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VELAS AO VENTO
, 'c

Enéas Atfjaná;;:;io
, Não vão longe os dias, em que raras eram as

mu�here� que se dedicavam à literatura .e, quando o
Iaztern, ínelínavam-se antes pela poesia que pela prosa.
Poucas delas obtiveram êxito nessa complexa arte de
escrever para o público (e a critica).

.

A ca�a .dia, �orém, novos valores vêm reforçar
a Jâ vasta bíblíogratta de autoras femininas. Aqui mes
mo temos comentado obras de �omancistas contistas
ensai�t!l� � poetisas deste e de outros ;Estados, cuj�
contrtbuíção às nossas letras é realmente considerável.
Alg:u�as delas conquistaram grande renome e, o que
mars Importa, um numeroso público leitor.

. Cabe-lD:e�hoje dizer algumas palavras sobre, um
Iívro da escritora paranaense LILIA ALBUQUERQUE
VEL�OZO, que acaba de chegar às minhas mãos e

cuj,l\}�itura conclui com muita satisfação. Refiro-me a
«Veias ao Vento», lançado pela Editora Lítero-Técnica
de Curitiba (1974), com expressiva capa de H. Bettes:

Reunindo seis, contos" alguns deles bastante, lon
gos, a obra revela uma escritora afeita ao uso da
palavra, segura na construção da trama, sensível às
inspirações do ambiente e com boa capa�idade ficcio
nal: Algumas das estórias, se desenvolvidas, transmudar
se-Iam em novelas ou romances sem grandes problemas
de adaptação.

'

O descritivo, no geral forte nas escritoras, é in

terpolado no texto com multa. habilidade, sem delongas
.eansatrvas. O, arremate. da descrição culmina sempre
num fato ou num sennmento que já se constitui em
novo passo do, narrativo. "Os vastos jardins abandona
dos, - eis um exemblo - o deseoncertante silêncio de
suas alamedas, 08 arvoredos frondosos e envelhecidos
sobrecarregados Ide reminiscências, tudo, ali fala 'd� /

saudade, de passado ... II O inicio da frase descreve
desenha; o seu final predispõe a um estado de espírit6
indispensável à narração. E um método em que vejo
algo de novo, próprio, pessoaL

.

'O tema central do livro é o amor. Descrito com
a necessária suavidade, ora glorioso e resplendente
como o sol, ora t..iste e infeliz como

-

os dias penum-
. brosos, mas sempre presente na vida, cujo livro relata
"estórias que se repetem de geração em geração.'> Mas
que nunca são as mesmas, eterno material de trabalho
nas mãos do artista sensível.

É obra-sem altos e baixos� Se�s contos são do
: mesmo nível. Tivesse, entretanto, que escolher e ficaria
'com o primeiro: «Morada do sonho». Vislumbro nele
um fundo parapsicológico que sem dúvida encantaria
um AMADOl} ou um RIZZINI.

'

" Esperemos que prossíga a ilustre escritora. E
que lhe sobrevenha a consagração de críticos é leitores.

Unem é .NoUcia lU[Nj
- A AGUA a ser inst.lada ,brevemente em Canoinhas, eustar á
a Prefeitura MUQicipal Cr$ 1.200.000,00. Convênio com o Gover-

,

DO do Estado e este com o BNH, a dívida serâ resgatada em 10
anos com juros, e correção monetária, A EstaçAo de Tratamento
localizada no Distrito Industrial número 2, está totalmente pronta,
recebendo agora os últímes retoques e a Prefeitura eoncluindo a

terraplanagem. t uma das mais modernas do Estado. O, teste da

parte baixa já foi feito e_ a parte alta óa próxima semana.

_x - x - x - x

, I

GOVERNO DO ESTADO, Antonio Carlos Konder Reis. con-,

seguiu a aval do Governo Federal para o empréstrmo de 200
milhões de doleres, e .erá aplicado em pavimentação num total
de 1.200 kms de rodovias. 'Canoinhas-Mafra está na previsão e

na mesma ocasião será pavimentado um dós acessos a cidade
de Canoiohâs: ou a avenida expedicionário ou a, caetano' cósta.
A Prefeitura- Municipal está' fazendo o projeto e memorial para
entrega ao Secretário, de Transportes.

-
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DUPLA .\DMINISTRACÃO é o que a Prefetturs Municipal
de Canoinhas está rerslizando. Cidade e interior recebem ao mes

mo tempo beneficios oriundos 'da administração. Revestimento
com pedra, 08 Dístrltos de Bela Vista do Toldo e Paula Pereira

já atingem 65%. Outros Dtstrítos já' estão com suas estradas

municipais com 75%. A cidade está recebendo asfalto e ruas es

tão sendo abertas, outras alargadas para receber revestimento.

A Prefeitura está com seis frentes dé trabalho. Dupla administração.

x-x--x-x

O NÚCLEO HABITACIONAL DA,'COHAS está sendo psví
mentado, construçâo de 'passeios e retificaçAo" do serviço

,
de

abastecimento de água, sem nenhuma despesa para o mutuário.
O Governo Municipal adquiriu fmanctemente do BNFÍ pera a

pavímenteção do aceSSO à COHAB, .ccm o prazo de 15 anos para
pagamento com juros e correção monetária. Total financiamen
to: Cr$ 1.300.000,00.
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'.PENA ;·DE M/ORTE'
Nós, brasileiros, que temos nas

veias'o sangue latino, somos por
natureza avessai as violências
mesmo) ante um imperioso mo"

tívo para justificá -las. Há mui
tíssimos anos, que entre nós
foi .abolida a pena de morte,
salvo em calos de lésa�pátria
e durante conflitos ,revolucio
nários. '

Ora' estamol entrando Iia

,Semana. Santa, justo, pois
lembrarmos com mágoa, do
maior crime de todos 'OI tem

pos, dado a. inqualificável i�
justiça que cercou o julga
mento a que foi' submetido,
ante uma turma embrutecida,
o meigo nazareno Jesus de
Nazareth.

Réu sem crime, condenado a

morte, por imposição sádica
de um povo embrutecido, que
exigia a' crucificação' do réu,
sem que fosse encontrado o

mais leve indicio de crime, pa
ra tal procedimento. Esse fato"
passado há quase '2.000 aoos,
foi s@guido de outras crucifi
'cações .como a que foi imposta
a S. Pedro e ainda outros a

póstolos seguidores da doutrina
do, Mestre.

Daí nasceu o cristianismo,
dominando as demais crenças
e ateismo, desde que, ai qua
lidades de iluminado Rei dos
Reis foi confirmada naquele
homem que eletrizou multíuõe•.

Na França a pena de morte

atingiu o máximo do exagero,
no decorrer- da revolução fran
cesa que n08 legou a Igualda-

I de, Liberdade' e Fraternidade
entre os homens de consciêocia
livre. NAo só naquela revolu
ção' o sangu! correu a solta

naquele pais, POil, uma questão
meramente religio8a, t�ve seu

epilogo no massacre de uma

facção e quê passou para a

história como A NOITE DE
SÃO BARTOLOMEU.

.
/

. Aqui no Brasil a causa tam
bem não foi amena. Houve
época em que se matava cri':' I

mínosos e inocentes.

Por determinaçAo do Gover
nador de' Pernambuco, este e o

Estado vizinho - Bahia - torna
ram-se palcos de 'execuções
para os implicados 'e vencidos
na revolução republicana de

1814, a tal ponto exacerbadas

que, quando D. João VI orde-

O primeiro fato de gran1e
repercussão que a ..história' re
gietra e que continua morando
na memória de todos os bra- ;

\
,_"- ..,...--------------

síleíros, foi a execucãc seguidA
de esquartejamento a que foi
vitima Tiradentes,' n mártir. da
Independência, cujo quadro é

repetido constantemente Das

escolas para que não caia no

esquecimento, como acontece 8
tantos outros. Oignificante na

execuçAo ..do Alferes Joaquím
José da Silva Xavier, que teve
sua voz eortada pela corda da
forca foi o gesto do preto Ca
pitânea, que naquele instante

tétrico, ajoelha-se, beija a mão
da vítima e pede-lhe' perdão
por ser "brigado a enforeá-Ie.

nou parasse o mortícímo, não.
mais existiam' naquela zona

pessoas- envolvidas no movi

mento, para que lhes poupas
sem a vida, pois todas �á ha
viam sido executedas. Outra.
revolução .. onde a, pena

de morte campeou sem psíes,
foi a denorrlinada Confederação
do Equador

-

de 1824" onde os

vencidos foràm imolados pela
temeridade de lonharem com

a, liberdade de um povo opri-
(continua na 3.. página)

Therézio ·v�io'·onteRl
e . foi I).ornel)ageado
com grande churrÂsco

o sr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, agora
na Presidência do Instituto de Reforma Agrária de, Santa
Catarina - IRASC,' representando a região norte no ,go,::
verno de Antonio Carlos Konder Reis, chegou ontem a

nossa cidade, ocasião em que foi homenageado com uma
'

grande churrascada na sede do Bolão Democrata, em
Marcílio Dias. Mais de cem . pessoas alí compareceram
prestigiando o evento, além de delegações 'de' municípios
vizinhos.. No próximo número completa reportagem a

respeito.

PreFeito cumprimenta' empossedes
.

o PreFeito sr. AlFredo de Oliveira Gercíndo e Vice, dr.
Paulo Eduerde Rocha Faria, enviaram os seguintes telegramas
aos srs. Benedito Th, de Carvalho Netto e Osmar Nascimento:
Benedito Th. de Carvalho Netto.
DD. Presidente IRASC.
Florianópolis.

Momento ilustre ccestadoano e amigo assume direção
Conse�ho Instituto Reforma Agrária Santa Oatarína vg fRASC
'V.'g felIz escolha nosso Governador vg legamos nossos me
lhores cumprimentos vg votos pleno êxito e fecunda gestão pt

Saudações cordiais
'

,I

Alfredo de Oliveira Garcindo
Prefeito Municipal

" 'Paulo Eduardo Rocha Faria
Vice-Prefeito

Osmar Nascimento. ,
-, ,

DD. Chefe Gabinete Secretaria Transportes.
Florianópolis. I J '

Momento ilustre amigo vg vinculado nossa terra vg
assume Chefia Gabinete Secretaria Transportes vg levamos
nossos melhores cumprimentos esperando sua eepeoíalatea-
ção problemas nossa região,

.

