens
alusivas.

Os interessados deverão,
procurar a nossa redação,
até o dia 18, no horário co
mercial.

Médico, dr. Saulo
Carvalho Filho

Canoinhas contarâ com

mais �m médic�, na pessoa
d6 jovem �r. Saulo Carva
lho Filho, filhó do conhe
cido advogado dr. Saulo
Carvalho e exma. esposa,
sra. Paula S. Carvalho,
cuj a forma t.ur-a dar - se - á Idia 11 próximo, pela Uni
versidade Federal do Para
ná, com o seguinte programa:

.

dia 11, às 11 h: Cerimônia
Ecumênica, no Circulo Mi
li tar do Paraná, no Ginásio
de Esportes; dia 12, às
20,30 h: Sessão Solene no

Ginásio 'de Esportes do'
Tarumã.

Os convidados para a for
matura serão recepcionados
pelo� pais do formand�, no
Salão de Festas da Gracio
sa Coutry Club, em Curiti
ba, dia 12, pelas 22 horas.

Ao jovem nédico Saulinho,
como é conhecido na inti
midade e que brilhou em

toda a sua vida escolar,
os nossos cumprimentos e

também aOS seus pais e

familiares.

Segundo informes, o novo

esculápio só virá servir
a sua terra, após curso de
especialização que reali
zará no próximo ano.

Formatura
Ainda em Curitiba, pela

Faculdade
.

de Enge:qharia
.

Química, da Universidade Fe
deral do Paraná, colará
grau, em engeJ1'!',arià quími
ca, o jovem .canoínhenss, dr.
Edilson Matos Novak, filho
de Moacir Novak e éxma .

esposa. Nossos cumprimentos
ao formando' e seus familia
res.

MUNiCípIOS
A CONTRAIR

AUTORIZADOS
EMPRÉSTIMOS

Brasilia (SDIRP) - A Comissão de Economia do Se
nado Federal aprovou autorização para que as Prefeituras
de Colorado (RS), Gabriel Monteiro (SP), Campo 'Limpo Pau
lista (SP) e Oanoínhas (SC) elevem o montante de sua dívi
da consolidada, com o que poderão contrair empréstimos
para a realização de obras públicas. ,

Os empréstimos serão utilizados na construção de
novas instalações para a administração em Colorado, pavi
mentação em Gabriel Monteiro e Campo Limpo, e constru
ção de estação rodoviária em Canoínhas, no montante, res

pectivamente, de 600 mil cruzeiros, aoo mil, 4 milhões e 3
milhões de cruzeiros.

,

A sessão da Comissão de Economia fei presidida
pelo. Senador Magalhães Pinto (ARENA/Mm, Iuncíonando
como relatores os Senadores Helvídio Nunes (ARENA/PI),
Vasconcelos Torres (ARENA/RJ) e Luiz Cavalcante (ARE:
NA/AL).

Indústria Tresbarrense exporta
, Goma-laca para a Argentina

Esteve em visita. ao Prefeito José �elicio d.
Souza o industrial Estefano Wrublevski.

Seu Estafano que �steve em Buenos Ayres, mante
ve um cordial bate-papo com o sr. Prefeito.

Voltou bem impressionado com o progresso daquele
pais e com a popularidade de Izabelita, governante
da Argentina.

Mas, a noticia promissora que veio trazer ao

Prefei to, é a sua de.cisão de ampliar suas Lndús tr í.ae
no Bairr� São Cristóvão e, a de ter assegurada toda
sua produção dá Goma-laca, para venda no mercado
Argentino a preços bem mais' compensadores que o do
mercado nacional.

Inicia assim a i-ndústria tresbarrense a contr'i
buir com o as forçp nac í.ona l no sentido de obter divi
sas para o equilibrio da balança comercial.

De parabéns ,Três Barras.
de parabéns sr. Estefano Wruble'V'ski.

Atilio F·outana exaltado uo SeDado
Em sessão do Senado Federal, o Senador Lt"Qoir Vargas

regtstrou o fato de o ex-senador Atílio Fontana ter assumido
temporaríamente 0- governo de Senta ,Catarina, na ausência do
governador Colombo Machado Sales, em viagem de trabalho ao

continente europeu. Salientou a persooalidade de Atmo Fontana
quer corno homem da ínícíattvs privada, quer como homem pú-
blíco excepcional.

.

,

Para se sclidarizar com as palavras do Senador cateri
nense interferiram no debate a maioria dos colegas presentes,
entre eles Benjamin Farah, Antonio Carlos, Ruy Carneiro e

Guido Mondin.
'

Finalizando sua orsção o Senador Leonir Vargas afirmou
que Fontana se constituia <numa vida .de êxitos pessoais Da ini
ciativa privada, que não descurou nunca das suas responsabili
dades pare com a vida pública de Senta Catarina, a quem em

prestou a valia de sua li(terança stngular s.

FALECIMENTOS
Fa. 'teceu 5a. feira, pela manhã, com avançada

idade, a sra , ANISSA COUR:Y. viuva do saudoso Féres
Coury, cujo sepultamen�9, ba��.�te çQnQQrr14�1 tsi
efetuado na mesma tardê'. ,-- . ,

.

.

./-"

No esmsvà:l:a, faleceu em Curitiba, onde se en
-cont-r-ava eJ.!?["�tratamento, o conhecido comerciante sr ,

-

HENRIQ� ,='qICTOR BARTNICK, deixando ví uva , filhos e

netQft� Seu co rpo , t rasü adedo para. nossa cidade, na
Doi te de 5a. feira. foi sepultado onten, com grande
acompanhamento.

Nossos pesares, às familias �nlutadas.

NASCIMENTO
Reg�stramos o nascimento da garotinha RUBIA MARA,
filha do casal OSMAR (lOLANDA.) FALLGATT!R, ocor .

rido dia 4, na Maternidade do Hospital Sta. Cruz.
Aos papais e familiares, n�ssos Gumprimentos.
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!' EqnipamentofÍÍ�-Segurança i
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� Luva�Capacetes - Extintores - Óculos de Segurança' �
K Lauro Müller, 514 " Fone, 277 " (Prédio do Foto João) E
�
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vimento Brasileiro de Alfabetização .. MOBRAL

1974, Ano d�ação do Analfabetismo
-;

no Estado de�."
PARTlêf-PE!

� I
I

� I

li

Obras Concluídas
Rede de ibaltecimento
E.tado�;

do POltO do IBDF (convêoío).
inspetoria do' departanrénto de caça e peaca:

calçamento a paralelepípedo 00 Cemitério Municipal:
reveatimento Serra do Lueindo,
revestimento na [ocalidede de Imbuis (Bela V. do Toldo);
iluminação a mereúrio nal Praçal Laura Muller e

Osvaldo de Oliveira;
arborização da. rua. da cidade (200 eno):
extensão dOI cursoe do MOBRAL (convênio);
exteDlilo dOI lerviçol da CAFAse (ccnvênio],

.

inltalação da Guarda- Urbena Noturna (convêoio';
calçamento a paralelepípedo do pátio da Prefeitura;
avimentação at.fáltica de nove quadras;

te Itimento' eltrada de Velinhoe Cdiatr. Felipe Schmidt);
inste �o de brita:ior em Velinhos (Diste. Felipe

SChmidt�
..

