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Enéas Att)anázio
. .1 :-. Seg�IDdo noticia a Revista Justitia, órgãodo Mínístérío Publico Paulista, o Dr. RUBENS TEIXEI-RA SCA ':ONE, Corregedor-Geral da Justiça daqueleEstado, fOI contemplado pela Câmara Brasileira do Li

vro co.m o «Prêmio Jabotí», distinção literária que lhe
ooníertu como autor do melhor romance publicado em
1973 com o título «Clube de Campos.
.' 2 - !-- Revista "Informativo", órgão da Asso-

cíação Catarínense do Ministério Público, em seu núme
ro 4, publicou um ensaio jurídico de minha autoria
sobre o tema «O trabalho rurals, Esse trabalhe em sua
forma originária, foi estampado nesta mesma c�luna no
ano passado.
j - A .eontenção de despesas da administração

f�deral fez �esaparec�r, segundo informam 08 jornais,
d�versa_s revistas publicadas por órgãos da mesma admi
nístração, Entre elas desaparece a notável revista «Ju
rídica», do Instituto do Açúcar e do Álcool uma daJi
melhores publicações do gênero que conhec�mos.

4 - Esteve em visita oficial ao LIONS CLUBE
DE CANOINHAS o Governador do Distrito L 10 CL
CLÁUDIO ALEXANDRE FULLGRAF, em companhia de
sua �xma. domadora e de membros de seu gabinete. O
Presidente CL GRIMALDO FURTADO o recebeu em
sua �esidência, .�nde se. realizou uma reunião, e depois
seguru-se reumao Iestíva de todos os leões e exmas.
domadoras no Restaurante do Clube Canoinhense.

.

5 - O Sindicato Rural de Canoinhas irá pu-
bl�c�r mensalmente um Boletim, que será o seu órgão
otícíal e onde pretende levar aos seus associados in
formações e notícias de interesse da Classe. É iniciativa
das mais louváveis e fazemos votos de que o [ornalzí
nho tenha longa e proveitosa vida.

6 - Mais um ano finda. Muitos canoinhenses
se formaram neste fim de ano e entrarão no novo co
mo profissionais. Novos planos na vida de todos, espe
ranças renovadas, desejo geral de progresso, paz, saúde.
Ao encerrar estas «impressões», .neste ano de 1974, a
todos desejo felicidades no novo ano e agradeço a
todos que me leram. Muito obrigado.

VARIADAS

Quem ;

e Notícia
A gasolina e demais derivados de pet rd
leo sofrerão novo aumento. As tabelae
aI ternativas elaboradas antes do Natal.

_ sofreram uma) reformulação na semana

passada. elevando os índices do aumento.
segundo informações. para 12 a 13 por
cento. O 61eo diesel. o combustível e

o gás lique fei to de petr61eo. também
serão majorados por volta de 10%.

X X X

A Prefeitura Municipal de Canoinhas vai
desapropriar para urbanizar. O crescimento
da cidade através de bairros novos e o

natural envelhecimento das zonas mais an

tigas, geram para a administração municipal
o problema da urbanização e reurbanização,
a fim de manter o conjunto em condições
satisfatórias de habitação, trabalho, circula
ção e recreação de seus habitantes. Esse
problema se agrava quando a cidade já
cresceu desordenadamente, promiscuindo-se
o uso do solo em bairros mistos de resi
dência, indústria, comércio e outras utiliza
ções de difícil ou mesmo incompatível
coexistência. Surge daí a necessidade do
zoneamento para dar a cada bairro a sua

destinação, ou ainda, a de criar, fora da

cidade, os distritos induotriais. É o que a

Prefeitura já fez. Por sugestão do Departa
mento de Obras Públicas, vai criar a Co
missão de Urbanismo.

X X X

A Rede de Abastecimento de Agua vai ser

inaugurada no dia 25 de fevereiro do

corrente ano. A informação foi prestada
a esta reportagem pelo Prefei to Alfredo
de Oliveira Garcindo que conforme o

andamento das obras. também teve con

firillação da CASAN. O Governador Colombo

Rubens Ribeiro da Silva
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CAIXA POSTAL, 2 - FONE, 128 - CIRCULA AOS SABADOS - N.o evulso Cr$ 1,20

BODAS DE

Machado Salles virâ inaugurar na mesma

ocasião inaugurarâ uma multiplicidade
de obras da Prefeitura Municipal. in·
clusive as duas pontes sobre o Rio Agua
Verde e os respectivos aterros. Messe
dia será feita uma expos

í çãb fotogrâfica.
X X X

Prossegue a Prefeitura Municipal abrindo
novas ruas e alargando e revestindo outras
nos bairros da cidade. No ano pessado 08

loteamentos: Massaneiro, Pedro Alves Vieirá,
Antonio Salomon, Jardim Esperança e Bol
lauf, tiveram ruas abertas e revestidas. E
a compensação não se fez esperar, os lotes
valorizaram em mais de 80%.

X
-

X X

O Posto de Identi fi cação • Convênio Pre
fei tura Municipal de Canoinhas com o

Governo do Estado. foi inaugurado dia
04 de outubro de 1974. Durante este
periodo até 31 de dezembro do ano p.
findo. foram expedidas 360 carteiras
de identidade. Anteriormente. estas
eram expedidas com a presença do inte
ressado na cidade de Mafta. A instala
ção do Posto em Canoinhas veio suprimir
trabalho, despesas e perda de tempo.

X X X

Tudo pronto para ser inaugurado até o fínal
deste mês, O Posto. de Inseminação Artificial,
também Convênio Prefeitura de Canoínhas
com o Governo do Estado. Uma iniciativa
avançada da Prefeitura, visando melhorar
as condições da pecuária no Município. Ao
lado, estamos publicando um artigo do dr.
João Romário Carvalho, médico veterinário
encarregado do PROCIA, que irá dirigir o

aludido Posto.

PRATA
Festejou Bodas de Prata

de feliz consórcio, o conhe
cido casal, sr. Hélio Bastos
e sra. Lady C. Bastos. O
grande e feliz acontecimento
foi festejado no BalneáriO de
Camboriú. Cumprimentos e
também aos familiares.

Falecimento
Faleceu quarta-feira pela manhã,

dia 8, em Blumenau, onde se acha
va hospítalízado, o industrial sr.
WERNER KELLNER, deixando víuva
sra. Ideltrudes KeIlner e duas filhas
menores. Kellner se encontrava em

veraneio na praia de Barra Velha,
quando adoeceu na tarde do dia 1.0,
seguindo para Blumenau para tra
tamento. Seu corpo foi trasladado
par&. a nossa cidade no mesmo dia
e sepultado, com grande acompa
nhamento, na manhã de quinta-feira
última. O saudoso extinto era multo
relacionado em nOS80 meio, sendo
o pioneiro na indústria de manilhas.
Nosso. pesares à familla enlutada.

(QEN)

BESC em PAPANDUVA, diaAgênciadaInauguração
Com a presença do Governador

do Estado, Engenheiro Golombo
Machado Salles e do dr. Lauro Luiz
Unhares, Presidente do Banco do
Estado de Santa Catarina, altas au

toridades estaduais e municipais,
será solenemente inaugurada a ma

jestosa Agência do Banco do Estado
de Santa Catarina • BESC.

O' inicio das solenidades está
marclda para às 11 horas do dia

14 do corrente, para as quais, Go
vernador do Estado e Presidente
do Banco estão convidando autorí
dades para participarem.

Realmente, será um dia feliz e

histórico para PAPANDU VA, com

o inicio dos trabalhos bancário. em
nossa praça. O povo papanduvense,
reconhecido, agradece ao Exmo. Sr.
Governador Colombo Machado Salles
que cumpriu a' solene. promessa e

também ao dr. Lauro L. Unhares,
Presidente do BESC, que tudo ãze
ram, para que se tornasse realidade

. o que na realidade já é, a Agência
do BE8.C de portes abertas em

nossa cidade.

Obrigado, Sr: Governador.
Obrigado, . Sr. Presidente.

