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Consel�o [sI. �e [�uc.' autoriza novos cursos �ara fun�loc
Impr�ssijes coibidas pelo camiDbo� ..
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o PANTANAL
Enéas At!}aná:Zio

As.im como as grandes dimensões de nosso Pais criaram
disparidades no �ampo do desenvolvimento econômico, com regiões
mais e menos adiantadas, parece ter ocorrído- no setor literário. As
grandes concentrações urbanas, Rio e São Paulo em especial tive
ram em todos os tempos grandes expoentes da arte de escrever
em prossa e verso, ditando mesmo cânones observados no Brssll
todo. O campo gaúcho, o nordeste e as zonas litorâneas têm sido
palco de excelentes obras ficcionais. _

í

�
.

Já \ o mesmo não ocorre em reiação à selva 'amazônica e o
pantanal matogrossense, cuja exuberância e grandiosidade não
mereceram ainda o dêvido aproveitamento como fundo de trabalhos
artístico-literários. Poucos os autores que se têm voltado para essas
regiões, cujo acervo é lamentavelmente pobre.

.

É evidente que a exploração,
.

em nível literário de um
filão dessa categoria .apresenta problemas sérios. O escritor precisa,
antes de mais nada, ídentlíícar-ae com o meio, falando, pensando e
reagindo com autenticidade, sob pena de soar falso como nos tem-

I

pos em que a chamada literatura «cabocla» se construía artificial
mente nas cidades e que trouxe - como reação lógica - um re- .

gionalismo exacerbado incapaz de universalizar-se.
O tr�nsplante dessa Idenntícação para o livro é ourto pro-:

blema quase IDsuperável e que só a cultura, a experiência e a
técnica podem vencer. Transmitir o clímax ambiental sem distorsões,
mari'-sem\perder a qualidade da narração - eis a tarefa.

ROGÉRIO DE CAMARGO é um desses abridores de cami
nhos. Deslumbrado ante a natureza do Pantanal, 'que conhece com

perfeição e qu� viveu intensamente, num trabalho ingente e pro
longado, resolveu trazê-lo para o mundo literário num livro notá
vel, « ... aquele mar seco: o Pantanal.» (Editora Cúpolo, S. Paulo, '1955).

. Senhor das oondongas e das mirongas do «Mar de Xaráies»,
é através do enfastiado Nho Lau, aborrecido com os modernismos,
que o autor penetra nas aventuras e narrativas daquela terra
atrabillária e insubmissa, enquanto «muita erva foi mateada, muito
trago galopeado e multo churrasco devorado ... »

Numa linguagem límpida, onde os termos e expressões
regionais são distr.ibuidoB com cuidado (e há dezenas deles no livro),
o escritor ergue diante dos olhos do leitor todo aquele mundo vivo
e maravtlhoso, onde verte o diáiogo natural e conciso, surge o' pa
norama multicor e fervilhante de rica fauna, saltam as lendas os.
ditos e o cancioneiro regional. E ali, forte e lépido, o homem afoito
do pântano, donde se destaca, «ataviado ao gênio da raça, a sentir
nas veias o sangue- alvorotado dos intemeratos», aquele Jeró' bar
baçuco - a figura ímpar de Jerônimo.

( Apequenado pela imensidão, solitário em melo a tantá. vida,
cauteloso e desconfiado, o pantaneiro palmüha o sertão que lhe
impõe filosofia próprIa. «Dest'arte, - assim a define o autor -

quem vive nesse mundo atrabillárlo não pode ter çonlíança, 'nem
no vizinho mais próximo. Só acredita em s,� mesmo. Às vezes tam
bém confia em seu Deus Interíor, ou melhor, em sua «sina». E
porque nada espera dos outros, o pantaneiro pode ser u.."m cético.
Mas, acima de tudo, é um fatalista. Joga com a vida como se jogas
se com a própria sorte, numa roleta.»

O Pantanal está no livro, fiel, colorido, grandioso. Mas, se
Jeró o palmilhou, Varou. venceu, ROGÉRIO DE CAMARGO o cap
tou, pintou, esculpiu. Ambos abriram caminhos, um com a força, i)

outro com o talento, os dois com decisão. Se o herói dispõe da terra
por, direito de conquista, o escritor também a possui como 'explora
dor tenaz e competente de novos domínios literários.

BotarJ Clube de Canoi,nbas
Canoinhas SC, 29 de março de 1975

Excenletissimo Senhor
D,. ANTONIO CARLOS KONDER REIS _

D.D. Governador do Estado de Santa Catarina
,

FLORIANOPOLlS - Santa Catarina
Senhor Governador!

\ Poucos dia& 418ntes 'da posse, fizemos chegar às mãos de
V. Excia. memorial firmado por forças' vivàs e atuantes de
Cenoinhas SC.