'

,

iluminação úb'íca do Dietrito de Paula Pereira;
iluminação pú ,�a do Dístr, de Marcílio Dia. (convênio):
deetocamento 8gn�a de 321 alqueirei (2.0 ano);
cOOlervaçilo de eltra):j,� munlcipeís com conetrução de
novai pontes, pnotilbõe"{ bueiros com tubos;
inceutivos indnstriae (dosçê de imóveis);
aqui.ição de 4 tratoree de eatei�; .

construção de 1 (ums) ponte de "�ocreto sobre o rio

Agu.a. �erde (prolonga.mento da rua �Ia Pereira);
squmçau de 2 motoniveladorae «Huber- ,arco»;
aquilicão -I Hetro-Eecavadeira <Poclein»:
recuperação de torlal ai mâquínae rodoviáriali,
recuperação de 2 camlnhõee-ceçembae;
pavimentação alfáltica Dal Praçal Lauro Muller
Osvaldo de Oíiveira;
computação de dados eletrônicos:

.
Dova planta cadaetral;
novo código trihutârio;
aterro DO Rio da Areia de Cima (Oiltr. Bela V. do Toldo);

alargamento e abertura de DO • ruaI DO J. Esperançe:
alargamento da rua São Josê e v' inai.;

, extemão da iluminação pública;.

CODltrução 'do Giná.io de E.portel;
iDltalação de britador em Santd Leocâdia (D' .P, Pereira)
contlnuação da pavime�t!1ção adáltica da .oí dei .

muro de pedral Da fachada do Cemitério Munl
.

ai;
abc:tura de oenaie de drenagem no Çampo d'Agua e e;
pontesde concreto lebre o Rio Agua Verde (dual);
escole de alveneeía em Barra Maollll (Distr. Pinheiros]:
escola de alvenaria em Logeado (Distr, de Felipe Schmidt;
destocemento figrícola;'
reveltimento em Anta Gorda (Distr. Paula, Pereira.);,
laboratório de sementee de bátatal certificada. (incent.);
conltrução do Cenolnhee Palaoe Hotel (Incentivo);
cónltrução da ponte divilã Ieíneôpolíe-Cenoínhee (conv.);
con.ervaçã·o dai rodovia. munioipeis;
construção da garágém da Prefeitura;
construção da fábrica de tubo. de 1,50;

,

reveetimento e alargamento da Colônia Ouro Verde
CDiltrito de Bela Vi.ta da Toldo];
cooltrução baila diviae Canoinhaa-Psulo Frontin
(no distrito de Felipe Schmidt);
iluminação pública rua México;
aterro ponte rio Agua Verde (plloloDgamen. Caetano COita);
alargamento e reveltimenta eltrada Valínhos-Bonetes;
alergameuto e abertura de Doval. ruae Campo da agua
Verde.

'

projeto para iluminação do Salto da Agua Verde e 'Fartura;
adaltamento, retificação e drenagem do núcleo da
COHAB; "

abertura de rua I DO loteamento Mallaneiro CCampo
,da Agua VerdeD;
id�m loteamento Odilon Pazda (Campo da Agua Verde); reveltimento da rua Alvino Voigt;
alargamento e reveltimento do bairro Piedade; reveltimento da eltrada do Parado;
abertura de rual no loteamento Antonio Salomom alargamento da eltrada de Volta .Grande (Di.trito

-

de
(Alto dai Palmeiral,; Pauis, Pereira;
alargameDto' e revei�iinento. em Rio Bonito ODi.tr� obelilco na Praça Lauro Muller (incentivoS
Bela Vilta do Toldo •. '.. linalização da cidade cl iOltalação' de lemáforol DOVO';
p;�t;)'d���iô.emi��çã'ó IrtW�íili; c' .�

'�,- -'_"<, baIização dOI, logradourol público. e acrílico;
, �

pOlto de carrapatecida; ""�I,.,; aquilição de " DOVOI caminhõel caçambBl;
rede telefônica lobterrânea· DDD (convênio); '� abertura da rua Venezuela;

,

cOllltrução de mata-bur,ros em Santa Leocádia; "\. abertura da rua, Barão do Rio BraDco (prolongamento);......... ,I �.' '

alargamento da elti:ada Parado/Matãoj "Ylil�aQt.� Santa Leocádia;-
alargamento da eAtrada da Fartura; conGtruçãó de doil -:nota.burrol em Aota Gorda {extin.
abertura da lua Alfredo Mayer; ção de port�ail);'d,'

07.12':'1974

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã. DeDtl��,��
c I C OOSS8ti59fDBP���,-'"

Cltnica dentária.,.de"-Sg'rlhoras e crianças.
��';:"-� ,

�"""-- Especialização em Odontopedíatrta.
Hora marcada

Pr.� LaIl1'O Mii1ler, 494 - FODe, 369

,

/. .'

Grande /Y'ariedade
,

. //

CaSa
'

Erlita
de Canoinhas

variante Paula Pereia à Anta Gorda;
aterro e reveltimento estreda Serra do Lucinda a

Barra Menla;
remoção e construção de 23 caiai Campo d' Agua
Verde e cidade para alargamento e abertura de roa I;
abertura de rUBI" no loteamento Rodolfo Bõllaóf;
Dava torre TV-caDal 3;
reconlt�uçãoE.cola Campo dai Moças (Felipe Schmidt);
iluminação pública da rua Emilio Scholts,
alargamento e prolongamento rua Emilio Scholtz;
alergamento é couolusão rua Bento de Lima' (Campo
da Agua Verde;
alargamento rua México;

.

aquieição de um trator de e.teira 14.500 kg_;
aqulaição de uma pá carregadeira Michigan modelo 55.S;
Ponte Capão do Erval / Matão;
inltalação do Banco do livro (convênio);

,

inltaleoção do curso MOBRAL CUL�URAL (convênio);
,

abertura de ruae Ioteemento Watzko (Campo da Agus V,D;
lbertu,�a de rual loteamento Pedro Alve. Vieira;
iluminação pública Bairro SOllêgo;.
idem na rua Alvioo Voigt (Campo da Agua Verde);
aterro da ponte sobre. o Rio Agua Verde (prolongamen·

,

to da rua Paula Pereira);
estrada de T�quari;al (35 km);
muro de 'pedra Da Praça Lauro Muller;
jnstalação de britador em Santa Leocádie ;

abertura e ..Iargamento da rua México entre a rus

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

Bolívia;
idem rua Uruguai até 8 rua João Allage;
idem rua Chile entre a rua México atê a rua João Allage;
idem rua Paraguai entre a rua México até a rua

Joio Alhlge;
.

idem.... rua Boíívi« até a rua Roberto Eblke;
idem r a 1\rgentina entre a rua João Allage até a rua

México;
idem rua PàQamá;
idem rua EmItiQ ,Seholze ,entre a rua Roberto Ehlke

até a.......

't�Bdnardo 015en;
idem rua Tomaschi entre a rua Roberto Ehlke até

o loteamen Brandes;
idem rua Guatemala;
idem roa' Honduras; .

idem rua Gil Costa;
idem rua Paul Ritzmaoo;
idem rua Jorge Werger
idem rua Paul Harris;
idem rua Alois Stueber;
idem rua Valdemiro O]seo;
idem rua Henrique ZugmaDo;
idem rua Frederico Kchler.

MANAHJ"tCOM A DU-80S

EM
.P L A N T A N' O O
l

A�"RMAZEM
DA
TOKARSKIESTOQUE NO

(ao lado da loja de Eletrodomésticos Tokarski � Cla. Ltda.)
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Notícias de

.,._
Esereyew Elmeraldino Maia de .ilmeida

Governo quer 'a Dlnamlz'ação'
de Coberturas Jornalisticas

O Governo, tenciona dinamizar a, cobertura jor
nalística das obras que vem realizando e facilitar
ainda mai� o aC8SSO as informações, porém,' pretende
fazê-lo mais como uma prestação de contas a opinião
pública do que como fórmula de suto-promoçao A
palavra final será dada pelo próprio presidente Gei�el,
que já está examinando os estudos para a reforma
dOS regimen�os internos GOS gabinetes civil e militar
da presidênCia. Na reforma do gabinete civil consta
a absorção de AERP - Assessoria Especial de Rela
ções públicas - pela secretaria de imprensa. O Go
verno não concorda também que «se atire pedras no

passado» po!s 8- lmag,em resultante é de irresponsa
bilidade, alem de .não conduzir a lugar algum em

proveito do pais BVlta-se assim, traçar paralelos entre
o atual governo e os governos que antecederam. De
que andi�ntaria continuar com campanhas publicitá
rias otimistas, se o povo está sentindo no bolso e no
estômago as consequências da inflação, do custo de
vida? Prosseguir com estas campanhas eería o mesmo
que dar munição aos inimigos do governo. (conden
sado - Gazeta do Povo). Este colunista sempre que
recebeu documentário da - ARRP - 'divulgou por meto
do serviço de alto-falante como tambem pela coluna,
permanecendo sempre ao dispor daquele serviço de
divulgação pela imprensa.