(de Papanduva para o Correio
do Norte, Esmeraldino Almeida)

Diretor:

14

Inseminaçâo Artificial
Considersndo a pequena area territorial de nosso Estado;

em comparação com OI outros Estados da Federação, consi
derando a nossa estrutura fundiária onde predomina a pequena
propriedade e considerando a topografia acidentada a qual difi
culta sobremaneira a mecanização, conclui-se que para compe
tirmos no mercado consumidor, pelo volume da produção é deveras
difícil, resta-nos então competir pela qualidade do produto.

Em se tratando de pecuária, devemos acelerar a melhoria
zootécntca de nosso rebanho, aumentar a taxa de desfrute.

Para aumentar a taxa de desfrute quatro pontos funda-
mentais devem ser culdadcsemente observador.

1) diminuir o índice de mortalidade;
2) aumentar o' indice de natalidade;
3) diminuir a idade para abate;
4) diminuir o intervalo entre _partos.
No tocante a melhoria zootécnica é sem sombra de dú

vidas a INSEMINAÇAO ARTIFICIAL, o método mais rápido e

econômico.

Inseminação Artificial é uma técnica usada em reprodução
que consiste em depositar o sêmen previamente preparado por
meios laboratoriais, na porção mais adequada dos Orgãos ge
nitais femininos, em época .oportuns, visando a fecundação.

Vantagens da Inseminação Artificial
1) - 'F: mais econômica. Pois considerando a cobertura

natural, com um touro para quarenta vacas, o preço de um be
zerro, filho de um touro no valor de Cr$ 20.000,00 (vinte mil
cruzeiros), é de Cr$ 180,00 (cento e' oitenta cruzeiros)' 80 pano
que pela in�eminação artificial, o preço seria dE" Cr$ 50,00 (cín
coenta cruzeiros);

O frlho de um touro de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) custa
Cr$ 96Q,00 (novecentos e sessenta cruzeiros) contra Cr$ 85,00
(oitenta e cinco cruzeiros), quando através da inseminação artificial.

2) - Permite maior aproveitamento dos reprodutores
com testes de progênie;

3) - Facilito o combate a esterilidade;
4) - Permite certos casos, o aproveitamento de repro

dutores de grande valor zootécnico, incapacitádos de realizarem
a cobertura natural;

5) - Coloca ao alcance do pequeno criador, cujas pos
sibilidades financeiras são limitadss, o emprego de reprodutores
de alta linhagem;

I 6) - EfIciente meio profilático na luta contra as doenças
infecciosas tranlmitidas por via coitaI;

7) - Possibilita uma melhor distribuição de nascimentos;
8) - IDetermina o reconhecimento das caracteristicas ge

néticas de um touro em menor tempo e com grande eficiência;
9) - Poderoso meio para o aumento quantitativo e

qualitativo dos rebanhos quando os. doadores de sêmen tem seu
valor genético reconhecido;

10) --- Economiza gastos com compra e manutenção de
touros no rebanho;

11) - Possibilita a fecundação de certas fêmeas que não
fecundam com cobertura natural;

.

12) - Simplifica a, união entre animais de tamanho ra-
ça e idades díferentes;

,

13) - Melhoramento dos registros de criação, pois há
necessidade de maior controle do rebanho, consequentemente
propicia melhoria no manejo e seleção.

Limitações da Inseminação Artificial
.

N.B. - As limitações não são sinônimos de desvantagens,
elas .reforçam e relembram os cuidados que devem ler tomados.

1) - Exige pessoal habilitado e equipamentos especiais;
2) .Au�ent8 o perigo de disseminação de fatores genéti

cos Indesejaveís, quando as qualidades de um reprodutor não
são bem conhecidas; .

.

3) - Pode determinar o aumento do grau de consangui-nidade de um rebanho quando sem orientação técnica de um
médico Veterinário;

4) - Facilita a propagação de certas enfermidades no
rebanho, Quando há negligência no emprego do método'

-
'

5) - Pode provocar lesões e infecções nos órgãos geni-tais da fêmea, na falte do emprêgo da devida técnica; .

6) - É de difícil aplicação nas criações pequenas e dis
persos por. uma grande área, assim como a rebanhos grandes
sem maneJo adequado.

.

Para bovinos .��tamos utilizando sêmen congelado, o qualé armazenado em botíjões especiais que contém nitrogênio liquido.
Dessa forma o sêmen é conservado à temperatura de

196.° abaixo de zero.

JOÃO R.OMARIO CARVALHO
Médico Veterinário CRMV-.2 0069 - EQcarregado do PROCIA
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'Felicitações recebidas
Felicitações recebidas por este colunista de boas fes
tas e passagem de ano novo, as quais agradeço e
retribuo sinceramente: Governador Colombo Machado
SaIles e Senhora, Governador eleito Senador Antonio
Oarlos Konder Reis, Senador Lenoir Vargas e Senho
ra, Deputados Federais Aroldo Carvalho e Wilmar
Dallanhel, Dib Cherem e Senhora, 4.° Secretário da
Câmara dos Deputados, Deputado Benedito Therézio
de Carvalho Netto, Superintendente lia Polícia Civil
Bel. Evaldo VilIela, Fun. Sup. Dirt. Policia Judiciária,
Sgto. Jaime Carvalho - Delegado Polícia, Dom L. G.
Arruda - Bispo de Rondonia, Prefeito de Canoinhas -

Alfredo O. Garcíndo, Prefeito de Papanduva - Aloisio
Partala, Vice-Prefeito de Papanduva - Pedro G. de
Luoea, Presidente Câmara - Fernando Reusing e demais
Vereadores de Papanduva, José Sanches Jr. - Diretor
do Bradeseo, OIdemar Mussi e Família. Jorge Weker
le - Diretor da Souza Cruz, Com. Ind, Schadeck Ltda.,
ACARESC de Papanduva, Madeireira Beira Rio Ltda.,
Serraria Industrial Brasileira Ltda., Comercial Oliveira
Ltda., Vereador Evaldo Grabovski e Família, Roberto
Horlíana e Família, Aloís Werka e Familia, Carlos
Bronze Jr. e Familia, Genesio Miranda Lins, Michel
Kuri e Senhora, José A. Correia e Famílía, João Al
meida e Famílía, Antonio da Cunha Ramos e Familia,
Srta. Marli G. Paulicehi, Antonio Malakoski e Famílía,
Vva. Irene Zedorosny e Família. Continuarei no pró
ximo número, com as mensagens de fim de ano.

'

Dia 19" será. a grande festa
Já tudo acertado, programas distribuidos e trabalhos
em andamento. para a realização da tradicional festa
em louvor ao nosso padroeiro, São Sebasttão. Este
ano teremos muitas novidades que constam do pro
grama festivo. A exemplo dos anos anteriores, o
entusiasmo e interesse da população, está indicando
que a festa será coroada de pleno êxito.

Passarela da Sociedade
Dia 14 do corrente, data festiva para a familia Sona.
glio e em especial para o jovem Aristeu (futuro en

genheiro) que estará completando mais um feliz
aniversário. As felicitações estarão pontificando em
alto estilo para o jovem acadêmico.

x x x x x

Dia 17 do fluente. completará mais um ano de sua

prestativa existência a Sra. Donida, virtuosa esposa
do sr. Albaro Costa, Vereador da ARENA e grande
pecuarista. A distinta senhora será homenageada na
data festiva de seu niver.

x x x x x

Dia 19 do andante, quem estará festejando idade é o

lindo garotinho, Luis Claudio, filho no destinto casal
Dr. Mario Luiz Goeldner e Sra. Tangryane. Muita ale
gria para o casal pelo primeiro aninho do Luísínho,

Notícias de vpapanduva
«Organização

Matecap Ltd6.»
Propulsionada por vigorosa vontade <tIbem atender
e' volumosa bagagem de experiência/de seus compo
nentes, a Organiz�ção Matecap L4tda., estabelecida
à Rua Felipe Schmidt, 387, no/Prédio Clemente
Pieczarka ao lado do Doce Mundo, baseada nos

, ,Jt

princípios de honestidade e dedícação ao trabalho,
está' atendendo os interesses Ido povo Canoinhense

.