Atenciosas Saudações
Alfredo de Olívefra Garcindo

, Prefeito Municipal
Paulo Eduardo Rocha Faria
Vice-Prefeito

.
, ... /

.

FALECIMENTOS
Faleceu na cidade de Joinville, .pÓs curta e Fatal

moléstia, o sr. Ialú �ibeiro, Fato ocorrido 2a. Feira, dia
24, 'cujo sepultamento Foi realizado na tarde do' mesmo dia.
Bastante relacionado .em nossa cidade, seu desaparecimento
consternou a todos.

Também em Joinville, no mesmo dia, F�leceu' o sr.>

TlJolker ll/olratfj, antigo morador de nossa cidade e

aqui também muito relacionado.
.

" .

Após pertinaz mol�stia, veio a falecer na tarde de
sábado último, dia 29, a sra. Cidia Constantino
-Soares, esposa do sr. MOlcyr' Soeres. 'Seu sepultamento,
ocorreu na manhã de domingo, .com grande secmpenhemente.

.... TambéRl/ sábado, Fal�ceu' em nossa cidáde, com av�n
çada idade, o sr. Adolfo Bauer, um dos pioneiros de
Canoinnas. '

Aos Familiares, as condolências �o Correio do Norte.
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PreFeitura Municipal
Obras Concluídas

dé
I POltO do IBDF �COriVêDío);

Redé de abaeteoimeato de água CCónv. c/Governo do i�.pet,oria do departamento de caça e pelca; \

Eltado�; �", ,
'

• calçamento a paralelepípedo no Cemitério Municipal;
álargamento e atie�ra de Doval Jual DO J: Elperança; reveatimento Serra do Lucindo,

extenlãoN da ilu�ina���bHca;
,

revestimento na !oCldidade de Imbuia (Bela V. do Toldo);

conltruçaO do Glnâsío de Etportel; iluminaeão a mereúrio nal' Praçal Lauro Muller e

continu,ção da pavimentação ·'ã.fáltica da cidsde; DIValdo de Oliveira;
abertora de �aoail de drenagem no"Campo d'Ag�aVerde: arborização dai roa.

I
da Cidade C2.0 ano);

pontel de concreto sebre o Rio Agua'V�e (uma); extensão dOI CUrlOI do MQBRAL (convênio];
escole

.

de alv�naria em Barra �aDla (Diltr>Pinheiro.�:
I
extenllla dOI I�rviçol' da CAFASC (convê,oioD;

eacola de alvenaria em Lageado (Dietr, de Felipe S"êbmidt): inetaleção da Guarda.Urbana Noturna (convêoio�;
deetoeamente ligrícola � prolseguimento;' ">"''''_ calclÍmento a paralelepípedo do pátio da Prefeitura;
revestimento em Anta Gorde (Distr. Paula Pereira); '-...., 'pavimentãção asfâltiee de ouse quadras:

-

labor'at6rio de lemeqtel de batatal certificadaa Oincent.):
'-
re.ve.timimto e.trada de Velinho. Odi.tr. Felipe Schmidt);

conltrução do Canoiebae Palace 'Hotel (Incentivo); inltàla,ção de brita:lor' em 'Valinhol (Diste. Felipe
eonservecão dai rodovíaa munloipaie; Schmidt)..�"

'

'lonltrução da garagem da Prefeitura; iluminação "pública do Distrito de Paula Pereira;

eonltrução da fábrica de mboa de 1,50; ,

llumíneção pública do Dístr, de Marcílio Dial (convênio';
\de.tocamento agrfêolit, de 521 alquelres (2.0 ano)', ,reveetimsnto e alargámento da' Colônia Ouro Verde ' ,

�D'
.

d B I V' d T conlerva;'ão de e.trad8,"'it>" municipala com conatrucão 'tie
� I.trltol e e a, ísta o oId,oD; � ,.,

novai pcntee, pontilhões 8' boeiros com tubos; .r'/!Iuminação pública rua México: �', /

'A V (
ineentivoa indultriai. (dolJção"de imóvei,);- ,/aterro ponte rio gua erde prclongamen, CaetanoColta): aEJui.ição de 4 tratarei de elteirà;, ,

-:
'

alargamento e eeveatimento e.trada' Valinhol-Bonetel; , construção de 1 Cum9� ponte de con6reto sobre o rio
alargamento li abertura de Dovàl ruae Campo da Agua Agua Verde �prolongamento da r.U'á PáuJa Pereira);
Verde. aquiaição de dual (2) motoniy,efadoral «Hubee-WafCQ»;
aafaltamento, retificação -e drenagem do núcleo da equlaição uma (I) Hetro-Eeéevadeire «Poclain�; ,

COHAB; ,

, recuperação de todal ai/máquina. rodoviârias},
alargamento e reveltimento do bairro Piedade; recuperação ,de 2 çaminhõel.caçembae; ''''',-
alargamento e reveatimento em Rio Bonito COi.tr. pavimentação )l1(áltica nal Praça. Laura Muller "'" e
Bela Vi,ta do, Toldo;

I' DIValdo de ,Oliveira; "_"

computaçíib de dedos eletrônicos:
nova p'l�nta cadaltral;
novbcôdigo tributário Municipal;

"
·'(terro no Rio da Areia de Cima (Diltr. Bela V. do Toldo);

./ reveltimento da rua Alv1no Voigt;
reveltimento da e.trada do Parado;
alargamento da eltrada de Volta Grande (Di.trito de
Pauis, Pereira;
alargamento e prolongamento rua Emilio Scholtz;
obeli.co na Praça I,.8uro Muller (iucentivo� -

.inalizeção da cidade cl iDltalação �e lemáforol novo.;
balização ,dOI logradourol' p6blico. a acrílico;
aquiiição de " novol caminhõel c�ça�ba.;
abertura da rua Venezuela;
abertura da roa Barão do Rio Branco (prolongamento);
variaote Santa Leócádis;
conltrução de doi. mata.burrol em Anta Gorda (extio.

'

ção de portõell):
'

variaote Paula Pereira à Anta Gorda;
aterro e reveltimento e.trada Serra do Luciodo a

Barra Mania;
remoção e recdnítrução de 23 caiai Ca�po d'Agu',
Verde e .cidade para alargamento e abertura de rU8';

abertora ele roal 00 loteameoto Rodolfo Bollaof;
\

nova torre TV.canal 3;
reconltrução Escole Campo dai Moças (Felipe Schmidt);
iluminação pública da rua Emilio Scholtz;
alargamento e coneluáãu rua Bento. de Lima (Campo
da Agua Verde;
alargamento rua México;
flqui.ição de om tratar de esteire 14.500 kg.;
aquilição de uma pá carregadeira Michigan mode o 55.S;
Ponte Copão do Erval / Matão; r

:

.'

inltalaçãq ,elo Banco do livro (convêniPY.'
•

inltQI ..ção do CUrlO MOBRAJ;. C!JLTURAL '(conVeOlO�;
abertura de roaI loteamento W,atzko (Campo da Agua V:D;
abertura de rUBI IoteamentcPedro Alvel Vieira;
iluminação pública Bairni Soesêgo;
idem na rua Alvino Voigt (Campo da Agua Verde);
aterro da ponteo/sóbre o Rio Agua Verde (prolongamen-

-
' to' da rua Péú'la Pereira);

,

eltrad�di(Taquarizal (35 km);
muro de oedra Da Praça Lauro Muller;
instalação

-

de beitadoe em Santa Lêocádia;
. '/abe;tura e

'

.. largamento da rua México entre a rus
r

Barão do Rio Branco até o Frigorífico; .

idem rua João Allage da rua Emílio Scbolze até a rua

Bolívia;
idem rua UC!lguai até a rua João Allage:
idem rua Chile entre a rua México até a rua [oão AlIage:
idem rua Paraguai entre a rua México até a rua

Jollo AlIage;
idem rua Bolívie 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 01811n;
'" idem rua Tomaschitz entre a rua Roberto Eblk'e até

>

/

o loteamento Brandes;
.

i� rua Guatemala; ,F

ide�>'l'ua Hooduras;
idem ;tJQ Gil Costa;
idem ,rua"�aul Ritzmann;
idem rua Jo'tge Wegger
idem ruÍl' Paui''ij:arris:
idem rua Alois St-ueber:
idem rua Valdemir�"O!seD;
ideD;l rua Heorique Zàgmano;
idem rua Frederico KoHlltr;
'alargemeoto da rua ,São Jbté' e reveltiqlentO;
muro de pedra. na fachada (lQ Cemitério MU[Jicipal;

,

poote de madeia na divila Felip.@ Schmidt-Irine6polil;
baIla na div,i.a de Felipe Schmid'�cm o município de
Paulo Frontln o ,Pr.: .' ,

iluminação do Salto da Agua Verde;
a,bertura de rual na loteamento Mal
da Agóa Verde);
idllm loteameoto Odilon Pa,zda (Campo da gua Verde);
abertura de roal no loteamento Anto�llo Salomon
(Alto dai Palmeira.).

Obras em Execução

posto de insemineção artificial;
POltO de carrepatecide;

-...c- '

rede telefôoica, lobterrâoea' � ODD (coovêoio):
alargamento da e,trada Parado/Matão, , /

alargamento da eRtrada da Ferturs; ','/,:
,.,-

'ahertura da lua Alfredo Mayer; /. .

,

� I
conltrução da Eltação Rodoviária; ,/

iluminaçã'o DO 'loteam'ento Manaoeiro; ,./"
ilumioação no loteamento Antonio ... SálomoD;J
iluminação do perímetro luburbsno da cidade;
pavimentação da wa DU,qúe de Cuia I o extensão 2
K,ml, até o Alto dai P!llmeirat;' ,

eletrificação rural S�rtiío - Caraguatá e Fartura: .,

pavimentação alfáríica rua Roberto Elke até Aveoida
Senador Ivo d'Aquioo;

'I ,,-

conltrução"d'é uma Praça na rua Maior Vieira
bifurcllç�cf com a eltrada Do"a Franci.ca

...f '

"
'

conl}J'óção eltrada Tamanduá (3 km.�;
c ,,;óÍ:troção e.trada Serra do., Borgel.

r 1

rr
I I� 11()llJ\ ))J� (X) 11'llr
''-_-III

Material escolar e de I

IJ
--

....