Eai coro, clamamos por uma SC-21 asfaltada, pelos
beneficios t! prerrogat�Yas de pala de regtão geo-econômica es

tadual e, mesmo, permitimo-nos manifestar-nos sobre a repre-.
sentaçâo de Caaoínhas, nas esferas. governamentais.

Quando da XVI. Conferência do Distrito 465, de Rotary
Internacional, nos Qias 20 a 22 do corrente, em Blumeuau, tive

mos oportunidade de manter rápido diálogo com o Sr. Dr. Mar
cos Henri,que Buschler, M.D. Vice-Governador do Estado de Santa
Catarina.' ,

Na ocasião, para grata surpresa nossa, fomos tnformadoa
de que o trabalho por nós encaminhado merecera a melhor das

etênções e de que seu conteúdo já estava sendo dissecado, nas

competentes áreas, visando a estudos de viabilidade, possíveis
atendimentos e demais medidas subsequentes.

'

Tal fato veio' reafirmar nossa conüença e nossa certeza

de que as grandes reelízações do Governo recém-emposssco
atingirão também esta cidade de Canoinhas.

" '

Se, em menos de oito dias, obtivemos prova do dinamis-
mo e descortino administrativo do Governo de V. Excia., pode
:nos estar certos de que o lema «Governar é encurtar dtstâuctas»
será cumprido em toda sua plenitude e dimensionamento, inclu
sive em questões de tempo.

É, pois, para nós motivo de satisfação levar 011 cumpri
me,oto. e V. Excia. e apresentar nossas

SAUDAÇOES ROTARIAS
I

Cilas Lomival Ziemann
,PreSidente

Fábio Nabo,. Fuck
,

Secretário
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CAIXA POSTAL;

\

'Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
AOS SABADOS N.o avulso Cr$ 1,202 - FOZ·{E. 128 - CIRCULA

\

o PÍ'�ç. d� violência
D..,

,

2_° capitulo " Irlgentes
Disse o cronista Antonio Wil� Altos dirigentes das Telecomunicações de S�nfa Ca-

son, de ,Trªs Barras, que minha tarí S/A S J '11
crônica sobre fato ocorrido na-

arma - etor de oínví e - estiveram em nossa cidade,
em inspeção aos trabalhos da nova rede e central quequele Distrito no ano de 1920, estão sendo instalados aqui.assemelhava-Ie a uma novela .

policiei. Pairo, prezado Antonio, Assim, aproveitaram o ensejo e foram recebidos em

de feto, aquela novela, como
audiência pelo Prefeito Municipal, sr. Alfredo de Oliveira.

a8 outraa, teve o seu prólogo' e Garcindo, ocasião em que informaram dai situação atual dos
seu epilogo. A,nimado por' suas trabalhos, tudo dentro do cronograme estabelecido, Intorman
bondosas palevrae de estímulo, do ainda que a inauguração oficial esta prevista para o'

vou continuar mais um pouco I .íníeío
do próximo ano, após os testes necessários. -

naquele assunto, embora seu
Estiveram no Gabinete do Prefeito os srs.: dr. Harry

sabor desag�adável. Cormann, Superintendente da Região Operacional de Jotnvílle;
dr. Benedito Garofalo, Engenheiro Chefe da Divisão Técnica

O prólogo: o .Tenente Câme- 'da Região Operacional de Joinville; Antonio Pereira de
ra . assim que tomou posse do Macedo, Assistente Administrativo e Irineu Pasternak, Ge
cargo de' Delegado, organizou rente da Rede Integrada de Mafra.
sua agenda de serviço: primei-
ro - fechar os prostíbulos, e

em segundo lugar vinha a ter-
. mínação do csrteadol Da lista
de aficcinoo9dos ao pif- paf e

outos jogos, constavam dezesseis
Domes.' Alguns de Três Barras,
inclusive altos . empregacos do
Escritório da Lumber e dê
Canoinhas dois comerciantes e

um dentista. Este, tratava-se
da pessoa do Dr. Duarte Catta
'Preta, residente em Porto
União' e que fazia. temporada
para atender, clientes tantó em

Canoinhss como em Três Barras,
Com, o Dr. Catta Preta seria
uma parada 'dura, pois ele além
de ser campeão de tiro de 're
volver, não tinha medo de es

rets, Não seria o primeiro te
nente que mandaria desta para
melhor. Os acontecimentos que
vitimaram Dias e Gaião, apres
saram o plano de deportamenta
do Tenente Câmera - cujo
resultado foi descrito na minha
crônica anterior.