. "

na matéria que segue: /
Advocacia: Planejamentos.! - Direito Trabalhista - I

Inve.
ntárío

_jQuestões .•. Desquites -

•
. Contratos ;Cobranças

- e_tc;
Contabilidade: Abertura de firmas - Escrituração

Tribfos - Análise de balanços;

Imobiliária: Vendas/e locações de casas, lotes ur

ban:)s,
terrenos rurais, apartamentos, etc;

Desenho e Topo /rafia: Loteamentos, medições de
,/ terrenos urbanos e rurais,

/1 . Proje�os de construções,
croquizes, mapas e copias;

J/

Despachante;! Preenchimento de guias diversas, ta-

l xa rodoviária única, declaração de
J rendimentos, encaminhamento de pa-

, 1 péis para Carteira de Motorista e

L' Identidade, escrituras e registro de
armas e aposentadorias;

Seguros em geral
Classificação de pessoal para empresas

Hípica G.
Revelllon

A passagem de ano em
nossa cidade, foi calma
na parte festiva. Nos S8-

Iões, somente a Socie
dade Hípica é que levou
a efeito o seu Reveillon,
que transcorreu anima
díssimo. Quem deixou
para a última hora a

aquisição de mesa, ficou
sem, pois a procura foi
grande. A música esteve
a cargo do conjunto Escreveu:
«Sainora», que !agradou Esmeraldino M. Almeida
de um modo geral. O
atual presidente, sr. Walmir Lúcio Senna, que assumiu
em substituição ao sr, Antonio Thissen, que por mo:
tivos particulares solicitou seu afastamento, não me
diu esforços no sentido de tudo fazer para o êxito
alcançado no tradicional baile de ano novo.

Oficina mecânica ampliada
Papanduva, com o intuito de acompanhar o progresso
crescente que vem se observando em todos os setores,
quer na parte comercial, industrial ou técnica, não
tem sofrido solução de continuidade. O exemplo ago
ra é a aquisição feita pelo sr. Olandlo Novak de um

possante conjunto .de solda elétrica, (um dos maiores
da região), de alto valor aquisitivo e grande potência
de produção, inclusive,: torno mecânico de real preci
são, anexa olicina de motores para tratores com
técnico- especializado, recondicionamento de motores
de veículos, especialmente Volks, com garantia, vem
liderando a prelerêncía, dos usuários em nossa cidade.
Portanto, é a prova cristalina do progresso por que
vem passando o município, liderado por um punhado
de homens de visão e patriotismo.

Dia 02-02-75, grande corrida
Já com os ponteiros acertados pare a realização de
grandes corridas na pista da Hípica, onde participa
rão do páreo os animais dos seguintes carreristas:
cavalo do sr. Kraieski, eacaldo - do sr. Manoel Vi
cente e.a potranca' do sr. Thomaz Pietruka; esta cor
rida dará, início à temporada turffstica. Depois vem
a corrida dos 3 petíços, que também vai dar «pano
para mangas», e a maior que será uma corrida em

pencas de 3 por vez, colocando-se os 3 finalistas pa
ra o páreo principal. Portanto, minha gente, é ir se

preparando desde já, por que o caso vai esquentar e
os afeiçoados ao esporte não deverão perder esta
rara oportunidade.

UM POR SEMANA - Não vamos perguntar o que a

Pátria pode fazer por nós. Mas vamos respon
der o que podemos fazer pela Pátria.

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA

Prefeitura ,Municipal de Major Vieira
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®s@®®®®®®®®®
® .

®

I No Dêpartamento de Veículos Usados I
-I de Miguel ProcolJiak Comércio)le I
I '

Veículos LIda., você encontMfá' 'I
li . , (j

li para pronta entre r' I
® ®
® Marca Ano @
@ ®.

� Caminôõo C!)evrole 1971 �
= Pick-up C!)evrole C-lO 1972 �
� Pick-up C�evro t C-15 1971 I
I Corcel coupê 1972!.

� C!)evette 1974 �
� Kombi 1966 �
: Opala 1972 :
: Opalo_/ oupê luxo 1972!
� Fus ao 1973 I
� OP. a luxo 1969 �
® ®

I l PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS lTDA. I
® ®

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

Balancete da O E S P E S A referente ao mês de

I DOTAÇAO
de 1974

Dis(lrimiDa�ão da Despesa por Or-
. . I

.

aãos do Governo e Administra�ão Do mês I T O T AL
CrS Cr$

Orçamentá.rla
1 - Câmare do. Vereadoree
2 • Gabinete do Prefeito
3 • Secretaria Geral
4 • Setor de Contabilidade
5 - Setor de Segurança Pública
6 • Setor de Saúde Pública
7 - Setor de Educação e Cultura
8 • Setor do Fomento Agropec.
9 • Serviçol Urbano.

10 • Serviço. de Obra. e Viação. D.M.E.R.
Total da De.pela

Extra-Orçamentária
1 • Previdência Social - I.N.P.S.
2 • Salário Famííia
Crêditoa Adicionai.

24.050,00
42.100,00
23.360,00
104180,00

4.60G.
20.70(Moo
66.6 .00
15 20.00

2 '.100,00
, 2.500.00

386,76
0.374,52

21.923,441
61.254,84
3.944,70
13,495,22
89.882.42
10.846.00
11.612.95
324.968,94
584.689,79

4.170.08 20.556,84
5.290,50 35.665,02
4.659,63 26.583,07
12.278.99 73 533,83 .

1.140,00 . 5.064,70
3.445,00 16.940,22
50.336,08 140.218,50

703,20 11 549,20
1.169.12 12.782,07
42.189,56 -367.158,50
125.382,16 710.071,95

304617.53 321.262,11 62S.879.64

RESTOS
.

A PAGAR
Do exercício dei 1973

Total da Delpe.1l Extra rçamentária-
====

TOTAL D S DESPESAS 550.000.00
Fundos Disponíveis/

1

EM CAIXA /Na Te.ouraria·
/EM BANCOS

Banco do Brasil S. A. -

�j
. R. N. -

Banco do Bra.il S. A .• c/Fund
.

de ParticipaClIo dOI Munic.
Banco do Brseil S. A. • cf ovimento
Banco do Estado de' San�1I Catarina - cl Movimento
Banco Brasileiro de De tontol S. A .• e] Movimento
Banco Sul Braeileleo . A. • cf Movimento
Banco Sul Brasileiro IA Dep. de Diversea Origene
Banco do E.t. de ta, Cato - Conta/2
Banco do EIt. d Sta, Cato - COntaj3 "T. R. U." .

Banco do Est, Ia Sta. Cato • Csnta/4 Eecola
.

Banco do Eltlde Sta. Cato • Cootaj5 -S.Tranlp.jObral

�8 474,298.474,29
----

313.091,82 321262.11 634.353 �3

897.78�,61 446.64-1.27 t.34�.425,88com AdubadeiraSemeadeiras

Armazém lo�ars�i 3.788,U
995,46

13.376,96
195,08

9.490,0%
884,78
49.99
215,22

30.000,00
316,65
56,06

13354.50' 68.934,72 72.723.16

1.417.149,04

Em apenas 10 s ndos, você tira FOTOCÓ
piAS, de � qu�r documento, jornais ou

livros, �C A R T O R I 'O O O R E G 1ST R O
C ty...t( de NEREIDA· C. CORTE, nc edifício

do FORUM desta cidade.

TOTAL G E R A ,L 550.000,00

Major Vieira, ::S1 de

- Contador

dezembro de 1974.

Victor Borges • Prefeito Municipal
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Cooperativa
de

A gro-Pecuária
Canoinhas

'

Ltda.
ASSEMBLÉIA GERAL

O�DI
ÁRIA

Edi:tal de Convo " ção
De acôrdo com os .Estatutos Social 'fiGam convocados

os senhores associados dá Cooperativa Agr96ecuária de Canotnhaa
Ltda., em pleno gozo de seus direitos sO�is, para a Assembléia
Geral O�din�ria, a ser realizada no 'di.yÍ3 de março de 1975 na
sede socíal Slt!l a rua Paulo Ritzmanw n.? 20, nesta cidade de
Canoinhas (SC), às 7 horas em Prl. eira Convocação com o

minimo de _2/3 de seua �s!lociad08" às 8 horas em Segunda
'Convocaçao com o mínimo da etade e mais um de seus essocíe
dos, es 9 horas em Terceira 'onvocação com a presença de
no minimo 10 essocíedos, no qual havendo número legal suá
discutido a seguinte: ,�

O EM DO DIA

1) Apresentaçã .. discussão e julgamento do Balanço Geral
e demais documentos lio exercício de 1974.

