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Encontro no Natal
Enéas At.{jand:zio

Encontro meu velho amigo ERlao VERíSSIMO.
- Bons olhos o vejam Mestre - Saudo- _

Gonte-me de sua vida, de sua obra, de sua glória.
o Sente�o-nos.

Não se faz de. rogado. Em voz lenta e tra 11
por confidências «contadas com a maior franqueza nqu r envereda
têm lido durante todos esses anos.s f

aque es que me

«O meu amigo mais íntimo afirma é os' it .

todas as manhãs no espelho do quirto de' banhouJa,e hO que (veiJo.

p so pel t .' ora on r caem que as o ros o o aparelho de barbear Estamos h bitdos um 80 outro. Envelhecemos juntos •..»'
li ua-

_

- E juntos viveram desde a infância -
.

arrisco a
era, entao? . - omo

•

-- « ••• nenhum adulto, .

por mais que se esforce jamaisconsegUirá livrar-se completamente do menino que um di 'f' Mnino um tanto apático, cara e olhos uma melancolia de � OI. e

vivia mais no mundo da imaginação que no da realídade.,
ugre, eu

- De fato, o Mestre me parece sisudo, I�aginação suaobra mostra. que não falta. A propósito, Deus personagen
.

pessoas reais?
"

s copiam
- «As coisas do mundo da ficção são muito mais complexasdo que I?arecem. Nes�or Verríssimo (meu tio) me' serviu de modelo

para .a figura de Toríbío Cambará. Desse amálgama resultou «umaterceira pessoa», que acabou ganhando vida próprla .•.»
- E outros personagens seus? - indago.
- <l••• meu avô Franklin não tem quase nada a ver com'

o aobrado �os. Terra-Cambar�. Entre Licurgo Oambarà, dono
d? sobrado flCtiCl? e o meu avo paterno havia leguas e leguas dediferença em matéria de temperamento e bíogretía. Na minha Iamílta
as mulheres eram mais enérgícas e moralmente corajosas que oshomens. Isto talvez explique a presença em meus romances de personagens femlDino� de caráter forte como alivia, Fernanda BíbtanaMaria Valéria e prmcipalmente Ana Terra.»

'
, ,

.

- Certo, <:erto. Mss �alemos de coisas pessoais insisto eu
t

anstoso por aproveitar a ocasião.
"

:- Só ironicamente podemos falar na primeira pessoa do
singular, lá o dizia LOB�TO. Mas concedamos. «Nasci a 17 de de
zembro d�_1905, sob .0 signo. de Sagitário», em Cruz Alta. Meu paifoi. Se�astJao Ve�ísslmo, n;unha mãe chamava-se Abegahy, e até

I hoje nao eonsegur descobrir de onde meu avô desencavou este
nome.»

- Por que escreveu «Israel em abril»? Só pela viagemereto que não foi. -

.

- «Havía na aula de D. Margarida muitas meninas e meni-
nos Judeus que se tornaram meus 'camaradas. Isso explica em parte
o meu envolvimento sentimental com o Povo Escolhido.»

- Voce é fumante?
- «Alguns de mens colegas traziam escondidas nos bolsos

baganas apanhadas na rua. Quando se umedeciam o cheiro me
causava �ngulh?s. (�so talvez explique a razão por que nunca em
toda a mínha Vida tive sequer a curiosidade de provar um cígarro.s

- Da vida Daqueles tempos, que observação faria?
- «Naqueles tempos éramos todos mais íntimos das estre-

las e da lua. Nosso céu era maior e estava mais perto de nossas
eabeças>

- E da infância?
- «O calendárío das críançaa parece feito mais pare a

eternidade do que para o tempo humano; anda muito mais deva
gar que o dos adultos»

- Mas •.. mas ... - interfere o leitor - Onde foi esss
eneoatro?

- Nas páginas de «Solo de Olarínetas, afirmamos eu e o
Mestr�, em uníssono.

- E que tem ele com o Natal?
- Nada, nada, apenss coincidência.
i

Agradecimento
A Diretoria e Crianças do

LAR DE J,ESUS vem de pú
blico agradecer ao prezado
amigo e colaborador Dr. Arol
do Carvalho a doação de
Cr$ 2.000,00 enviada por oca
sião das festas de Natal.

Nascimento
Registramos o nascimento

da garotinha MARCELLE, fi
lha do casal VALDIR (CAR
MEN) SELEME, ocorrido no'
último dia 21.

Felicidades.

�ARCINDO EHTRECiA QUESTIONÁRIO AO
FUtURO <iOVERNADOR E REIVINDICA
Excelentíssimo Senhor Governador.

Temos a honra e satisfação de encaminhar a V.

Excia.. juntamente com este. o questionáriO «Pr o j eto
Administrativo'. esquema do vosso gove ruo , devidamente
preenchido.

Permita.nos Senhor Governador. externar a V.
Excia. os nossos aplausos pela medida tomada. tendo em

mãos. agora. um cronograma global de todos os problemas
do Estado.

.

Lembramos assim a V. Exo í

a . a primeira e principal
reivindicação de todos os canoinhenses. em todas as suas

camadas. eis que as demais integram o questionáriO.
Acresce Senhor Governador. que o nosso Município

é a sede da Ássociação dos Municípi9s <!o PlanaI to Norte
Catarinense (AMPLA). fixado pelo Orgao competente do

GOverno Federal.

Fixados em vosso governo. os mesmos critériQs e

diretrizes do Governador Colombo Machado Salles. na Ação
Catarinense de Desenvolvimento. quanto aos Po Lo s , aafi
xação de imediato se possível. do noaso Município. tam
bém como Po Lo n. o um (1) do PlanaI to Norte Catarinénse.
prêmio justo aos municípios líderes. condição que n.ão se

cria. mas se adquire e se conquista. e nós a conqu í.s ta
mos com a ajuda e trabalho indispensáveis de todos. po
vo e governo.

Levando a V. Exciá.. a solidariedade e certeza de

todos os canoinhenses no êxito do futuro governo. re

novamos os nossos prot�!5tos de mais a I ta consideração e .

apreço.
.

Atenciosamente.
ALFREDO DI OLIVEIRA GARCINDO - Prefeito Municipal

Ano XXVIII _. CanoiAhu - Santa CatarincJ, 24 d� dezembro d� 1974 ,:_ Número 1302

Formaturas

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
N.o avulso Cr$ 1,50CAIXA POSTAL, 2 - FOí�E. 128 CIRCULA' AOS SABADOS

-

Registramos, com satisfa-
ção, mais as seguintes forma
turas, de ilustres canoinhen
ses:

Dia 19 último, dr. ANTONIO
JOSE DA COSTA GOMES.
filho de Felíx da Costa Go
mes e Elíza Pacheco Gomes,
em Bioquímica, pela Facul
dade de Farmácia Bioquimi
ca de Ponta Grossa, Pr.

. Dia 20, sexta-feira última,
Professora GERDA KELNER,
filha do industrial sr. Werner
Kellner e exma. esposa Ger
trudes Kellner, em Educação
Física, pela Universidade. Fe
deral do Paraná.
Também dia 20 último, em

Administração, pela Univer
sidade Federal do Paraná, o

I jovem BAGO ALFREDO WO
EHL, filho de Herbert Woehl
e exma. esposa, do alto co

mércio de União da Vitória,
Pr. Aos jovens formandos e

familiares, os cumprimentos
deste semanário.

Registramos também a for
matura de GERSON I. KOH
LER, em Geografia, pela Fun
dação Faculdade Estadual de
Filosofia e Ciencias e Letras
de União da Vitória, Paraná,·
dia 21 último, sábado. Cum
primentos. Gerson é canoi
nhense e alto funcionário do
Banco' do Brasil, agencia lo
cal.

Garcindo entre OS me-
I

Ihores prejeitos do ano

CANO INHAS

Numa promoção da Empresa Editora Jornal de San
ta Catarina Ltda .• e Canal 3. TV Coligadas de Blumenau.
através do croriista social Carlos Müller. o Prefeito
sr� Alfredo de Oliveira Garcindo. foi incluído entre
os dez melhores administradores do Estado.

Nestas condições. especialm�nte convidado. par
ticipou o �osso edil. juntamente com sua exma. esposa
do 6. o Baile Oficial das Debutantes de Santa Catarina.
realizado sábado. dia 14� no Laguna Tou�ist Hotel.
quando além de paraninfo. recebeu uma placa de ouro
alusiva. A promoção teve grande repercussão em todo o

Estado de Santa Catarina e além fronteira, divulgando
sobremaneira o nosso município.

Estamos a vencer mais uma jornada com o próximo
término do ano corrente.

Um ano as vezes difícil por fatores diversos. A ma

deira, o nosso principal produto, passou a persiste em crise,
baixando de preço, enquanto que os demais produtos tive
ram alta, em consequencia da crise do petróleo que abalou
o mundo inteiro.

A nossa cidade, contudo, em ritmo menor e mais len
to prossegue em seu desenvolvimento .

No interior, graças ao trabalho de destóca da Prefei
tura e particulares, tivemos mais áreas cultivadas.

Devemos reconhecer que o Governo Federal com
uma nova política de restrínção de crédito, visando conter
a inflação, atingiu em cheio várias atívídades do municipio.

Um ano um tanto difícil como dissemos, mas foi ven
cido e outro vem aí, 1975, com novas e boas perspectivas e

dias melhores hão de vir, afim de prosseguirmos, mais cé
leres em nosso processo de desenvolvimento, '. dever de to-
dos e de cada um.

'

As administrações, federal, estadual e municipal. pros
seguiram em seus místérea normais e importantes inaugura
ções vem aí para o próximo ano, como também o início de
outras importantes obras, em beneficio de .toda a coletivi
dade.

Canoínhas, município líder do norte e com a devida
estrutura de desenvolvimento já consolidado, graças aos es

forços de todos, governos e governados, não deve e não vai
parar, não obstante alguns tropeços e precalços naturais e

que serão ultrapassados.
Aasím, vamos todos, em 1975, prosseguir,' altaneiros,

na patriótica tarefa de legarmos maior aos nossos filhos, 8.

nossa querida Canoínhas, que também grande recebemos de
nossos antepassados.

'Um feliz natal liL todos e um próspero ano novo.

acelerado o
,

até o Bairro
Canoinhas se moderniza e se am

plia com ruas asfaltadas e outras
revestidas. A Prefeitura Municipal
na administração Alfredo de Oliveira
Gar-c í.ndo , assume a liderança nestes
.do í.s últimos anos no setor paví.man
tação. Com um total da 12 quadras
concluidas e entregue ao trânsito a

previsão para mais dois anos.-é atin
gido o perímetro suburbano da cidade.
Está em construção a paVimentação da
rua Roberto Elke áté a Avenida Sena
dor Ivo D' Aquino (bairro da COHAB),
devéndo atingir a área do Frigorífi
co Canoinhas. Firmou a F-refeitura um

Convênio com a COHAB e esta um finan
ciamento com o BNH num valor de
Cr$ 1. 300.000.00 • resgatável em 15
anos com a carência de um ano. A con-

1174..

rítimo
Elke

Prossegue em

---Roberto
asfaltamento da
da COHAB--__,
r

clusão está prevista para julho de
1975. A Pavimentadora Irati Ltda:.
está executando esta obra; e aPre
feitura com o serviço de ,terraplana
gem e o fornecimento de pedra brita.

Agora. contudo. além desta fren
te de trabalho permanente. foi ini.
ciada pela Prefeitura a pavimemtação
da rua Duque de Caxias até o 'AI to das
Palmeiras. numa ext enção de 2 kms e
400 metros.

Canoinhas ne�te Lnã o
í

o de 1975.
terá sua paisagem totalmente renova
da. realmente efetiva. graças a sua

valorização através da Prefeitura
Munidipal.

'

Orça�ento para as duas frentes
de trabalho: Cr$ 1.700.000.00.

Rua
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I Conheça antes os preços especiais em móveis ;/ eletrodomésticos, I
I que·· a loja M E R H Y S EL EM E está oferecendo' neste Natal! .1'.
E .'E •

I Televisores: : �::eseea e:�te:�:to
e branco I

I '
' I

I Philips - Sernp � G ,E - Admiral - .Manchester III
11&1 '.
I

� I
I . A P R O V E I·T E I

.

os preços e as condicões .

da . Loja' II �

III' Merhy Seleme que. proporciona em- suas compras II·
I I
I

I

as 'maiores vantagens para você. IIII
•
__.

I� Im' •.,
,

II
I' I
I .

,,,,,-,' ,:
I

RUA PAULA PEREIRA,735 - TElEf=ONE; 365 E 366 - CAIXA POSTAL 220 - CA�OINHAS - se III
'

.

.'
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CORREIO DO NORTE
/
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p
•

I osto·de Seryico I
-

(s
I' II

I
. '! I

I I noinhas ,;ltda. i· /.•
I •• •· . ��. .· � � '.'a

-

IIe E
• •
• •

I •
� •

• •
II . ;1.\ II
I T /J. .�.

d
II

I itmeneese /"'. o, ,\lsteno e um I
. I DEUS f1ENIJVO '� aproveifa o I
II

·

'

I \

'II
.1 ensejo/para desejar e �us fregueses I
I e a

I

igos, um NA TA._L repleto I
• •

I paz e um ANO �C? VC? I
• •
1'1 cheio de' realizações.. ..
• •
II '

.�••••••••••••m.�••••••••••••

24-12.1974
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CORREIO DO NORTE

Feliz e satisfeito com a preferência com que foi distinguido neste ano,
�;.,�t.. �:�a que esta satisfação e alegria acompanhem a você, amigo·

e fregues, nê'Stãs-festas ��a�inas e no �ol'r-er-dêl975.
�--

��l?�F
e••e••••••�.R••••••••••��••••••••�••m.
•. .

. -

. -

II Que o. espírito de Natal se prolongue por�mo I
. 1.1 ano, desejan o aos seus fregueses e amigos _ ias-=depaz e realizações. II
. -. .