,/

ACESP e l_o Campeonato
Dia 24 do mês p,p. realizou-se em nossa cidade

um movimentado torneio de futebol em homenagem
a inauguração ao primeiro campeonato municipal de
futebol. O movimento contou com a participação de
diversos clubes de outras cidades que se fizeram
presentes. Grande. presença de afeiçoados ao espor
te das multidões prestigiaram o acontecimento que
marcou época na nova vida que tomou o esporte
papanduvense. O seu encerramento culminou com
um grandioso baile realizado nos amplos salões da
Sociedade H.EtR. Papanduvense, o qual se prolongou
até altas horas da madrugada. A animação esteve a

cargo do célebre conjunto de Timbó «Os Coringas de
Timbó» que multo contrlbuiram para o seu pleno,

êxito alcançado na alegre noitada dançante.

Vem ai! Barra Pesada _

Um sujeito pasea a 9U quilometros defronte ao

Colégio onde sua filha estuda. O que voce faria com
ele? cO motorista que não respeitar o pedestre pode
ficar pedestre também. Por seis meses ou mais. A
campaaha de publícídade, «Segurança pela Disciplina»
conforme seus idealizadores, visa informar os moto
ristas das providências que são tomadas pelas
autoridades de trânsito dentro dos aspectos de en

,genharia, policiamento' e educação. A Campanha
�Não perca em cinco minutos o que voce levou de
zoito anos para eonseguír», A carteira de motorista.
«Dezesseis mil 'motoristas vão perder o direito de
dirigir na próxima infração. Antes que alguém perca
a vida». Este anúncio visa aos motoristas que sejam
reíeídentes em suas faltas e Intracões de trânsito
enquadradas no ítem de faltas graves, por exemplo:
excesso de velocidades e avanço do sinal vermelho.
Além disso, ultrapassar emaclives, em pontes ou pe-

Ia direita, estacionar em viadutos e entrar na contra
mão. O sinal amarelo é do mais forte. Quem pensa
assim vai perder a carteira, para não perder a vida.
«Quem sabe .e as milhares de vitimas de trânsito

,

ttveesem perdido suas carteiras de motoristas, talvez
não tivessem perdido suas vidas» (Transcrito - Ga
zeta do Povo.) Campanha reeducação do motorista.

FALECIMENTO
Faleceu dia 28 do mês de novembro o senhor

Antonio Greííín, tronco de numerosa tamüía aqui
residente. Contava o extinto com a idade de 73 anos
sendo um dos primeiros habítantes de Palmito onde
se Instalou e muito colaboron no engrandecimento
daquela próspera regillo Interiorana do município.
Casado que era com dona Fridolina Richister Greffin
(já falecida), o 'extinto deixa os seguintes Itlhos:"
Matilde, Elza, Ida, Eva (casada com este colunista),
Hülds, Maria Madalena, Ema, Carlos e Luíza. Seu
sepultamento realizou- se no dia seguinte com grande
acompanhamento para o cemitério municipal onde foi
sepultado no jazigo da família. A coluna agradece a
todos quantos auxiliaram no doloroso transe por
que passou a família e em especial ao Pe. Antonio
Cíntho que deu de si, todo apoio e conforto espiri
tual. A todos o mais reconhecido agradecimento da
familla.

Peregrinação a Caçador dia l_o

Conforme já foi divulgado por esta coluna, dia
primeiro do corrente partiu de Papanduva um ônibus
lotado conduzindo romeiros à Diocese de Caçador,
inclusive diversos automóveis particulares que com
punham a peregrinação. Foi um dia .muíto feliz e
dadivoso para todos, lá estiveram 'juntos irmanados
pelo mesmo ideal e fé no Salvador do mundo. Sendo
dia consagrado as «Indulgências Plenárias», a todo o
bom cristão, Dom Orlando em benção especial invo
cando o Poder Divino e em nome dele concedeu as

«Indulgências», a grande multidão que se aglomerava
tanto dentro do templo sagrado, como também os que
permaneceram fora. Realmente foi uma linda demons
tração de fé de toda comunidade pepauduvense en
trosada na multidão que lá também foi receber graças,
procedentes de diversos pontos do estado catarinense.
,

Passarela da Sociedade
Dia 14 do corrente estará festejando idade nova

a sra. Ines J. Eufrasio, virtuosa esposa do sr. Allnor
Eutrasío, MD. Gerente da poderosa firma LiniUcio
Leslíe S.A .. A distinta dama que desfruta de sólidas
amizades, por certo, naquele dia será alvo das mais
carinhosas demonstrações de amizade.

SRTA. JOANITA GRABOVSKI, 'dia 17 do flu
ente colhendo mais uma rosa no alegre jardim, de
sua existência a srta. Joanita Grabovski, filha da sra,
vva. Luíza Grabovskí, A aniversariante integrante da
turma da [ovem-guarda, receberá as Ielícítações em
sua residência onde serão recepcionados ao clamor
do tradicional, «parabéns prá voce».

Na mesma data, também festejando niver a

jovem senhora Suely Terezinha Olóle; esposa do sr.
Gilberto Sonáglio, do comércío local. A distinta dama
DO festivo e alegre dia de seu natalíeío estará rece
bendo as mais calorosas e merecidas felicitações pela
tão significativa data de seu natalício.

A coluna se assooía às manifestações de cari
nho e apreço, almejando a todas as aniversariantes
muitas felicidades e longos anos de vida,

Um Por semana:
PLANEJE COM ANTECEDtNCIA: Lembre-se que ain

da não estava chovendo quando Noé
construiu a arca (G. F. G.)

Ca.ixa
(oncurso

Econômica
provimento do 'cargo de

Federal
« Escriturário CLUBE CANOINHENSE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GErJAL O�D A�lJl.,
São convidados os senh�re. associado do Clube Canoí

nhense, .para comparecerem à assembléia g aI ordinária, que te
rá lugar Da sede social, na rua Major Vi 'ra, 345, nesta cidade
de Canoinhes, Santa Catarina, no dia 4 de dezembro de 1974
às 14 horas, para deliberarem sobre' seguinte' ordem do dia:

'

a) - Relatório da Diretori contas de receitas e despesas;
b) - Eleição dos Memb 9 da diretoria, compostos dOI

st;'guintes: presidente, vice-preso ente e' conselho fiscal, composto
de três membros.

NOTAS:

,

1) - Não havend quorum. para 8 primeira convocação,
ficam convocados os sen ores associados, para a segunda convoca
ção, uma hora mais t de, daliberando com qualquer número.