\

REVENDEDOR AUTORIZADO d.� CHRYSLER 1
, �,?O BRASIL S.A. II

�

- .J .:.,!.
////
/' '

Você, que está por cima porque já vencel!,J-lá'vida, não perca mais tempo.
E hor:a de v.ocê comprar Dodge. Aprq.veile as vantagens que oferecemos
através dos ,nossos planos de final).Giámento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha ver para crer. e6nheÇa o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se de uma vez por todas e venha leigo buscar o seu

Dodge Dart novo.
'

MERHY SELEME & elA. LTDA.
Rua Puula Pereira, 735 - Fones: ,365 e 366

C À N o I N H A S SANTA CATARINA

QCampo

escritório você enCOrl-
"

'tra na loja' da
Impressora' Ouro Verde

,

VENDE-SE
/.

LoteEI de vários 'tsmaDbos e pre·
çoa e uma' casa} próximo a Igreja
Anembléia de Deus no Bairro
São Criatóvio � Xarqueada.
Uma Ca8a de madeira em freno

�e ao Engenho Ouro Verde
Xerqueada. Tr8tar com o pro.,
prietário a Rua 12 de Sdembro
n,o 114. "

Lavadeira
'Procura roupas pua lavar.

PreçJ � bom, 5 Cruzdros por
dúzia lavada e passada.

I '

NOTA: os interessados de�
vem levar e buscar a roupa.
Rua São Domingos D.o 510,
Bairro .J�rdim Esperança. 2

'COM A D U B O S M A N A H-

__��E�M�-e-E�TOQUE 'NO
/--

DAPLANTANDO
ÂRM�ZE<� T'OKAR5KI

tao lado da loja de' Eletrodomésticos Tokiu'sld {;., ela. Ltda.)
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Intendente� sr. 'Aureo G. de Góes
Em virtude da transferência de domicílio de Paula Perei- �

ra para a nossa cidade, o sr. Lidio de Favereí -solícítou e
obteve exoneração das funções de Intendente do distrito de
Paula Pereira. A�si�, para �ubtituí-l!> o Prefeito Municipal,
sr. Alfredo de Olíveíra Gareíndo, apos oscultar as lideranças
daquela vila, em consonância com a mesma vem de nomear
para as aludidas funções, Aureo Gomes de Góes de

-

alto
conceito em todo o distrito e do qual é esperada uma ex-

, celente gestão. ,Nossos cumprimentos.
'

1elegramas
.

Secretário Ivan Oreste Bonato
Secretaria da Fazenda

\Florian6polis - se"\ J

Associação Comercial [ndustrial Canoinlias vg atra'vés seu Pre-

secretaria Iínauças pt Acredit mos eficiencla gestão vg já demonstrada
vÇlssência co�o empresário v ao tempo em que confiamos suas providencias sentido atendimento necessidades nossa região pt Saudaçõea

Associação Co ercial Industrial Canoinhas �

PEDR.O MERI.Y SELEME - Presidente

Benedito Therézio de

car,.a�l
..etto

'

Instituto de Ileforma· Agrárui e lanfa Catarina \

Florian6polis - se \
.

Decidiu a Diretoria desta entidade
-

transmitir prezado eompa
nhei�o et conterrâneo cumpr mentos acertada indicação sua pessoa presí
dênCIa Irasc pt 'I'emoe

certer
sua gestão frente Importante órgão esta

dual será exitosa vg com videntes beneficios para a pOlitica agrária
nosso Estado pt Saudações ,.' .

.

Associação

c.Onlfe'Cial
Industrial Canoinhas'

__

PEbRO MER Y SELEME • Presidente
, ,

leeretário Nieo�u lIalburg ,1

leeretaria de transporte. e obr s
.

I'lorian6polis-Se
. \

•

Em-nome Associação Oomerclal Industrial Canoinhas vg cumpri
mentamos ilustre secretário vg manifestando reconhecimento acertada
indicação et augurando profic a gestão frente pasta' transportes et obras
públicas pt Saudações ' -

Associação C.m,�rcial Industrial Canoinhas
PEDRO,MER1Y SEL,EME - PIIJsident,

Governad�r Antonio Carlos

KOjd,er
Reia

Palácio do Governo.
,

F1orian6polis - Se:

Associação Comercial Indus�al ,Ide. Canolnhas em reunião diretoria
último dia 18 março vg decl�iu fazer-me porta voz seus cumprimentos
virtude posse vossência exequtivo catarínense pt Confiamos pleno êxito
sua missão vg ao tempo, em filu. colocamos entidade a serviço interêsses
maiores Estado Santa Catarin.a pt Saudações. '

f

A�sociação C",ercial Industrial Ca;'oinhas '

'

PEDRO ME_�HY SF�EME - Presidente'

Sr. Osmar Rueimento 1 . -, \

I�cretaria dOI Transportes et

ibras
.

.

Florian6polis - se ,.. .

.

Receba ilustre fundador et primeiro presidente associação' comercial
industrial vg cumprimentos s'1a �iretorla �t votos sucesso nova et impor
tante missão pt Contamos de�de já sua influência e'1 interferência junto
secretaria seDtido atendim�pto reivindicações nossa região', yg cOJll
destaque problemas viários PI Saudações.

Ãssbciação C�mercial Industrial Canoinhas'
.

PEDRO MER,HY SELEME � Presidenee

expedidos'

/OBS.: todos os telegramas foram expedidos no dia 21.03.75
.

. , '

)

Prefeitur�' Muni�iPal ,

de'CaÍ1o�
A.VISO Imp-or!an'fél.
ii Prefeitura Municipal de&�oinhas, através

'de seu, Departamento,.. Admipisrrativo, informa a

todos os contribuintes q9*�rp��a Lei n.· 1.232 de
02/04/75, aprovada pela1.9leamara de Vereadores, f,?i

., prorrogado' até dia _9()?'(trinta) de abril fluente, o

prazo para pagal;Dtófo da l�a parcela dos impostos
Territorial e er:C:lial e Taxas de Serviços .Urbanos, e

ainda a ly'$arcela do rl�posto Sobre Serviços de

Qualqtytr"'Natur,eza, devidós por profissionsis autô.
. DOmJ)Cé ' ,

/' Canoinhas, 03 de abril de 19�5.
/'

-

, José Bonifácio Furtado
Diretor de -Administração

I

Registro Civil EDITAL
Sebastião Greln Costa. Escrivão de
Paz e Oficial do Registro Civil do
mun - de Major Vieira, Comarca:
'de (Canoio a, stado de Santa
Catarina. ,

Faz saber que pretendeâl... asar:
ADELINO WBSOLOVSKI e

ANTONIA MUCHALOSKI.
Ele, natural deste Estado, nascido
em Tamanduá, dect� município, no
dia 03 de abril de 195Z, lavrador,
solteiro, domiciliado e residente
�este município, filho de, Antônio
Wesolóvskl e Sofia Wesolóvsk1.

Ela. natural, deste Estado, nascida
em Butiá, deste município, no dia
09 de junho d., 1953, doméstica,
solteira. domlcijiada " residente
neste mu,nlcípio, filha de Tomaz
Muchalóski e Estanlslava Muchalósk1

Apresentaram OI documentos
xlgldoa pelo Códlco Oivil art. ,180.
8e II,Igifé�àr conhecimento de
existir algum 'tm,ruldimento legal,
acuse-o para fins de----ctl:Je!to ..

Major Vieira, 02 de abrif'de 1975.

SEBASTIÃO GREIS COSTA
Ofic�al do Regist,ro Civil

\

A P'ENA
f

- N.o 1315{continuação da Ia. página)
mido. Dentre' outros, o fato
mais enobrecedor de sua figu
ra central - foi a execução do

) Frei Joaquim do Amor Divino
- Frei Caneca - quando o pardo
Agostinho Vieira encarregado
do enforcamento negou-se' a
fazê-lo, apesar de .fícer todo
ensanguentado pelas coronha
das recebides, foi, substituido
por dois pretos

.

eondenados,
Levados ao patíbulo, igualmen
te negaram-se ao cumprimen
to da ordem, tendo sido, reta
lhados pelos açoutes. Ante tal
impasse ficou - resolvido que o

condenado fosse alcebusado. O
soldado João da, Palma, que
conhecia o acusado, cai morto
acometido por uma sincope. O
fuzilamento teve que ser orde
nado pela própria vitima, que
quando caíu sem vida a tropa
irrompeu em vivas ao Impera
dor e a Independência.
Uma apoteose pouca explo

rada pelos hístorfsdcres!
.

D. Pedro II e 8 lei da morte:

Viajava pelo interior da Pro
vincia de MiDas Gerais,. um

negociante de pedras preciosas.
Já portava uma fortuna regu
lar em gemas. Chegando' ao
ponto do pouso, tratou de ar

mar sua barraca para o per
noite, enqusnto seu escravo e

único companheiro de viagem,
foi tratar da lenha para o fogo .

e égua para preparar' a janta
de seu amo oe senhor.

Ao regressar, encontrou seu

dono caido, com uma faca en-·
fiada no peito, mas já sem vi
da. Seu primeiro gêsto natural,
toi .arrancu a façà da ferida,
e, quando ísso fazia chegaram
outra. pessoas que não tetu
biaram na acusaçio de ter sí
do o escravo desalmado o au

tor do furto e morte de. seu
amo. Su� única próva era .. a-

I

DE MORTE

firmaçio da -inocência. Teste- neral Gomes Carneiro e seus

munhas não haviam,' com to- abnegados companheiros de lu
das 8S circunstâncias centrá- .ta . na resistência da Lapa.
rias. D. Pedro não tergiversou O Brasil; ultimamente. a
'em aceitar • s e n t e n ç ,a companhou de camarote as
condenatória e' assi.nar o decreto execuções procedídas �os Esta
do enforcamento do réu. Dessa "dos Unidos da América do
execução poucos - meses. se N d áarte, on e V rios pagaram"passarem quando um. ladrão

por seus crimes nu câmeras
de jóias, foi preso e na confís- de gb e cadeira elétrica. Tais
sio contou ser também o au- I

execuções tiveram seus protes-.tOf, daquele crime' que custou .tos de várias Nações, até mes-.

a vida do escravo. Chegando o
mo do Vaticano, entretanto, o

fato ao conhecímento do Impe- Governo -smerícanc nio se do.
rador, quebrou este ia �aneta b

.