Parecer do onselho Fiscal e o Relatório da Diretoria.
2) Destin "

ão de sobras e perdas verificado no exercício
de 1974. /

3) Cooáelho de Administração e Delegado.
/ " I

4) Outros assuntes de interesse da Ccoperatíve.
ots. O registro de chapas, para concorrerem as eleições

• cargo!'de Conselho Fiscal deveria ser feitas com 30 dias após
a p�icação do Edital de Convocação.

'

LLH Para efeito de calculo de quorum para instalação da As
embléia esta Cooperatíve tem 495 associados. 3

Canoinhas, 09 de janeiro de 1975

RIGESA
'AV I S o>:

'

: RIGESA, CELULO��L E EMBALAGENS
LTDA., (DEPARTAMENTO FLORESTAL), avisa ao Sr.
José' Daguiomar dt, portador da Carteira' Profissional
n.· 4.612, sérí 91, que deverá apresentar-se na empresa

.

no pr� e 3 (três) dias para regularizar sua situação.

� O não comparecimento implicará na rescisão do
Contrato de Trabalho por abandono de serviço nos ter
mos do artigo 482 da CL.T.

A ADMINISTRAÇAO.

NOVENA PADRE DEHOH
J

_ Coração de Jesus', que dís-
estes; cProcurai e acharers, bateí
e. abrir-se-vos-á, pedi e recebe
reís», eu bato, eu peço esta

graça.... pela intercessão do
Padre Dehcn.

«Coração de Jesus, salvação dos

que esperam em Vós, tende

pledsde de n.ó.>>>.
- Conção de Jesus, que dis
sestel cEm verdade, em verdade·
vos digo: Tudo que pedirdes 8

meu Pei e� meu nome, Ele vô
lo darb, vt!nhà em Vosso nome

pedir a Vosso Pai esta graça ...

pela intercessão do Padre D ...hon,

cCoração de Jesus, salvação dos

que esperem em vós, tende pie
dade de DÓS:t.
- Coração de' Jesus, que dís
eehtes: «Céu e terra passarão,
mas' minhas palavras não p as

sarão», concedei-me esta graçe.;
pela intl"rce81!ão do Padre Dehon.

«Coração de Jesus, salvação dos

que esperam em Vós, tende pie
dade de nós».

06/01/75 I. S.

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
Serviço instanHhieo e�

Instalaçao moderolsslma.
. /.._/
Pr13cure n�'.critório de Derby Carlos

Ulbma B'{"na Praça Lauro Müller, 251

�ANOINHAS - Santa Catarina

aprovados em

Administrecão.

�

Corno havíamos prometido aos nossos leitores, divulgamos' a relação Ms aprovados
no Vestibular da Faculdade. de Administração de CAN91NHAS

1.0 Miguel Saliba GuUervill 41.0 Angela Maria Osso�ki
.2.0 Pedro Segundo Seleme 42.0 Cleusa Regina PAifto '.

3.0 Newton Consentino 43.0 Paracelso Rod/�u,es Costa
4.° Antonío Fukuyoshi Tsunoda 44.0 Benedito B�bo8a 'Ferreira5.0 Vera Lucia Stulzer Lopes 45 o Carlos Alperto Diu
6.0 Arlindo,Ricardo Bornschein 46,0 Alvino lio Vogt
7.0 Waldemar Bubniak 47.0 Celso,iNunes Goulard
8.0 Teodoro Sachweh 48.0 Clar1Sse Both
9.0 Hilarto Rudey 49.0 lI4-ifiam Madalena Souza Uba

�O.o Akiko Tsunoda .sO./Henrique Pereira
11.0 Francisco Rudczyk 5y José Ruthes
12.0 Wilson Pedro Sampaio /52.0 Fernando Luiz Krzesin.ky
13 e Ildefonso Corre.

/
53.0 Ezequiel Bueno

14.0 Luiz Scheuer
'

/' 54.0 Deisy Maria Burgardt
15.0 Izidoro Rudczyk / 55.0 Dolores' Maria Stern
16,0 Wilson Antonio Weinschutz / 56.0 Renilda Miers Correia
17.0 Vera Lucia Wendt

/
57.0 Joel Antonio Soligo

18.0 Zilda Hat&chbsch' 58.0 Lidmar Dionis VierteI
19.0 Luiz Antonio Martins Níeviadonsk 59.0 Marlene Bueno
20.0 Antonio Noga

" /., 60.0 Ana Maria Ritzmann.

2�.o Paulo Roberto Wiese
2:a.o Odete Regina Nader I <, Por outro lado a Funploc nos fornece a

23.0 Oziel Luiz de Antoni I
.

relação de
.

alunos que realizaram provas de

24.0 Nivaldo Cae;hoo da Silva/ vestibulares, para outras localidades:

25.0 Marcilane Maria Zimme(mann Alfredo Lang Scultetus - FURB - Fng. Civil -

26.0 Claudio Toshiji Fujit.y'. 27.· lugar
27.0 Vensncio Nunes / Waldemar Spieker - FUNC - Ed., Fisica - JSC28.0 Anni Scultetus I
29.0 Lucia Sidorak /

30.0 Lniz Cesar WaclÍÍel
31.0 Ivo Ney S0i!r

" Machado
32.0 Ademir Elia

.

Freiberger
33.0 Amir Cary' lho do Prado
34,0 Edaysi �éJly Gonchoroski
35.0 ROé�na Olsen
36.0 Luiz lberto Dias
37,0 Ro el Farias de Lima
38.0 A Abdala José

'

39.0 osé Sivestre Thiesen
40 Celso Buch

Maria Leticia Steileng - FURB • Letras - 15.0 lug.
Edeberto L. Reinert -' FURB - Eng. Química -

2,0 lugar
"

Luiz C. Hauffe - FEPEVI - Direito - 40.0 lugar

FUNPLOC divulga
Vestibular deseu

Domingos Voltolini - FUNe - Educação Física
- lugar a' ser verificado

,

Na edição da próxima semana, daremos
melhores detalhes, e como transcorreu o vesti
bular canoínhense.

Mauricio Nascimento para o Correio .do Norte.

Aniversariantes
da Semana
Dia 11

A sra. Laura, esposa do st.

Waldomi,o Schutcka; a srta.
Márcia Plothow.

Dia 12-
O sr. Zeno Ribeiro da Silva.

Dla!3
A sra. Aâair, esposa do sr.

Ladislau Knorek:, os srs: dr.
Svloio Mayer e Sé»gio Car
valho; a srta. Ma,ia Eulalia
de Souza.

Dia 14
O [ooem Rafael Schulka.

Ola 15
A S'W. Olinda, esposa do sr.

Lourioaldo Burgarat; o sr.

Herbert R,itzmann; a menina
Jucelma de Fátima, {ilha do
sr. João Szczygitl.

Dia 16
Os srs: Waldomi,.o Novack,
e Paulo Fischer, ,esidente em

C(1"mboTiú; a srta. Dorazelia
BecU.

Dia 17
O sr. Antonio SelemB.

Aos anive,.sa,.iantes os nos.

sos cumprimentos.

TINTAS
Pl'ástica e Óleo·
Armazém Tokarski

_,;o:,,!:!-.;.r.o!.!'�"'�

qU�/7€�;�- prestigiando a
�.;-'

icipal de Canoi'nhas
�""=,,........,,__

Acadêmico de
Pela Faculdade de Odontologia, da Universidade

Federal do Paraná, vem de lograr êxito no vestibular,
primeira tentativa, o jovem canoinhense SÉRGIO THO
MAZ LANGER, filho de Walfrido (Maria de Lourdes)
Langer.

Ao Sérgio e seus familiares nossos cumprimentos.

Tabelionato Paula
\

E DI
s. Carvalho

TAL�
I (quinhentos e oi�nta cruzeiros), emitida por Soco ndl. e ComercialcSi
c61» S.A., OÃO BATISTA FREI.
TAS.