2) - Estatu riamente nã'ó valerá o voto por procuração.
3) - As spas deverão ser apresentadas na secretaria,

ed
e

't
até 24 hora�ntes da assembléia, devendo terem o -beneplácíto

Médico especialista em Olh,os, OUVI OS, oarlz e �a��I--=-----dOS_ canZ:::�as (SC),' 04 de dezembro de 1974

Dr. PAULO SAJO!Sr(C1iÍÍ420 W�SON SELEME p,esídente

- sexta-feira e dia-�sábado (pela manhã) F- O C ó p i a sHOS�L SANTA CRUZ
C" Novo e moderno sistema

Modem _parelhagem - Tratamentos, e Irurgias

----ado pela faculdade de Ciências Médicas de Coritlba

para
Â Caixa Econômica Federal co

munica que estarão abertas, a par
tir do dia 03/12/7! até o dia 19/12/74,
as Inscrições para o' concurso de
«Escriturário A», de acordo com o

O tI'·'
. �.d

edital publícado no Diário Oficial ocnmen OS ecess� .. .>

da União em 11/11/74, na seção 1, para Inscrição:
'

parte U. '_ carteira de identidade;
,

_ título de_ftleltor;O concurso destina-se ao provi- _ documéfíto de quitação com o
mento de 2.100 cargos, atualmente l'lerVÍço militar (quando do sexo
vagos, bem como daqueles que va- é'/'mascullno);garem, ou venham a ser criado!!�"_ certificado de conclusão do 1.0
dentro do prazo de va,lidad�AfÔ I grau ou equivalente.concurso. "",<'

/'<', Os documentos apresentados para
• _

/:
_

I
I inscricão não ficarão retidos, como

Condlçoes pl,FIfInscriçaO também não serão aceitos protocolos
_ ser bra�ileror dos documen.tos exigidos, nem fo�o-

ter íd
'

8 cópias ou xerocópias s/autenticaçao.-

.

er la� superior a 1 anos e
. _

_ ..

i�:rrór a 2,9 anos na data do Para a efetIvaçao da mscríção e
,

�cerramento das Inscrições; imprescindível o comparecimento
- ter o curso de 1.0 grau, ou equl- pessoal do candidato, nao se aceí-

tando Inscrição através de lnterme

diário�
___
-�

, Provas
o concurso constará das seguin

tes provas:
Português - matemática -

nivel intelectual - datilografia.
A prova de Datilografia só será

aplicada, de acordo com instruções
e critérios previamente estabeleci
dos, aos candidatos classificados e
convocados para o fim de admtssão.
O julgamento das provas, a clas

sificação e admísão dos candidatos
obedecerão ao disposto no editai
publicado no Diário Oficial.

Local de Inscrição
AGÊNCIA LOCAL

Locais do Concurso
Florianópolis, Lajes, Joaçaba.

valente;
_ estar no gozo dos direitos civis

e políticos.

'dia 20
no

___Anotações__....

por mauricio
A cidade começa a viver o clima natalino. AI!I lojas já em
sua maioria dando as boes vindas a maior festa da cristan
dade, apresentando as decorações nos mais variados estilos
e cores. Por outro lado a Prefeitura dentro da semana que
será iniciada, também fará nas ruas da mat-csp a ilumina
ção natalina com stnos iluminados, ou sendo mais claro, a
mesma do ano passado.

* Ontem no Club Canoinbense, a Escola Técnica do Co-
mércio formou mail uma turma de contadores. Após a

cerimônia de entrega dos diplomas, foi realizado nos salões
de festa do Canoínhénse um magestoso baile de formatura,
com sucesso ímpar. Os contadorandolj74, em ônibus especial
farAo uma viagem através das praias do Rio Grande do Sul,
'e cidades do rincão gaúcho.
* Pela segunda vez, Csnotnhensesassístírão o Campeonato

Mundial de Fórmula-I em Interlagoa. Para esse grande
acontecimento que dar-se-á dia 26 de janeiro já está lotado
um ônibus especialmente fretado pela Diplomata de Curi
tiba. A programação é a seguinte: Dia 24 - saída de Canoi
nhas às 19 horas, chegada em Santos às 7 da manhã, e

permanência até às 16 horas. As 16,30 saída para São Paulo
com chegada às 18 horas com destino ao Estádio do Morumbi
para assistir o torneio de aniversário do São Paulo, após
repouso para a caravana. Dia 26 - permanência em Interls
gos e após 8 corrida retorno para Csnoínhes. Comenta-se
que além do ônibus citado, a turma da velha guarda tam
bém está movimentando-se para assistir ao Campeonato
Mundial de Fórmula-I, Grande Prêmio Brasil.

* Dia 13 de dezembro no Club Canoíuhense o Colégio,
Sagrado Canção de Jesus formará mais uma turma de

professoras. Após. a solenidade, será realizado um grande
baile de formatura no mesmo loca). Agradeço o convite.

* Grande festa de confraternização dia 22 de dezembro
em Marcilio Dias. A citada festa será entre os fuacio-

I nários da firma Wiegando Olssn. Na parte da manhã com

realização de um grande encontro de futebol entre a equipe
do São Bernardo e Olsen Curitiba. Destaca-se que o Olsen
Curitiba é campeão do Sesí do Paraná. Na parte da tarde
urna bem bolada programação festiva acontecerá.

* Num gesto de incentivo, a Comissão de Esportes e a
Prefeitura, no último sábado ofereceu uma saborosa

churrascada aos atletas participantes dos últimos JASC em
Criciúma. Na opontunídade o sr. prefeito presente ao acon
tecimento. fez entrega aos atletas de! diplomas honra ao

mérito. -O jornal Coneio do Norte esteve presente 80 acon
tecimento e )ouvs a iniciativa da CME. e Prefeitura.
* A Diretoria do Club \::anoinhense movimenta-se pua o

Baile de Fim de Ano. O conjunto será OI Flints de Vi·
deira. Por outro lado, ainda este mês será eleito o novo
presidente (ou reeleito o atual) do magestoso da rua Major
Vieira.

* Quem estfl sorrindo, é o Sr. Dr. Luiz Freitas, diretor
da Faculdade de Admiobtração, pelo elevado número

de inscritos ao vestibular/75 em janeiro. O cursinho com

grande frequência foi iniciado, e em cada participante um
ar de satisfação em ter a chance de ser acedêmico/75. Uma
dica: Será 2 por 1. '

I* Por hoje é só, semana que vem nova! anotações. Bay.

Preço por Fotocópia
Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva)
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CORREIO DO NORTE 07.12.1974

PreFeitura Municipal
Lei D. 350 de 29-10-1974

de
Anula, suplementa dotações do orçamento
vigente e abre crédito por conta de

excesso de arrecadação.
VICTOR BORGES, Prefeito Municipal de Major

Vieira, Estado de Santa Catarina, faz saber que a

Câmara Municipal decretou e, eu sanciono aseguínte

•

-c

u

'z

o

Major Vieira
L J: I:

Art. 1.0) - Ficam anuladas as seguintes dota
ções do orçamento vigente, na importância de
Cr$ 28.183,46, como segue:

Gabinete do Prefeito
1208-023 Combustíveis e Lubrificantes
1235-025 Peças e Acessórios

Secretaria Geral

Cr$
1.800,00
900,00

3315-048 Máquinas, Motores e Instalações
3415-050 Mobiliário em Geral

Contabilidade
2403-070 Da Dívida Fundada Interna
3411-073 Material de Escritório e Gabinete
5101.074 Da Divida Fundada Interna

Saúde Pública

500,00
500,00

783,85
500,00
919,61

1114·079 Médico
1114-080 Dentista
1235-082 Peças e Acessórios
1310-083 Passagens e Bagegens

Educação e Cultura
1302-101 Conservação e adaptação de Imóveis
2706-111 Bolsai! E!!colares
2706-113 Convênios Escolares
2706-115 Prosseguimento de Obras

·1.000,00
1.000,00
500,00
700,00

1.500,00
500,00

1.000,00
·1.000,00

Departamento de Estradas de Rodagem
3106-150 Estudos e Projetos 500,00
3108-151 Início de Obras 1.000,00
3109-152 Instaleções e Equip. para Obras 900,00
3415.156 Mobiliário em Geral 700,00

Serviços Urbanos
1116-157 Pessoal de Obras 2.000,00
3103-166 Conclusão de Obras 1.000,00
3108-167 Início de Obras 5.000,00
3314-170 Materiais para instalações elétricas 2.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO Cr$ 26.183,46

Art. 2.0} - Ficam suplementadas por 'conta
da!! anulações constantes no artigo primeiro, a.