,
�
rou às manifestações de per-.com a qual tinha sido assinada �

dão e comutação da pena quea última sentença de morte no lhes dirigiram todos os condoi
Brasil. dos pela sorte dos condenados.
A não ler nls convulsões Por aqui ainda se' passaramrevolucionárias, como aeonte-

umas cenas de bandoleirismo'
ceu em 1894, revolução fede- conjugado com banditismo puralist8� onde na Lapa foram

ro e simples, verificadas nas
condenados a mod:� grande execuções do Esquadrão da
número de heróis, que perde- .Morte que sob o pretexto de
ram a v.ida por fuztlsmento e

. eliminar marginalizados, come-'degola. Em Rio Negro dois fo-
ram fuzil,dos: IMatias Becker e

tia as mais torpes cpnas dé vín-

Francisco Buch, ambos por
ganças pessoais.

méro espirito de viogança. Nossa inten'cão hoje, era

Após • capilação da Lapa a prestar uma homenagem à vi
Serra do Mar foi palco da, tima do puJsilamin8 Pilatos,
'maior chacina dà história, on- . nesta !iemana santa do. ano

de foi massacrado um cidadlo lanto, todavia nOI excedemos

querido por todos por seus nó assunto, sendo bem outro

dotes. de honradez e justiça o n08SO propósito, assim muito

que 'em vida' foi' o Barão do em breve estaremos de volta "

Cerro Azul O qual levou consí- pera justificar� o' que Intime

go pará o suplicio, mais _ seis mente pensamos sobre ares-

compeuhetros I enoduando a tauração da pena de morte.
\

memória dos dírtgentes do Es-, Apucarana, Semana Santa
tado, desse mesmo Estado de 1975.
que tinJ.:la salvo a novel ReP9-
blíca, no gesto heróico do Ge- Dinarte P_ Araujo

Anotações por
cnaemarxmôo e t-taçaatena o dia 15 de abril. Pedrinho �o yestibular de Ad-

Hoje, na Capital :Persneense, acontecerá logo mini�raçio, conseguiu com méritos o 2°. lugar:
mais às 19,30, n,a Igreja' São Francisco de, ' Irmã Cléia em Canoinôos
Paula, o enlace matrimonial dos jovens .01<1e- Irmã Cléia, Diretora do Colégio Santol �njos
mar Mu�si Junior e Magdalena Chicon de La da Manchester Oaterínense, deverá nos próxi-,
Portilla. ,Ele filho do casal OldemBr (Helena' <mos 15 ,dias fazer confer'ência \

'

às Mães
Mu'ssi, ela de Juan (Lourdes) Martin Inglesias Canoinhl!nses, em /loéal a ser determinado.
de La Portiila Chicon. A recpe'ção intima Irmã Cléia possui curío na Alemanha sobre

.

acontecerá no sálão nobre da mesma Igreja. altos es,tudos filosóficos.
Oldemarzinho e Magdalena, em lua de mel, �Qpidin AOSdarão a volta ao mundo, com uma breve pa- V

rada
.

na Espanha, terra natal di futura '--esposa. Os FlistoD, será (J respoDsável pelo baile dos

Par&béns.
. Calouros, no Club Canoinhen.e dia 3 de maio..

De lfouston _ Texas I
Este conjunto já estevé em Canoinhal e agradou.

Do bem lançado Pedro. Seg'undo . Seleme,
i Por falar em Calouros, 'o Diretório progralJ1ou

recebi cartão pOltal de Houston - 'Texas. Pe- para o �ia 19 de abril n,o Clube Fan�ta.ma o

d'riDho e.créve o' leu contentamerito, ém
I
almoço de confraternização.

.

conhecer os Estadpr. Unidos. Já visitou Miami, _ II Cursilho em Caçador diu, 3, 4, 5 e 6. O
Beach, Flóri<1a, Disneylândia e Okla- Roma. O CursUho é um curso intensivo de conscientiza.!.
seu reg,resso à sua terr� natal acontecerá até çio moderna. Can9inhentles presentes.
O ftagrante iDostra a alegria �nlagiante 40s caloDrOs/7S aprovados na Faeuldade de Administraçlo de çanoinhas

MAURI,CIO
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Clfnica dentária de senhoras e cri�Dça8.
Especialízação em Odontepedtatrte. para automóveis

Hora marcada, ,

Praça LaIl1'O Müller, 494 - Fone, 369 Elettodomé,sticos Tokarski 3.0 - A untos diversos de interesse social.
,

,

,t••II••Ii�.SIi•••III1I1E••IIl••all••••II.III1I1.IIIBB. Canoinhas, 13 de março de 1.975
-

.

I ' liB!I
- - ,FábiO Nabo" Fuck -::- Diretor Presidente

I Pr/ogresso, X Desenvolvimento
.

Motivação: I. -----------------
I Prefeitura �Munrcrpar··cte -'e�has, I IMPRESSOS EM GERAL (em um� ou maie côre.)

,

II .'

'

"II
Serviço rápido e perfeito

lIeRBllllllilI••lIl1l1l1l1lllmmm••lll1l1m;mrJlI••mlJlIlI••IIEE 'IMPRESSORA OURO VERDE �LTOA.
-

Grandes produtos ,;�\

merecem uma fábrica como eles.

_/EMPRESA \ INDUSTRIAL
COMERCIAL FUCK S

Civil
AL

Hegistr
EDI

E
A.

Avenida Ivo d'Aquino da Fonseca 1013
CANOINHAS _:. SANTA "A. TARINA. Mari': G6S8 Gli, ski, Oficial do

Inscrição Estaâuat ".0 038 2 00121�1 Registro Civil d. Pa,ula Pereira,
município e Co arca de Canoi-

C. O. c. (M. r.) H.O 83.18 :21g j0001-g3 nhaa, Estedo deI Saota Catarina.

EOI,TAL
, D�,

NVOCAÇÃO Faz !laber quJ pretendem ca8ar:

, SERVINO lAMILTON DE

Assembléia eral Ordinária PAULA Com ,'ARIA DA LUZ

RODRIGUES/DE PAULA.
São convidados o senhores Acionistas desta So-' . Ele, natural deste Estado nas

ciedade para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada cido em Paul Pereira no dia 12

no dia 14 de' abril de/1975, às 15 horas, na sede social de dezembro de 1953, lavra.

A d I D' AI. d F b dor, solteiro, [dOmiCiliado
e resi-

à veni a vo ,qumo a onseca, 1013 para deli e-
dente neste Distrito, filho" de

rarem sobre o seg#hte: Dorvalino Uourenço e Maria
l 'ORDEM DO 'DIA Goncalvee. J.I 7 "

1.0 _ Discussãb e aprovação do relatório da Diretoria,
. Ela, natur J' deste Estado, nas·

cida em Ps la Pereira, no dia 2

Pareci-r' do Conselho Fiscal. Balanço, Demonstração de março Je 1956, dcmêstica,
da Clnta de Lucros e Perdas e contas referente solteira, doriç_i1iada e residente
ao

"

ercício encerrado em 3.1 de dezembro de 1974; neste Distrito. filha de Antonio

c, de Pau�t e Antonia Rodrigues.
,
eição do Conselho Fiscal; Apresent ram OI ducumentos

1 exigidos p lo C6digo Civil art.
180 Se aI uém tiver conhecimen

.

to de exis ir algum impedimento
legal, e,cus -o para fins de direito.

Paula Per ira, 24/março/1974
MA�I GÓSS GLINSKI
OfiCiaI de Registro Civil

3.° Assuntos diversos de interesse social.

Canoinhas, 13 de março de 1975

Fábio Nabor Fuck - Diretor Administrativo

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista
c I C OOS589159/DEP ,Toca Fitas

iente isto que a Agrale fez.
Há 10 anos a Agrale v. m entregando milhares de
tratores e motores agricultor e à indústria
do Brasil, através e seus revendedores. Agora, a
Agrale decidiu t:l estar a sua maior
homenagem à ontade de crescer deste país.
Esta é a-no fábrica em Caxias do Sul,
inaug em 16 de março deste ano. Ocupando

(
REVEI.DIOOO « �IC'OL »

Regtona,) 1)

uma área construída de 2 hectares em 10 hectares
de terreno, proporciona trabalho a 1 milhar de
pessoas ..Isto significa mais tratores e mais motores
Aqrale para nossa agricultura, com uma grande
novidade: o trator Agrale 440, único no Brasil com
motor de 2 cilindros e 36 CV. '

(� AGRALESA.
""DIESEL/ TRATORES E MOTOR·ES

PRESENTE NO FUTURO DO BRASIL �

BR 116 - Km 125 - São Ciro - Caxias do Sul- RS'

FOTOCÓPIAS XEftOX
Serviço instantâneo e pelte'it�

_,.,
...

J.nsf�lação moderníssima.

Procure ,�e&critório de Derby Carlos
.

n, na Praça-Lauro Müller, 251
"

_ CANOINHAS - Santa Catarina

'ORlAS! - fornecedora' de lade,iras S. A.
Avenida Ivo d'Aquino da Fonseca, 1013
CANOINHAS ":- SANTA CATARINA
Inscrição 'Estadual H.O 03B-(}0200271 -I
C. O. C. (M.f.) n.O 82.728312/00 1,,80

EDITAL DE CONVO çÃO
Asseh,bléia Geral

.

I

São convocados os Senhore Acionistas desta So-
ciedade para a Assembléia Gera Ordinária a ser realiza- J

da no dia 15 de abril de' 1.97, às l5 horas. na sede
social à Avenida Ivo D' Aq

.

o da Fonseca,
.

1013, para
deliberarem sobre 9 segui

aR I

1.0 - Discussão e ap vação do relatório da Diretoria,
Parecer do C nselho Fiscal, Balanço, Demonstra-

�

ção da, Con de Lucros e Perdas e contas .refe-
rente ao ercícío encerrado em· 31 de dezembro
de' 1.97 ; ,

•
,l

. �,
2.° - Eleiç-o do Conselho Fiscal;

"

1

/'
'

.

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Com'ércio' de
Veículos Ltda.,· .você enooJtrará

para" pronta entre á:
'

Marca

Caminhão Cheurolet
Pick.up Cheurolet C;10
Pick-up Cheurolet C.15 ,

Opala SS ç(Jupê �

1/2 Opala Especial COuPê. ;/Opala Especial couPê /
Ford F...350 . 'i

,.