,

O epilogo: Teófilo· Becker,
chefe 'geral dos, guardiões da

Companhia Msdereira" comuls
tivamente desempenhada as

/

funções de Sub-Delegado de

Policia, apontado como chefe
daquele movimento, foi preso.
Isso oc&sloDou, um impa,cto

solicitaPrefeito
vacines contra

a meningite
o Prefeito IIr. Alfredo de o.liveira

Garciado, atendeDdo justos reclamos,
·

telegrafou ao Secretário da Saúde,
·

lIolieitando providências lIobre a va

eiDação em nosllO MUDieípio.
Eis a ín�egra_ do radiograma,

eDviado 4oa. feira última: )

Dr. Hélio Ortiz
DD. Secretário da Saúde Pública
Florianópolis

'

\ Diante da pre8ença de vaei.adores
de�lI. Secretaria em nOll8a região DO

,

combate a meningite VI!: nossa popu-
· lação está apreeulliva e pede com

nrgêDeia o mesmo beDefíeio em

DOSSO município.
A••im aguardamo. lIolução vg o

mais breTe pOl8ível vg a re8peito.
Atencioll8s .audaçõell
Alfredo de Oliveira Garcíndo
Prefeito Munic,ipal

.

(co-.tiaua Da 3a. página)

Moita gente nl homenagem a Therézio
Como já' anunciamos, o sr. Benedito Therézio de (

Carvalho Netto, ex-deputado estadual e atual suplente, foi
homenageado em nossa cidade, pelos seus inúmeros amigos,
em virtude de sua recente nomeação para as altas funções
de Presidente do Conselho Diretor do Instituto de Reforma
Agrária de Santa Catarina - IRASC, representando a região
do planalto no governo de :Antonio Carlos Konder Reis.

O churrasco estava previsto para 5.8 feira' e Ioí
transferido para sexta, dia 4 último, na sede campestre do
Bolão Democrata,· em Marcilio Dias, local que se tornou
pequeno para o grande número de adesão verificado. Espe
rava-se umas 120 pessoas e ali compareceram mais de, 160,
ocasionando pequenos problemas, logo solucionados e tudo
saiu a contento. Impossível relacionar todos os presentes,
mas a:li estiveram autoridades .e amigos do homenageado,
falando o Vice-Prefeito dr. Paulo Eduardo Rocha Faria em

nome do executivo e (Ir. Enéas Athanázio, com o brilho que
lhe é peculiar, pelos amigos, todos muito aplaudidos, encer
rando, agradecendo o homenageado, sr, Benedito Therézio
de Carvalho Netto, bastante emocionado, dizendo dos seus

propósitos à frente do Instituto e solicitando um voto de
confiança de todos, .para bem desempenhar as suas novas,

funções e corresponder a confiança nele .deposítada pelo'
novo governo. Aduzíu ainda. Therézio, que como sempre,
está a disposição de todos, em Florianópolis, no Edifício
das Secretarias, sede do IRASC.

da TELESe nossa cidadeem

NOTICIA (QEN)QUEM
- A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS vai cons

trujr o muro de arrimo no Arroio Monjolo. Os serviços terão
Início ainda este mês e pedra é o material q-ue será usado.
Tal iniciativa governamental municipal foi tomada devido a

grande orosão I provocada pelas últimas enchentes. Se o
muro não for construido, uma parte do Arroio não dará mais

. condições para a pemanência de familias naquele local.
Mas uma obra de envergadura da Prefeitura de Canoinhas
merecendo destaque especial em 1975.

x -' x - x-x. ,

- A CELESC ém Convênio com a Prefeitura, em' 1973' fez
366 novas ligações; em 1974, 1.000 (mil) ligações. Atualmente
4.600 usuários contribuem para a manutenção da CELESC.
Este número, numa análise justa, representa o índíce do cres
cimento de Canoinhas no-s 3 últimos anos.' De janeiro a mar

ço de 1975, prossegue no mesmo ritimo solicitações
-

para
novas ligações e isso evidencia Iormalmente que o desen
volvimento não estacionou mesmo diante da crise econômica
que atinge' todos os Municípios brasileiros.

x-x......:.x-x
- ERVINO ,WIESE, apicultor residente em Rio da Veada
Salseíro, Município de Canoinhas, é o que tem conhecimento�
técnicos na criação de abelhas. Anualmente faz dois está

gios. na Secretaria da Agricultura, Floríanõpolía. Cria abelha
«afrIcana». Tem 115 caixas ou <tfamilias:&, como são conhe
cidas na apicultura. A qualidade do mel é a melhor do.
Município. Este ano ampliará a colmeia afim de obter
maior produção.

x-x-x-x
O CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES
E SINALIZAÇÃO, criou pontos de táxis' nas sedes distritais.
Os interessados deverão requerer ao Conselha munidos dos
documentos exigidos pelo DETR\AN. Um veiculo em cada,sede.

I
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CORREIO 1.)0 NORTE 12.04·1975

TEXACO
PARA

Posto SÃO
·PEDRO de

IRMÃOS
RUDEY

LTDA..