Acham�8e em cartório à Rua Vi·
daI Ramos, edifício do Forum, para
serem'protestados os seguintes ti
tulos:

,Titulo n.- 04/003261-8 - vencido
. em data de 19.11.74,. no valor dejFcrs793,00 (setecentos e noventa e t
cruzeiros), emitida por SESC-Jij an
ceíra SIA - Crédito, Finan,0tlÍmento
e Investimentos, CI L BUl)A.
Titulo n. 04/00300-4 encido em da

ta de 05.11.74, no v or de Cr$ 699,00
(seiscentos nov ta e nove cruzei
ros), emitida or BESC·Financeira
Crédito, anciamento e Investi
mentos, c ADEMIR DOS SANTOS
MORCE ES.

.

. or não ter sido possível encon
trar os referidos responsáveis, pelo'
presente, ·os intimo para no prazo
de três (3) dias úteis a contar da pu
blicação dêste Jornal «Correio' do
Norte», virem pagar ou dar 8S ra
zões porque nãoo fazem, e, ao mes
mo tempo, no C8S0 de não ser aten
dida esta intimação os notifico do
competente protesto.
Canoinhas 08/janeiro/1975.

Ivaoita Schivioski

para automóveis

Eletrodomésti(os ,oklrski

Dp . 251&-F. - vencida em data de Escr. Juramentada, no impedimento
U6.12.74, no valor de Cr$ 5&0,00. ocasional da Tabeliã

Oração ao Divino Espírito Santo
Espírito Santo, você que

me esclarece tudo, que ilumi
na todos os caminhos para
que eu a'tinia 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, agradecet._lhe por tu
do e confirmar mais uma vez

que eu nunca quero me sepa.
,.ar de voeI, por maior que
seia a ilusão material não
será o mínimo da vontade que
sinto de um dia estar com
você e todos os meus irmãos
na glória perpétua.
Obrigado, mais uma vez.

(A pessoa deverá fazer es.
sa oração 3 dias seguidos,
sem fazer o pedido. Dentro
de 3 dia$ será alcançada a

graça, por mais difícil que
seia. Publicar assim que re-
ceber a graça). .'

(Publicada por ter recebido
uma graça.) .

Duas graças alcançadas.
V.l,...G.C.

Toca Fitas,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

Publicação

Prefeitura Municipal
/

da

Major Vieirad
__B_al_a_n"""'ice�t_e_d_�__R_E_C_E;_I_T_A�r_,e_fe_r_e_n_t.

_

ao mês! de DEZEMBRO da 1974

aODIGOS , / fA R R E C A D A D A

Geral 'Local DE S I GN A ç A O D A R E C E I T A Prevista Até ° mêS' Do mês 'T O T AL
- Cri C!I�' CrI

1.0.0.00
1.1.0.DO
1.1.1.00
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.30

1 ;1.2.00
1.1.2.10

04
05
06

1.1.2.20
07
08
09
10

1.1.3.00
11

1.2.0.00
1.2.3.00 12

13

1.4.0.00
1.4.1.00
1.4.1.20 14
1.4.1.30 ' 15
1.4.2.00 16
1.4.3.00 17

1.4.4.00
1.4.4.10 18

1.50.00
1.5.1.00 19
1.5.2.00 20

21

1.5.9.00
1.5.9.20
1.5.9.90

2.0.0.00
2.2.0.00
2.2.0.01'

�.3.0.0p
2.3.0.01

2.5.0,00
2.5.1.00
2.5.1.20
2.5.1.30
2.S.1.40
2.5.1.50

2 . .5.3.00
2.5.3.90

RECEITAS CORRENTES
ReceitA Tributária
IMPOSTOS

01 Imposto Predial Urbano
C2 Imposto Tereitoria! Urbano
03 Imposte sobre Serviçal de Qualquér Natureza

TAXAS
Tasa pelo esercício do poder de polícia I

Taxa de Licença e Filcalização I/O Comércio e a Indúltria
Taxa de Licença 8 Filcalização ./" Comércio Amb'ulante
Taxa de Licença e FiJcalização sobee obrai i'

I
I

ITasa pela predação de lerviço.
Taxa de Expediente
Taxa de Serviçal Urbano.
Taxa de Apreeolão
Taxa de Alinhamento e Nivelamento

Contribuiçõe. de Melhoria
Taxa de Conlervação de Eltradal

Receita Patrimonial

Participaçõe. e Dívídendos

Receita Indultrial
Divenll. Receitai Iodultriai.

Transferências Correntes
Participação em Tributo. Federail

Cote-parte do Fundo de Participação dOI Municípioll • 70%
Taxa Rodoviária UDica -

I

Retorno' do Imposto Territorial Rural
Retenção. do Imposto de Renda na Fonte

i I

f
!

I

I
J

3.614,13
1.259,22
467,44

526,66
572,44

3.000,00
2.000,00
300,00

7.000,00 6.409.00
100,00 26,18
100,00

-

77,57 23,40

1.500,00 1.267,20 176,60
500,00 1.178,61 281,91
50,00
50,00

50,0e)

100,00 931,U

100,00 280,00

90.000,00 175.38-1,47
2.800,00 2.750,06
25.000.00 19.812,68

50,00

15.003.91
285,94

Participaçio em Tributo. Eltaduai. I .

Participação no Imposto sobee Circulação de Me�cadoria. 276.000.00 370.279,90 34.797,28

Receita. Oiver.a.
Multa.
IDdenizaçõel e Re.tituiçõe.
Cobrançtl

.

da Dívida Ativa

22
.
Receita. de Cemitériol

23 Outra. Receitai

I
I

I
\.

Total dai Receita. CorrenteI

I

Outra. Receita. Oiverla.

RECEITAS DE
_

CAPITAL
Operaçõe. de Crédito

24 Empré.timol

Alienação de Benl M6vei. e Im6vei.
25 Alienação de Bens M6vei. e Im6vei.

Transferências de Capital
_

Participação em Tributol Federai.
26 Cote-parte do Fundo de Participação dOI Municíp o•• 30%
27 Cote-parte do Imposto Uníoo .jCombultív. e Lubt:ificantel
28

cota.p_
arte do Imposto Unioo sobre Energia

E1étfica29 Cota·p&rte do Imposto Unico sobee Minerai. d: Paí.

I:oatribuiçõe• •
30 Contribuiçõe. Divenal. Auxilio Eltado ITotal da. Receita. de Crpital

Total da Receita orçame1tária
Extra.Orçamentária

31 Contribuiçõel de Previdência Social � INPS
32 Salário Família

TOTAL DAd RECEll AS

Saldol do esercício anterior
Em Caixa
Em Bancos
Em poder de relponlávei.

TOTAL GER

Major Vieira, 31 de

Reinaldo Crestani - Contador

C·OM ADUBOS

EM

M

4.140,79
1.831,66
467,44

6.409,00
26,18
100,97

1443.80
1.460,52

931,44

280,00

190.388,38
3.036,00

19.812,68

405.077 ,18

1.500,00 1.064,32 1.064.,32
100,00

2.500,00 889,28 200,86 1.090.14

200,00 400,40 28,60 , 429.00
800,00 1.378,22 1.378,22

413.800,00 587.470,12 51.897,60 639.367,72

200,00 113.220,00 308.077,96

200,00 222,50

421.297.96

222;50

81:595,06
31.694,85

49,93

300,00 133.254,00 84.000,00 217.254,00
121.200,00 353.606,09 398.508,21 752 114,30
535.000,00 941.076,21 450.405,81 1391.482.02

11.01.1975

90.000,00 75.164,81
30.000,00 31.694,85

50,00
150,0.0 4.9,93

6.430,25

L

NAU

Sindicato dos
nas Indústrias
e do Mobiliári

EDI

a Construcão
•

. de Canoinhas

AL
De acordo com a aline B do artigo 13, da Portaria

Ministerial n," 40, de 21 de iaueieo de 1965, faço saber

a�s que este edital virem ou dele tomar�m coohecime�to,
que a chapa

-

registrada conco rente à elelçllo a ser reahza

da DOS dias 01 e 02 de mar' o de 1975, n"ste Sindicato,
foi a seguinte:
Para à Idministra�ão - Chhpl I f

DIRETORIA: Benedito SJlva, Nilton J. Bayestorff e

Leonides F'L das Chagas
Suplentes: P�dro Grosskopf, Henrique Ramos e I�shimi

Schireno J .
.