Rural4x4 j
. Opala STn 4 portas/,

/

Ano

1971
1972
1!f)71
1972
1972
1974
1973
1973

. � 1971

/ .

MIGUEL PRflCOPIAK COM. DE VEICULOS LTDA.

vonzes�n'ário. General �otorl do
_

Brasil S. A.
. Rua Major Vieira, 289 '-

C a n o i h a s -:- Santa Catarina

Almanaque do Pensamento·
é com 8;,:

IMPRESSORA- OURO \1ERDE LtOA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.
\

l!Iagro.f1oreJtalolte
.

Firma especializada em Ela ração de Pro
jetos Florestais e A.,opecuár· ,-t.evantament\ls
Topográficos e Produção Mudas Florestais.

Avisa aos intereas os que está atendendo
pedidos para aquisi

-

s de mudas florestais como;
(pinheiro americano)

I

('2 • Ara aria Angustitólia (pinheiro brasileiro)
3 caliptus

-

aceitos pedidos somente até dia 30 de abril
". .

/
'

Canoinhas (Se), 03 de fevereiro de 1975
.

Coronel Albuquerque, 460
I
- Fone 192 '- Canoinhas-SC

Socieda.de Beneficent� Operária
EDITAL DE CO'NVOCAÇÃ�'_"
Assembléia Geral

De conformidade com o .artígo 3. dos Estatutos
Soeíaís, convocamos os associados a Sociedade Benefi
cente Operária. para a Assem.)�l�, Geral Ordinária, que
se fará realizar dia 13 de ab�ae 1975, às 10 horas,'
no salão da Sociedade, com finalidade de eleger sua

nova Diretoria para o pr' imo biênio. Não havendo nú
mero legal na hora su a citada, a assembléia funcionará
em segunda convoc ão, trinta' minutos mais tarde, com

qualquer número e presentes.
ADir oria eleita será empossada a 1.0 de maio

do corrent 'ano.

apresentação das chapas para eleição, deverão
tas até o dia 10 de abril de 1975, às 10 horas
fins de registro. e verificação.
Canoínhas, 26 de março de 1975.

ser

PAULO E. R. FARIA Presidente
'

F'otocó_eias? .

Em apenas 10 segJJJlGtrS; você tira FOTOCO
PIAS, . de gu-attfÚer documento, jornais ou

Iivros��ARTÓRIO DO ,REGISTRO
c't"tiL de NEREIDA C. CORTE,. no' edifício

do FORUM'- desta cidade. I
I

I,

I,

Ministério do Exército c
.

III Exército'.
5a.· Regiãó Militar

COUDELARIA -DE TINDJ,Q ERA

Convite para participá'( de � leilão
Por motivo d� sua extin- Eita ,110gevfis.ooo,ooção,'. COUDELARIA DE ,Fleur Jolie 25086' 15.000,00

TINDIQUERA. orgão do Folie Jolie 060E�{9 20.000,00
EXÉRCITO, centro de cria- J Yuga

. 2)ff061 14.000,00
câo de ,anrmeAis PURO SAN- Zoina '/r91063 20.000,00
GUE BRETÃO POSTIER, Zorra ts:f290963 20.000,00
venderá em leilão no dia
30 d b II d 1975 em' Produtos Pu o Sanguee a r e. ,

Br.eta-o 2Jt"ersuà sede na Rodovia do Ol

xisto, KM 22 - ARAUCÁRIA- Jagun o 281073
PR (próximo, a Curiílba), olaó 250973
todo. seu plantel. de alta Joí 130973

linhagem e premiado em J dô . 080973
todo o país. id 070974

,
.

Kosmo 17u974
Os,animais a.aerern ven-} Kalifa

'

220974.
did�s terão 08 seguinte"

'

Kurrupako 211174
preços bases,: I Jabá 141073

!1�_é�imin�Ci� 'ase Preço
/;
,ise' i���y �:����

Reprodutores Puro ./ . Karína 230974
Sangue Bretão Postier . II
Cmgapura 231266 :3 PôOo,oo Reproduloras Mestiças
Big Sen' 300761 .000,00 Alvorada (Khan)

,

1.962
Danúbio 021263, O 000,00 Brilhantina 1:969
Eldorado 060968/12500,0,00 Cig'lna I, 1.966
:emulo 191251 2.000,00 Cigana II (Ksar) 1.969
Luso 131157 4.000,00 Castelhana 1.957

Qu�luz 27075
I

2.�00,oo Dadivosa (Kessy) 121167
Tubarão 2010 7 50'00,00 Dália 1.964
Umbará 300,58 6.000,00 Delta 1.964
Guto '

072�l70. 20000,00 Divina 1 963

ReprOdutores Puro Fogueira 1 969
, Gaúcha 1.960Sangue Inglês r Juliana 1.969

Sldi. .

1.964 20000,00 I Ueá 1.957
Nointot 01063 20,000,00 Ulca 1,958

281166

Reprodulor Puro Sangue
Bretão tier

2.000,00

Calada
Dengosa

091166
290767

18.000,00
16.00(1,00

1···m.�••••••••�••••�••••••••B·······1
_I Participe do crescimento .de - sua cidade pagando I
I, -

em dia seus '1 M PO S TO S
� I

,I Prefeitura Municipalde' Cãnoinhas I
II

"

,

.' '.
11111••••••••••••••••••••••••••••••••1111111111

5.000,00
6.000,00
3.000,00
5.000,00

. Pirôsca 1 969
Palometa 101069,
Xaiá (Kara) 1.961
Omnía (PSI) '1.961

Produtos Mestiços
Ilusão 021272
Jact 161173
Katia ,230874
Kelly 030974

10.000,00 KL'era 080974
10000,00 Kiriê 120974
'9.000,GO Kênia 181074
10.000,00 Jumper (PSI) 270973
5.0üO,00 Jade ',130973
5,000,00 Japui 260973
5.000,00 Ja&pe. 150274
5.00Ó,oo

. Animais de Montaria10.OOO,oa RM-01-C4 •••002 1.958 -500,0010000,00 RM-01�C4 _ 1.0, 04 1957 300,005000,00
5.000,00 OBSERVACÕES: Local: Coudelaria de

Tindiquera - Rodovia
do Xisto Km - 22 • Araucária·Pr (Pró-

3.000,00
. ximo a Curitiba) Data - 30 de Abril de

5.0QO,00 1915. Hora do início: 08,00 horas
6.000.00
4.000,00
4.000,00
1.5DO,00
2.000,00
2.000,00
6'000,qo
5.000,00'
1.000,00

/5000,00
2.000,00
,1.000,00

2.500,00
2.500,00
500,00
500,00
500,00
5pO,00
500,00

10.000,00
2.000,00
1.000,00
1.500,00

Os interessados poderão ver

os animais e obter todos os

esclarecimentos desejados na

Coudelaria de Tindiquera ou

telefone 42-1'277 - Araucária-Pr
de 2.a a 6.a' feira, das 8,00 às '

11,00 e das l:i,oo às 16,30 hs,

Quartel em Araucárla-Pr, 19
de março de 1.975.

JOÃO SITNIK[ FILHO
Cap Vet - Dír Coud Tind

AGRADECIMENTO
Familiares ,do saudoso

Adolfo Bauer.
.

consternados com ,seu passamento, agradecem a todos

quantos os consolaram, enviando flores, coroas; bem
, , \

corno aos que acompanharam seu sepultamento e

assistiram a missa de 7.° dia. \
.

, A todas, nosso Deus lhes pague.
I;

Arteferro· ni�ll&fLltda.
"

. ��:;?--�:�
��:::-.. • ft

Porta�' janelas - portões e

tefatos de ferro em geral
Rua Expedicionários - éampo d'Agua Verde

No Departam�nto de Veicutos Usados
de MERHY'SELEME ,& elA. LTOA., você
encontrerâ revisados para'

\

pronta entrega:
Marca Ano

Chevrotet Camioneta C-lO 1971
I Cheorolet Camioneta C.IO 1969
Cheorolet Opala 4 portas 4 cilindros 1969
Volkswagen Variant

'

1971
Dodge 1800 GL . 1973
Dodge 1800 Luxo 1974

.

Dodge Gran CSJ,lI.pê==_c",='�=�'�
-

1973

_l21!Jtg-e-JJ'á1l7sE.,. , 1972

. Temos para, você, um plano especial de'
financiamento. Venha conhecê-lo. '

.

I
,

MERHY SELEME & elA. LTOA.
Revendedor Autorizado C.hrysler do Brasil S.A.

Rua Paula Pereira, 735 - Fones: 365 e 366
Canoinhas Santa Catarina
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'

EDITAIS Administracão
Merelda C. CÔJ,'te, Oficial do Registro Civil do município de Ca-

'

"�
noinhas, Bstado de Santa Catarina. faz saber que pretendem asar: Assim como um individuo, pode ram o planejamento central

'l� «AVELINO FRANCISCO DE QUADROS» com c ISABETE traçar, sistematicamente, o pró- carecem de verdadeiros pro-
MARIA FRA.NZ»', prío

.

rumo de ação, pensando gramas de ação, pois: sabemos
Braaíleíros, aolteíros, residentes e domiciliados neste distrito; ele la- antes de agir, 80 invés de se que seus planos não passam

vrador. nascido em Canoinha8 aos 89 de setembro d. 1.95(, IlIho de deixar conduzir pelos hábitos, de especulsçõea anaHticu das
Diamiro Quadros e de Balbina Gomes Quadros; ela do/lar, nascida em

pelo subconsciente, pela ígno- tendências econômicas. Neste
Canoinhas aos 13 de setembro de 1,95(, filha de Val�emar Franz e de
Zenilde Munhoz Franz, _ f! rância ou por qualquer impulso exemplo podemos citar o caso

li irracional, assim é facultado a Brasileiro;
2) cHAROLDO· PETRENTCHUK. com cLEjÓNORA -

�, , uma entidade administra-
SCHIMBOSKI», . '/ -

._ '; tiva planejar o' r�sp",ctivo Um plano, pela sua comple-
Brasileiros. solteiros, residentes e dOmi(ltllad�, neste munteípto; ele trabalho, xídade a, amplitude, se. subdí-

operário, nascido em Canoinhas aos 30 de janeiro de 1.9.7.-, IHho de vide em en» programes. E, cada
Ananias Petrentchuk e de Tecla Schulka Petrentehuk; ela dç lar, nascida 1.a. Planejamento _ é um pro- programa sub-dívíde-se em en»
em Bela Vista do Toldo dI muníeípte aos 07 dei:março de 1.950, filha de

cesso di- pro]'etos.: Podemos, exemplífí-Pedro Schlmboskl e de Liguia Jenhak Schimbo��.
'