Reve_ndedor
MINAS;GAS

TEXACO

Gasolina

Diesel

Oleos
Lubrificantes

, '

\

Prefeitura Municipal de Canoinhas
Atenção

o 'NOVO POSTO DA, Aviso im�o�a:lltê
A Prefeitura Munipipal de.A�anoinhas, ,através

de seu Dep�rtamento Administrativo, Infoema > a

todos os contribuintes que,. "pela Lei n.o 1.232 de

02/04/75. aprovada pela C�rílara de' Vereadores, foi

prorrogado até dia 30 Jtrinta) de abril fl�ente, o

_ prazo, para pagamentojtla l.a parcela dos Impostos
TerritoJ'ial e Predial,/e Taxas de Serviços Urbanos, e

ainda a la. parcelâ/ do Imposto Sobre Serviços de

'Qualquer Natu�i�, devidos por' profissionais autô-
, y

Domos. ,j/
Canoj;bhas, 03 de a,bril de 1975.
, ,f'

/.i
ii

José Bonifácio Furtado
Diretor de PJdministração

, ...

Fica ali nw'

Caetano Costa
saida.#'f)ara
Major Vieira

e o melf)or atendimento da cidade.
---�,-------------------------

FABRICA: Lurnin _ '''s, Placas,_i:'"

e ir -éis e Box para

��Banheiro
Rua Paula Pereir�, 939

CANOINHAS Santa Catarina

,,. I

:: Dra.' Zoá WaJkyria Natividade- Seleme
I' '

Cirurgiã Dentista' .

"

C I C 005S89159/DBP
Clfnica dentária de senhoras e crianças.

Especlalízação ,em Odontopedtstrta.
Hora marcada

JPràp LaIl1'O Müller, '494 - Fone, 369

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

D09ge Dart novo.
.

Graxas

� Troc:á de óleo e

graxa, também
lOS domingos

JTINTAS
Plástica e Óleo
Arma�ém Tokarski

\

\

. Impress s em geral
(em uma ou mais cores)

Serviço 'rã ido e perfeito
( , Erlita,IMP ESSORA

,OUR VERDE.
, I I

••••11111111••••••••••••••••••••••••1111••••
II .

",)
,', II

I Participe do crescimento d/e sua cidade pagando! I'
I em dia���s _

'I M_r_Q�IOS:: I
: I Ptefe+ttrraMunicipal de' Canoinhas -I
1••••••••••••••••••••••••••••••••••••1

.,
�I'� I'l( :J "

.,

REVENDE,DOR AUTORIZADO �� CHRYSLER
• � doBRASILS.A.

,v'r-
. ·II� IIf)llt\ ])J� (X) 11:tllt
._'----

CO,M: ADUBOS
,EM,

MANAH

ES-TOQU E � NO

& (IA.
-.

LTDA.
Fones: 36& e 366
SANTA CATARINA(

. \

I'

,M-aterial escolar e de

escritório você encon

tra na loja da'

Impressora Ouro Verde
-,

VENDE-SE
,

, " -

�otetl de vários tsmsnhos e pre-
çoa e uma casa, próximo a Igre ja
Anembléia 'de Deus DO Bairro
São Cristóvilo - Xarqueada.

I I

Uma casa de madeire em freno
�e ao Engenho, Ouro Verde -

.

Xarqueada. Tretar com o pro�
J

prietârio a Rua 12 de Setémbro
n,o 114. :3

Lavadeira ·

Procura
I

roupas para lavar.
-Preço bom, 5 cruzeíros por
dúzia lavada e passada.
-NOTA: os ínte resssdos de,..

v�m. levar e buscar a roupa.
Rua São Domingos n.? 510.
Bairro Jardim Esperança_ 1

T-A N DO
I

EM
PA.
TOKÁ�SKI

(80 I
lado da loja de Eh:�trodoméstl�os Tokarsld � Cla. Ltda.)

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I�dústrla -e Comércio Irm60s Zugm6.n S_ Á_

A V I S O
, ,llIdú��ria. Co!'."é�cio Irmãós Zugman S.A., avisa

,80S srs, DomIngos Marra de Squza carteira proftsstcnal n."
,06.821, série 347 se e João 'Maria Tibes Pinheiro cert-tra
proftcíonal n.? 06.897, série 347, a epresentarem-se Da Emprezs DO

prazo de, 3 (três� dias para regulartzarem sua sítusção.
O não eomparecímento implicará Da rescisão do contrato

rle trabelho por sbendonc de serviço, D03 termos do artigo
482 da CLT.

REFLORESTADOR.A

A V I
ZUGMAN

J

SO
S_A:.

. Reflor�stador. Zugman IS.A., avisa Marlena Albigaus
carteira proftseíone l D.O 30.048, "éri� 426 se, a apreseatar-se Da

Empresa DO preso de 3 Otrês) dias' pera regularizar sua situação.
9 Dão comparecimento implicará na rescisão

I

do eontrato
de trabalho por abandono de serviço, nos termos do artigo
482 da C.L T.

r

4.a feira, dia le6'< às 20,15 horas - Il pr�gra,mer
S.. e 6a. feir..; dia 17 e 18 - às 20,15 hora.