CONSELHO FISCAL: Miguel Gogola, Heinz Kanzler e

qtávio Dobrochinski
Suplentes: Samuel dOIl Sadtos Veiga, Joio Maria e:arvalho

e João Fernan�el.
Para Deleaados-Representdntes ao Conselho da FederB�io
EFETIVOS: Jollo

Nova�,
Frederico José Watrin e

_

Sebastilo arlos Ferreira

Suplentes: FraDcisco R. imões e J0110 L. Gonçalves.

Fica aberto o pra ° de 5 (cinco) dias para ofeeeci
mento de impugoação

c]ntra
qualquer candidato.

A mesa coletora funcionará ininterruptamente da.
8 às 20 horBs de cada ia.

Canoinhas, 10 de sneieo de 1975

BENEDITO SILVA - Presidente

Registro Civil

Editais
SEBASTIÃO GREJN OSTA, Elct'Ívão de Paz e Oficial
do Registre Civil do mu ieipio de Major Vieira, Comarca
de Canoinhas, Estado de anta Catafina

•

Fez saber que retendem casar: VITALINO
KRUPACZ " GENOVEV� FOLMER.

Ele, natural deste E8t do, nascido em Agudos. nelte
municipio, no dia 11 de ago to de 1947, lavrador, solteiro,
domiciliado e residente nes e município, filho de João
Krupacz e Ana Krupacz.

Ela, natural deste Esta o, nascida em Rio Vermelho
neste município, no dia 02

�
junho de 1949, domé-tica,

solteira,

domiciliad_a
e reside te neste município, filha de

Miguel Folmer e AODa Deos ecki Folmer.

Major Vieira, 03 de ; neiro de 1975.
/

ANTONIO DERBY LEMOS SPHAIR e

TEREZINHA SZAB LSKI.

Ele, Datural deste Estado, nascido em SerrB do Ln
cindo, no dia 02 de ag ato de 1955, operário, solteiro,
domiciliado e residente esta cidade, filho ilegítimo de
Pedro Lemos Spbair e

.
rancisca Kondras.

Ela, natural deste E taclo, nescide em Pulador, neste
município, 00 dia 22 de ° tubro de 1948, doméstica. sol
teira, domiciliada e residen e nesta cidade, fílba de Wen.
ceslsu Szabelski e Estefana Koge.

ORESTES RUTHE e DIRCÉLlA DE FATIMA
GONÇALVES DE LIMA. _

Ele, netural deste stado. nascido nesta cidade. no

dia 02 de outubro de 19 O, motorista. solteiro, domiciliado
e residente nesta cidade filho de Marcelino Ruthes e

Verooica Ruthes.
.

. Ela, natural deste Estado, nascida em Campo dá
Cruz/Canoiohas, no dia 2 de novembro de 1956, domés
tica, Bolteira, domiciliad e residente nilsta cidade, filha
de Vitor Gonçalves de Li a e Maria de Jesu8 Gonçalves
de Lima.

'

Apresentaram OI d cumentos exigidos pelo C6digo
Civil art. 180. Se agué tiver conhecimento de existir
algum impedimento legal, acuse- o para fins de direito.

lo -

Major Vieira, 07 de janeiro de 1975.

EUNICE COS A DE MATTOS
Escrevente Juramentada - CPF 030.623.839.Dep..

PLANTANDO

AR-MAZEM
DA
TOKA·RSKINO

(ao lado da loja de Eletrodomésticos Tokarsld � ela. Ltda.)
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F55X
E ECONÔMICO

/
c"
,"

caracte�ísr'as avança..
f das, excepcio ai robustez e

grande econe mia operaclo
nal são fator ? que garantem
ao MF 55 um superior
desempen durante lonqos
anos.

Aind mais, a sua, quall- .

dade é assey 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 altura
do produto que você está ad-
quirindo.

.

* Massey-Ferguson do Brasil S.A�

eveodedor Ma�Se:r-F'ergusoo

C mércio e Indústriâ· «SCHIDleR» Ltda.
�ua Caetano Costa, 1122 .... Fone, 178

Caixa Postal, 263 ..... Ca n o i n
ô

a s S C

João . Caruro &. Cla. SIV
Assembléia Geral Ordinária-"

;/
EDITAL -DE CONVOC�ÃO

Ficam convidados' os Senhores aoionistas da firma

JACÓ, JOÃO CARARO & CIA; S/A.;com sede à Rua
CeI. Albuquerque, 936, na

c�'dad
,/, de Canoinhas/S.C.,

convocados para reunirem-se em'
. s.�embléia Geral Ordí

náría, a realizar-se dia 28 de f ereiro de 1975, as 10

bor.as, na sede da sociedade; o endereço acima, para
deliberar sôbre a seguinte: Inl .

'

I
, aRDE ..

'

DO DIA

Jacó,

Apresentação, dísc ssão e aprovação do Balanço
Geral e demais ntas correspondentes ao exercício
de 1974 e par er do' Conselho Fiscal;

Fixação dos
,

onoráríos da Diretoria para o exercício
de 1975;

3.0)
4.O) Outros ssuntos de interêsse da sociedade.

AVISO: cham-se a disposição dos Senhores acionistas,
. na sede da, sociedade os documentos a que se
refere o artigo 99 do Decreto Lei 2.627 de

26/11/40.
Canoinhas, 19 de dezembro de 1974.

Francisco Cararo Diretor

c O O P e' r e
Cidade

CO

Lançada nova linha Chevrolet ,75
Tendo como novidades o Opala Caravan M d I d' ..

«Statfon Wegon» e o altamente luxuoso e
O e OS Ispomvels

esportivo Chevrolet Comodoro, a General Além do Chsvette, praticamente sem al

Motora do Brasil apresenta pare o ano teracões, a linha Chevrolet 75 inchii (

do seu cínqüentenàrto, em todos os, 1110-
modelos- básicos: Chevrolet Opala, de 2

deles da linha 75, as maiores modificações e 4 portas, com conjunto de opções per

de estilo já, introduzidas desde que surgiu sonalizadas e transmissão eutomáttca (ala
o Chevrolet Opala. A frente redesenhada vanca na coluna ou no chão); Chavrolet
e a nova estampa da traseira tornaram Comodoro, de 2 e 4 portas, com motor

os carros mais sóbrios e elegantes, dan- de 6 cilindros e carburador de duplo cor

da-lhes um aspecto- compacto. Inovações po; Opala Caravan Station Wagon,
aparecem também no painel de Instru- com motor de 4 cilindros ou 6 opcional
mentes, no porta-luvas e no revestimento e conjunto de opções personalízadae;
�OS painéis laterais internos. Importantés Chevrolet 5S 4 e 5S 6 ambos coupê,
equipamentos opcionais, como direção com carburador de duplo corpo, que alí

hidráulica e bancos de encosto alto, sur- menta melhor ê economiza mais combus

gem sgora, juntamente com novas cores, tível e coletores de alumínio.

duas das quais metálicas exclusivas do} O Chevrolet Comodoro é o modelo mais

Chevrolet Comodoro. Há a preocupação' &ofisticado da nova linhe. Além de maior
de ressaltar a tradição Chevrolet, desta- beleza externe, do requinte do teto d'e
cando-se eSS8 marca em todos os modelos. vinil, (tipo Las Vegas para o cupê) e de

Com a introdução do Opala Caravan, a 'SUQs cores' exclusivas azul-firmamento
linha Chevrolet da GMB é agora das mais metálico e dourado-asteca metálíco, o

completas do mercado, indo do econômtco Cbmodoro destaca-se pelos cuidados de

Chevstte até o luxuoso' Comodoro e ao' conforto, como bancos especiais «high back»
versátil Veraneio. (encosto alto) reclináveis, carpete de buclê

de nylon e painel de instrumentos e vo

lante com aplicações imitando madeira.