seguintes dotações do orçamento vigente:
Secretaria Geral

1318..,043 Serviços Judiciários

Contabilidade
1440-067 Outros Encargos Diversos

,Segurança Pública
1412-077 Despesas de pronto pagamento

200,00

500,00

150,00

Educação e Cultura
3104-114 Construção de Edifícios Públicos, 25 333,46

TO T A L Cr$ 26.183,46

Art. 3.°) - Ficam suplementadas por conta do
saldo do excesso dE' arrecadação do mês de setem
bro

.

do corrente exercício, na impórtância de Cr$
22.789,02, as seguintes dotações do orçamento vigente:

Contabilidade
3205-070-A Outros Encargos Previdenciários

(PASEP) 2.000.po
Departamento de Estradas de Rodagem

1208-137 Combustíveis e lubrificantes 12.000,00
1235-141 Peças e Acessórios 3.789,02
1306-143 Conservação e'reparos de

máquinas e viaturas -5.000,00
22.789,02

-

\
Art. 4.°) - Fica aberto um crédito especial

por' conta do saldo do excesso de arrecadação veri
freado no mês de setembro do corrente exercício,
na importância de Cr$ 6519,15, para fazer face 8

seguinte despesa:
a) 'Pagamento da 7.a prestação com a

aquisição de uma Patrola da marca

Huber-Warco, Lei n.? 323 de 06.03.74 6.519,15
TOTAL Cr$ 6.519,15

Art. 5.°) - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 29 de
outubro de 1974.

a) VICTOR BORGES Prefeito Municipal

RE'gistrada e publicada 8 'presente Lei na Se
cretaria Municipal na mesma data .

•) JAIR. DIRSCHNABEL Secretário
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CORREIO ·DO NORTE

Prefeitura
07.12-1974

Municipal
Lei D. 347 de 01-10-1974
Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Major Vieira. para o

Exercício de 1975.
VICTOR BORGES, Prefeito Municipal de Major

Vieiu, faz saber a todos os habitantes deste Muni
cípio, que '8 Câmara Municipal decreta e, eu sanciono
a seguinte L E I:

Art.. 1.0� - Q. orçamento do Município, para
o exercícío fínanceíro de 1975, estima a receita em

Cr$ 950 000,00 (novecentos e cinquenta mil cruzei
ros) e fixa a despesa em igu�J importância.

Art. 2.°) - A receita será realizada mediante
a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas
correntes e de capital, na forma da legislação em

vigor, com o seguinte desdobramento:

Cr$

935.000,00

3 • EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Contribuições de Previdência Social 15.000,00

---------=------

T O T A L c.s 950.000,00--------------�

de
Art. 3.°) - A despesa distribuir-se-á por uni

dades administrativas, da seguinte maneira:

Cr$
25.890,00

1 - PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal

2 - PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito 43.400,00
Secretaria Geral :W.420,90
Setor de Contabilidade 82.660,00
Setor de Segurança Pública 7.800,00
Setor de Saúde Pública 37.300,00 -

Seto� de Educação e Cultura 96.320,00
Setor do Fomento Agrop.ecuário 16.220,00
Départamento Municipal de

Estradas de Rodagem 576.490,00
Setor de Serviços Urbanos 26.500;00 924.110,00

-----------------

T O T A L Cr$ 950000,00
-----------------

Art. 4 0) - A aplicação dos recursos discrimi
nados no artigo anterior, far-se-á . de acordo com os

programas analiticos estabelecidos para as unidades
orçamentárias, constantes do anexo IV, aprovado e

(alteráveis por decreto do Poder Executivo.

Art. 5.°) - Fazem parte da presente lei; os

anexos I a IV, que a integram, especificando a re

ceita por fontes e díscrímínando a despesa por
consignações.

Art. 6.°) - Fica o Poder Executivo autorizado
a tomar medidas necessárlaa para ajustar os díspên

, dios ao efetivo comportamento da receita.'

Parágrafo Único - Durante 8 execução orça
mentária, fica o Poder Executivo autorizado 8 reali
zar opereções de crédito, por antecipação da receita,
até o limite previsto na Coestítuíçâe Federal em _"

seu artigo n.? 67 (até a quarta parte da receita total

- RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária 22.850,(10
Receita Patrimonial 100,00
Receita Industrial 400,00
Transferências Correntes 736.590,00
Receitas Diversas 7.100,00 767.040,00

2 • RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito 350,00
Alienação de BensMóveis e Imóveis 300,00
Transferências de Capital 167.310,00 167.960,00

----------------

Total da Receita Orçamentária

. ,�. .",'.- .�".' .... ' ,

Características avança..

das, excepcional robustez e

grande economia oparaclo
nal são fatores que garantem

I ao MF 55 X um superior
desempenho durante longos
anos.

. Ainda mais, a sua quall
dade é Massey Ferguson.

\Wenha ver o MF 55 X em

noss revenda. Aqui você en

contra á mecânicos treinados

pela fá' rica, peças genuínas
MF e u atendimento à altura
do prodLi o que você está ad..

quirindo.

,Revendedor Massey-Ferguson

rguson doBrasil S.A.

» Ltda.
�ua Caetano Cosia, 1122 - 'Fone, 178

Caixa Postal, 263 - Canoin!)as S C

Art. 1.0) - Fica homologado o Decreto n.? 224
de 10.10.1974, do Chefe do Poder Executivo, que
abriu o crédito especial por conta do excesso de
arrecadação verificado no mês de setembro, na

importância de Cr$ 10.566,21, (dez mil, quínhentos e sessenta e seis cruzeiros e vinte
e um centavos), para fazer face ae pagamento de despesas não consignadas no

orçamento vigente e despesas advindas. do exercício de 1973.

Art. 2.°) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

.

Prefei'tuÍ'a ��nicipal de Major Vieira, 29' de outubro de 1974.

e) 'Victor Borges ..
. Prefeito Municipal

Regtstrada e publicada a presente Lei na Secretaria Municipal na mesma data.

Major Vieira
estimada para o exercício financeiro).

Art. 7.°) - Fica o Poder Executivo autorizado
a abrir créditos suplementares até o limite de 30%
(trinta por cento) da receita orçamentária estimada,
utilizando-se de recursos disponiveis, conforme o

que estabelece o artigo número 43 da Lei número
4320 de. 17/03/1964.

Art. 8.°) - Revogando-se as disposições em

contrário, /esta Lei entrará em vigor a partir de
1.0 de janeiro de 1975.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 01 de
outubro de 1974.

D) Victor Borges - Prefaito Municipal

Registrada e publicada a presente lei na Se-
cretaria Municipal na mesma data.

'

e) Jair Dlrschn8bel .. Secretário

. Lei ,n� 349. de 29-10-1974
Homologa o decreto n," 224 de 10.10.1974.
do Chefe do Poder Executivo.

.