,

{ MACHBET

Sibado, ,dia 19 • às 20,15 hora. - programa 'duplo
1.° filme: um super fÚ(J@8te todo colorido

ÓDIO SERÁ SUA VIN�ANÇA
:1..0 filme: e progremer

Domiago, dia 20 • às 19,15 e 21,15 hora8

AS 14 VINGADORAS DE YANG

'1..... ---- ,

" Fot�p+as
�er::r Si=:::ó!�:O�:$NI���a 230

/"? ""'-Bua Paula Pereira, 375 (ao lado, Loteria Esportiva) - Canoinbas

Rua Expedicionários

�

Arteferro ·DiducWda.
�

,

Portas � '_ portões e
/ j'

de ferro em geral,'
'.--J

'Campo d'Agua Ver(de

Fotocópia
,Em apena's 10 �egund k

PIAS, dá qu" er documento, jornai� ou

livros, -

n R T Ó R 110 O O R E G 1ST R O
"C I de N�REIDA c.. CO'RTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

Atração .

No Baile dos Calouros, dia 08 de maio que terá os

Flistons responsável pela parte musical, uma das
mais agradáveis surpresas está reservada, aos pre
sentes. O detalhe é que o referido baile já está como

promoção quase que obrigatória no calendário socíal
Canoinhense, pelo sucesso e repercussão que alcança.'
As mesas, em sua maior parte estão vendida e poderão
ser adquiridas com o pess?al do Dírejõrío, na Facul-
dade de Administração Ganolnhas. \

Bola Branca

por Mauricio

Sr. Luis Freitas Diretor' da
I

Funploc, (foto) vibrando com

,a aprovacão dos cursos aoí

ma citados e agora com toda

sua equipe. dê trabalho, vão

começar mais uma luta ou

seja, a criação para julho do

Curso de Estudos Sociais.

. Día 30 de mato, no Olub Canoinhense, grande baile,
com a presença de Donato Racíatí, Beto .e seu con

junto. Donato Raciati, na abertura da Copa do Mun-,
do foi o responsável pela representação Argentina,
'junto co� outro grupo. folclore. ,

Até semana que vem.

tanto" expulso da corporação
poltcíal a que per�ucia. CODS
tou que já se encontrando en

fermo, velo a falecer pouco
depots. Seus filhos tiveram pro
teção de estranhos e consta

terem se encaminhado na vida.

Porém, a esposa do Sargento
não teve a mesI:La sorte, Era

moça .e
,
relativ9mente bonita

na épocs. Premida pelas neces-,
fiidades que paSS&V8, sem recur-

80S, marido preso, �ão, teve
força par� resistir ,a08 assédios
dos cpretensos protetores» aca

bou por prostituir-s". Primeira
meqte' mercadejou, seu corpo
por Curitiba, passando' depois
para Ric N!:gro e termiDou em

Csnoiohas. Já não era a mu·

lh'!r bonita de alguns anos atrás.
Não tinha mais bODs fregu!'zes.

o. preço da .violência (continuaVão da la. página)

,

,

A N O T A ç O .E S
" \ ,

' I
Para viver bem é bom dar longa caml�hadá so.litária,

I

r Novos Cursos na Funplocpelo meno.s uma vez por semana. Não discutir preços, " .

é melhor ir embora sem comprar. Dormir oito. horas Foi autorizado. pel!l egrégio. Conselh� Estadual de
. e aeordando, continuar na cama enquanto puder. Educação, mais dOIS cursos quais sejam, TÉONICO"
Recusar-se terminantemente a beber uísque que não BM SECRETARIADO E ASSISTENTE EM ADMIN[S-

seja escocês legitimo, preferindo. li, cachaça como TRAÇÃO. M,!'is uma grande conquista da Funploc,
alternativa. (Isto vale apsnas para quem gosta de qu� outra nao é da Comunidade Oanoínhense. Os
beber e bebe Ireqüentemente, neste caso, a aceita- dOIS novos curs�s, a ni�el de 2°. grau tem seu inicio

ção de qualquer bebida é' moralmente i1fquietante marcado para dia II.! prõxímo, segunda-feira, O curso

pais atra;vessa a' fro.nteira que separa o prazer 'd�
_

de secretariad? visa formar elementos técnicos para
vicio). atuar no. comercio, empre!las,. eendn. no momento

Katutie
uma das 6 grandes profissoes e a mais procurada,

I bem eomo o Assistente em Administração., que tem
,Amanhã na Sede da AABB, acontecera o almoeo da mercado. promíssor, qual seja, na indústria de um

·faroilia Dàvet e Fagundes para festejar Karime, que' modo. geral, nos departamentos de pessoel, compras,
será batizada na Matriz Cristo Rei. Karime é filha de material, almoxarifado. Mais uma grande oportunída-
Luis «Bernadete» Davet. Ele é o atual presidente do de para, os jovens Canolnhenses,' que não busca uma

Canoinhense. cultura geral, mas que lhe oferece, uma profissiona
lização garantindo assim uma profíssãó e um salário
para custear mais tarde sua universidade. Os alunos
que estão com a matricula reservada deverão. fazê-la,
já no dia 14, quando no inicio das aulas. É o seguin
te os horãríos dos cursos: de segunda à sexta-terra

- das 19,30 às 22.i5, aos sábados das 18,39 às 16,45.