\ "nâmico que consiste em definir cando, que u� plano, d@ntr�
3) cARTUR SCHWITZKI SOBRINHO� com 'cMARIA DA LUZ os objetivos de uma empresa, de sua área de abrangencia na

RIBEIRA MARTINS» ,r formúlar a politica de ação, caso - geográfica - é: Local,
Brasileiros, solteiros, residentes e ddmiciliados neste' distrito; ele escolher 88 alternativas de (Regional, Nacional e até mes

lavrador, nascido em Canoinhas aos 1.° de junho de -1.958, fUho de Alfonso atuação, bem como prever e mo internacional.
Schvltzki e de Matilde Farias Schvitzkl; ela do lar, nascida em Duque de projetar o sistema, a fim de
Caxias - lraputan - se, aos 28 de ma�Qo de 1.955, filha de Joio Pedro

poder atingir o fim coltmado Para Friedmann o planeja-
Ribeiro Martins e de Paulína Fre,itas Ri�eira. mento deve subordinar-se a

com os meios existentes, no

4) «VITORINO' FERREIRA D"Ê LIMA:t_ "com MARIA JOSÉ prezo previsto. alguns prlnclpíos gerais, quais
8("]',am:DOS SANTOS» l .

,

Brasileiros, solteiros, resídentés e domiciliados nesta cidade; ele 1.b. Plano - Consiste na defi- 8) o objetivo
operário: nascido em Canoinhas a9s 1.. de maio de 1.952, .filho de Damaso IniçAo de recursos bt o analitico-
Ferreira de Líma e de Maria Clj.rolina Ferreira de Lima; ela operária, materiais e humanos, na deter- c) o integrante
nascida em Canoinhas a08 15 de janeiro de J.957, filhá de Joaquim Lúcio minação de métodos e formas
dos Santos, falecido e de Marciana Gomes dos Sa!ltos falecid�. d] o. projetsnte

. de' organização, no estsbeleci- e) o experimental
5) eJAIR IARROCHESKI'� com cEVERILDA VAIN '\ROSKI» menta de medidas de tempo, f) o utópico

Brasileiros, 'Solteiros; q6miclliados e residentes neste distrito; .eia qúaattdade e qualidade, na
. g) o estético

lavrador, nascido em Tam�nduá dI Istado aos 1" de agosto de 1.950. Iocelíz seão espectal de atividades
filho de João larrocheskl 1It' de Davlna Ftdeneío; ela .do lar, nascida em e. outros especificações necessá
Rio Bonito di comarca aos' 11 de junho de 1.966, filha de Adão Vainaroski rias para canalizar, racional-
e de Jnlía larrocheski �'inaroski.

. ,

mente 8 conduta de uma pessoa
6)1 eJOSÉ DE JE' ÚS RODRIGUES» com «MARGARIDA ou?e um grupo.

FUDAL» ,] '\

Brasileiros. so.I1!ros, residentes e domiciliados neste distrito; ele
lavrador, nascido

ei
Paciência dos Neves di município aos 8 de fevereiro

de 1.954, filho de . osé Ro!1rlgues e de Arminda Rodrigues; ela do lar,
nascida' em Felíp Schmidt dI município aos ts-de janeiro de 1.958,
filha de Martin F aal e de Eudacia Fiudal.

,

Canoinhas, 31 de março,
de 1975.

FRANCISCO ZAZISKI
Chefe

I
do PRF

QQgQQ�QQ��QQQgQ�QQ�QQ�QgQ�QQ��gQ�QQ�Q�Qg�QQQgQQQ�gQ��QgQQgQgggQQ
ce, .

' 9D

m D p' Está oferecendo os melhores preços em m
I EN' N Pneus e Câmaras de ar, para caminhões" automóveis e trator�s I
ce de todas as bitolas� das afamadas marcas� f;'içe&ten'��-oct-Tgár - -PtreUi e Dunlop m
m E E ,m

m,
' Enceradj) e . Búfalo, �Correntes para caminhões. �

ce L T u d O i s s o, s ó n a m
m '

� m

i R 5 DENEL�R - CO�: 'V��L R���T!� _D?a�El:5TICOS LTDA. i
�������������B�aa�������������a��a�a����D��a�a�����a�������a���a

)

Registro Civil -

7) cUNIVAL O NIZ» com «MARTA- BORNAT»
.

�raSileJrt;08. solteiros, residentes e domiciliados nesta cidade e em

Saltlpho - Ca,' vete - Mafra; ele motorista, nascido em Rio Claro - Major
Vieira· SC. os 25 de dezembro de 1.947, filho de Abrão Nlz e de Dja·
nira Jungles Nisz; ela, do lar., nascida em Bela Vista do Sul - se. 80S 4
de janeiro e 1.�58, filha de Casemlro' Bornal e de Parardes Bornat.

8) cVA, DIR DE JESUS DA SILVA» com cZENILDA DE
OL EIRA» )

Br, ileiros, solteiros, residentes e domlcílíadoe nesta cidade; ele viú
vo. op ária, nascído em Canoinhas aos 31 de agosto de 1.946,' filho de
Alvln Bonifácio da Si!va e de Joena de Lima da Silva; ela do lar, sol
teíra, aseída em Canoinhas aos 3 de abril de 1.952, filha de' Rosalinà de
Oliva.

Oanoínhas, 02' de abril de 1.975.
_

NEREIDA C. CÔRTE - Oficial do Registro Oívíl.,
r'

I

. ',�/
Luminosci( Placas,

-,�

P�I� e Box para
'" anhel ro

FABRICA.:

"

Pereira, 939
Santa CatarinaCA

J

"

Fica intimado pelo pre
sente Edital. a comparecer
no Posto da

Re�ci
a Fede

ral de Canoinhas, . ta a rua

Vidal Ramos. 23 ,aJim de
retirar a Notifiç;áção do Im

posto de Réttda «Pessoa
Fi'sica .. , �9/ exercício' de
1974, o ,sr. YOSHIKAZU
yAM�NOUCHI - CPF n,o
315608228-72.

Planej,r é o requisito primá
rio e 'mais elementar da Admí
nístraeão. En.bora, a jônícs,
seja esta, continua o pleneja-'
mento sendo um dos aspectos
maís descuidados do trabalho
administrativo.

. Me�m<;> em govun09 ,máis
àdiantados e mesmo desenvol
vidos na sistema�iução do

.

pleuejemento.encontre-se falha!.

Nos Estados'· U oidos, não
existe um o,rganismo central
'que 'coordene a formulação de

programas à longo prazo, para
todo _o governo fejeral. Muitos
dos Países que Instttucíonalíza-

f�ital n. O�

"

Pública IV
..

cientifico, conforme' demonstra
Friedmann, terá nl'ajorea difi
culdades e racionalizar e mes

mo determi'nar fo área de

atuação.
O Mesmo estudioso é que

'aponta, os principias seguidOS
pelo grande pesqúisador e ad
ministrador Munõz Amato.

Este aponta os seguintes'
príncípíos:
a) Principio 'da Inerência ea

f_unç�o de planejar está ínse

paravelmente ligada à adminis

tração � -é necessaria lem todos
os níveís e setores.s

b) Principio àil Uoiversalldade
,

cO planejamento deve ebran

ger todas as etapas dÍl Admi
nistração e prever até onde

seja possível," todas ai! 8ua's

consequenciau.
c) Principio da Unidade cê da

própria essência do planeja
mento que as suas partes este

jam integrada!' no conjunto».
o) Principio da Previsão eum

plano -é uma formulação
racional e consciente de um

conjunto de decisões para
orientar a' ação futura».

-

\

Prof. J. N. MAFRA

I

Cumpre ao plaoejador' anali.
zar detalhsdemente as cerscte
ristica8 essenciais do planeja
mento, mas, se levar pelo la do ] .

Ralar �os Cacarecos
A Comunidade Evangélica Luterana de Canoínhas

comunica a todos interessados que a O.A.S.E. (Ordem
Auxiliadora das Senhoras Evangêlicas) está promovendo
'mais' uma vez .o )«Bazar dos Cacarecos»,' tendo como

local o mesmo das etapas anteriores ou seja em frente
li Prefeitura Municipal.

�

.
-

A realização deste Bazar vem novamente, atender
duas finalidades: construção do novo templo luterano e

por outro lado beneficiar aquela pessoa que precisa com

pouco dinheiro adquirir muito para sua famíiia no que
,

diz respeito a roupas, calçados, louças, etc. Mediante
isto viemos mais uma vez pedir aos leitores deste jornal
bem como a toda comunidade canoinhense, colaboração,
enviando até ,o local objetos usados, roupas, calçados,
louças, -, etc., pois �ó assim nossos objetivos poderão ser

alcançados.
Por sua valiosa colaboração agradéce antecipada

mente a diretoria da O.A.S.E.

Delegacia da Receita _Federal em Joioville - se
I PORTARIA, n. 07, de 24-03-75- - Brasília

. Declarações com Imposto a paÇJar ou
à restituir ',. de�/�eião ser recebidag., pela Rede
Bancár1a até ·28

-

de abril.
-

A autorização n&o ,exclui a aplicação da
mora. A partir de 6 (seis) de abril também per
derá o direito ao parcelamento do Imposto. I

, I �

.
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S [ N S A C I O N� l
Nova baixa de preços de \

tecidos
dá sua
!

.

/Todos
I

Aniversariantes
/ da semana,

, EDITAISCivilRegistro
()

zera e Ana Novak Kuczefa.

Ela, natu I deIte Est.do, n'-I.
cida em Bar a Grande, Muo, de
'CaDoiohal, o dia I," de/ setem.
bro de,' 1957, doméstica, lolteira,
domiciliada e esidente em Três
Berraa, filha d Jovino Euclides
e Palmira Sal. dor Euclides.