VICTOR BORGES, Prefeito Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Catarina, faz saber que a

Câmara Municipal aprovou e, eu sanciono a seguinte
L E I:

a) Jair DlrschnQ.bel .. Secretário

Lei n_ 351 de 2.6 de novembro de 1974

Cr$
116,00

1.090,00

92,88

1111-120 Encarregado do INCRA 351,36
ESTRADAS DE RODAGEM

1129-135 Escriturário 520,00
1116-133 Pessoal de Obras 7.000,00
1128-134 Vantagens Trabalhistas 5:000,00
1222-140 Mat.-prima mad., cimento 1.000,00
1235-141 Peças e Acessórios 1.711,'?2

SERViÇOS URBANOS
1320-163 Serviços Públicos Concedidos

Iluminação Pública 1.000,00
TO T AL Cr$ 39.013,28

Art. 2.°) - Fica igualmente aberto um

crédito especial por conta do excesso de
arrecadação verificado no mês de outubro
do corrente exercícío, na importância de
Cr$ 4.717,00 (quatro mil, setecentos e

dezessete cruzeiros), para fazer face ao

pagamento da seguinte despesa:
- Pagamento da 10.a prestação com a

equieíçâo de dois caminhões basculantes
da marca, Chevrolet, conforme a Lei n.?
327, de 19.03.1974 .- • . Cr$ 4.717,0�

TO T A L . . . Cr$ 4.717.00

Art. 3.°) - Esta Lei entrará em vigor
na. data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Major Vieira,
26 de novembro de 1974.

a) VICTOR BORGES - PreCeito lIaDieipal

Registrada e publicada a presente Lei na
Secretaria Municipal na mesma data.

a) JAIR DIBSCBNABBL - Secretário

Suplementa dotações" do orçamento' vigente e abre'
crédito especlàl por cOJ;ltca do excesso de, arrecadaçllo.
VICTOR BORGES; Prefeito Municipal EDUCAÇÃO E CULTURA

de Major Vieira, Estado de Santa Cetartne, 1119-095 Retribuição p/aulas adm. 4.750,00
faz saber que a Câmara Municipal decre- 1130-097 Outras retrib. 0\,1 gratifico 40U.00
tau e, eu sanciono a seguinte L E I : 1310-103 Passagens e bagagens 4.300,60

FOMENTO AGROPECUARIO'Art. I.D) - Ficam suplementadas por
conta .do excesso de arrecadsção verifica
do no mês de outubro do' corrente exer

cicio as seguintes dotações do orçamento
vigente, na importância de Cr$ 39.013,28
(trinta e nove mil, treze cruzeíros e vinte
e oito centavos), como segue:

.
,

CABINE'l'E DO PREFEITO
1117-019 Representação 80 Prefeito 695,52
1123-021 Subsidio ao Prefeito 988,80

SECRETARIA GERAL

-''''\

CONTABILlDA,DE
1101-051 Adicional . 15,00
1129-055 Contador ;- 2.aOO,OO
1129 -056 Tesoureiro 90,00
1129-057 Fiscal Lançador 1.200,00
1130-058 Encarregado do NAOF 1.252,56
1317-062 Serviços de Imp. e Encad, 1.000,00
1409-063 Divulg. de Atos Oficiais 2.500,00
2304-068 Pensões concedidas por l�i 471,68

SEGURANÇA PÚBLICA
1130-075 Encarregado da J.S.M.

CÂMARA MUNICIPAL

1101-001 Adicional
1129-005

.

Secretário da Câmara
2305-013 Salário-Família ao pes-

soal. em exercício

soai em exercicio

58,00
90,00
120,00
100,00

66,72

Comércio e Indústria « S CH I D E

1101-032 Adicional
1129-035 Secretário Administrativo
1130-036 Zeladora. da Prefeitura
1309-040 Comuníêações
2305-047 Salârío-Femílíe ao pes-

733,04
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Necessita-se
de mecânicos para tratores agrícolas, oficina e campo,
com carteira de Habilitação é mecânicos eletricistas.

,

Otimos salários. Apresentar-se na MASSEY-FERGUSON,
Rua Caetano Costa, 1122 - Canoinhas.

Fotoc{)piaU.
Em apenas 10 segundos, v' �o��có
PIAS, de qualque!..---.- 'cumento, jornais ou

livros, no C.�· R I O O O R E G 1ST R O
C I V I�EREIDA c. CORTE, �o edifício

do FORUM desta cidade.

:::=::::::::::::::::;::::::::::::::::::::a:::::::::::::::II:::�::::::::==:::::;::::::=:::::::::::..
....
..=

N D ..

ii o} epartamento de Veículos Usados de si
= =

ii Merhy Seleme & Cia. Ltda., você encontrerâ is
H :.
_ d
55 revisados para pronta entrega: 55
= �.. ..
= M-rca A

:1
H..... no ::

ii Dodge 1800 • «SE» 1974 ii
li Dodge 1800 • luxo 1974 ii
E

: Dodge dart -SE» 1973 5ã
ii Volkswagen variant 1971 55
i5 Volkswagen sedan 1300 1968, P.ii Valkswagen sedan 1200 1966 ii..

..II Chevrolet camioneta 1969 ::II t:i5 Chevrolet opala 4 portas 1969 55ii Ford corcel coupê 1969 Hi 5
ii MERHY SELEME & elA. LTOA. iift

"ie Revendedor Autorizado, Chrysler do Brasil ii= H55 Rua Pa41a Pereira, 735 • Telefones': 365 e 366 55ii C A N O I N H A S - Santa Catarina 51:: ,
",

.

1==;:=:11======--=:::=::::::::::::::::===:::::::;:::::::::,:::::::==1::::::::::::::111:;:::::::111:==

REGISTRO CIVIL -

An''''nio Wilson Wiese, Oficial 'do
C.rtório.do Registro Civil do

_
Muni

cípio de Três Barras, Comarca de
Oanolnhas, Estado de Santa Catarina

Faz saber' que pretendem casar:
Ernaoi Wogeinaki e Cerli Tere-·

ziliha Adur.

Ele natural deste Estado, nascido
em Três Barras, no dia 09 de janei
ro de 1954, lavrador, solteiro, do -

ellíade e residente em Três Ba ras,
filho de Zjgmont Wogetne Leo
nila Sampaio Wogeínakí.
Bla natural deste ado, nascida

em Três Barras, n dia 17 de de-
zembro de 195 oméstíca, solteira,
domiciliada residente em Três

Barras, filha de Alexandre Adur e
Benvínda Cordeiro de Oliveira Adur.

"

'José B=oedi Ferreira e Eva
EdiTina Bo .

Iles.

Ele, nat aI deste Estado, nascido
em Trê Barras, no dia 09 de agos
to 1953, operácío, solteiro, domi
c ado e residente em Três Barras,
ilho de Antonio Nunes Ferreira e
Laurici Dinorah Ferreira.
Ela, natural deste Estado, nascida

em Três Barras, no dia e9 de se
tembro de 1955, doméstíca, solteira,
domíoüíada e residente em Três
Barras, filha. de Anacidlr Rodrigues.
Apresentaram os documentos exi

gidos pelo Código Civil, art. ISO. Se

",. �

I J� 11()llJ\ 1)J� (1
IB

.'

, j

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

com Eng. Marcos, ,
à Praca Lauro Müller,.

514

WUNDERLlCH • EH<iEHHARIA, INDÚSTRIA E COMÉR�.,
ampliando seu quadro fun,cional, �__

e�(e5sitá de .

VEN�RES
Exige·se: �entaçlio. nlvel (ultural (ompatlvel

.�

,y''-

com a função, dedicação integral.

Atenção
Se você tiver 21 anos com

pletos, for Bacharel em Direito
ou houver concluído curso de
2.° Grau e deseja fazer carrei
ra Da POLICIA CIVIL, procu
re a Escola de Policia Civil,
localizada à Rua Max Schramm,
33, Estreito, em Florianópolis
(mesmo 'prédio do DETRAN)
ou as Delegacias Regionais' de
Policia, no, interior do Estado.

A- Escola de Policia' Civil
selecionará candidatoa aos Cur
S08 de Criminologia CDelegado
de Polícia), Escrivão de Policia,
Comissário de Polícia, Perito
de Trânsito e Técnico Dactílos
copista.
As inscrições estio abertas

no período de 20 de novembro
a 31 de dezembro do corrente
ano.

EDITAIS
alguém tiver conhecimento de existir
algum impedimento legal, acuse-o
para fins' de direito.

Três Barras, 28 de novembro de
1974.

ANTONIO WILSON WIESS
Oficial do Registro Civil

Toca Fitas

para automóveis

Eletrodomésticos Tekarski

Il'llJ

I,

II

Col�gio Agrícola «Vidal Ramos»
COM U N IC'A,ÇAO
O Colégio Agrícola cVidal Ramos», de Canoinhas, locali

zado no Distrito de Marcilio Dias, mantendo o Cursa profissiona
lizante do 2.° Grau' em regime de internato, na habilitação de
Técnico em ropecuâría, aprovado pelo parecer n.?