O Opala, Caravan é, porém, a maior no

vidade da linha Chevrolet 75. Com a

mesma frente da linha Opala, o earavan
alia a beleza e o conforto de um automó
vel à cepacídade de carga doe um utilitário,
vindo preencher uma faixa pouco explo
rada do nosso mercado. Leva confortavel
mente 6 passageiros, e com o encosto do
banco traseiro dobrado; a sua capacidade
de carga é de 1.950 dm3. O banco trasei
ro é tão confortável como o dianteiro e

inclui apoio de braços e cinzeiros. Trans
missão automática é disponível com 4 ou

6 cilindros, com seletor na coluna ou no chão.
I

A
.
linha Chevrolet 75 apresenta ainda 08

.

modelos SS 4 e SS 6, com marcantes ca

racterísticas esportivas: grade frontal com'
frisos verticais pratesdos e horizontais
pretos; platô central do cofre preto; rodas
com aro preto e castanhas dos parafusos
cromadas. No interior, bancos índívíduaís
reclináveis com encosto alto (normal de

linha), volante esportivo de 3 raios perfu
rados, tacômetro e caixa de 4 velocidades
com comando no chão.
O Chevette passa a oferecer ítens opcío
,Dais como o novo revestimento no paíne 1
Interno des portas e nos bancos; frisos no

'

painel de instrumentos; sombreiras com

movimentos lateral e capa na alevanca
do freio de mão, além do novo estilo e da
nova cor grafite no revestimento dos bancos.

Característic,êts principais
Detalhadamente, as principais carscterís
ticas de estilo da linha 75 são:

Frente - Nova grade mais curte, isolada
dos para-lemas e destacada, formando
conjunto único com o platô central do

cspô e com o painel inf�rior, logo abaixo
do

.

para-choque inteiriço e envolvente;
capô com abertura de trás para frente.
com fecho de dupla trava; maior aro do
farol e lanternas bíperttdas, de plástico
externo branco e capa .ínterna âmbar.

Traseira -' O painel traseiro da carro

ceria perdeu os cantos agudos e ganhou
para-choque envolvente e quatro novas

lanternas redondas e vermelhas, que dão
a todos os modelos esportívídade e díns
mismo; as lanternas exteriores funcionam
como luz de freio e slnalizadoras de di

reção; 8I.iI interiores são luzes de ré no cen

tro de cor branca e superfícies refletoras.

Interior - O painel de instrumentos tem
novos ,anteparos índívíduaía salientes em

torno dos marcadores, ponteiros' fluores
centes alaranjados e novas cores para 08

indicadores d� óleo, gasolina e temperatu
ra; o porta-luvas, redesenhado, sobressai
do painel e foi ampliado; as Iateraía das

portas têm novo estilo e os bancos maior
conforto.

Oração, ao, Divino

'Espírito Santo

Espírito Santo, você que
me esclarece tudo, que ilumi
na todos os caminhos, para
que eu atinia :o mm ideal;
voei que me dá o dom dioino
de perdoar e esquecer o mal
que me fazem e que todos os

instantes. de minha vida esta
comigo, eu quero, neste cur to
diálogo, agradecer-lhe por tu
do e confirmar mais uma vez

que eu nunca quero me sepa»
ror de coce, por maior que
seio 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. '

R. S.H.

Noyo e moderno sistema JaponêS Hashua. 230
Preço por Fotocópia Cr$ 1,00

Rua Paula P�reira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) - Caninbas

DraD Zoé Walkyria Natividade Seleme
-----IICw.Jlr[.lU""� ,�eotlsta

\ ' C I C 0055891S!T/DIlP
. Clínica dentéria de senhoras e crianças.

Especíeltsação em Odontopediatrta.
Hora marcada

Pra� LaIl1'O Müller, 494 - Fone,369

'. Certificado extraviado
O \Expresso Santa Catarina declara que Foi extraviado'
o certiFicado de propriedade. n.O 564521, de sua

'jamanta Rosseti 1968, placa GR 0187. .

1
'- \

O m\esmo Fica sem eleíto por haver requerido 2a. via.
\

Cidade.
linda.

Obrigado, mais uma vez.

(A pessoa deverá' fazer es-
sa oração 3 dias se�uidos,
sem fazer o pedido. Dentro
de 3 dias será alcançada a

graça, por mais difícil que
seja; Publicar assim que re

ceber a graça).
'

. (Publicada p8r ter recebido

I
uma greca.).

.

1

\
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Notas
Duas construtoras de Curiti

ba ee instalando em nossa cida
de, inicio . das obras do AGI
PLAN, no bairro do Campo da
Agua Verde, convênio Brasil
Alemanha e término das obras
do INPS1

x x x

O Sr. Adolfo Haag, funcioná
rio do BESC, promovido para
.a ,agência de Papanduve, como

Sub-gerente, nova agência a ser

inaugurada ainda no corrente
mês.

x x x

A tão falada ponte sobre o

rio S. Lourenço, no vizinho mu

nicipio de Mafra, segundo in
formes, deverá ser inaugurada
em fevereiro próximo.

x x x

Em mais um esforço da Mu
nicipalidade .

visando melhor as

sistência aos nossos pecuaristas"
deverá ser inaugurado no cor

rente mês em nossa cidade, um
Posto de Inseminação Artificial,
em convênio Prefeitura e SEcre
taria da Agricultura.

Esparsas
O Major Nil!ío Santos Wallbach,
Diretor do Campo de Intrucão
ManchaI Hermes, sito em Três
Barras, vem de ser promovido
a Tte. Cei., fato ocorrido dia 25.
Nossos cumprimentos.

x x x

O engenheiro canoínhense, dr.
Luis Cesar Ruthes, que presta
va serviços no Paraná, deverá
transferir-se para a nossa cida
de. e talvez seja eontratado pe
la Prefeitura, cujaa demarches
a respeito estão em andamento.

x x x

O jornalista sr, Ilmu Buss,
após uma pequena estada em

nOS8a cidade, revendo familiares
e amigos, já retornou ao Rio�de
Janeiro. Desta feita fez-se acom

panhar do seu filho recém for-
I

mado, sdvogédc dr. Paulo Buss.

x x x

O farmaceutico dr. GILBER
TO MAYER, em pesquisa. re

cente foi considerado o profis
sional do ano na cidade de Cas
cavel, Pr.

Empresários
Contribui�ã�

do Çomércio
Sindical até

recolhem
dia 31

Fpolis, 7.1.75 - O Presidente da Federação do Comércio
do Estado de Santa Catarina, Sr. Charles Edgar Moritz, es�á
alertando que termina a 31 do corrente mês o prazo para' o
recolhimento da Contribuição Sindical devida anualmente pelos
empresários do comércic.

O Presidente Charles Moritz lembra ainda, que todos os

comerciantes estab-Ieeídos em municípios onde não haja sindica
to representativo da categoria, devem proceder o recolhimento
ria Contribuição Sindical de suas empresas para 8 Federação do
Comércio de Santa Catadna. Esse recolhimento será feito junto
às agências do Banco do Brasil ou, através de outros bancos
autorrzados, onde inexistir o Banco do Brasil.

Punição para faltosos r'

A falta do recolhimento da Contribuição Sindical por
empresas já estabelecidas será punida com multa de 10% nos

30 primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subseqüente
de atrazo, além de juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária.

23 mil empres�s cadastradas
A Divisão de Cadastro e Arrecadação da entidade enviou

pelo Correio um total de 23.000 guias para o recolhimento da
Contribuição Sindical (empregador). correspondendo a igual nu
mero de erapresas comerciais cadastradas. As citadas guias tam
bém podem ser encontradas nos escritórios comerciais de conta
bilidade, nas Associações Comerciais e Industriais de Blumenau,
Brusque, Itajai, JoinviUe, Ohspecô, Joeçaba, Lages, Criciúma, Rio

.

do Sul e CANOINHAS, ou, na própria Federação do Comércio -
,

Rua Felipe Schmidt, 117 - 4.° andar, nesta Capital.