I . LQja<--de <;"Càlçados f!ulo i
I de Paulo Majeski I
� .
BEE•••••••R••••••�•••m••••E•••••••••••

Assim como os colibrís, suaves,. plácidos e gentis,

um bom NATAC e

Alva lVOVO

da sua Casa· Se ·"eiber
�---

24.12.1974

r�atal e próspero Ano Novo

Nestas pouCãS"-pal_avras,. a nossa e são mais

profunda de agradecimento e etribuição pela
dispensaram.

Wi sn i evski" "b.td 8 •

. CASA MA_Y-ER.

_.-

,..-'"
",'"

agradece a pr�te�ciã'" com que foi

distinguida !..9l,.....--q�4 e
.

deseja a todos
.

os segs---fregueses e olaboradores um
_./

F�LIZ NATAL e próspero ANO NOVO

OHM CunoinbeHe"
� . /.

de NECS'eN ZIPPERER
"'-'.�
�

d d .I! A�"
tagra ecen o a preI�_}.'.enCla no raoscurso

�- . .

do ano finc!o,//�mprimenta, desejando '""" ___

Boas Festas e reli;;!. Ano Nouo

BAR E ARMAZÉM

��S��ero SenczUGk
. saúda seus

�

iiêgue� amigos,
, .

desejando uDÍ F E L I Z N A�
.

/_p" e próspero A N O N O V O..

-u.

--------------------------------'�--------

Retífica Canoinbas Ltda.
�

.

.--

prestando smeerQ. _culto ao
.......
mais -excelso evento,

que o mundo critijo-� reverEtllcia, leva aos pre
zados amigos/e clientes a sua ME�SAGEM DE
NATAL, --com etusivas saudações "e�S�8 ,

� de telicidade e prosperidade
para o ANO NOVO.

Irmãos Trevis8ni· Ltda.
Que os sinos. que a luz, ,que o colorido, que a

alegria e a paz, sejam um convite para sermos

melhores, mais autênticos, mais amigos.
Ao térmiBo de 1974 e DO limiar de 1975, a todos que
nos deram apoio, colaboração e prestígio, a08 colabora.
dore8:da campanha do quilo, a08 meusalista8, a todos,

enfim, desejamo. um FELIZ NATAL e próspero
ANO NOVO.

Os Deputados

Aroldo Carvalho I Therézio Netto
I

enviam a todos os lares canoinhenses

os melhores votos de um Feliz Natal e um

Ano Novo repleto de paz, alegria e amor.

agradecem a preteréncia co ue foram ..
'

distinguidos. em 1 e desejam a todos
os seus ami 5, fregueses e colaboradores,

m FELIZ NATAL e um

ANO NOVO repleto de alegrias.A Diretoria e (rianeas do· LAR DE JESUS
,

_ ..- ..-.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

��
•• •• .._••_.: ._. 01•••••••••••••••• 8•••••

�
. ..............................•.•.................... .. .. .. .. .. . .. ..--�. .. .. .. .. ...

.."'\
...

r··
.. ..- .._..--

...

...

..i. .:.

� ue a alegria reinante do NATAL seja uma mensagem de Paz, Amor e Fraternidade entre os i!i
':' homens e -b-6ímbalhac eloqüente dos sinos, um prenúncio venturoso de um Feliz e Próspero Ano �� �ovo, são os' votos, a todos os lares de nossa terra, W
� Ilfredodd;efeÕ:' srÜarcindo 'Paulo Ed�;;d;' ,Ra- Faria �� Canolnhas. dezembro de 1974.

-.:::..... Iii
.\"� '.�II

�• •• •• •• •• •• •• • ._..._... •
.••/oi-.

•• ••• ••_ _ e _................................................................ •
.....__..__ : ::... .. .. .. . . . .

.

r._.._.. .. . ..
.. .. .. .. .
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CORREIO DO NORTE 24.12.1974

Prefeitura Cano·nhasMunicipal de
13)

4.118,50

300,00

4.418,50
14)

João dos S. Mulher
frente 14 mi, cota 5,4916
pavimentação asfáltica
76,88 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
14 ml a Cr$ 20,00 por mI

total

Edvin Michel
frente 26 ml, cota 5,4916
pavimentação asféltica ..
142,78 m2 a o-s 50,00 por m2
meio fio
215 mI 8 Cr$ 20,00 por mI

total

15) Lucas Hack d. Souza
frente 19 ml, cota 5,4916
pavimentação asfáltica
104,34 m2 a Cr$ 50,00 por Ól2

. meio fio'
19 mI a Cr$ 20,00 por mi

total

16) Jonas Abrão S81eme
frente 51 ml, cota 5,4916
pavimentação a�fáltica
280,07 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
51 mi a Cr$ 20,00 por ml

EDilAL
4) Evaldo Zipp8rer

frente 15 ml, cota 5,4916
pavimentação asfáItica
82,37 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
15 mi 8 Cr$ 20,00 por mI

total

5) Waldemar Boranoski
frente 14 mI, cota 5,4916
pavimentação asféltica
76,88 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
14 ml a Cr$ 20,00 por ml

total

6) Dejalma Borges de Souza
frente 2,8 ml, cota 5,4916
pavimentação asfáltíca
153,76 002 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio

. 28 mi a Cr$ 20,00 por mI

total

7) Evaldo Glinski
frente 54 ml, cota 5,4916
pavimentação asfáltica
296,54 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
54 ml a Cr$ 20,00 por ml

total

3.844,00

280,00

4.'124,00

De conformidade com o Artigo 276 do Código
Tributário Municipal, o D.V.O., publica mediante o

presente Edital, os elementos referentes a Taxa de
Melhoria, sobre a pavimentação asfáltica da parte da
Rua Roberto Ehlke entre as RUBS Rui Barbosa e 3
de Maio.

.

7.139,00

520,00

6.659,00

3.844,00a) Memorial Descritivo do Projeto
A pavimentação da parte da Rua Roberto Ehlke
acima descrita, será asfáltica. A base será convenien
temente preparada. A camada asfáltica far-se-â
depois de compactada a base, sobre uma camada de
material de sub-base (pedra apifoada) brita, pó de
brita e areia. .

280,00
4.124,00

5.217,00

380,00

5.597,00

7.688,00
b) Orçamento do Custo da Obra por
metro quadrado Cr$

1) Escavação e remoção 4,05
2) Brita (0,25) p/m2 18,75
3) Emulsão adáltica (6 kg) pi m2 9,()0
4) Equipamento pi aplicação 9,:W
5) Mão de Obra pI aplicação 9,00

Custo total por m2 50,00

c) Custo da Obra
1) Escavação e remoção
2) Brita
3) Emulsão asfáltica
4) Equipamento para aplicação
5) Mão de Obra para aplicação
6) Meio fio 507 mI x Cr$ 20,00 por mI

560,00

8.248,00

14.003,50

1.020,0014827,00
.

1.080,00

15.907,00
total 15.023,50

17) Fundação Universitária do Planalto
Norte Catarin�nse
frente 87 mi, cota 5,4916
pavimentação asfâltíca
477,76 m2 a Cr$ 50,00 por:m2
meio fio
87 mI 8 Cr$ 20,00 -por mI

·14.094,85
65.253,93
31.321,89
32.017,93
31.321,89
10.140,00

184.150,49

8) João Sabozak
frente 15 mi, cota 5,4916
pavimentação asfãltica
82,37 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
15 mI a Cr$ 20,00 por ml

total

9) Irmgardt Voigt
frente 20 mi, cota 5,4916
pavimentação asfáltíca
109,83 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
20 QlI a CI$ 20,00 por ml

total

10) Edith Vichineski e Marly
.

frente 20 ml, cota 5;4g 16 !
pavimentação asfáltica ,:
109,83 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio

,

20. ml a Cr$ 20,00 pôr ml
total

Benedito Silva
frente 21 mI, cota 5,4916
pavimentação asfáltiea
115,32 m2 a Cr$ 50,00 por in�
meio fio \

21 ml a Cr$ 20,00 por ml

total

Lindolfo Kluppel
frente 6 mi, cota 5,4916
pavimentação 8sfáltica
32,94 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
6 ml a Cr$ 20,00 por ml

total

23.888,00
4.118,50

1.740.00
300,00

4.418',50
total 25.628;00

18) Espólio de Paula Heck Loefller
frente 27 IIi.,' cota 5,4916
pavimentação a�fáltic8
148,27 m2 8 Cr$ 50,00 por m2 7.413,50
meio fio
27 ml a Cr$ 20,00 por ml 540,00

Custo total da obra

d) Parcela do· custo da obra a ser custeada
pela Prefeitura Municipal de Canoinhas

"

696,04 m2 a Cr$ 50,00 por m2
.

Cr$ 34.802,00

e) Pazcela do custo' da obra a ser finan
,

.

cíada pela contribuição
1) Edith Zélia e Marco H. J. Tack Cr$

frente 27 mi, cota 5,4916
pavimentação 8sfálticli
148,27 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
27 mI a Cr$ 20,00 por mI

400,00
5.891;50

Heusser

7.953,50total

Pagamento a vista gozará de um des
conto de 20% e os pagamentos parcelados
sofrerão o acréscimo de juros e correção
monetária previstos em lei.7.413',50 5.491,50

540,00

7.953,50
400,00

5.891,50
Soma das parcelas

A ser custeada pela Prefeitura
Municipal de Canoinhas Cr$ 34.802,00
A ser financiada pela contri-.
buição. Cr$ 149.348,00

TO T A L' Cr$184.l50,50
,(cento e oitenta e quatro mil e cento e

cincoenta cruzeiros e cincoenta centavos).

total

2) Guilherme Loefllar
frente 48 mi, cota 5,4916
pavimentação asfáltica
263,59 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
48 mI a Cr$ 20,00 por m2

total

3) João Vicente de Souza
frente 15 ml, cota 5,3916
pavimentação asfálüca
82,37 m2 8 Cr$ 50,00 por m2
meio fio
15 ml a Cr$ 20,00 por ml

total

11)

13.179,50

960,00

14.139,50

12)

4.118,50

300,00

4.418,50

5.766,00

420,00
6.186,00

Alfredo de Oliveira Garcindo
Prefeito Municipal

. Emilio Jürgengen
, Topógrafo

1.647,00

120,OQ '.

1.767,00

•
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ANOTAÇOES,
por mauricio

Ficar prestando atenção no relógio, esperando a meia noite
E acreditar. E estar cheio de esperanças. E ter vontade d�
dar a mão pra todo mundo. E de bancar Papai Noel, escondendo prese�te na árvore de Natal para fazer alguém fl:!liz,
E de se.r. felIz também, esperando um presente, como qual
quer errança. Que. neste natal, 011 nossos amigos sejam tão
felizes como 8S crianças.

* Na promoção do último sábado, que o grêmio xv de
julho realizou em favor do Hospital Santa Cruz o apoiodos Canoínhenses foi total, cerno também a promoção levou

seu mérito. Nesta noite de muito Chopp, Sueli Bertão coor
denou a atracão maior do baile que foi a eleição da .Ral
nha do Cho,PP. A mesa julgadora composta pelos sr s. Dr.
Paulo R. Faria e SfH., o jovem pintor José Ganen, Srta.
Sueli Meister;Dr. Nelson Lubi, Seta. Rosangela Olsen - Miss
Canoinhas, Edilia Kalemps, Dr. Antonio Sígueo lshü p a
srta. Maria Helena Murara. Após o desfile de praxe a comis
são julgadora deu como rainha do chopp a srta. Mary Nei
Cordeiro, filha do casal Nei (Maria) Cordeiro. Mary é estu
dante da 8.a série especial e pretende ser psícólogs, Na rai
nha do chopp a srta. Rosangela Olssn - Miss Canoinhas/74
colocou 8 faixa, sendo que n8 l.a princesa srta. Jussare
Gl.!ya recebeu a faixa das mãos da srta. Sueli Meister e Ma
ria Helena Murara entregou a faixa de 2.8 princesa a srts.
Ilma Maria Krurz.

Novo Presidente
O Club Canoínhense já tem novo presidente. Trata-se do
jovem Luiz Saliba Dsvet que regerá os destinos do msges
toso da rua Major Vieira, pelo período de 2 anos. Na agen-'
da do novo presidente, programações, sociais especialmente
para os sócios consta. Esta coluna leva ao presidente que
deixa o comando do Club sr. Wilson Seleme os aplausos
pelo que fez em beneficio do cJub e seus associados pois quê,
Wilson Seleme sempre foi um timoneiro de mãos firmes
nas maré. boas c ruim. Ao presidente que entra fica o apo
io e o exemplo de Wilson Seleme.

Noivado
Com absoluta exclusividade, ontem estrearam alíenças na

mão direita os jovens Oldemar Mussi Junior e Maria Mag
dalena

-

Chicon Martin, ela de Curitiba, ele filho do' indus
trial Oldsmar MU8si e sra. O acontecímento foi muito fes
tejado na resídencía dos pais do jovem Oldemarzinho, com

8 presença de toda a patota jovem eanoínhense, Parabéns.

Rapidinhas
Nilton'Watrick featejando idade nova hoje. ,Parabéns. * Pares
desfilando por ai. Miss Canoinhas/74, Rosangela Olsen e

, Dr. Nelson Lubí, e Sueli Bertão com o jovem Dr. Antonio

Sígueo. * Associado do Canoinhense verífrque se está em

dia com as mensalidades para poder participar do baile de
fim de ano.

* José Ganen sendo muito procurado pelos
comerciantes para dar aquele toque que só ele sabe, nas

vitrinas. * O pessoal já começa a pu·parar seus blocos pa
ra o carnaval, os prêmios são geniais. * As boas vin.das a

todos os visitantes que passam o natal em nossa CIdade.
Até semana que vem.