AN ONIO WILSON WIESE,
afiei do Cartório do Regisêeo
Civil e Trêl Barras, Comalcl
de Can

.

hal" Estado de Santa
Catarioa
Faz Ilber ue pretendem casar:

«EVALO AUGUSTIN. e

«MARIA LE IR DA SILVA-.
Ele Datural' este Estado, nas

cido em Bela V ta, muoicípio de
Mafra ao dia 2 de novembro
de 1954, operá�io, solteiro, domi
ciliado e residente m Três Bar
ras, filbo de Afoos Augustio e

Terez� Augustio.
'

EI�, aatural deste Estado, nes

cida em Trê8 Bartas. 00 dia 10
"de outubro de 1954 doméstica,
solteir., domiciliada e relidente
em Trêl Barras, filha de Venâo
cio P,reira da Silvl e ROlalioa
Fefnandel.

_

ITrê!ll BarraI, 15 de ma{ço de 1975,

� b-«JOSE ElZEWCZUp.. e dO- ,

SEFINA DE FATIMA MAZO-
ROVICZIt, I '

Ele, natural do P,raná, nasci
'do em Paulo Frootiql, 00, dia 02
de maio de 1953, 9peráric, sol
teiro, demicilisdo e Jrelidente em

Três B.rras, filbo d� Paulo,Szew.
czuk e Verôoica Si�wczuk.

1
, Ela, natural deste Estado, nas-

cida em Rio dos Pardos. Muoid·
l?io de Caooinbal,; 00. dia 03. de

, maio de 1958, doméstica, eolteire.
dcmiciliada e re;idente em Trê!l
BarraI. filba deJRomão Mazoro
vicz II MicbalioB T. Mazorovicz.

J '
'

-

Dia 5 - A sra. Hildo espo
sa do sr, Maximiliano Watz-

.

ko; o sr, dr. Saulo Carvalho;
o jovem Adernar Luiz Fer
reira, a menina Ir ene filha
do sr. Armando Mülbauer.

Dia 6 - o senhor Sezefredo
Voigt.

'

roupas feitas
Para

e

Casa
«LUIZ(

BR�ZOSKI
NETO.

e cSALETE, ISSARDIIt�

Ele, natural deste Estado,
nàs!:ido e,'m Tr s Barras, DO dia
05 de novemb o de 1953, lavra
dor, solteiro, 10miciliado e re

sidente em T,ês . Barras, filho
,de João

BrGZOjki
e Joaoa Bro

zoski.
Ela, natural este Estado, nas

cida em Mara
"

Mun. de Tan
gará no dia,04 de julho de 1955,
doméstica, sol eíra, domiciliada
e residente e Três Barras, "fi-

.

lha de João Ri 8ardi e Vicêocia
Rissardi.

Anal,ise a verifique os nossos preços'
i Dia 7, - a sra, Estetânia

esposa do sr. João Polomani.I

ta�gura
. / () 65,

1'/' 0,65
;' I 0,80

1,40

Tecidos
Chita estampada
Luizines em côres
Morim em côres
CHITÃO ESTAMPADO

ATEIVlo, muita atenção para

Preços
3,00 '

�,OO
5,00
7,50

Dia 8 - a sra. Ligia esposa
do sr, José A. Pereira Sob.o,'
o jovem Milton de Luca.

I

'Dia 9 - o sr. Nivaldo Roe.
der; o jovem Jaercio Luiz.
Burgardt; o menino Oswaldo
filho do si. Armando Mülbauer.

essa grande oferta de algodões
0,80 4,00
1,40 8,00
1,80 9,00
l,,00 10,00
u» 18,00

Algodão
Algodão
Algodão /Algodão
Algodão super' isp!!cial

.(
f

Oferta especial, não ê de

Dia 10 - as sras.: Maria
esposa do sr. Jacob Sel�me
e Hilda esposa do sr. Affon
so Orosscopt; o sr, Antonio
Holler: a srta. Sonja Maria
Spitene«; o jovem Armin
Schumacher,

"

Aos aniversariantes dese
jamos muitas alegrias:

,

«ERALDO
«URSULA F

Ele, natural
'

este Estado, n88-'
cido em Três arras, DO dia 16
de janeiro de 1 56, comerciante, '

solteiro, domícíl ado e residente
em Três Barras filho de Va
lentín Costa e EUzabeth Maria
Costa.
Ela, natural d ste Estado, nas

cida em' Canoi hss, no dia 05
de agosto de 954, doméstica,
solteira, domici iada e residente
em Três Barra , filha de Eurico
João Froehner Alvina Ulmaon
Froehner.

I Apreseutera 011 documentos
exigidos pelo ódigo Civil art.
180. Se algué tiver conheci-
mento de exis�ir algum impedi-

, '

fmenta lE'gal, ajuse-o pará ins
de direito.

"

j I
.

Três Barras, 26 de março/1975.
ANTONIO WILSON WIE�E

Oficial do Registro Civil

acreditar,
1,30
0,70
0;70
0,80
2,20
0,80
0,70
0,90
,1,40

mas ê verdade
7,50
4,00
4,50
7,50
15,00
5,00
/5,00
4,50
18,00

Chitão infestado !
Pelúcia lisa /I

Pelúcia estampada I
Pelúcia fustão !
CRETONE BRAN,éO E CORES
Opalas estampadfis
XADREs CATARINENSE
VOLTA AO UNDO
TERGAL

cbltão para casal 2 V, panos Cr$ 55,00
Í-'

de Gbitão para solteiros 2 panO$ (lr$ 45,00

RÓUPAS.JCamisas nylon manga curta pau CCl nça
Camisa nylon manga curta para ho em

, Camis nylon manga longa para

�r"anç.Camis 1'1 nylon manga IODga, para h mem

Cami as xacrês qlaDg, longa para ,mem
Cerni a8 xadrês manga curta para omem

':8lç li para homem .brim catarinerseCal 8S para homem brim cortngs 1.
'

Es ques de helanca _para

meniDr,
,

slaques de helaoca para adultos '

Calcinhas de heianca p�a mulhe
,

e criança

I

de um CHAPEADOR e

de um, LETRICISTA
especializa o na profis
são. Inútil apresentar-se
sem ,as co díções acima

especificadas.
,

«REINALDb ALVES PE·
REIRA,. e <MARILENE TE
REZINHA WALTER••

;
Ele, natural deste estado nas-

cido em Três! Barras. no dia 08
de fevereirol'de 1954. operâeio.
solteiro. ,dOlbiciliado e residente
em T,ê. Ba�rras. filho de, Julio
Alve. Pereir\ ti Guinarefa Alve!l
Pereira.' �
Ela. oatural do Paraná, nascida em
Diviia, Mun. de São Mateus do
Sul, doméstica, solteira, domici
liada e residente em Três Barras,
f.lhs de Airton Walter e Ju\'acy
daI Cb8g�S Walter.

Declaração «PEDRO �UGO KUCZERÀ.JOSÉ

HAArfLEMOS'
de- e «MARIA H.lLENA EUCLI.

clara para o devidos fins DES •.
que exua_vw o Certi,licado Ele, oatural-do P9raná,oascido
de

�
Proprzeda e de se� auto- em Arroio da Cruz, Mun" �e

movel Chev, let, ano !!)74,. São Mateu. do Sul, DO dia 26
motor n.o

C�5Dl1ADC167254 de abril de 1951" lavrador, saltei-
O mes»',o fica sem efeito ro, nomiciliado e residente em

por ter requ rido 2a. via. ' 3 Três Barras, filho de André Kuc·
"

� 6,50
7,50
8,50
10,00
15,00

, ll"OO
1.4,00
97,00'

, 15,00
35,00
3,00

Os interes ados deverão
dirigir-se par o seguinte
endereço: R a ,Tte. Ary
'Rauen n.? 44,' Oficina
Auto Mecânic • PAPAN-:-
DUV/A-SC. 2

PAGA-S"E BEM. Leia!
-

A.sine! Divulguel-
Informação da CASA ARA TODOS:

, Essa relação .âe preços I real, com grandes quanti"
âaâes de mercadorias. Não é iquidação. A realidade é que
'os tecidos de algodão real ente baixaram; sendo que o

GOVERNO FElJERAL nu a sdbiaresotução para conter,
a inflação e da, uma ajuda à INDUSTRIA T_ÊXTlL, no

'fim do mls de fevereiro det�rminou nova ,edurao do 1. P.I.
ati o fim do corrente ano. /Por essa razão, nós da CASA
PARA TODOS, aéhamos' que você) amigo cliente e consu�

midor, também tem o direito de participar dessas ocorrénciu.

Correio do Norte

·TINTA'S
Plástica e Óle'o
Armazém Tokarski

TODOSC1SA PABI
Atenç'ão

0, '/NOVO POSTO DA

TEXACO
PARA

Posto SÃO
PEDRO de

IRMÃOS
RUDEY

LTDA.
Revenaedor '(
MINASGAS

TEXACO
CIDADE.

Rua Paula Pereira, 50'1 Fone 255 - Canoinhás

Fo'to�
·

Novo e m��-1istema' Japonês Hashua 230

P�o por Fotocópia Cr$ 1,00
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Ir Ni LoJa Merhy Seleme, você ganha' no preço, na (ompra e na qUllidade, (�Àl"-.l Ist'nda permanellte. III
� MERHY SELEME & 'elA. LTOA. �J: Rua Paula Pereira, 735 - Canoinhas • se
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FILIAL: Rua Central,'. 53 - Três Barra•• se

-

,i:
�..

'

'-.. ..'
,

..
.

'

.' ,'.. o_.._.'.l..- ..__oo_.._.o_..__......

'

..
'

.. ..
.

..�............................., _-- _ �I.·�··.·.. ··· . .......,---·········M··.······· "................................................................•................................0:..... .
.

•• ..�.. •• • r. •• .._.r...._.._ .._ .._ .._ .._.._.. .. .. .. .. ... ..

NOTAS ESp\ARSAS
Vem ai, dia 20 prôxímo, a,

sempre animada Festa da Co
munidade Evangélic. LUterana,
com a gostosa canja na vêspe
rar dia-19, 'sábado. ,

x x x

O jornalista Esmeraldino Maia
de Almeida, nosso apreciado
colaborador da Coluna de Pa
panduva, em merecidas férias,
no litoral do Paraná.