�

141 do
Egrégio Conselh Estadual de Educação conforme preconiza 08

objetivos da lei n. 5.692 de 11 de agosto de 1971, comunica a

quem Interessar po a, que estarão abertas do dia 9 a 14 de
dezembro, as i crições para o Exame de Seleção à 1.a
série do referido curso.

As inscrições serã feitas na secretaria do Colégio ou

poderio ser enviadas por via ,ostal para:
Colégio Agrícola «Vidal Ramos»
Caixa Postal, 87 - 89.4 Canoinhas - S C

Acompanha6do dos seguintes

�umentos:1 - Requerimento do candidato '

2 - "prova de conclusão do 1.0 grau ou quivalente OCertificado
de conclusão, 2 Ftcbas Modelo 18 ou

S'Cha
Comulattva)

3 - Certidão de Nascimento
4 - Seis (6) fo�ografias 3x4 sem chapéu.

Demais informações poderão ser obti .s na Secretaria
do Estabelecimento ou pelo telefone 299. -,

A DIREÇÃO

[i
I,

r
',;

,

.

,

Hegistro Ci vn
Sebastião Grein Costa, Es

criv de Paz e Oficial do

Regis o Civil do município de
Major 'pica, Comarca de Ca-
noínhas, tado de Santa Cata-,
rina

Faz saber qu
EURILIO DA S VA e ETEL
VINA CORREA D OLIVEIRA.
Ele natural deste Estado, nas

cido em Rio Claro dI distrito,
no dia 20 ele dezembro de 1943"

, .

. -'

REVENDEDOR AUTORIZADO d.� CHRVSLER
l'AY do BRASIL S.A.

,MERHY SELEME & elA. LTDA.
Rua Paula Pereira, 735 - Telefones: ,36& e 386 '

,
,

C A N o I N H A S -:- SANTA 'CATARINA

I,

- EDITAL-
lavrador, solteiro, domiciliado e

residente neste município, filho
de José Henrique da Silva e

Maria Batista Moreira.
EIs. natural deste Estado, nas

ci em Rio Claro dI município.
no di 25 de abril de 1946, do
méstica, �olteira, domiciliada e

residente ntste munícípío, filho
de João-Cor ea de Oliveira e

. Benvinda Tele Cordeiro.

Apresentaram s documentos
exigidos, pelo Côdí Civil art.
180. Se alguém tive conheci
mento de existir algum

�'mpedimento legal, acuse-o par fios
.

de direito.

Major Vieira, 03 de dezembro
de 1974.

Sebastiio Oreio Costa
Oficial do Registr. Civil

;,

COMUNICADO
Dr. Paulo Sato, especialista em

o,ftalmo-otorrioolaringologia,
estará atendendo semanalmente
no HOSPITAL UWTA CRUZ, a

partir de 20 de dezembro,
(sexta e Sábado).

Moderna aparelb,agem
, /

Tratamento e Cirurgias

Cartões de Natal
grande variedáde

você encontra na

Impressora 'Ouro Verde
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i II Conheça antes os preços da Loja. Iii• •

i MERHY SELEME1 acompanhando a redução I• ••

I do I P I em móveis e eletrodcmêsticos, i
I na oferta da semana: I
I super

I

l[l[VISORES: S[MP
• •

a
I ·

I
I I
I I
I • I
I teca Paula Pereira, 735 - Fones: 365 e 366 - Canoinf)as '- S C I
.llil•••tI1IUI••e.IIII.III1••••IIII••••••••II.IIIIII••••••••II•••II.II•••••••

FOTOCOPIAS XE�X
Serviço instantâneo e perf�,it6.�

,,'�;--

,

'

Ins!�laçi� modernissima.
Procure no,�- esê�it6rio de Derby Carlos

.

Ulbm:!90r' na Praça Lauro Müller, 251
r '

/CANOINHAS - Santa Catarina

@®®®®®®®®®®®®®®®S®®®®�®®®®®®®®®®®®®®®®ê®�®®®®®®®®®@ ,

®@ ®

I No Departamento de Veículos Usados I� ®

i de Miguel Procopiak com::;r· de i® ®

I Veículos Ltda., VOCê�,c otrará I® ®®

t (il

! ,para pron a/8 rega: ,�
I!l

/
®

i -

Marca
,

/'" '

Ano I
! Camionete�f)evrolet C-lO 1972 �
:,/ I
� Cattúoriete Cõeurotet C-15 1971 �®

'L! til
: S S portas 1972 �8 ®
.: Co cel 4 portas 1971 �® ®@ ®® ®
� El PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA. �@ �@ ®
� Rua Major Vieira, 289 �
� C a n o i n h a s -:- Santa Catarina �� ®® �@®®®®®®s®®�®�®s®@®s@®®®®®®S$®®®®®®�®®®�®.�®®®®®®®®

Semeadeiras com Adubadeira

Armazém lo�ars�i Leial Assine! DivulgueI Almanaque do Pensamento
Correio do Norte A venda na Impressora Ouro Verde Ltda .

Novena Poderosa
ao Menino

Jes�s de Praga
Oh Jesue que disseste: Peças e

receberás, procures e acharás, bata
e a porta se abrirá. Por iotermé·
di" de Maria. Vossa Santa Mãe,
eu bato, procuro e vos rogo que
minha prece seja ouvida. (Men
ciona-se o pedido)
Oh Jesus que. disseste: Tudo

que pedires ao Pai em meu nome

Ele atenderá. Por intermédio de
Maria, Vossa Santa Mãe; por
quem humildemente rego ac Vosso
Pai em Vosso nome para que
minha oração aeja ouvida. (Men
cione-se o pedido)

Oh Jesus que disseste: O céu.
e a terra passarão.' mRS minha
palavra não passará. Por inter
médio de Maria, Vossa Santa
Mãe. por quem peço que minba
oração Geja ouvida, (Mencicue-se
o pedido)
Rezar três Aves Marias e uma

Salve Rainha. Em caio" urgentes
ellta novena deverá ser feita em

horas (nove horas).
Mandsda publicar por ter al

cançado uma graça. ,

I. P. J.

TINTAS
Plástica e 'Óleo
Armazém'Tokarski

«Organização
tecap

.

Ltda.»
Propulsionada or vigorosa vontade de .bem atender
e volumosa bag em de experiência de seus compo
nentes, a Organi ação' Matecap Ltda., estabelecida
à Rua Felipe Se midt, 387, no Prédio Clemente
Píeczarka, ao lado do Doce Mundo, baseada nos

princípios de hones idade e dedicação ao trabalho,
está atendendo os i eresses do povo Canoinhense
na matéria que segue:

•

Advocacia: Planejame os -. Direito Trabalhista -

Inventário Questões. Desquites -

Contratos - branças - etc;

Contabilidade: Abertura d firmas - Escrituração
Tributos - A álise de balanços;

lmoblllárta: Vendas' e locações de casas, lotes ur

banos e terrenos rurai .apartamentos, etc;
Desenho e Topografia: Loteamei os, medições de

terrenos u banas e rurais,
Projetos construções,

..

Despachante: Preenchimento de guias 'versas, ta
xa rodoviária úníca.. dec ração de
rendimentos, encaminhamen de pa
péis para Carteira de Mot ista e

Identidade, escrituras e regi ro de
armas e aposentadorias;

Seguros em geral
Classific,ação de pessoal para empresas
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Grande baixa de". preços de
Tecidos e Roupas da

CASA PARA ·TODOS
Os nossos preços estão aí.

Verifique e comprove, papo furado
Tecidos Largura

Chítão estampado e listado 1,40
Chita estampada 0,65
Luizines em corés lisas 0,65
Morim em cores lisas 0,80
Algodão especíal

.