TABELIONATO PAULA S. CARVALHO
- EDITAL-

três (3) dias úteis a contar da pu
blicação deste Jornal cCorreio do

Norte», vir pagar ou dar razões

porque não o faz, e, ILQ mesmo

tempo, no caso de nã? ser atendida
esta intimação o notifico do com

petente protesto.
Canoinhas, 23/dezembro/1D74
Tabelionato Paula S. Carvalho

PAULA S. CARVALHO
Tabeliã

Acha-se em cartório, à, Rua VidaI
Ramos. edifício do Forum. para ser

protestado o seguinte título:
NP n," Oõi24 - vencida em data

de 21.11.74, valor Cr$ 615,00 (seiscen
tos e quinze cruzeiros) emitida por
Financiadora Volkswagen S/A. CI
ANTONIO ARY WALTER FERREI
RA.
Pdr não fer sido possível encon

trar o referido responsável. pelo
presente, o intimo para no prazo de

f_,a rmá ci a o I iv eit e
de Oliveira e, Cia. L.da.-- ..

�

DESEJÂ:L71E· ...,,,
"-

BO�; FESTAS e FELIZ ANO"�OVO
/ .

É tempo de sorrir
.

é tempo de amo:.-:-----
é tempt;>-'r:Ie Nata;

Que a renovação do nasc �risto inunde o coração de todos com
o perfume do amo· cendeie as almas com a chama da sabsdoria; inebrie

as mentes com o toque da paz..

CASA
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II O GRUPO
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. I

II Agradecendo a preferência com que foi •

i DENER S.A. distinguido, no comércio de pneus e I
I :!���C�e ��t!!�r��::!S "-�, ,�_�>

<c., eletrodoméstico,s no ano de 1974, vem I
&111 São lIateu do Sul - Paraná ---_ ...

I --PO{_ meio deste ���E�!Itar:-�-0s�-�seus mais I
I D E N E L A R· J

--_

"": §lncerós votos de ,I
I Pneus e Eletrodomésticos - Loia 1

-�_
-.", I

Rua Max Wolff Filho, 170 -.:::::- 1- N t I
-

I Sã� Hateul do Sul - Paraná .a 'e -IZ a a e I
i D EN�A--R próspero Ano Nov� I
. / _ .
II Pnens

.

e Eletrodomésticos - Loia 2 d
..

r t
.

ti
II Rua Vidal Ramos, 920 aos seus ,'IStl ntos c ren es e am igos, II
II CaDoinbas - Santa Catarioa

r
' III

••m•••••B•••••H••�R.�e.�•••••�m••m••E••••�R.mR.g••B••m�.m.�•••••

Aniversariantes da Semana

O 'povo hebreu proclamava
de 50 em 50 8nos um ano de
reconciliação humana. EstÁ ai s

origem do cAno Santo». E, por
isso, Roma prepara-se para abrí-

, gar milhares de peregrinos que
irão visitá-la quando das cele
brações programades para 1975.

Durante o cAno" Santo» era

realizads a libertação de escra

vos, o desembaraço das dívidas
e as fami1ias voltavam a possuir
08 bens de sua propriedade que
tivessem perdido' no decurso
desses 50 anos.

Os sacerdotes anunciavam seu

começo com o som do <Corno
de Carneiro», chamado de [obel,
em hebraico, e dai adveio eju
bíleu», que na linguagem cató
lica significa remissão dos pe
cados.

TRAJETORIA
IA partir de 1.300, o «Ano

Santo> começou a ser celebrado
com periodicidade de 50 �nos
até ,1.450 e de 25 anos a contar

dess� data. Até agora foram
celebrados vinte e quatro cAno

Dia 24
A sra. Ceci esposa do sr.

.Adauto N. Allage; o jovem
Osmar Manoel Voigt.

Dia 25
A srta. Ivone Michel.

Dia 26
Os srs.: Ithas Seleme res.

em Curitiba e Ayrton Hume
nhuk; a srta. Yoanilde Rei",
nert.

tonio, filho do sr, Antonio Dia 1.°/1
Santos Veiga. O sr. Ioõo Seleme; a srta.

Ola 28 Rosemar Angelo (Iate; os [o»
oens: Egon Siems e Marcélino

O sr. Dagoberto Schramm, Antoni« Sakr,
Ola 29 Dia 2

A senhorita Rosar! Maria '

O sr. Silvio de Siqueira;
Lessack. os jovens: Oldemar Mussi Jr.,

, Dia 30 Janio José Seccon e Marcos

A srta. Dotiia Tremei; os Dornelis Burgardt,
jovens: remando Celso Cres» Ola 3
tani e Luiz Alberto Knorek. A sra. Zoraide esposa do

Ola 31 sr. Francisco Zaziski; a srta.
Maria Aparecida Wardens/;i;

A vva. dona Irene Buba; o menino Aloisio tilho do sr,
a sra. Mira esposa do sr. Aloisio Partata residente em
Leonel Barcellos; o senhor Papanduoa.

'

Silvestre Hollen; o menino
Irenaldo Ernani, titho .d» sr, ! Aos aniversariantes dese-
Vivaldo Todt, [amos muitas felicidades,

Santo» o último da série em

1950. '

ANO DE 1975

Hã esforço pare que o maior
número possível de fiéie, 'possa
atingir esse estado de reconci

liação. Esta ação periférica cul
mínerá nas celebrações romanas,
durante todo o eno de 1�75,
com as clássicas peregrínsçõss
ao túmulo dos Apóstolos.

,

Ola 27
A sra. Nair esposa do sr,

Alcidio Zaniolo; os meninos:
Orlando. Gil, filho do senhor
Orlando Gatz e Nilberto An�PORTA SANTA

A porta Santa, chamada an-.

tigamente Aures, com cuja aber-
tura inicia-se o Ano Jubilar, é
a última da direita e acha-se
nas quatro Bastlíees Patriarcais

Uma RETRO-ESCAVADEIRAromanas. Em 24 de dezembro
de 1499, para rf Jubileu de 1500 S/12, com pouco uso e ótimo

abríu-se pela primeira vez com
estado de conservação.

rito solene a porta de São Pe- Entre outras finalidades a retro

dro. Q Pontífice, em pessoa, escavadeira é usada para:
abre 8 porta da Basílica Vati- - cavar e carregar barro em

cana' batendo-a três vezes com cerâmica;
um martelo de prata, e ftcarâ -para abertura de valas para
aberta até O dia de Natal de arrozeiras, etc.
1975, data em que será selade Tratar na rua Frei Henandro Kampl,
até l> sucessivo Ano Santo. '. 682, com o sr. Evaldo Goncborovski.

,Vende-se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



«PAINEL»
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'

I Nos BastidoresP_ Frank

1974 já se finda, e finda com ele mais
om ano de poucas' atividades do esporte.

canoinhense.

Afora a participação dos Clubes de nossa
cidade na disputa da taça Governador Colom
bo Machado Sanes e da representação de
nOS80 município nos JOg08 Abertos em Crici
úma, resta tão somente louvar as iniciativ9s
do noSSO 3.0 Batalhão de Policia MÜitar, dos
Clllbes Varzeanos e de nossa8 Escolas, que
felizmente, embora esporadicamente, tem
promovido di8p�t�s e campeonatos, permitin
do um entretenimento aos nOSS08 esportistas.

Mas será isso suficiente? Será que Ca
noinhas nada mais tem a ilustrar no esporte
que estas poucas participações? Será que não
temos possibilidade de outras competições
esportivas?

Devemos ficar restritos à algumas par
tidas de futebol de campo ou de salão e
nos contentar em saber que temos b�ns

, 'Clubes de Bolão?

Não haverá outras modalidades de es

porte e possibilidades de um aprimoramento
de nosso futebol?

Nosss juventude, acredito, deve estar
ansiosa por sentir o calor das disputas es

portivas, quer pela necessidade de dar
vazão ao inriquieto espirito de luta tão na
tural nos jovens, quer pela necessidade do
aprimoramento físíco-mental de nosso povo.

E se esta realidade é palpável, se esta
.

• realidade é conhecida de' todos nós, o que
falta então para enfrentarmos e' resolvermos
tal problema?

Será que a comunidade canoinhense
nlo merece promoções esportivas de todos
os gêneros?

do Esporte
Será que não temos possibilidade:de

dar à nosse juventude entretenimentos sadios
como o esporte, cuja eficácia no comporta
mento do ser humano é comprovado?

Será qUI! deve, povo e governo, ficar
alheio aos problemas dos jovens?

.

Será a televisão o único passatempo
de nossas fan.ilias?

Haverá necessirJade de se perguntar
mais? '

- Não, Não porque sabemos todos, que o qoe
falta é o apoio. Apoio dos que podem apoiar.
Apoio dos que devem apoíer.. Apoio às ini
ciativas de uns poucos que ainda lutam por
amor ao esporte, mas que se sentem fracas
sados, porque sem apoio nada se pode fazer.

E para completar: a realidade é . que
nosso comércio e nossa Indústria, apoia o

que vem de, fora, e esquece que pod.eria
apoiar o esporte de sue terra, de sua Canoi-

,

nhas, de nOSS8 Canoinhas..

Sabemos todos, que -se criarmos condi
ções, que se apoiarmos nossos jovens e nossos

estudantes, aqui poderemos promover com

petições de ciclismo, futebol, volei e basquet,
corridas de atletismo e outras mais modali
dades, permitindo em especial ao povo, um
entretenímento ssdío.

Vamos em frente, pois Canoinhas já
teve seus di,ss de glória no esporte, Já tive
mos bons clubes, de diversa, modalidades,
quando nossa Canoinhas não contava com o

desenvolvimento �e hoje.
Olhemos

_ para trás e busquemos no
passado o incentivo para o futuro de nosso

esporte. .

,

Caooinhas (SC), 18.12.74

An" XXVIII - Canoinhal f:SC�, 24. de dezembro de 197.!=__N.o 1302
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I ANO NOVO repleto de prosperidade. I
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IMPOSTOS, - (ontrlbol�ão de Melhoria

Pavimentá�ão Asfáltica e Impostos
terão' descontos maiores em 1975

o Prefeito' Alfredo de Oliveira Garcln
do encaminhou à Câmara de Vereadores
para estudos e aprovação, Projeto de Lei
concedendo .deseorrtoa especiais para os

contribuintes que efetuarem pagamentos
de impostos, taxa de licença e pavimenta
ção astáltica, num único pagamento.
O projeto de Lei tem a seguinte redação:

Concede Desconto'
/

ALFREDO DE OLIVEIRA GARCINDO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa CatariDa,
faz saber que a Câmara Municipal decretou e, eu

sanciono a seguinte
L E I:

Art. l.0) :..... Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a conceder desconto como bonificação a08

contrtbuíntes que efetuarem .o pagamento dentro di)
prazo legal e de uma só vez, antecipadamente, sobre
o total ao tributo lançado, obedecendo os seguintes
critérios:

a) - Predial· Territorial e Taxá de servlços urba
nos, desde que ocorra parcelamento • 20% de
bonificação;

b) - Taxa de Lícençe Calvará)
c) - Contribuição de Melhoria

20% de bonificação;
2üo/" de bonificação,

,Art. 2.o� - Quando ocorrer pagamento, máximo
de 50% (cincoenta por cento) sobre o valor lançado
da Contribuição de Melhoda, fica a: critério do i�
teressado, recolher antecipadamente, os restantes com

bonificação de 10% sobre o valor liquido, sem cor

reção e juros.
"
Art. 3.°) - Estes beneficios não atinge os con

tribuintes em atrazos ou inscritos em divida ativa,
mesmo quando os impostos ou taxas éão 'adversas,

Art. 4.�) Esta lei entrará em:vigor a partir de
1.0 de [aneíro de 1975, revogadas· aa disposições
em contrário.

Canoinhas, 20 de novembro de. 1974.

Alfredo de Oliveira Garclndo
Prefeito Municipal

Servico Social da Indústria,

SES I
A MAQUINA

,
O, desenvolvimento e o progresso, de uma na- \

ção, não está depositada somente no ser humano,
mas também nos instrumentos, nas técnicas e disci
plinas por eles adotados, para atingir determinados
fins.

Foi ciente disso que o homem começou a

transformar os meios naturais em algo mais concreto
e útil ,a seu favor, já que a, 'matéria prima em si
de nada lhe' adiantaria.

E, depois de longos testes e u.periências eis
que surgem as máquinas, um pouco misteriosas e

complicadas a principio, m8S no decorrer dos enoa
forarn cada vez n.sts aperfeiçoadas, tomando o lu
gar do homem nos mais díversos setores de trabalho.

Até onde irá este avanço, não sabemos, o que
interessa é fazê-la instrumento de grande valor e

estima de toda a humanidade
- '

Refletindo sobre máquinas, deti-me nesta que
acabo de �prender a manejar:

A MAQUINA DE DATILOGRAFIA
Poderá ser modernizada ainda mais, porém,'

nunca releg�da a segundo pleno.
Seus inventores, ingleses, americanos ou brasi

leiros, pois divérgem es opiniões e todos se arregam
o direito de tê-la inventado, podem se orgulhar de
tão útil invento e descansarem em paz, pois a his
tória da sua contribuição no desenvolvimento e

progresso do mundo, à todos os que deram sua

parcela de genialidade, !lS terá PERPETUADO.

Maria das Graças Prado - Aluna de Datilografia

(ao lado da loja de Eletrodomésticos Tokarskl [;. ela. L'da.)

COM ADUBO-S
EM

MAN'A/"
ESTOQUE NO

PLANTANDO
ARMAZEM

DA
TOKARSKI
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TRINSGLOBO - Transportadora, Terraplanagens Globo Ltda. II ---�-
.

-� � II
I agradece a preferência" com que foi distinguida em I
I

.

.

I
I 1974 e aproveita '0 ensejo para desejar um I
I _f_ELI.z- NATAL e um próspero ANO NOVO' i11

,

.

. IIBEm••••�•••�mE��.Ba••••��.m.�•••�••�m.m��.�m.�•••••••••••�•••••.