A Alim,entação E.seolar

Bola Branca aos guardas de trânsito, que com muito
custo estão. disciplinando. o trânsito. em nossa cidade.
As medidas tomadas, ou seja, o. patrulhamento todos
os -dias, com oito policiais. inclusive aos sãbadoa e

domíugoe, vem melhorar 100% o trânsito, que estava
, numa ve.rdadeir& bagunça, com menores dirigindo

,--- .,•••_,. querendo. ser Os} donos da rua, e carros sem condi-
,

I .,. ções de transitar. Parabéns.

C1-NE JUBILEU O Exorcista em Catiouiõas
; o dlscutído filme _Exo.rcista, filme que criou graades

debates em todo o mundo, deverá ser exibido dia 16

/'
" de maio no Cine Jubileu. O .si. Raímundo, gerente

, r da organízação Apolo, pára este ano programou Ill-
O lançador de sucessos �,presenta: mes de grandes sucessoa para serem exibidos em

. Cano.inhas.
BOJE, dia 12 - às 20,15 horu - programa d'6plo "

� , /

1.° ·filme: A NOVA VIAG'E� DE 51NBAD

2.° {ilme: O LadrE..) que/ rouba Ladr60

AMANHÃ" dia 11 • em matinê às 1'{ho�..
A nove vlag�m de Slnbad

A�ani.ã, dia- 13 • em 2 gfall'�osu ._õe� .-às 19,IS e 21,15 hora8
- . - ,/,

" E S P 10 B:S - todo colorido
, /"

- Este filme reprisa 2.8 ? 3.a f"ir� às 20,15 horas

muito forte 80 eorsção de sua :

velha mãe D. Feltsbína Becker,
cO. Bins s ;_ que algtÍ!ls meses

depois fl>lecia em couseqüêncía
dos sborrecímentos causados

, pelà prisão do filho. A panífí-'
cadors que ambos exploravam
foi por águas abaixo. Teófilo
não chegoue ser julgado, pôr
que, durante as ícas e víndas
ao gabinete dentário que fre
qüentave em CaDoinhas, evspo
rou-se, consta ter acabado seus
dias como administrador' de
uma fezeDda. aqui no Norte do
ParaDs. Os dt"mllli!! denunciado!!

fo�am absolvidos pela 'exclu
dente da autoria incerta. EDtre
o.s denunciados CODstava o no

me do Sargento B�zerra, como

coniventt! do �rime. Este absol
vido com, os d�maÍ!!l, foi, entre-

I

Derrapou, passcu a disputar
um lugar nos COcl)OB das estre

barias para aquecer-se DO hálito
alcoólico do Durval Saibro,
eonfundlndo com o seu ,bafo
de pura cscheçe. As,sim levou
uma temporada muito grande
rolando petas calçadas.
Quem não conheceu em Ca

ncínhss 8 Maria Bezerra,' que
tarmmou sua vida morta 'numa
sargeh?

.

Maria não só perdeu a vida
e sim coisa muito tmais, impor
tante - perdeu SUa honra -
em conseqüênciás das violências
do Tenente C�mara Junior.
Apucarana, Sábado de Aleluia

de 1975
Dlnerte P'. Araujo

(Logo retornarei com 8 2a.
novela

I

policial) ,

1-

Campanha Nacional de Alimentação / Escolar completa 20. anos
«Se deres ao homem um peixe,'
Ele �e alimentará úma vez.

Se lhe enslnar,es a pescar, I

Ele' se all!Dentará. e �Ida Inteire.»

_I,

Um aspecto básico para a CNAE é o de apro
veitar a,oportunidade da alimentação. esco.lar--para
ensinar o esco.lar a comer corretamente, _-transmitin
do-lhe noçõe!!�de alimentação normaL' -Sabe-se que
não. há época m«:llhor para Il!lniátrar co.nhecimentos

-

ao. ser humano do que n� infância e o qiIe- aprende
mos nesta idade nunca "'inais esqueceremos. Dai 8

,

importância, de !,J.1l�initir noções' de ali,mentação. ao
esco.lar. A e�dueação alimentar chega· mesmo' a ser

mais im�r'tánte que a própria assistência aUmentar,
que J�ll1lfora muito. útil só beneficia a criança en

qliilrii10 ela U!;la & alimentação na esco.la A educação
alimentar é mais compleJa, sua utilidade é permanente,
pois ela ensina a comer o. que v,,:le para toda a vid,8
,e serve, para quem aprende e para os outros a quem

Proibição
ERVINO TREML, pro.ibe a

E'Dtrllda d@ 'pt>SS'.l88 em !I�U
terreno situado na Agua Verde,
Dão, se ,re5ponsabiJizaDdo pelo'
que vier acontecer a08 infratores;

e Educação Alimentar
,

fôr transmitida, pela convivência do alUDO nos (fami
liares, por, exemplo).