0,80
Algodão Nortista 2,00

r Cretone Othon branco 2,20
Opalaa estampadas 0,80
XADREZ CATARINENSE 0,70
VOLTA AO MUNDO 0,90
Gersey cores lisas 1,40
Cecharel cores !isas 1,40
Malha helanca tecido 1,50
Pelucia lisa 0,70
Pelucia estampada 0,70
Pe lucts fustão Iísa e estampada 0,80
TERGAL 1,40
Brins diversos a partir de

Acolchoados de Chítão casal 2 1/2 panos
Acolchoados de Chitão solteiro 2 panos
Cobertor cinza casal
Cobertor cinza solteiro

..

não resolve.

Preços
9,00
3,50
3,50
5,00
5,00
11,00
19,00
5,00
5,00
4,50
14,50
20,00
30,00
5,00
5,50
7,50
18,00
5,00

55,00
45,00
18,50.

ROUPAS
Camisas nylon manga curta pi homens
Camíses nylon maoga longa pi homens
Camisas xadrez catarinense manga curta
Camisas xadrez catarinense manga longa
Calças para homens de brim catarínense
Calças para homens brim coringa
Calças para homens de tergal

7,50
9,00
12,09
15,00
24,00
27,00
35,00

Não é liquidação. e sim preço corrente
Chamamos a atenção para a nova redução de preço

do algodão, com 2 metros de largura, de
Cr$ 12�"O0 para c-s 11,00 o metro.

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

seu dinheiro aonde realmente for mais barato.

v

CASA PARA TODOS
Rua Paula Pereira, 501 Fone, 255

Autorizado o empréstimo desti
nado a construção da Rodoviá
ria Municipal, resta agora esco

lher o imóvel que abrig9rá o

importante empreendimento.
De infcio estava definido o local
dA velha estação ferroviárie,
imóvel até hoje não liberado
pela Rede Ferroviária Federal,
não obstante os esforços dA
atual administração e anterio- .

res e· 8- intervenção de altas
autortdades, como o Governador
do Estado, Secretártos de Estado,
Deputados e Senadores.
O problema então ainda persts
'te e o Prefeito, sr. Alfredo de
Oliveira Garcindo, dado apre·
mência do tempo para a cons

trução, agora COm 08 recursos

autorizados, está a procura do
melhor local, ouvindo a respeito,
todos as interessados em nosso

desenvolvimento.
Há urgência no assunto, ainda
porque 08 locais hoje servindo
de Rodoviária, o da Reunidas
e a Municipal, no Bar Guarani,
deixam muito a desejar, num

completo desconforto aos usuá
rios, mormente nos dias dechuva.

* * *

O nosso Coral Cenuínhense, que
brilhou intensamente e conquis
tou todos os prêmios na sua apre
sentação em Porto-União, de
verá agora EHL conseqüência,
exibir-se no T�atro Guaira, em

Curitiba.
* * *

Esteve rapidamente em nossa
cidade 3.a feira últím«, o Dele
gado Regtonal, dr, Hercílío NoU!:

* * *

O Prefeito sr. Alfredo de Olí-

'Prezados
Assinantes

Devido a alta constante no

preço do papel jornal, como

a elevação do salário mínimo,
este semanário viu-se na con

tingência de elevar os preços
de sua assinatura para cin

qüenta cruzeiros a anuidade
ou seja, do n.? 1301 a 1350.

Solicitamos a alta compre
ensão de todos para a me

dida, pedindo também que as

assinaturas em atraso sejam
acertadas, o mais breve pos
sível, possibilitando assim a

normal circulação do nosso
semanário.

Valorize �

O que é seu prestigiando a

Prefeiturã Muilicipa1-,j'e-�Canoinhas

Machado Sanes, o Santa Cruz
.

acabou por cla!!lllificsr-se, 80

derrotar, domingo último, no
Estádio Wiegando· Olsen, em
Marcilio Dias, o Estrela de Ns,
reu Ramos, pelo marcador de
4 a 3.

Amanhã, numa promoção !ia
LEC, em benefício do Hospital
Santa Cruz, duas partidas no

Municipal, reunindo Veteranos
de Jaraguá do Sul X BBC de

, Canoinhss, na preliminar, e Da

prmcípal, Seleção de Solteiros
contra Seleção de Casados,
O time perdedor da partida
principal, pucharâ o time ven

cedor em carroça até o centro
da cidade.
A entrada será um chaveiro
que já estâ a venda.
Vamos todos cooperar.

ESPARSA-S

,-------------------------_:,

})

Cartaz cinematográfico da cidade

CINE JUBILEU
,,'""HOJE, dia • àa 20,15 horall • 4leDSUra 14 anos

,

Fomidável pro rama duplo - 1.8 filme: a Warner .Hros 'apresenta
um espetacu filme policial estrelado por Alsin Delon em

Jeef O aomem m9FlcadO
2.° filme: um uper far�weilt eoloríâo

Fuicun. Sartana,A éaegou
-,y

AMANHÃ" dia 08 - às 14,0 hora. �.t�Dsnra livre - matiaê

A proçra ar
�

Amanhi, dia 08 - em dilaa graóai as aessõell à. 19,15 e 21,15 h
Censura 14 anos - Um eSPJt:'acula ilme colorido em clnemascope

A .cenda ão Negro C()arley.4 \ .

Bate filme reprisa 2.. e 3a. fe- a às 20,15 horas

4•• feira, dia II • �20,15.horaa - cens ra 14, anol

, UJtt'!t,jOla d_e fllm� nacional t'{do colorido

Qs prutieiros moinemos
EJfl filme reprisa 5a� feira à�\21,15 horas

.

\ .

Sábado, dia 14, - às 20,15 horas - censo 14 aDq,s - Programa duplo

7fHme: Transas de um \.fIlédiCO2.° filme: um far-west éolorido - a programar
-----

,. \
Domingo, dia IS - em duas sessões: às 19,15 e 21,15 horas

\
A Tenda úermel()a

\

._ I BE.�, ,e&*Bw * ,•.,

veira Garcíndo, a serviço de
sua administração, esteve em

Florianópolis, onde manteve
vários contatos.

* * *

A passeló e a negócíos de sua

firma, seguiu para a Argentina,
o industrial senhor Estefano

. W rublevskl,
* * *

E(;tréia hoje, na coluna social
deste semanário, o jornalista
sr. Mauricio Nascimento.

* * *

A Cooperativa Cotia, conforme
informações, está elaborando o

projeto para a construção do
seu armazém e beneficiamento,
00 bairro Campo da Agua,verde.

* * *

Pele Taça Governador Colombo

Aniversariantes daSemana
Waldemar Grosskop]; o me

nino Moacir filho do senhor
Elpiâio Borges da Silva.

Ola 11
O sr. Este/ano Wrublewski;
as �rtas ..� Beatriz Cristina
Qrus.skoPt e Elizabet Marta
Mendes; o jovem Márcio lri»
meu 'Sidorak.

:Ola 12
A srta. Sueli da Cruz.

Dia 13
A senhora Elly esposa do sr.
Ditrick Siems.

. DID. 9

Aos aniuersariantesê os nos
sos cumprimentos.

Dia 7
Os srs.: Orlando Nascimento
e Moisés Borges ,de Souza,
res. em Salto D'Agua Verde.

Dia 8
O senhor Rodolfo. Frohener;
o jovem Márcio Ivan Treml.

\
.

A sra. Bernadete Terezinha,
esposa do senhor Rubens B.
Stulzer; a srta. Esther DOII
rothee Benkendort, residente
em Castro PR.; o jovem José

, Carlos Ferraresi.
.

Ola 10
A sra. Nidia esposa do sr.
Herbert Ritzmann; O jovem

Rua Vidal Ramos, 924
Fone, 185 - Canoinhas
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