I
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Prefeitura Municipal de Canoinhas

Edital de Concorrência'
f'

,N. 09/74
A Prefeitura Municipal de

Cenoínhes, Estado de Santa Ca
terina, tendo em v,ista a peti
ção dos coneessíonârtos das U
nhas de ônibus coletivos muni

cipais, aprovada pelo Conselho
Municipal de TI âosito, Trans
porte e Sinalização em !8/09/74,
torna público para conhecimen
to dos interessados, colocando
em concorrência o local nsces
sério para a instalação de uma

EstaçãÓ Rodoviária, a titulo
precário, observando as seguin-
tes condições:

'

1. Que esteja localizada em

rua calçada ou pavimentada;
2. Uma sala de regular' tama

nho, com guichê para informa
ções e guarda-bagagens;
3: Instalações sanítártas;
4. Serviço de bar - anexo.

Demais informações a respei
to, poderão ser obtidas no De
ps.rtamento Administrativo da

Prefeitura.

, As propostas deverão ser en

caminhadas, em envelope lacra
do, até o dia 17 de janeiro de
]975.

o julgamento das propostas
será feito uma semana após a

apresentação, por uma comissão
a ser designada para essa fina
lidade.

A Prefeitura Municipal de
Canotnhas poderá rejeitar 8S

propostas ou anular a presente
concorrência, sem que caiba aos

proponentes direito 8 qualquer
indenização ou reclamação Ju
díclsl.

PUBLIQUE-SE

Canolnhes, 16/12/74.

Alfredo de Oliveira Garcindo
.

Prefeito Municipal

.Fotocópias?
Em apenas 10 segundQs, você tira' FOTOCÓ
PIAS, de qualquer documento, jornais ou

livros, no C A R T Ó R I O O O R E -G I S TJ:� O
C I V I L de NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

IN P S já regulamentou assistência
a bene·Ficiários idosos

direta, pelas instituições públí
cas ou privadas, especializadas
em asststêncía aos idosos, para
internacão custodiaI dos idosos

elegíveis.

portantes na área do' MPAS. O

programa complementa um ou

tro anunciado pelo Presídente
da República, estabelecendo que
os maiores de 70 anos de idade

que não exerçam atividade re

munerada, �ão aufiram rendi

mento; sob qualquer· forma
superior ao velar da renda
mensal superior a 60 por cento
do selá rio minimo regional, nãô
seiam mantidos por pessoas de

quem dependam obrtgatorts
mente e não tenham direito a

outro 'meio de prover o próprio
sustento, passarão a ser ampa
rados pele previdência social.

O Secretário de Bem Estar
do Instituto Nacional de Previ
dência Social, sr, José Vital,
expediu orientação de serviço
disciplinando a assistênéia aos

benefícíâríos idosos, que será
prestada de forma global, abran
gendo aspectos bío-psíco-scciaís
e obedecerá a' -cinco programas
especialmente elaborados nesse

sentido.

O sr, José Vital assinalou que
o programa de emparo 8 velhice
que será executado pelo INPS,
com base numa decisão do
Ministério da Previdência e

e Assistência Social, visa ampa-
.
rar já em 1975, cerca de 59 mil
e 500 segurados. A Secretaria
do Bem Eatar consígnou no seu

erçamento pára 1975 recursos

da ordem de 21 milhões e 112
mil cruzeiros para cobertura do

programa que é dos meis ím-

O INPS providenciará 80S

idosos de forma direta, através
doCentro de Serviço Social ou nos
Grupamentos de Serviço Social,
para os casos de caráter cura

tivo, preventivo ou de motivação
da comunídade e de forma in-

•••�••••••••••R••B•••B••�m••Em••••�•••
·
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I AlFaiataria PreFerida I
• •

I de João .Lirrztiieier I
I -_/-// I
II Agradecendo

.

a preferência .corn que foi II

I distinguido '�decorrer· do ano.· deseja a I
• •

I e amigos, sinceros votos "�e I
I'� ELIZ NATAL e próspero ANO NOVO I
• •
.lIJtIlHIIII.II.II••••lIff1l1••lIl1lllall••••••e•••••••
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Notícias de Pa�an�uva
conclulntes da EscoJG Básica

Dia 14 do corrente, os concluintes do 1 grau
da Escola Básica «Allnor Vieira Côrte» em solénidad�
especial, após a santa missa na Igreja Matriz, rece
beram seus diplomas: Foi um dia de muita alegria
para to.dos em .espeClal para as diplomodas e seus
respectivos projenítores, que viram relizados 8 longos
'anos de estudos e trabalhos. 8m seguida no clube
local foi oferecido um «drínk» aos senhores pais dos
formandos. O colunista agradece o convite recebido
em mãos das senhoritas: Ana Trevisani e Rosana
Maria Prates.

C8pltã� Narloch em Pap6,nduva
Esteve Iige�ramente em Papanduva, dia 11 do

corrente, o capitão do Exército, MD. Delegado da 13 &

Delegacia do Serviço Militar sediada em Canoinha�
O brioso oficial acompanhado do sr, Antonio Jacob
de Souza, seu genro e alto funcionário da CASAN na
capital do Estado. Capitão Narloch esteve a serviço
específico da 13.8 Delegacia do Serviço Militar. O co
lunista agrad��e. a gentileza de sua visita a qual
muito o sensíbtlízou,

Contadorando Arnaldo P. dos
Santos

Amanhã em solenidade especlal, com santa
missa às 10 horas, celebrada em ação de graças e
coíaeão de Grau às 21 horas, na S.R.R.E. Papandu
vense, receberá o seu diploma de Contador, o sr,
Arnaldo P. dos Santos, alto funcionário da Prefeitura
Municipal. Às 23 horas, terá início o grandioso bai
le dos formandos. O traje será: Passeio Completo. À
coluna agradace o convite recebido e almeja felici
dades.

Prefeito convidado a participar
de Curso

O sr, Prefeito Municipal, Aloisio Partala, rece
beu telegrama participando que dentre outros foi
também selecionado a, participar do Curso de Admi
nístracão Pública na cidade ue Madrid sob a orienta
ção do Centro Internacional de lntercambio Universi
tárío e Tecnológico de Brasília - CIIUT. O curso
'será do próximo dia 14 de janeiro a 28 de fevereiro
na cidade de Madrid (Espanha). Os entendimentos
estão sendo feitos para a viabilidade da presença do
Sr. Prefeito de Papanduvs naquele conclave de aper
Jeiçoamento Internacional.

A juste de Nupclas
Desde o dia 08 do fluente' passaram a usar

aliança na mão direita o jovem Irineu Grabovskt,
filho da Sr.� Vv." Luíza Grabovski, com a 8rt.8 Celí
Davet, prendada ,filha do sr, Osmaa Davet e Senhora,

\

Ellcreveu:
Esmeraldino H. Almeida

Sindicato dos
Construção
'Edifal

Trabalhadores nas Indústrias da
• do Mobiliário de Canoinhas

.de Convocação
ele Escrivão da Del. de Polícia da Comarca de Ca
noinhas e particular amigo deste colunista. A
coluna felicita os distintos noivos augurando toda
sorte de felicidades.

) ,

Feliz Natal e Próspero Ano Novo
fi coluna' abrindo este título, substituindo a po

pular «Manchete» Passarela da Sociedade, para for
mular neste Semanário os mais sinceros e reconhe
cidos votos de felicidades, muita alegría para as fes
tas natalinas e mais 865 dias de felicidades no decor
rer de 1975, que já se deslumbra no horizonte do
planeta terra. Um agradecimento especial aos colegas
da Gráfica, que tão bem tem se conduzido na árdua
e difícil míseão de informar. A Direção do Jornal, na
pessoa do seu Diretor Sr. Rubens Ribeiro da Silva;
do sr. Leopoldo Fallgatter, nosso

-

presado Gerente e

'grande amigo, ao Revisor das Oficinas que com tan
to ,carfuho confecciona a imagem alfabetizada da
notícia. A todos, UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPE
RO ANO NOVO, extensivo a suas exmas. senhoras
e demais familiares.

Um por Semana
ETERNIDADE ETERNA - A esperança que o homem

tem na eternidade em outro mundo, resulta-lhe
do desespero que sente de não ser eterno onde
está. (A. Dumas Pai)

Que todos construam no

A�O VO um�undo
de elegrie-ce. ,próSPeridade,

com�çandClL��XTA L.
soo os votos de

/PREDERICO SACHWIB'

Pelo presente Edital, faço saber que nos dias lItimeiro (1)
e dois (2) de março do ano de mil novecentos e setenta e cinco,
serão realizadas na sede social deste Sindicato as eleições para
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegades Represen
tantes ao Conselho da Federação a que está filiado este Sindica
to, bem como a de seue 'respe!:tivos suplentes, ficando aberto o
prazo de quinze 015) dias pará o registro de chapas na Secreta
rie que correrá a partir da data da publicação deste edital no

jornal CORREIO DO NORTE, que se edita na cidade. de Canoi
nhas, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, tudo de
acordo com ii Portaria Ministerial n.? 40, de 21 'de janeiro de
1985 e Portaria n.O 176, de 11 de março de 1966.

.

As chapas deverão ser registradas em separado, sendo
uma para os candidatos à Díretoria e 'CoDselho Fiscal, com 08

seus respectivos suplentes, e outra para os Delegados Represen
tantes junto 80 Conselho da Federação e seus suplentes.

Os requerimentos, para o regtstrn das chapas -deverão
ser apresentados na Seeretarle, em três (3) vias, assinados por
todos os candidatos, pessoalmente, não sendo permitida para tal
registro a outorga de procuração, devendo ser apresentados todos
os requisitos contidos no parágrafo 1.0 do Art. 11 da Portaria
n.O 40, menos o, que exige ,a letra cf:. do mesmo parágrafo e artigo.

O requsrtmento, acompanhado de todos os dados e do
cumentos exigidos para o registro, será dirigiao ao Presidente
do Sindicato, podendo esse requerimento ser assinado por qual
q'uer dos candidatos componentes da- chapa.

A Secretaria da entidade, no expediente normal, forne
cerá maiores detalhes aos interessados, achando-se afixeda na
sede do Sindicato a relsçãc do que é obrigatório para o citado
registro. "

Caso não hEja obtido «quorum» em prtmeíra convocação,
as eleições, em segunda convocação, serão realizadas no período
de 15 dias, previamente marcadas e, não conseguindo ainda o

eoeftcíente; em terceira e última convocação, no dia 23 de mar

ço de 1975, para os que ficam convocados, desde já, todos os

associados desta entídsde em pleno gozo de seus direitos sociais.
As eleições serão realizadas dae oito (8) às vinte �20)

horas de cada dia.

Canoínhes, 24 de dezembro de 1974
Benedito Silva Presidente
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CORREIO DO NORTE 24.12.1974

Paralização
Cimara de Vereadores recebe Projeto de Lei

do Poder Executivo pedindo cancelamento de eontei
buintes que a muito tempo paralizaram atividades
comerciais- industriais e Profissionais Autônomos.

O projeto de Lei tem a seguinte redação:
<oncede Dispensa de Pagamento, de Impostos I Taxas

'ALFllEDO DE OLIVEIRA GARCINDO, Prefeito Munici
pal de Canoínhes, Estado de Santa Catartna, faz saber que a
Câmara Municipal decretou e, eu sanciono a seguinte '

L E I:
Art. }.O) - Ficam os Comerciantes, Industriais e Profis

siDnai!! Autônomos que continuam com seus impostos e taxas de
Licença (alvará), Iançados nesta Prefeíturs, pelo motivo de hsve
rem paralizado suas atividades e não requereram, na época, a
necessária Baixa, dispensados dos pagaooentos dos tributos acima,
Iançadós após a paralização, desde que cumpram 8S seguintes
exigências:
a) - Comprovem a época da paraliz�ção de SU98 atividades;
b� - Documentos assinados por duas testemunhas idoneas;
c} - As testemunhas deverão ser éompatíveis com o ramo de

atividades;
d) - Recolham 8S importâncias devidas atá a época em que

estavam em atividades.
'

e) - As, importâncias devidas da letra cd», deverão ser recolhi
das no ato da formulação do requerimento de Baixa.
Art. 2.°) - Fica o Chefe do Poder Executivo eutortzado,

uma vez cumpridas as exigências desta Lei, a_ promover o can
celamento dos respectivos tributos lança,dos em Divida Ativa ou
não, em nome dos benefícíártos, após anuêncía do Setor de
Tributação.

Art. 3.°) - A presente Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as dtsposíçõea em contrário.

Canoínhas, 20 de novembro de 1974.
Alfredo d. Oliveira Garcindo ;_ Prefeito Municipal
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� Que a presença do NA TA L seja �
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m festiva e sua alegria anteci pe a �
� felicidade dos 365 dias do m
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m ANO NOVO. �
� são os votos de �.
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Toca Fitas

para automóveis

Eletrodomésticos Tckarski

Leia! A 8sine! DivulgueJ

Correio do Norte

1···m••B•••••••••H••••••�•••B•••••••
I Participe' do ereselmente . ,de sua cidade pagahdo II

I em dia seus IMPOST'OS I
I Prefeitura Munlclpal de Canolrihas I•

• •
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Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL
� .

1974, Ano da Erradicação do Analfabetismo"
no Estado de Santa Catarina.

IP A R T I C I P E !

FOTOGÓPIAS XEJ\OX
Serviço instantâneo e perfeito.

Instalação moderníssima.

Procure no eacritório de Derby Carlos
r

Ulbmann, na' Praça Lauro Müller, 251
- .

,
'

CANOINHAS - Santà Catarina

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

Dodge Dart novo.

.,
I

__ .J

REVENDEDOR AUTORIZADO �.� ·CHRYSLER
� do BRASIL S.A.

MERHY SELEME & elA. LTOA.
Bua Puula Pereira, 735 - Telefones: 36& e 366

c A. N o I N H A S -:- 'SANTA CATARINA

Oração ao Divino

Espírito Santo
Espírito Santo, você que

me esclarece tudo, que ilumi
na� todos os caminhos para
que eu atinja o meu. ideal;
vocl 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 oocê, por maior que
seja a ilusão material não
será o mínimo da vontade que
sinto de um dia estar com
você e todos os meus irmãos
na glória perpétua.
Obrigado, mais uma vez.