A CNAE considera de máxima importância ajudar
a crillnça se alimentar, mo também transmitir·lhe
EduçaçAo Alimentar - Eis porque estamos trabalhando.
para tornar obrigatórià, em todo território nacional,
s

-

EduCáÇão AUmentar incluindo conhecimentos li

respeito nos programas dos CUrS0.8 primário. e normal.
, Pretende a, CAMPANH ... que tudo 'brasileiro alfllbetizado
aprenda a comer e toda profellsôra formada saiba ensi.
nar a crianÇA como fazê. lo.

SEMANA DA ALlIIENT.tçlo ESCOLAR

Setor BegioD�1 de Canoinhllll

,

EDITA'IS
,

' -

Três Barras dI co.marca 'aos 1.° de
janeiro. de 1953, filho de Catarina
da Silva; ela, do lar, nascida em
Canoinhas ,aos %9 de junho de 1957,
filha de Maria Moreira.

«Ery Dima8 Crautehychyrl» com ..Jan
dii'a Groth», brasileiro.s, solteiros,
residentes e domiciliado.s neste dis
trito; ele auxiliar de escritório.
nascido em Paula Pereira dI comar
ca aos 12 de maio de 19M, fllho de

IUo Grautchychyn e de Palmyra'
Cor iro Grautchychyn; ela do. lar,
nasci em [MarciUo. Vias dI muni
Cípio a 20 de dezembro de 1957,
fUlla de Jorge Groth. e de Lili
Baabe G oth.
Canoinha:, 18 de abril de 1975.

NERE A CHERIM CORTi
Ofici 1 do Aegistro Civil

Registro _ Civil
_Nereida c. Côrte, Óficial (lo Re- Reese SteUein, fAlecida; ela do -lar,
gistro Civil do municipio de Canoi- nascida em Serrito dI disiFito aos

n.b.as, Estado rie Santa Catarina, faz 12 de novembro de, 1953, fllha de
saber que pretendem' càsar : Arnoldo Agostinho 'e de Alaides

«João Steilefo» coíD «Juraci 'goati '_ reher Agostinho.
000", brasileiros, soJ1e,�, reBiden:
tes e do� neste distrito;
ele lavrador, nascido em Sereia di
di!ltrito' aos 7 de dezembro de 1952,
filho, de Afo.nso Steilein e de ida

«Carlos Iii ... '1:ca.Qli. com «Francelina
Ma88aneiro», bra8ttek�,solteiro.s,ele comerciário, nasci Curiti
ba-Pr. aos 19 de setembr,o e..J953,
filho de �eginaldo Cavalcanti, � -

cldo, residente el domiciliado em

Curitiba-Pr.; ela estudante, nascida
em Rodeio Grande-Monte Castelo
SC aos 7 de maio de 1955, residente
e domicUiada nesta cidade, filha de

Jorge Massaneiro e Afonsa Ribeiro.

«JOIl.é Dirceu da Silva» com «Elisa.'
beth Moreira,., b.rasileiros, solteiros,
residentes

-

e domiciliados nesta
cidade, ele operário, nascido em
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PreFeitura
I Municipal

Balanc�t� da DESPESA referente
.

I

-de Major Vieira
ao mês de M A R ç O de 1975

DiscrimiDa�ão da DespeJa por Or

aios do Governo e Adminlstra�ão I' i R E A L I Z AD' Â-
.

DOTAÇÃO A.té o mês I Do mês I T O T AL

C�
_

C� C�

OI'
1 • Câmar dOI Vereadorel
2 • Gabinete\. do Prefeito

. ii • Secretaria\(ieral
� • Setor de CO.ntabilidade
5 • Setor de Segoraoc;a Pública
6 • Setor de S8úd�'llública '

7 • Setor de Educac;il(he Cultura
8 • Setor do Fomeoto \�gropec.
9 • Serviçal Uebanoe "

lO • Servic;oll de Obrai e Via�ão • D.M.E.R.
Total da< De.pela O,rçimeotária

EXtI'8_-0I'çamenfárla, -,

1 � P�evidêocia Social - 1 N_P.S.
2 • Salário Família
Crêditoe Adiciooail

25890,00 1.905,0•. , 3.290,26 5.195.30
43400.00 3.336,82 �.952,64 ' 8289,46
37;420,00 3464,94 ,

4620,47 8.085,41 .