I I
'

'x, X X

O sr, Osmar Nascimento, a

migo da terra e ex-gerente do
Inco em nossa cídsue, na che
fia do Gabinete' dó Secretárie
doa Transportes, sr. Nicolau
Fernando Malburg.

x x x

Anunciada para c. dia 13 pró
ximo conforme ,edital expedido.
a eleição da nova Diretoria, da
Sociedade Beneficente �perária.

x x,.x

A CASAN já escolheu 8ala
para alugar afrm. de instalar o

seu escritório e implantar o

cadastro dos coosumídores de
água.

'

Presidente do Diretório Muni
cipal da Aliança _Renovadora
Necíonal - ARENA, dr. Saulo'
Carvalho. aguardando convite'
para uma audiência com o

Governador Antonio Carlos
Konder Reis.

x x x

O sr, Orlando de SOUZ& no-
,meoageou seus

. patrícios de

Itajai. 'su. Jo�é Tiago da Silve,
Fernando S. M. Pereira e Hum
berto Dittrich, com, utn chur
rasco da terra, todos fiscais do
INPS e que estiveram em ser

viço em nossa cidade._
,

x x x

O sr; Moisés Damaso da Síl-
-veírs, recém eleito, por' expres
siva! maíorfa, Presidente da
Cuoperativa Agropecuária de

Canoínhes, em grande atividade
visando recuperar por io'telro'
a entidade, com assistência IilO
licitada e concedida de técnícos
do I}.':lCRA.

'

x x X

'Visitando famili&res e amigos
esteve em nossa cidade o sr.

Antonio Andrade, residente em

São Paulo, dizendo e comen

tando o graóde desenvolvimen
to atual de Canoínhas.

x x x

Muitos comentários favorá-
• veis, agora, do atual atendimen
to do Hospital Santa Cruz. em

,fran�a e rápida rscupereção,

x x x

Teremos mais uma banca de
jornais na cidade, cUJos pro
príetártoa provém de Mafra.

.

x x 1"
O Prefeito Municipal sr. Al

fredo de Oliveira � Garcindo �

, ,

INSTITUTO NACIO'NAl'
E}E"P��VIDE:NCIA SOCIAL
AG�NCIA EM· CANOIN,AS

'

A SECRETARIA DE ARRE:ADA:� _

E FISCALIZA
çÃO DO INPS, constderando a crise de 'papel no mércado,. re-
solve autoriz8� ore,.c.Olh.imento 'de�cotfibuiçõe�, até 3,0/04/75,através das gUias antigas. '

. ,

, <'
,

N� hipótese de utiliz&�ão 9 GR-I a'nt�riór C modo S�F-97 ), deveeãe ser feitas no I�resso as segutotes adaptações:
No campo CIA" - nts IMINAÇÃO
• � alterar a taxa dv/Salário-Família de 4,3%, p�ra 4,0%;
b D cousígner na

r
bh. em branco, logo abaixo do Fun'do

Aerov., a bpressãu «SALARIO-MATERNIDADElt,
,na colun vvéTaxalt, 0,3% e na coluoa «Código de Pro-

cetsam� rtolt, 08192;
,

No ite 'O, registrar a soma das contribuições lançadas
nOI Campos � lt e «Blt. J

No .. em 21, onde se' lê «Soma dos Campos �Alt e «Blt,
registrar, 'a coluoa «valor em cruzeiroSltj o valor de sálário-ma
ternida, pago p�la empresa às empregadas, indicando, na colu
n. «có golt, o número 85.

"

No item 22 (SUBTOTAL), registrar o' valor 8' recolher,
I

isto é, o resultado das contribuições devidas, l(Den08 a8 deduções
efetuadas.

'

TABELIONATO PAULA S. CARVALHO

EDIT'AL
Acha-se é� 'Cartório, à Rua

Vidal' Ramos, edifício do Fo

rum, para ser protestado o se

guinte título:
NP n.- 8 187-8 - vebcto.

21.02.75 • v or Cr$ 615,00
(seiscentos e uinze cruzeiros).
emitida por NTONIO .ARY
WALTER FE REIRA, ,a favor
da Financia ora Volkswagen
SIA, Crédito. Financiamento e

Investimento •

Pôr não et sido" possível
encontrar o reft>rido responsá-
-vel, pelo pr sente o intilllo pa
ra no praz de, três (3) d,ias
úteis a co tar da publicação
deste Joro 1 "Correio do Nor
te", vir p gar ou dar- a rezão

por 'que n 'o o faz, e� ao mes

mo tempo no cseo de não ser

atendida ta intimação, o no

tifi�o 'do coa petente protesto.
Canoinha (12 de' 8,bril de 1975.

Tabelion to Paula S. Carvalho
PAULA S. CARVALHO

Oficial de Protestes

ERRAT,
CASA PARA TO OS
Ia promoção de tecidos da/C a' P�ra
Todos, na l.a página, no ítem TENCAo, I

muita alenção para essa de oferla
de algodóestJ 4.a e 5.a li deve-,se ler:

Algodão 2m de la;g ra - Cr$ 10,00
Alg. super esp. 2, larg. - Cr$ 12,00
lo ítem (cROUP ,). na 6a., 7a. e Ba.
linha, os pre são, respectivamente:
Cr$ 12,00, Cr$ 24,00 e ,Cr$ 27,00.,

\

I

Oracão ao Divino
�

SantoEspírito
EsPírito Santo, você que

me esclarece tudo, que ilumi
na todos Os caminhos para
que eu atinia o' meu ideal;
vocl que me dá o dom divino
de perdoar e, esquecer o mal
que me fazem e que todos QS

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 coce, , 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 lazer es»

s.a ora ção 3 dias seguidos;
sem fazer o pedido. Dentro
de .-1 dias será alcançada a

graça, por mais difícil que
seia. Publica, assim' que re

ceber a'graça).
(Publicada por ter recebido

uma graça.)
Z ].' K.

Antonio 'Wilson focalizando ...

EXPLICAÇÃO
'

. \
. '.

'

Ksta coluna não mais enfocará somente artigos referentes a Três
Barras como de Canolnhas também. Aliás, a coluna sempre teve este
nome, e desta forma, achei por bem deixá-lo como sempre foi,. entretanto
não'mudarei minhas idéias, pensamentos, conceitos e tudo aquílo que me

tez.íutar, multas vezes até com ênfase demasiada. l

•

TELEVISÃO
,

Há aproximadamente um mês atrá!i foi realizada na cidade de
Mafra uma reunião com o fim específico de estudar uma forma de deixar
em ordem o sistema de retransmissão de Imagens dos canais de televisão

que recebemos, Sorte do teleespectador, a �ort�ria baixada pelo ministro
das Oomnícações, sr. Euclides Qu�ndt de Oltveira, prorrogand.o . o prazo
para que fossem postas em eondíções de Iuncionamento sxígtdos pelo
Dentel, as torres repetidoras. Esperamos que, agora com o novo prazo al!l

,

Prefeituras da região possam colocar em ordem todas as suas apare�hagens.
Alguma coisa deve ser feita. O. custo deste empreendimento é elevado,
bem sei mas uma forma - sela lá qual - deve ser encontrada, afim de
não prejUdicar o público. No entanto deve haver união de todos os Pre
feitos que participaram daquela reunião.

.GRICULTURA
, Para quem chega à éidade de Três 'Barras, há uma vista muito

bonita ao lado esquerdo da estrada. Trata-se da plantação de soja, numa
área aproximada de 10 alqueires, pertencente a Leocádio, Lutércio e

Levl Pacheco,

RIGESA
Segundo Informaeões, a Rigesa - Celulose, Papel e Embalagenl!l

Ltda., depende apenas em resolver alguns pequenos problemas, para estar

capacitada a produzir 400 toneladas de papel por día, Atualmente produz
uma média de 150 toneladas. Praticamente triplicará sua produção.

.

"... '

CONSTRUÇÕES'
Muito, .boníto o prédio edítlcade ,defronte a Prefeitura Municipal

de Três Barras; de 'propriedade do sr. Pedro Sauchuk - popular Sehel -

que servirá no 1. pavimento como casa de comércio e no 2. residencial.

CASAMENTO
Hoje se unem pelo casamento Evaldo Augustln com Maria Lenlr

da Silva. Ele é filho do casal Atonsor'I'erese) AugustiD, e ela do casal
Venancio Pereira �ji Silva e Rosalina' Fernandes. Nossos cumprimentos.

RECLAMAÇÕES
Recebo constantes 'reclamações por parte de jovens canoínhenses

do porque de não inserir na'minha coluna, notas especificamente sobre a

juventude. Quero salientar que' esta coluna está completamente imbuída no
sentido de informar aos leitores de qualquer idade, o que se passa na

vida de hoje. Se para os jovens a coluna não agrada, devido a forma em

que' é escrita, dou uma dica, que talvez ajude no que eles pedem: man
dem 'colaborações que prazeirosamente as Introduzirei ,! neste espaço.
Preciso que vocês me ajudem, pois do contrári.o nã� �erá. possível. E
explico porque ; depois que se adquire um estilo próprio de escrever,
que é duro de conseguir, mas não impossível, e por mais que se tente
agradara todos, isto nunca é eonseguído. Temos que ir por etapas. A
colaboração de vocês é necessária. Mandem coisas escritas por vocês, que
aqui sempre estarei a disposição. Sentír-me-eí feliz em contar com vocês.

DICA DE DISCO: é do conjunto AMERICÀ. Õtímo para a juven
tude. É encontrado, na praça, pois o adquiri e gosteí. � um excelente

conjunto, Compacto Simples. Destaque para a música LONELY PEOPPLS:

CHURRASCADA •••

O sr. Arno Rudolfo Dumke, por ocasião da Inauguração da chur
-rascaria, no Hotel Rodovíarlo, õfereceu às autoridades, tresbarrenses,
um lauto churrasco regado li bebidas diversas. UJIla ótima iniciativa do
sr. Arno, pois faltava uma ch,urrascarla mais central. Agradeço 'o convite.

IAgradecimento
. Convite para

e

Missa
Antonio Simões e Família, ainda consternados com

, o. falecimento do seu Inesquecível pai, sogro e avô

An.onio Simões da Mata
agradecem as manifestações de pesar recebidas 'e

convidam parentes e pessoas de sua relação para
a Missa que II)andam celebrar em ,intenção de sua

alma, dia 6 do cor;1'ente, às 8,30 horas, na Igreja
Matriz de Três Barras.

' ,

Por este ato de fé,. nosso i'morredouro
,

agradecimento.I
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