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

graca,
.

por mais dirícil que
seja, publica, assim que re
ceber a graça).
(Publicada por ter recebido /

uma greca.)
.

M.M.Z.
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CORREIO DO NORTE 24.f2.1974

Prefeitura
r

obras em Execução

Rede de abeetecimeuto de água QC()n�. c/Governo do
Eltado�;
alargamento e abertura de Doval rual no J. E.pérança;

, extensão da i1umiDação pública;
con.trução do Gínâeio de E.portel;
continuação da pavimentação aafáltica da cidade;
abertura de caneie de drenagem no Campo d'AguaVelde;
ponteI de concreto lebre o Rio Agua Verde (uma);
escole de alvenaria em Barra Mania (Diste. Pinheieos):
escola de alvenaria em Lageado (Diste. de Felipe Schmidt);
destocamento ligrícola - prosseguimentn;
reveltimento em Anta Gorda (Distr. Paula Pereira);
lahorat6rio de lementel de batatal certificadu Gincent.};
construção do Caooinhal Palace Hotel (Incentivo);
conlervação dai rodoviae mnnicípals;
comtrução da garagem . da Prefeitura;
oonatrução da fábrica de tnboa de 1,50;
revestimento e alargamento da Colôoia Ouro Verde
CDiltrito de Bela Vieta do Toldo];
iluminação pública rua México;
aterro ponte rio Agoa Verde (prolongameu. Caeteao COita);
alargamento e reveetimento eatrada Va'liohol-Bonetel;
alargamento e abertura de novai rual Campo da Agoa
Verde.
adaltamento, retificação e drenagem do núcleo da

COHAB;
,

alargamento e reveltimento do bairro Piedade;

alargamento e revestimento em Rio Bonito GDiatr.
Bela Vi_ta do Toldo;
pOlto de ineeminação artificial;
POltO de carrapatecida;
rede telefônica aubterrânee - DDD (convênio);
alllrgame�to da eltr�da Parado/Matão;
alargainento da efltrada da Farturs;
abertora da roa Alfredo Mayer;
eon.trução da Eltação Rodoviária;
ilominação no 'loteamento MallaDeiro;
ilu�inação no loteamento Antonio Salomou:

iluminação do perímetro luburbsno da cidade;

pavimentação !ia rua Duque de Caxial· extensão 2

Km" até o Alto dai Palmeiral; .

eletrificação roral Senito - Caragua�á e Fartora;
'd

pavimentação ,alfáltica roa Roberto Elke até AveOl a

Senador Ivo d'Aqoino;
conltroção de uma Praça- na rua Mai.or Vieira

bifurcação com a eltrada DOl!a Funcllca

coo,troção eltrada Tamanduá €3 kmlD;

CObltrução eltrada Serra dOI BOJ'ge•• I',

MuniCipal de (anoinhas
abertura de roaI DO loteamento Rodolfo BoUaof;
nova torre TV.canal 3;
reconltrução Elcola Campo dai Moças (Felipe Sehmidt);
iluminação pública da roa Emilio Seholtz;
alargamento e conclusão rua Bento de Lima (Campo
da Agua Verde;
alargamento rua México;.
aquilição de om trato., de eeteira 14.500 kg.;
aquilição de uma pá carregadeira Michigan modelo 55.S;
Ponte Capão do Erval / Matão;
inetalecão do Banco do livro (oonvêulo];
inltalllção do CUflO MOBRAL 6ULTURAL (convênio';
abertura de rua. loteamentoWatilto(Campo dá Agua V.D;
abertura de roal loteamento Pedro Alvel Viéira;
iluminação pública Bairro Soseêgo;
idem na rua Alvino Voigt (Campo da Agua Verde); _

aterro da ponte sobre o Rio Agua Verde (prcloegsmen- ,

to da rua .Psule Pereira);
estrada de Taqueeisel (35 km�;
muro de pedra na Praça Lauro Muller;
instalação' de britador em Santa Leocádia;
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 ru�'Bolívia;
idem rua Uruguai até a rua João Allage;
idem rua Chile entre a rua México até a rua JoIo AUage;
idem rua Peraguai entre a rua México até B ,"ua

Joilo Allage;
idem rua Bolívi!l até a rua Roberto Ehlke;
idem rua Argentina entre a rua João Allage até a rua

_ México;
idem rua Panamá;
idem rua Emílio Scholze entre a rua Roberto Ehlke

até a rua Bernardo 018en;
,

idem rua Tomaschitz entre a rua Roberto Ehlke até
o Joteamento Brandes;

idem rua Guatemala;
idem rua Honduras;
idem rua Gil Costa;
idem rua Paul Ritzmann;
idem ruà Jorge Wegger

'

idem rua Paul Harrís;
idem rua Alois Stueber;
idem rua Valdemiro Olsen;
idem rua Henrique' Zugmann;
idem rua Frederico Kohler; _

alar�8meDto da rua São Josê e reveetlmentõ;
moro de pedral na fachada dó' Cemitério MO(licipal;
ponte de medeia' na divila Felipe Schmidt- Irinéópoli.;
baila na divila de Felipe Schmidt cem o município de
Paulo Frontio • Pr.;
ilominação do Salto da Agoa Verde;
abertora de ruai DO loteamento Mallaneiro �€ampo
da Agoa VerdeD; ,

idtlal loteamento Odilon Pazda �aampo da Agua VerlteD;
abertora de roal no loteamento Antonio Salompn
�Alto da. Palmeiral).

,Obras Concluídas
POltO do IBDF �convêDio);
inlpetoria do departamento de caça e pelca; �

calçamento a paralelepípedo no Cemitério Muni'cipal;
revestlmeuto Serra do Lucindo,'
revestimento na loeelldade de Imbuia (Bela V. do Toldo);
ilominação a mereúrio nal Praçal Lauro Muller e

Oevaldo de Oliveira;
arborização dai roal da cidade (2.0 ano);
extensão dOI CUflOI do MOBRAL (convêoio�;
extensâo dOI lerviçol da GAFASC (convênio]:
inltalacão da Guarde- Urbana Noturna (convênio]:
calçamento .. paralelepípedo do p_átio da Prefeitura;'
pavimentação adáltica de onze quadras.
revestimento eltrada de Velinho. Gdietr. Felipe Schmidt);
instaleção de britador em Valinhoi (Distr, Felipe
Sohmidtj ;
iluminação pública do Dil'trito de Paula Pereira;
iluminação pública do Distr. de Mareílio Díae (convênio];
deetocemento agrícola de 5%1 alqueires (2.0 ano);
conlervaçllo de eltradal municipaia com construção de
nOVBI pcntee, pontilhõel e boeircs com tubos:
ineeetivoe luduetriaie (doação de imóveil�;
8qui�ição de 4 trstorel de esteiea;

.

conetrução de 1 (um9� ponte de concreto eobre o rio
Agua Verde Cprolongamento da rua Paula Pereira);
aquiaição de doai (2) motoniveledorae «Hubee-Warco»;
aquilição uma (1) Hetro-Escavadeira <Poclain»: I

recoperação de todal ai mâquinas rodoviárias;
recuperação de 2 camínhõee-ceçembes;
pavimentação a.fáltica nal Prsçal Lauro Muller e

Olvaldo de Oliveira;
computação de dado. eletrônícos;
oova planta cadastral; , \

novo código tributário Municipal;
aterro no Rio da Areia' de Cima (Distr. Bela V. do Toldo]:
reveltimento {\a roa Alvino Voigt;
reveltimento d8� eltrada do Parado;
alargamento da eltrada de Volta Grande (Di.trito de
Pauis Pereira;
alargamento e prolongamento roa Emilio Scholtz;
obelísco Da Praça Lauro Mullee eillcentivo�
.ioalização da

-

cidade cl iDltalação de semâforoe novol;
balização dOI logradouroe públicoa a acrílico;
aquilição de 4 novol caminhõel caçambaa;
abertura da roa Venezuela;
abertura ds rua Barão do Rio Branco (prolongamento);
variante Santa LeocádiB;

,

con.troção de doiI mata.borrol em Anta Gorda (extin.
ção de portõel);
variante Paula Per,eira à Anta Gorda;
aterro e reveltiménto eltrada Serra do Lucindo a

Barra Mania; ,

remoção e recoo.troção de 23 caiai" Campo d'Agua
Verde e cidade para alargamento e abertura de �ual;
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Prefeitura
EDITAl

«,
De .�onfor�i�ade com, o Artigo 276 do Código

Trtbutáríío MunIcipal, o D.V.O., publica mediante o

presente Edital, os elementcs referente I a Taxa de
Melhoria, sobrei a pavimentação asfáltica da parte da
Rua Pastor Geor,8e Weger entre as BU8S Barão do
Rio Branco e �al. Floriano. .

" .

.

a) Memorial Descritivo d� Peojeto
A pavimentação da parte da' Rua Pastor George
Weger, acima descrita, será asfáltica. A base será'
convenientemente preparada. A camada esfáltica far
se-á depois de compactade a base, sobre um colchão
de material de sub-base (pedra apíloeda) brita, pó

, de brita e areia.

b) Orçamento do Custo da Obra
metro quadrado."

1) Escavação e remoção
2) Brita (0,25) p/m2
3) Emulsão asfáltica (6 kg) pI m2
4) Equipameto pi aplicação
5) Mão de Obra pI aplicação

Total

c]. Custo da Obra
1) Escavação e remoção '568,62 m3 X Cr$ 15,00 J:).529.30
2) Brita 5.265.00, m3 :x: Cr$ 75,00 39.487,50
3') Emulsão asfáItica 12.636,00 lçg :x: Cr$ 1,50 18954,00
4) Equip. por aplicação 260,00 hs x Cr$ 74,52 19.375,20
5) Mão de Obra par aplicação 18.954,00
6) Meio fio 3,60,00 mI x Cr$ 20,00 7.200,00

por

Cr$
4,50
18,75
9.00
9,�0
9,00
50,00

Custo total 112,500,00

d} Parcela do custa 'da obra a sercusteada

�ela Prefeitura Municipal de Canoinhas.
421,20 m2 de pav. as�áltica 8 Cr$ 50,00 por m2 21.060,00

J

a ser fínan-,e) Parcela do custo da obra
ciada '

pela contribuição.
1)' Silvino Fuck�

frente 20 mI
pavlmentaçãn asfálticá
9a,60 m2' a Cr$ 50.00 por m2
meio fio
20 ml a Cr$ 20,00 por mI

total

2)' Igreja E. Assembléia de Deus
frente 40 mI
pavimentação asfáltic8
187,20 m2 8 Cr$ 50,00 por m2
meio fio
40 ml a Cr$ 20,00 por m2

Cr$

4.680,Q,o

400.00

5.080,00

9.360,00

, 800,00

10.1.60,0'0total

3) Onório Co�rêa
frente 20 ml
pavimentação 8sfáltica
93,60 m2 8 Cr$ 50,00 por m2
meio fio
20 mI a Cr$ 20,00 por m2

total

800,00

5.080,00

4.680,00
" "

Municipal Canoinhasde
4) Basilio Biluk

frente 20 ml
pevtmentação" asfáltica
93,60 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
20 mi a' Çr $ 20,00 por mI

total

12) Luduvlee Kichileski
frente 10 ml

pavimentação asfáltic8 .

.

46,80 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
10 mI a Cr$ 20,00 por ml 200,00

2.540,00

I

4.680,00
. 2.340,00
-,

,400,00
5.080,00

total

5) Vicente de, P,aula Tavares
frente 20 ml :

pavimentação adáltiea
93,60 �2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
20 ml a Cr$ 20,00 por mI

total

13) Ari Paulo Wiese

frente ,20' ml
pavimentação asfâltica .

93,60 m2 8 Cr$ 50,00 por m2
meio fio
20 mi a Cr$ 20,00 por ml

total

\ 400,00

5.080,00

4.680,00
4.680,09

400,oõ

5.080,00

6) Sueli Terezinha Artil)
frente 20 ml
pavimentação asfáltica
93,60 002 a Cr$ 50,00 por m2

-

meio fio
20 mI a Cr$ 20,00 por mI

total

14) Carolina Mozara S. Carvalho
• Evaldo P. de Carvalho

frente 20 mI

pavimentação 8sfáltica
�

93,60 m2 a Cr$ 50,00' por m2
meio fio
20 mI a Cr$ 20,00 por mI

total'

4.880,00

40Q.OO
5.080,00

4'.680,00

400,00

5.080,00

7) Clemente Oambroski
frente 20 ml
pavimentação 8sfáltica
93,68 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
2ó ml a Cr$ 20,00 por mI

total

15). Zeno Zippel
frente 40 mI
pavimentação asfáltica
187,20 m2 8 Cr$ 50,OOrpor m2
meio fio

,
40 mI 8 Cr$ 20,00 por ml

total

4.680,00. 9.360,00

800,00

10.160,00

400,00

5.080,00
\

8) Hamilton Humenhuk
frente 20 mI

ps vimen tação asfáltica
93,60 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
20 mI a Cr$ 20,00 por ml

total

16) Herdeiros de João Reine,rt
frente 40 ml

pavimentação a�fáltic8
187,20 m2 a Çr$ 50,00 por m2
meio fio
40 ml 8 Cr$ '20,00 por ml

total

4,680,00 ,

9.360,00

800,00
10.160,00 I

400,00

5.080,00

9) .

Raimundo Oambroski
frente 20 mI

pavimentação asfáltica
93,60 m2 a Cr$' 50,00 por m2
meio fio
20 mI a Cr$ 20,00 por [QI

4.680,00

400,00

5,080,00

Pagamento a vista gozará de um des

conto de 20% e QS pagamentos parcelados
sofrerão o acréscimo de juros e correção
monetãria previstos em lei.