Colégio Comercial de Canoinh�

To,o.mo�úb� q�e !se�rl�OLa"
atendendo à partir do dia 3 de fevereiro

atZé.a 7 de feverei
ro de 1975, desde 19 horas para o seguinte:
Exames de Seleção para Ingresso ao Cnrso T nielo de Contabilidade

Para ingresso no curso referlde . acima, o aluno deverá
submeter-se 8 exame de seleção, a er realizado no dís 14 de
fevereiro de 1975 à partir das 19,30 oras, cujo programa estará
afixado no quadro, de avisos do C égío,

Taxa '
.. de inscrição: Cr$ 0,00

Resultado: 17/02/75.

Exames. de 2a, oca e 2a, Chamada
Os alunos que necessitarem prestar estes exames, deve

rão comparecer à Se retaria do Colégio, afim de preencherem os

requerimeotos e r olherem a taxa de ínscrtção,

Data da
.

alização das provas: à partir de l'1 <fe fevereiro.

Canoinhas, 08 de janeiro de 1975, 3

ZAIDEN E. SELEME VINICIUS M. ALLAOe
Secretário Diretor

«Telescóp.io »

NOS BASTIDOR ES
i

rUTEBOL DE CAMPO
Torneio de Verão: Supervisionado pela

LEC, foi eleito em reunião realizada na 2.a
feira pp., o Cooselho Diretor para este torneio,
ficando assim constituido: Supervisor - Orestes
Golanovskl (Vice-Presidente da LEC), Coorde
nador Geral - Bubí Wítlich, 2.° Coordenador -

Pedro Ferreira, }.O Secretárío - Adão Straube,
2.0 Secretário - Rubens Straube e Membros

Adjuntos - os Representantes das Equipes par
ticipantes. Deverá ainda ser criada a Junta de

Julgamento Disciplinar para atuar neste torneio.

Por sua vez, o Conselho eleito, já realizou
sua primeira reunião, na qual foi aprovado o

desdobramento das duas chaves registradas
para este campeonato em quatro, visando per
mitir a realização de outros torneios em 1975,
com a participação de Clubes de outras cidades.

Cada chave disputará uma taça � ser ofe
recida pelo seu pa'trociaador, como segue:
Chave A - Taça José Felicio de Souza
Chave B - Taça Frederico Kohler
Chave C - Taça Guilherme Prust
Chave D - Taça Romilto A. Almeida

Os jogos deverão ser realizados símultâ
neamente no Estádio Benedito Therézio de

Carvalho Junior (Canoinhas), Estádio Wigando
Olssn (Marcílio Dias) e Estádio Artur Ferreira
Ribas (Três Barras].

. Os dois jogos realizados domingo passado
no. Oitão, já válidos para a l.a rodada, tiveram
um bom público espectador, com a renda

aproximada de Cr$ 870,00.
Na }.a partida o Olaria Prust venceu o

Real pelo escore de 5 a 2, com arbitragem de

DO ESPORTE
p_ FIJANK

Rodolfo Becker, suxilíado por José Vieira e

Henrique Schaiooski. Marcaram pelo Olaria
Prust: Milton (2), Aroldo(2) e Alceu [I); e pelo
Real: Helio e Ivan.

Na principal defrontaram-se o Nacional

que venceu o Benfica p�la cODtag�m d� 3 a �,
com arbitragem de Henrique Scheícoski, auxi-

liado por José Vieira e Rodolfo Becker,
.

Marcaram pelo Nacional: Vaido (2) e TUo (1) e

pelo Benfica: Milton e Luis Cesar.

Amanhã no Oitão: 13,30 hs. - Chave B -

AREP x G. E. OLSEN; árbitros: Alceu Mülbratz,
Mario Müller e Henrique Schaicoski.,

.

As 15,00 hs, - Chave A - SÃO LUIZ x

3 ESTRELAS; ârbítros: Francisco Lessak, Mario
Müller e H. Schaícoskí, Regra 3 para os dois

jogos: escalado Rodolfo Becker.

FAVORITOS: Chsve B - _l.a partida, AREP'
vencedor do torneio inicio. Na 2,a partida, pela
chave A, aparece como favorito o 3 Estrelas

que empatou nas 8as. de finais com o AR�P.

COMENTARIO: A torcida canoinhense que
tem acompanhado os jogos

no Estádio Benedito Therézio de Carvalho Jr.,
tem reclamado por uma arquibancada coberta,
pois que a existente, além de estar construida
ao lado oposto 80S raios do sol da tarde, não

.
possue coberta pala abrigsr nos dias de chuva.

Fica então o DOSSO pedido: uma arquiban
cada coberta e de preferência no lado 'oposto
da atual.

RECEITA FEDERAL

Novo Documento
de fonte

A delegacia da Receita Fede
ral em Joinville, informa a a

provação dos modelos de for
mulários para comprovação de
rendimentos pegos ou credita
dos e retenção de imposto de
renda na fonte, a serem adota
dos a . partir de 1.0 de janeiro
próximo.
Tais modelos têm caracterís

ticas,' diménsõ<!s e formatos que
diferem dos comumente' usados
até o atual exereícío, sendo ím-

. portante, que as pessoas fisicas
e jurídicas tomem conhecimen
to dessa nova exig�ncia do fis
co federal, oriunda da Instrução
Norm6tiva N.o 043, da Secreta':
ria da Receita Federal.

São .três os modelos aprovados,
sendo c primeiro de retenção
de imposto de renda na fonte
relativos classificáveis na cédu
la cC»; o segundo, de retenção
na fonte de rendimentos classifi
cáveis na cédula cO»; e o tercei
ro, també referente & cédula
eD», e relaciona os compro
v es, quando estes forem em

uaotidade superior a dez.

As gráficas estão autorizadas
a imprimir em tinta preta, pa-'
pel branco <Superbond> 16 qui
los, os modelos aprovados pela
instrução Normativa. .

Dispensa-se às pessoss ffsic88
ou jurídicas, que emitirem ele
tronicamente os comprovantes
de rendimentos pagos ou credi
tados, tanto de rendimentos da
cédulacC», como da cédula eD»,
da obrigatoriedade do uso des
ses formulários, desde que se-'

jam fornecidas todas as Infor
mações neles previstas.

Filmes Culturais
SALÃO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA

dia 12 - amanhã - 20 hora.

PROGRAMA: a) Filme jOrDal
b) A Floresta Negra
c) Baviera - a espera do mnDdo
d) O médio Reno

todos os filmes coloridos - ÚDica apresentação

c ,Seja um Ofidal ou Sargento da' PM/Se,.

EDITAL
De ordem do Exmó Sr. Cmt Geral, faço público a quem

interessar possa, que se acha aberta, até o dia 15, de janeiro de
19'?5, a inscrição para Exame de Adm:ssão ao 1.0 Ano do Curso de

Preparação ao Curso de Formação de Oficiais (1.0 CP-CFO) e ao

Curso. de Formação de Sargentos Combatentes CCFSC), da Policia
Militar do E�tado de Santa Catarina.

1 - PARA O 1,0 CP-CFO:
8� Ser brasileiro nato;
b) Ter no mínimo 17 anos (a completar no ano em que for

matriculado) e no máximo 23 anos:
c) Possuir escolaridade ao nível de 1.° grau;
d) Ter boa conduta civil ou militar;
e) .J!!star em dia com o serviço milltar;
f\ Ter consentimento do pai ou tutor, .se for menor;
h) Haver pago a taxa de ínscrtção no valor de Cr$ 20,00.

2 • PAR4 O CFSC:
Ser brasileiro nato;
Possuir no máximo 25 anos de idade;
Ser reservista de l.a ou 2.a categoría, ou praça mobilizável
da Corporacão;
Ter boa conduta civil ou militar;
Haver pago a taxa de inscrição no valor de Cr$ 20,00.

3 - Os candidatos, que sati�fazerem as condições acima estabele
cidas, serão submetídos aos exames de admissão, compreen
dendo:

A) Examee de saúde;
B� Exame' intelectual
a - Matemáticai
b - Língua Nacional;
c - Estudos Sociais .Iabrengendo História e Geografia�..

C - Exame fisico
D - Exame Pstcotécníco.
4 - INFORMAÇÕES:

Maiores esclarecimentos poderão ser dados na sede do 3.°
BPM, à Rua Duque de Caxias n.? 200.

Osvair Manoel de Almeida
Cap Resp P/ Exp. do Cmdo do 3.0 BPM
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