'" tetal

10) Emitio Trindade ,

frente 20 IIiI
.

pavimentação asfáltica
93,60 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meio fio
20 ml a Cr$ 20,00 por ml

total

Soma das parcelas
A ser custeada pela Prefeitura

Municipal de Canoinhas '. Cr$ 21.060,00
A ser financiada pela contri-

buição. Cr$ 91.440,00
TO T A L Cr$112.500,OO

(cento e doze mil e quínhentos cruzeiros)

4.680,ÕO

400,00

5.080,00

11) João Alves Elias
frente 1(1 mI
pavimentação asfáltica
46,80 m2 a Cr$ 50,00 por m2
meío fio
10 ml a Cr$ 20,00 por ml

total

Alfredo de Oliveira Garcindo
Prefeito Municipal

2.340,00

200,00
2.540,gO Emilio ]ürgengen

Topógrafo

I
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,MINISTÉRIO DA
\

AGRICULTUR A.
Prezado Senhor

, As oportunidades brasileiras de afirmação internacional, como
um grande país produtor de aUmentos, são planamente eonheeídas por
todos aqueles que tem uma responsabilidade de liderança em nosso meio.
Particularmente no ano que corre, as oportunidades apresentadas -pelo
mercado internacional de alimentos são altamente positivas, o que nos

entusiasma 11 soUcitar o máximo empenho possível, por parte de todas as

lideranças nacionais. no sentido de que todos somem os seus esforços para
conduzir a Agricultura a novos e ponderáveiS recordes, que nos possibi
litem assegurar um tranquilo abastecimento interno e a formação de exce
dentes que nos permitirão exportar em níveís crescentes.

Precisamos da cooperação de Vossa Senhoria para atingir essa
meta. Julgamos que é extremamente oportuno um esforço redobrado n?
sentido de cientificar a todos os agricultores brasileiros sobre as POSSi
bilidades que o mundo atual, com escassez comprovada de alimentos .ofe
rece em termos de segurança de mercado para tantos quantos 'queiram
produzir.

Estamos absolutamente conscientes de que «O BRASIL TERÁ O
TAMANHO DA SUA AGRICULTURA». A definição de quanto cresceremos,
a definição do tamanho econômico deste Pais está para ser dada pelo
agricultor. Da sua decisão dependerá a melhoria de vida. de .todos. os
brasileiros: sejam os próprios agricultores e trabalhadores rurais, sel.am
os comerciantes, industriais, operários, empregados de todas as categorias.

E esta decisão poderá ser tomada, decorrente de um posiciona
mento seguro por parte dos líderes regionais.

Assim, convidamos Vossa Senboria a participar ardosameute ,do
esforço que ora empenhamos, neste oportuno momento, para o decísívo
defilenvolvimento agrícola brasileiro.

,

AllIsson Paulinelli - Ministro da Agricultura

Se dei com Adubadeira� mea eIras '

Armazém lo�ars�i
Dra. Zcê Walkyria Natividade Seleme

Cirurgiã Dentista
, ,

c I C OOSS89ÍS9/DEP
Clínica dentária de senhoras e crianças.

Espt"cialização em Odontopediatria.
Hora marcada

Pr.... L.1I1'O Müller, 49' - FODe, 369
� tl � ", '

CÓDIGO TRIBDT.Á�nO MUNICIPAL

Alterado o Inciso I, art.

65, do (ódlgo Tributário
Mun. e com nova redação.-
ALFREDO DE OLIVEIRA

GARCINDO, Prefeito Municipal
de Canoínhas, Estado de Santa
Catarina, faz saber que 8 Câ
mara Municipa'l decretou e; eu
sanciono a e eguínte

LEI:

Art. 1.0 - Fica' o Chefe do
Poder Executivo autorizado a

suprimir 88 palavras, cOU da
renovação da mesmas, 'do inci
so I, art. 65, do Código Tribu
tário Municipal, que ficará as

sim constíturdc;

Art. 65 - Inciso I -- iniciar
.8tividedes ou praticar atos SU

jeitos à Taxa de Licença, antes
da concessão desta.

Art. 2.u - A falta de pagamen
to da Taxa de Licença Calvará),
nos vencimentos fixados nos

avísos de lançamentos, obede
cerá os mesmos critérios usa

dos para aplicação das multas,
no artigo 101 l! seus parágrafos,
do Código Tributário Municipal.
Art. 3.° - Esta Lei entrará em

vigor a partir de l.0 de janei
ro de 1975, revogadas 88 dia·

posições em contrário.

Canoínhas, 20/11/74
Alfredo de Oliveira Garcíndo

Prefeito Municipal

===::==:::::::::::::::::=::::::::::::::::11:::::=====:=:::0:::=:::::::::::::1:1=::::::::::::::::::" '

-" ft
� . -

li No Departamento de Veículos Usados de ii" ,-- -

ãã Merhy Seleme & Cls. Ltda., você encontrará ã�- -n _..

d
..

55 revisa os t t li
II para pron a 'en rega: :1" -

i5 Marca Ano 55" -- -

ii Dodge 1800 - -SE» 1974 li
ii Do�ge 1800 - 'luxo 1974 ãi" -

li Chevrolet opala 4 portas 1970 ii- -

ii Chevrolet opala 4 portas 1969 :5- "-
-

55 Volks.wagen variant 1971 sã_ H

ii ,Valkswagen. sedan 1200 1966 iã- -�
"

ii Chevrolet camioneta 1969 55-
-H "- -

fe MERHY SELEME & elA. LTOA. II-
--
-

i: Revendedor Autorizado Chrysler do Brasil :5u
_J 55 Rua Paula Pereira, 735 - Telefones: 365 e 366 5a"
-

ii C A N O I N H A S - Santa Catarina ii_ '

u

1;::::=:::::=:::=:::·::::::::::::::::::::::::::::::::::IG:::::III:::::::II::::AII::::::::::liiill;=

Material escolar e de

escritório você encon

tra na loja da

Impressora Ouro Verde
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II

II •

_- I
II .

Que o exame retrospectivo' do ano que passou comprove o mais positivo dos saldos.
II

I Que as primeiras prospecções no ano que vai entrar induzam às previsões I
I �

mais otimistas em todos os sentidos. I
II '

--�----� /' II'

I São os nossos

-

votos de F EL I � .,N A T A L e i
• "-

<,
.

.-�. III '

II
um A N O"><.N O V O pleno de, realizações. I

I ..

", I
I

�

� �'�" I
I Prefeitura" Munici�al. �e. Mo�nte·�,�astelo III
II

-

<, 111
II / ".� - III

I '

LIDIO SECCON - - Prefeito M ullic:iipai i
I 1"/ , HERCILIO FERNANDES �

- Vice-Prefeito I
E �.
IR •
II -" II

'1II1e••III•••••••••••II II.mll••••••mI•••mll1•••••II•••••••••••••11••
..•. _

I ..

'.

'

liDIB' .
. '-. I

•••
•

•

II-!Jt,!Jt.l:l�-l.!�Jt.!..!��.!JtJt,!�JtJt�:tJt,!,!:!:l.Jt-!JtJtJt.!:l:!:t:J.:l:t:!.!:!.!:I.:l:l)l:t:!:lI!Jt.!Jt:!'!.!:!�:J.mm
I

�'," �
� -, �'

F �
� �

� N"o' momento em que o pensamento se 'eleva, . como um t
.� �

� pássaro que desfere o vôo, à procura de paragens mais t
� �

� altas, queremos expressar. a todos aqueles que se 'irmanaJam t
� �

� conosco no pen-samento e na ação' o nosso . t
�

,-

�

� . reconhecimento e os nossos votos de. boas festas�', t
� �
� �
� �
� �

:! FELIZ NATAL t
�, �
� .�
� " �
� '�

:! FELIZ ANO "NOVO t
� �
� ,- i�
� � �
� �
�

9 �

,�\ Câmara Municipal �e Mn.nte· . Castelo "�
iii

.r:

!to
.� .�
Gti

.

.

.'

!oO
,.rrrrrr�r�rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr�rrrr�rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
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IQ����Q��QQ������g���g������QQ�
� m

; Comércio e Indústria !
m m

! ({SCBIDECI{» Ltda./ Im m

! ....lI!:- R�eDdedor lassey-,erIJllSOD s
� � Im!lr! - Má��i�as c Im�ltlDfH!�S A�ri�Dlas - m
m

m

m /
m

aa N
. \ .'

. �
m o seus pn�lros meses de m

! atividades de v��s, na região, I
� cumprimenta c�ô�diahnente a, todos �
a

\ m

� os amigos, fregueses e\fornecedores, m
m .\ m

m desejando-lhes um m
m \ m

-

!
,-

Feliz - Nata\ I
,ce '

_
\ m

m e um prospero m
m m
m Ano Novo. m
m m
m m
m m
�������aa����a�����������������

Punrural

,Trabalhador Rural
contra Acidentes

terá

de
Seguro

Trabalho

••eBB•••••••�a.B••�.m.m�···1
• Ii Ao en�ejo das festas Natalinas, ar término I
I de�ais, u� "" e ao despontar! de mais

I
I um ,p�lodo cheio de e de I
'm � •
&I grandes r alizacões, �\I/� II
II � '� 1&
iii . congratulamo- os com II
• •
II 'nossos armgos, clientes III.· � ,

III ,'� III

I 'fornecedores, deseja,nd I
·

\ .

I um feliz .J'/a�l e um -II
II �no .Ncoo ,r:epleto' \ e alegrias.' I
· �
• •
-. .
III Sinceros II
._ .
E •

-I Frigoflico Canoinbas .1. i
• •

i ' ,

i; F R I C I S A _ i
• R
II, II
•••••••••••••••••••••••••••••••

(Ilibe de Bolão Fantasma

Comunicado
Em cumprimento ao ar'tigo

22,0 do Capitulo III de seu Es
tatuto Social foram eleitos e

empossados no dia 25 de no

vembro próximo passado os

seguintes assocíados afim de
exercerem suas funções no

exercício 74/75:
DIRETORIA

Harry Sc.hreiber Presidente
Sylvío Mayer Vice Presidente
Cuido Schreiber 1.0 Secretário
Laerte Wojciecho'wski 2,° Secreto
Heinz Fischer 1.0 Tesoureiro
Miguel Oliscovicz 1..° Tesoureiro
Aziz J. Seleme Orador
Afon'so Luetke Capitão
. CONSELHO CURADOR

Agenor Côrte Presidente
Darcy Wie!le Secretário
Hugo Peixoto Vogal
Edgard Mayer VÓgal
Olímpio Murara Vogal
Guilherme Prust Vogal
Ernesto Mayer Vogal

Caooinhas, 13/12/'14
A DIRETORIA

o Presidente Geisel enviou ao Congresso projeto
de' Lei que institui o seguro ·contra Acidentes do Traba
lho aos trabalhadores rurais, o atual ficará a cargo do

_FUNRURAL. O projeto de Lei cria o auxílio doença, no

valor mensal de 75% do maior salário mínimo vigente
no país. Ainda o projeto de Lei equiparou ao acidente

de trabalho a doença profissional inerente a atividade

rural, a qual será definida posteriorr:nente �m. ato do

Ministro da Previdência Social. Tambem os Inativos se

serão beneficiados com o acréscimo de 10% em seus

vencimentos,
. I

A iniciativa governamental é uma prova do inte

resse do Governo em prol do homem do campo, que no

Governo da Arena receberam a aposentadoria.

Fotocópias
Novo e moderno sistema Japonês Nashua 230

Preço por Fotocópia Cr$ 1,00

Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) - (Juntinhas

•

«Organização
Matecap Ltda.»

,

Propulsionada por vigorosa vontade de bem atender
e volumosa bagagem de experiência, de- seus compo
nentes, a Organização Matecap Ltda., estabelecida
à Rua Felipe Schmídt, 387, no, Prédio' Clemente
Pieczarka, ao lado do Doce Mundo, baseada nos

princípios de honestidade e dedicação ao. trabalho,
está atendendo os interesses do povo 'Canoínhense
na matéria que segue:

.

Advocacia: Planejamentos';' Direito Trabalhista' -

Inventário - Questões:- •. Desquites
Contratos - Cobrançaa' - etc;

v

Contabilidade: Abertura
\
de firmas - Escrituração

Tributos .,: Análise de balanços;
Imobiliária: Vendas e locações de casas, lotes ur

banos e terrenos rurais, apartamentos, etc;
Desenho e Topografia: Loteamentos, medições de

terrenos' urbanos e rurais,
,

Projetos de construções,
croquizes, mapas e cópias;

Despachante: Preenchimento de guias díversas, ta
xa rodoviária úníca.. declaração de
rendimentos, encaminhamento de pa-

.

péis 'para Carteira de Motorista e

Identidade, escrituras e registro de
armas e aposentadorias;

Seguros em geral
.Classificação de pessoal para empresas

TINTAS
'Plástica e Óleo
Arma1zém Tokarski

Alm�naque do Pensamento
A venda na .Irnpressora Ouro Verde Ltda.

Valorize o que é seu prestigiando a

Prefe'itura Municipal de Canolnhas
IMPRESSOS EM GERAL �em uma ou mai. Clôre.�

Serviço rápido e perfeito
IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.
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Três milhões para 1__ l1li1111......-8II1II.,
C" . eh

e �onstru�ão da II

IRINEU WITT I.ontri uintes em atrazo com
E t

-

H d ·á· I I
e

.. S a�ao O OVI ria
m DIa Taxa de .

LIcença (alvará), de Canoinhas I PINTURAS e LETREIROS I
terão multa de 100./', suspensa e �u��;':i.��o ::n.��n.;!��!� I Aara�a preferência com q�e I

aprovou na reunião de 20 de _ foi distinguiàd em 1 974 e aeseia Inovembro, o parecer do Senador D
'-.. _Leonir Vugas (ARFNA-SC), fll-

,

• a todOS os seus fregueses e
IIvorável 80 projeto de Resolução II .

�
que suspende a proibição con- II

.

coíaboraaores um Itida nas Resolucões ns, 58/68, III // 'C E r» 1'2 N JJ.1JJ'i:, e mm79/70, 52/72 e 35/74, para per- II
Io.l.- z.:,

_mitir que a Prefeitura Municipal &mil ,próspero JJ. N O Iv O V O. IIIde Canoinhas-SC aumente em _
_

em três n.tlbões de cruzeiros o II -

m
montante de sua divida censo- .BIIlIIII.IIBIB•••••••••••III11•••lidada, com o fim de contratar
operação de empréstimo junto
a instituições financeiras nscío
naís, destinado aó financiamento
da construção de uma Estação
Rodoviária naquele município
cetarinense.

ANI�TIA

Encaminhado 8 Camara de
Vereadóres Jielo Prefeito Alfre
do de Oliveira Garcindo, para
estudos e aprovação, Projeto
de Lei suspendendo a multa
de 100% aos contribuintes em

atraso com a taxa de licença
(Alvará). A concessão da anis
tia será até 31 de dezembro de
1974.

ALFREDO DE OLIVEIRA
GARCINDO, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarins, faz saber que a Câ-
'mara �unicipsl decretou e, eu
sanciono a se�uinte

LEI:

Poder Executivo autorizado- a

conceder Anistia fiscal a08 con

tribuintes em atraso com a Ta
xa de licença. Calvará), suspen
dendo a multa de 100%, do
corrente exercício.

Art. 2 o - A concessão da A
ni�tia Fiscal será somente até
31 de dezembro de 1974.

Art. 3.0 - Esta Lei entrerá em

vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições
em contrário.

.

Canclnhas, 20/11/74
,

Alfredo de Oliveira Garcindo
Art. 1.0 � Fi�a o Chefe do ) Prefeito Municipal

DISCOS

FITAS CASSETTE

sempre novidades

Casa Erlita
.cesa de alvenaria, nova, situa
da na rua Nery Waltrick,
prôxirne do Estádio Municipal.
Os Interessedos deverã� pro
curar o sr, João Rudey,
no local, ou na rua Caetano
Costa 942, no horário comercial

®®®®�®®(j®®®®®®®®s®®®®(j(j®®®®®®(j@�®�®®®(j®®�®®®(j(j®®®®® . ®

I' No Departamento, de Veículos Usados I
-

®

i de Miguel Pro�opiak Comér�io de I
® � 8)

I Veículos ,Ltda., vo�ê en�ontrará I
® . ®

I para pronta entrena: I�
®®

A •@) Marca no e�
1 t C- 10 1972 �.... Pick-up C{)evro e -

�= 1 t C 15 1971 �® Pick-up C{)evro e -

iSI Pick-up C{)evrolet C-la 1969 f)

� Camin{)ão C{)evrolet 1 971 �
= SS - coupê 1972:
: Opala luxo - 4 marcf)as 1971 �
= Opala especial - 4marcf)as 1972 �
� Fuscão 1972 �
@ ®
® 8

I MIGUEL PROCOPIAK COM. DE V:EíCUlOS tTDA. �
(ii ®
® ®
® Rua Major Vieira, 289 �� C a n o i n h a s -:-

• Santa-Catarina �
, ti)

®®®®$®®®S®®®®®s@®®®®®®s®®®®®®®�®®®®®ss®®®®®®®®
.m••�•••••••••••••••�•••"••••B.9�••••••m••••••••m•••m••••••••m�II c

'

•

, II.' '

.
I Boas' Festas de NATAL e que' os -I• •• •E �

•

'I 365 dias do ANO NOV I• •'. .

I . repletos
.

de alegria I· .1I
./ ... II

I paz� prosperidade. I
,I y/ I• •·

'

.
I São os voios sinceros da I
•11 / <, \ III.· _//'" -.· { .

I Indústri de Madei' as rii�- I• •• •

i dovicc Dambroski, Ltda. III " '.

.'

'

-, ••••B B••••E.

Documentos extraviados
Declaro para os devidos fins ter

extraviado Carteira de motorista e
certificado de propriedade n," 292774,
do veiculo Wolksvagem, ano 72, cor
amarelo colonial, chapa CA - 1377,
chassi BS - 227370.

Oanoínhas, 18 - 12 - 74,

D.) Luiz Cesar Rutbes

. -

VENDE-SE
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� �
� �
!to A Câmara Municipal de Canoinhas, ao ensejo das comemorações, do- DIA DE NATAL, �'
� �

. t a maior festa da . Família Cristã, por seus. Vereadores, associando-se as alegrias' dos �
� �
� lares canoinhenses, neste dia sublime de paz e esperanÇ!§1.-4 eleva seu, Gti
!te r." ",.,-",",,- "i
!to pensamento a Deus, 'e almeja a todos que trabalham 00i '

� �
It.:..., <, •

d "i
!: ' "" pelo engrandecimento e nossa terra, um

"i

�,', '''_'" �
!; �. .

_. '�
, t· Feliz Natal'� um Ano Nervo venturoso e próspero :1',
!tt '-",,-

",' "i,
" �

"

"� ,

r' � .

E '. (âm'ara M1rtílcipal de Canoinhas . �,
� \".".

/ " "i,

� . ,/.L/�· ", CJ<.odolfo 1i)olf .Neto :i'
r: Pliualdo 9<.oeder

// ÇJranci,sco <í3ueqo de 6iqueisa ' "i'
C' /'" ,�
�' Pedro qyszúa //'. -.Sebastião 9<.omea eordeiro

Oendelin 9Y1etz?e�, "i.'
!'t' / '" - -... tei,
,L Çjrederico i5aag .

. 130leslau 9-lwicien 0Ii, �; ,// Closé Cloão 9-llem ous!to. J J ,"i
� 9<.eirt6ldo erestani f1.linor 'Pereira "i.

t· // :l'
!te __-/' - �,; "i.

i: Canoinhas, 'dezembro de 1974. ' �,
!te,

. "

.

"i

��,!,!,!�,l-lJ!Jt���,!:t��3,:t:J.�:t:t�:J.J}'!�-I�:t;!Jt!�..!..!..!..!�.!'!-'��'!'!Jt,!Jt�.t,!,1Jt!��,!.,!,!,!,lif
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(

24.12.1974
, '

Ccmissâo presta contas
A «Comissão:t constituida pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, através o Decreto n," 10/74 de 2.4.74� e

cuj� • fi�alid,a�e era a de angariar donativos para
auxflío as vItimas das enchentes ocorridas no Sul
do E.stado, tendo cumprido sua missão, e para co
nhecImento de todos, presta, publicamente, contas

de sua atuação, na torma seguinte:

�eceUa: 1. a) Foi arrecadada, em dinheiro, junto às
firmas Iocaís, a população e os poderes públicos a impor-
tancia d�

,

Cí$ 24.743,22
consoanté relacionamento em poder da Comissão.

\

Despesa: b) Foram abquirídas generos alimentícios
e artigos de primeira e urgente necessidade, junto ao
comércio local, consoante Dotas n,0220'71, 32549, 1116,
20542, 20543, l1008, 11009, 6296, 45753. 10478, 16966,
16967, 16685, 35494, 14714, 0186, 14714,087, 088'

"

,

Cr$ 21.189,22
c� Cheque remetido à Prefeitura Municipal de Tubarão,
conf. recibo em poder da Comissão

Cr$ 3554,00 Cr$ 24.743,22

2. As mercadorias doadas, foram juntamente com as adquiridas
com ° dinheiro arrecadado, remetidas 80 destino, e lã recebidas
pelas Comissões, conforme declarações também em poder da
Comissão. '.' ,

.

A Comissão, cônscia do dever cumprido, agradece as
Prefeituras de Canoinhas, Tres Barras e Major Vieira, às firmas

l�cais, a população em geral, e a todos aqueles que, com sua

ajude e despreendtmento, contribuiram para a minoração do so

frimento dss populações atingidas pelo flagelo, dando, mais uma

vez, demonstração de solidariedade e de verdadeiro espirito
'crtstão.

, Como decorrência dos próprios termos do Decreto n.?
10/74 de 2474, o Presidente da Comissão,' declara-a dissolvida,
para todos os efeitos legais.

Canoinhas, 17 de dezembro de 1974,

Dr. José Geraldo Batista - Presidente
Dr. José Enéas C. Athanázlo - Promotor Público.

Dr. Paulo·E. R. Faria - Vice-Prefeito

Nivaldo Roeder - Preso Camara Municipal
Oldernar Mussi - P;es. Asso. Com. e Ind. de Çaooinhas

TOK

Registro Ci vil

EDITAL
Sebastião Grein Costa,'Escri

vão de Paz e Oficial do Regís
Civil do municipio de, Major
Vieira, Comarca de Canolnhss,
Estado de Santa Catartna

Faz saber que pretendem casar:

ANTONIO ALVES DA SILVA
e EVA ALVES DA CRUZ.

Ela natural deste Estado. nas
cido em Lsgeadmho mun, de
Monte Castelo, no dia 12 de
junho de 1945, lavrador, solter
ro, domiciliado E' residente neste

município. filho de Rosa Bueno
de Oliveira.

Ela natural deste Estado, nas
cida em Rio da Serra - Monte
Castelo, no dia 15 de maio de

1948, doméstica, solteira, domi
ciliada e residente neste mun.,
·filha de Pedro Alves da Cruz
e Antonís Alves Vengem, fale
cida. :

Apresentaram os documentos
'exigidos pelo Códlgo Civil art.
180. Se e lguérn tíver .conbecí
mente de existir algum impedi
mento legsl, acuse-o para fins
de direito.

\

Major Vieira, 14 de dezembro
de 1974.

Sebastião Grein Costa
Oficiai' do Registro Cívíl

Impressos em geral
(em uma ou mais cores)

Servíço . rápido e perfeito

Jocó, João Carar. '& Cia•. SIA.'
Assembléia

EDITAL ,DE

Geral Ordinária

C.ONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores acionistas da firma

JACO. roxo CAPARO & .eIA. S/A., com .sede à Rua

CeI. Albuquerque, 936, na cidade de Canoinhas/S.C.,
convocados para reunirem-se ,em Assembléia Geral Ordi

nária, a realizar-se dia 28 de fevereiro de' 1975, as 10

horas, na sede da sociedade no endereço acima, para
deliberar sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA

Apresentação, discussão ,e aprovação do Balanço
Geral e demais contas correspondentes ao exercício

de 1974 e parecer do Conselho Fiscal;

Fixação dos honorários da Diretoria para o exercício
de 1975;

3.°) Eleição da Diretoria;
4.0) Outros assuntos de interêsse da sociedade.

,

AVISO: Acham-se a disposição dos Senhores acionistas,
na sede da sociedade os documentos a que, se

rdere o artigo 99 do Decreto Lei 2:627 de

26/11/40.
'

Canoinhas, 19 de dezembro de 1974.

Francisco eararo Diretor 3

OFICINA ELETROTÉCNICA
'� ,

.

de JÔ'ã-o' Dirschnabel
<,

Deseja
�

a seus amíg� e fresueses
um/ 'FELIZ NATAL e

�enfuroso ANO NO VOo
to

Na magna data

agradecer a seus

ornscedores e operarias

desejando-Ines

FELIZ
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•
1 I.Que os preceitos divinos de paz e Iiarmonia

I "-
� .�!ltre os homens estejam presentes _neste i

I fi�dàf-' de ano e em' todos os dias de 1975, I
I

.

-, I
&I --, I
I

. sao os. votos da �/

II
II

'

•

i »: I
I //' '-�'�, � I• /' '>. �II.. _ACA I'IE"'TIlADA

II• •• •

i In�ústria �e Ma�eiras Zaniolo S. I. iI •

I -:

I·R •
• •

•••••B.�••••�•••••••••••••••B•••B••••••••�.B.mRm••••••••••••B_II • .

l1li
1111.

.

.
. •

•�rrrr5r�rr3r����rr�3r3rr353�r.
. �. �
� �
!to, Pelo trabalho, estivemos irmanados no ano Gti
k

i
�

E que o a se finda. Pelo trabalh�, .e� �remos �
!te irrnanad s no ano que se vai I rotar. O �

t trabalho
-

uma forma absolutldo amor. 3
t ;':',"- '.. Só ele ntermite fazer 3t ;"(.� I '

algo de)om em prol de �
E i!J1�' \ nós mesmos e.

de

no�sos 3
E

...

_-
-.,.,- �e�lllhantes. se atraves "'I

!oe dele podemos aU"1entar o nosso capital nos �
� /\ �
loa bancos da terra. E! "\ banco do céu.

i :l .

�. BOAS \ FESTASI'�� / �� / �

� fármácia Sa ta Cruz .�
E / de Grimaldo C. furJado 3
k \ �
������������������������������.
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CORREIO DO NORTE

: I·····�··�B•••••••••••••B•••-(

I Dirigindo-nos especialmente
. I

.' .
III aos amigos e clientes" nosso �.
• •

I] aug� o de transmitir num� I
I' expressã�Acera, votos dEMl1íÍ II

I "--- -: I
I FELIZ NATA�)i>PRÓSPERO ANO NOVO I
I /' � 18
II ';//7 CA �f II

I //"'J. ·or .e I
.

'

, .
••111•••••••111••••••••••••••••••111.

c-

24.12.1974

de Iim

I
II
II

de II

I
I

.votos e reiteradas

&

'.
,

Ao' se apagarem as luzes de mais um ano de atividades, Mallon &
<,

"<, '

Cia. vem congratular-se I com .seus clientes, amigos e fornecedores,
-,

pela distinção e prefer�eia, desejando os mais sinceros votos. de
/ "<,

Boas Festas e·<
/'
um franco progresso no próximo ano,

, "

'''''''"
/' "'-"'",-

"'.
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MF55X
ROBUSTO E ECOMQMtco

Características avança
das, excepcional robustez. e
grande economia operaclo··
nal são fatores que garantem
ao MF 55 X um superior
desempenho durante longos
anos.

Ainda mais, a sua quall
dade é Massey Ferguson.

Venha ver o MF 55 X em

nossa revenda. Aqui você en

contrará mecânicos treinados
pela fábrica, peças genuínas
MF e um atendimento à altúra
do produto que' você está ad ..

qulríndo.
'*' Massey-Ferguson do Brasil S.A.

Revendedor Massey-FergusoD

Comércio ., Indústria «S C81 O E CK» Ltda.
�ua Caetano Costa, 1122 ..... fone, 178

Caixa postal, 263 ..... Canoinl}as - S C

!

. �. ����Q�QQP�QQQ��QgQQQQQ�QQQQQgQQQQ
m m
ce E chegado o momento de sorrir m
ce e acreditar no amanhã, m
m �I� m
m De lembrar, e meditar as �._:�a8 m
ce daquele que nos guia p�10 caminho �

m -, do amor e do bem; /
""

m
ce De,,?ar u� ...abraço, desejando a todos m
m uma fçJicidade maior. m
ai //.� m
m BOAS #FESTAS .e FELIZ 1975 m
m /

.�
ue ,/ ,,/ .são 08 votos sinceros de

m

m/AntoniO Wilson Wiese �
'� .

Tabelião' e Oficial do Registro Civil - Três Barraa m
a��Ba�a�����a����a������e��������

o novo C�eYrolet O�ala
Duas cores de revestimento Interno são,

disponíveis, preto ou marrom, uniformi
zando estofamento, painel de instrumentos,

-

lateral das portas e parte central do vo
lante de direção. As novas cores exter
nas serão grad&tivamente introduzidas.

O conjunto mecânico da linha 75 inclui
freio a disco nas rodas dianteiras, de du
plo circuito hidráulico; barra estabilizadora
traseira; transmissão manual de três velo
cidades à frente. com alavanca na coluna
de direção e alternador de 32 ampéres.
Ainda como detalhes normais de produção:

Além dos equipamentos normais de li- sinalizado r intermitente de advertência;
nha, o novo.Opala oferece Uma série de acendedor de cigarros; limpador de para
opcionais, que aumentam o seu luxo, co- brisas' de duas velocídades e magneto
mo: bancos de encosto alto (ehighbeck») permanente; revestimento no assoalho do
índívíouaís, reclináveis com regulagem ] porta-malas.

'

milimétrics; direção hidráulica (6 cilindros); O motor normal de linha do Chevrolettransmissão hutomática com seletor na co-
Opala 75 é o 151 de 4 cilindres' e 2500Iuna Ou no chão; transmissão manual de
cm3, de 90 CV brutos, a 4 500 rp� ou 794 velocidades com alavanca no chão; con-
cv líquidos, a 4.400 rpm.dicionador de ar (6 cilindros); aquecedor

e desembsçedor; console com relógio elé- Opcionalmente é disponível o motor de
trico; rádio AM-FM com' alto-falante tra- (I cilindros e 4.100 cm3, agora com 148 CV
seiro; assoalho' acarpetado.; tacômetro, brutos a 4,OO{) rpm ou 128 CV líquidos 8
pneus largos; farol de neblina; farol de 2.400 rpm, carburador de duplo' corpo e

halogênio e pintura metálica. afogador eutománco:

o Chevrolet Opala 75, apresentado nas

versões coupê e 4 portas com motor 151
de 4 cilindros (ou 6 opcíonalí, destaca-se
pelo novo desenho elegante e sóbrio da
frente e da' traseira.

'

Internamente, as principais novidades
são: painel de instrumentos reestíhzado,
com novos anteparos salientes; porta-lu
vas mais amplo que sobressai do painel;
novo padrão de revestimento dos bancos
e das laterais das portas e cinzeiro junto
ao banco traseiro.

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NOTAS ESPARSAS
Faleceu em Florianópolis, 2.a

feira, dia 16, o nosso amigo
Cap. Nelson Coutinho, aqui
bastante relacionado e onde
residiu por muitos anos.

Teve pleno êxito o anunciado
Torneio de Tiro levado 8 efeito

.

domingo dia 15, nas dependeu
cías do 3.0 BTL aqui sediado,
numa bonita festa de confrater
nização entre civis e militares,
vindo especialmente prestigiá-lo,
o Sub- Comandante Geral. Co
ronel Julio Dutra.

x X X

O conhecido médico dr. Os
valdo Segundo de Oliveira
completou domingo, dia 15. 35
8nOl de formatura e serviços
prestado. em nosso munic1pio
e região. Dr. Segundo, como é
mais conhecido, exerceu suas

funções ainda há mais 'tempo,
como estudante, no impedimento
do seu. saudoso pai, dr. Osval
do de Oliveira, atendendo cha
mados no' interior e cidade.

X X X

O sr, Rimon Seleme, que
adquiriu o imóvel sito

-

à Praça
Lauro Müller, no antigo Salão.
Shindler, vai edificar no próxi
mo ano, criando no local, um
novo ponto comercial, confor
me anunciou.

Escola Básica

«Sagrado Coração . de Jesus»
Pelo parecer número 338/74. o Conselho Estadual

de Educação de Santa Catarina autoriza o funcionamento
da 6.a série na Escola Básica «Sagrado Coração de
Jesus», a partir de 1975.

Canoinhas, 10/12/74.
ARMELA. WELTER Diretora

Grànde baixa
Tecidos e Roupas

CASA PARA

de preços de
da

TODOS
Os

.

nossos preços estão ai.
Verifique e comprove, papo furado' não resolve.

Tecidos
Chitão estampado e listado
Chita estampada
Luizines em cores lisas
Morim em cores lisas
Algodão espectal
Algodão Nortista
Cretone Othon branco
Opalas estampadas
XADREZ CATARINENSE
VOLTA AO MUNPO
Gersey cores lisas
Cechsrel cores' Usas
Malha heianca tecido
PelUeia lisa
Pelucía estampada
PFIUcia fustão li!ia e estampada
TERGAL

Largura
1,40
0,65
0,65
0,80.
0,80
2,00
2,20
O,8Ü
0,70
0,90
1,40
1,40
1,50
0;70
0,70
0,80
1,40

Preços
9,00
3,50
3,50
5,00
5,00

<'1 f,oo
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

Bríns diversos a partir de
Acolchoados de Chítão casal 2 1/2 panos
Acolchoados de Chitão solteiro 2 panos
Cobertor cinza casal
Cobertor cinza solteiro

ROUPAS
Camisas nylon manga curta pj homens
Camisas nylon maoga longa pj homens
Camisas xadrez catarínense manga curta
Camisas xad r� Z cate rrnense manga longa
Calças para homens de brim catarinense
Calças para homens brim coringa
Calças para homens de tergaI

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

Não é liqUidação e sim preço cerrente
Chamamos a atenção para a nova redução de preço

do algodão, com 2 metros de largura, de
Cr$ 12,00' para Cr$ 11,00 o metro.

A relação acima de preços da Casa Para Todos
é real, com grandes quentidsdes dos produtos
anunciados. Comprove os seus preços, verifique
os produtos' e faç� suas compras valorizando' o
seu dinheiro aonde realmente for mais bereto.

CASA PARA TODOS
Rua Paula Pereira, 501 Fone, 255

O Rotary Clube realizou do
mingo, dia 15 o seu tradicional
almoço . de encerramento de
suas atívídades no corrente ano,

X X X

O Prefeito Lidio Seccon, de
Monte Castelo. candidatou- se a

Presidente da Associação dos
Municípios da Planalto Norte
Catatínense, AMPLA, cujo plei
to será realizado em fevereiro
próximo. Já tem assegurado o

apoio de vários colegas da Re
gião, entre eles, o Prefeito de
Mafra e Canoínhas.

I

X X X

O Suplemento Agrícola do
Jornal de Santa Catarina, de
novembro último, registra o se

guinte: BATATAS SEMENTES
DE C-ANOINHAS PARA AS
LAVOURAS BRASILElRAS. A

produção de batatas sementes
cresceu consideravelmente em

Santa Catarina. A produção es

tadual que começou em Canoí
nhas 'com 750 caixas, chegou
na última safra a 350 mil cai
xas. Nossas sementes batata!
não ficam devendo nada das
importades da Europa, em ma

téria de qualidade.
X X'X

O Clube de Bolão Temeroso,
realizou di. 19 último, um jan
tar de confraternização de seus

SOCloS e Exmas. esposas na

chácara Dambroski.
X X X

O Deputado Therezio Netto,
como anunciamos, esteve sába
do último em nossa cidade, on-

.

de cumpriu programa em Ma
jor Vieira e manteve contato
com vários amigos. Retornou
domingo à Florianópolis, onde
deverá passar as festas natali
nu e de fim de ano, devendo
volta!' somente em janeiro.

X X X

Com esta edição especial, en
cercamos 8S nossas atividades
do corrente ano. Assim, os nos
sos melhores votos de um feliz
natal a todos e próspero ano

novo.

Boveroo altera
.

as

alíquotas do I CM
I para 1975
Lei N. 5081 de 9-12-74
(Do D. O. do Estado de 12.12·74)

. Alte�a as alíquotas do imposto
sobre operações relativas a

Circulação de Mercadorias e

dá outras providências.
O Governador .do Estado de

Santa Catarina:

Faço saber a todos os habi
tantes deste Estado que a As
sembléia Legislativa decreta, e

eu sanciono a seguinte Leí :

Art. 1.0 - O imposto sobre
operações relativas a Circula
ção de mercadortes será calcu
lado mediante a aplicação das

seguintes alíquotas:
I - no exercício de 1975:°
a) quatorze e meio por cen

to (14,5%) nas operações in
ternas;
b) doze por cento (12%) nas

operações interestaduais;
c) treze por cento (13%) nas

operações de exportação' para
, o exterior.

AL'UGA-SE
Uma casa sita na Rua Cel,

Albuquerque 0.° 970. Tcatar
com o sr. Emiliano Seleme na

CELESC. 1

(

Pre�an�o 'a

revitaliza�ão �a AR[NA
O PRESIDENTE do Diretório Regional de Santa Catari

na da ARENA, Jorge Konder Bornhause.n, na entreviste conce

dida dias atrás a integrantes do Clube dos Repórteres Politicas
de .sC, em Florianópolis, enfocou ângulo!! importantes relativa
mente à esperada reformulgção,. revrtalízsção e rE'estruturação
arenista em nosso Estado. Um dos pontos de destaque da fala
do presidente arenista � a maior abertura do partido no c.apftulo
da renovação, por eamtnhos sensatos, mesclando as lideran
ças tradicionais com os jovens, meta q�!! se deve estimular.

Vale a pena citar trechos das declarações do entrevistado:
«Estamos a caminho da revolução política. O processo sofreu
interrupção em 68, por culpa dos políticos, mas estes estão ad
vertidos para que não incorram nos erros do passado, assim co

mo o Governo tem condições de reconhecer a imprescindibilldade
da classe política». São palavras do senhor Jorge Bornhausen:
cpera ARENA, a fase do gigantismo está superada. No gtganttsmo
8S dísseções existiram. Na época adversa elas não podem existir,
isso não elimine o debate Inte-rno, que é fato salutar. Não n08

cabe agora analisar os problemas do passado, devemos é prepa
rar o futuro».

Continua o presidente arenista: «E a ARENA vai se pre
parar atingindo o ponto básíco, que é essa identidade como

partido da Revolução. A ARENA tem que se converser de que é
o partido do Governo e o Governo tem ql:1� se convercsr de que
a ARENA é o seu partido. A própria Lei Orgânica dos Partidos
Polítíeoa é um impeditivo a, esse entendimento, porque dissocia
partido e Governo, no instante em que impede qUI! ministros e

secretários de estado, por exemplo, pertençam às comissões exe
cutivas do partido. -Os híatos de comando politico muitas vezes
decorrem dessa anomalia da estrutura política».

Prossegue o entrevistado: cO partido deve ser aperto,
oara receber novas Iiderançes, mas sem desprezar aquelas que o

ajudaram até aquts. Na prática deste pensamento adiantou o

senhor Jorge Bornhausen que sua intenção é criar um Conselho
Consultivo Regional e conselhos consultivos municipais. Ca fim de
que possa haver uma renovação natural, como a participação das
lideranças e dos que ajudaram a fundar o partido e têm condições
"ela sua experêneia, de ajudá-lo nos conselhos consultivos». São
boas, sem dúvidas, as diretrizes pregadas pelo presidente arenís
ta, sobre o que é preciso que todos meditem.
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Droga italiana contra

liberadaA

cencer e'

Estados Unidosnos
WASHINGTON, (U?I) - Uma cara droga

.

italiana de
nomióada cadriamycin» ofereceu aos médicos norte-amerteanos
seu principal apoio químtco contra o câncer ósseo e muscular,
de acordo com o Instítuto Nacional de Câncer,

O cadriamycin» foi liberado para venda comercial nos
Estados Unidos há seís semanas e' cé a primeira droga que de
monstra uma atividade significativa e importante contra o' ssrco

,

m& do tecido flexível e os ossos», afirmou o doutor Stephen K.
Carter.

«Eu o classificaria como uma das drogas' mais ativas
de que dispomos, mas não é a resposta ftnal», acrescentou Carter, �

diretor-assistente para avaliação terápica do câncer num centro
de pesquisas do governo.

,

O udriamycin:&, desenvolvido pela companhia Farmitalia
de Milão, Itália, custa aproximadamente 150 cruzeiros por dose
de 10 miligramas e um tratamento que se 'prolongue por seis
meses poderá custar em média 15 mil cruzeiros, segundo Carter.

. O antibiótico foi objeto de um seminário de dois rlias
para os médicos especialistas em câncer em que foi descrito seudesenvolvimento, sua avaliação clínica primária e os resultados
nas tentativas de cura nos Estados Unidos contra uma grandevariedade de cânceres,

Carter afirmou que a nova drogà parece partículermenteefetiva quando usada com outros produtos químicos no tratamento
de C6S0S avançados d6 câncer no seio e turmores ósseos.

Foram citados importantes efeitos colaterais com relação
ao uso do cadriamycin» mas, em SUa maior parte, estes podem
ser limitados ou evitados através da ingestão de doses reguladas.
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