82.660,00 8.686,24 8.336:88, 17.023,12
780e.oo 1.092,90 1.000,00 2092.90
37.300,00 .45525 455�25
96.320.00 .13.815.40 3.903,00 17.778,40

, 16220.00' 1.413,76 '2.827.52 4.241,28
26.500,00' 2272,04 13507.55 15.779,59

576 490�00 103.56175 33.67978 1372-U,53
950.01l0,oo 140.064,14 76.118,10 216.182.24

'/

26.�20.08 26.420.08

12.354,39 80,00 12.43439

1235439. 26500.08 38.854.47

�50.000.oo 152."18,53- 102.618,18 255036,71

,
,

"

2.215,82"',

38.952,01
28.79

25.594,2,7
793,44
49.99

/179,46
215,22
,

59,23 65872,41
'

68088,23
. '

I

950.000,00 323.124,94

Sub-total
RESTOS A PAGAR

Do exercício de 1974

Tótal da De.pela Extra· Orçameotária
TOTAL DAS DESPESAS

I
-,

Fundos' DISPoDi�eIS
EM CAIXA

Na Teeouraría
'.

EM BANCOS
Banco do Brseíl S. A •.�'e/Fundo de ParticipaçlIo dOI Muoie.
Baoco do Bra.iI S/ A. • cl Movimento

_

Banco do E.tado' de Saota Gatarina • cl Movimeoto
Banco Bra.i1eVó de Descontoe S. A. • cl MovimlillPto
Banco Sul �Í'a.iJeiro S. A • cl Movimento
Banco do)1Jra.i1 S.A. c/FRN "

Banco Sól Brasileiro SIA ' Dep. de Divena. Origeril

Baoi/do Elt. de s«, Cato - \C�Dta/3 "T. R. U."

/

,(

1

Ind'ústria
Zaniolo

Madeiras
S/A

de

C. a. C. /n.O 83,187294;0001-30

EDITAL DE, CONVOCAÇAO
Assembléia Gerar Ordinaris"

, j
São convidados os senhores acioníst s desta So

ciedade, para se reunirem em assembléia pral ordínâría,
às 10:00 horas do dia 30 de abril do cprrente, ano, no

escritório central, à rua Porthos Veloso, 147, Vila Parolin,

CUrit.ib�.Pr., para, dalíberarem sobre II seguinte- ordem,
do dia. / .

-

a) Apresentação do relatório/�a Diretoria, balanço
e demonstração da conta lucros··lperdas e parecer do

conselho fiscal. referente ao exerfício 'encerrado em 31

de dezembro de 1974; t
- ,

b) Eleição dos membçôs do Conselho Fiscal e

seus suplentes para o exercícít corrente;

c) Fixação da

re7m
I�eração da Diretoria e do

Conselho Fiscal;
\ ,

d) Demais assunt s de interesse 'social.

Outrossim, avisa' os de que se acham a disposição
dos senhores acionist s os documentos' de que trata o

artigo 99 do decretofi n.? 2627/40.
;

, \.

canOinha�.
1 de abril de 1975

ndústria de Madeiras Zaniolo SI�
Milles .cui:z Zaniolo .... Diretor

TOTAL GERAL

Major Vieira, 31 de março de 1975.
I

Reinaldo. Cresta�i - Contador Victor Borges. Prefeito Municipal

Grandes produtos' ,

merecem uma fábrica como eles.

Foi .exat ente isto que a Agrale fez.
Há 10 anos a

Agra�e
m entregando milhares de uma área construída de 2 hectares em 10 hectares

tratores e motores o agricultor e.à indústria de terreno, proporciona trabalho a 1 milhar de
do Brasil, através e seus revendedores. Agora, a pessoas. Isto significa mais tratores e mais motores '

Agrale decidiu. srestar a sua maior
I Agrale para nossa aqricultura, com urna grande

homenagem à
'

ontade de crescer deste país.. novidade: o trator Agrale 440, único no-Brasil com
Esta é a nov fábrica' em Caxias do Sul, motor de 2 cilindros e 36 CV. )

inaugurada m 16 de março deste ano. Ocupando' � .

REV"'NDEDOB �I"OL' �·AGRAiESA. � .

:
. n., . <<'1) U I»� ""'DIESEL/ T,RÁTORESI E MOTORES

Regional PRESENTE NO FUTURO DO BR'ASll
SR 116 - Km 125 - São Ciro - Caxias do Sul - RS

com Adubadeira

Ar azém To�arsti
No Departamento'de Veículos Usados
{de� rMiooe.I" Procopiak. com,.cio de
Vtuculos

. Ltda., voce e",ntraráI

para' pronta ent ega: .

Ano

1972/
197i
1972
1972
1974
1973
1973
1971

Marca

Pick"up Cheorolet C" 1O
, Picl;."up Cheorolet C"I!j
Opala SS cuupe I ,

2 Opala Especial cOJlpé
Opala Esoeciat cot{Pê

. Ford F,,350
Ru,al4x4
Opala SS 4

/
tas

( .

" 1

r
,

MIGUEl/PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS lTDA,
I ' '

VOIícessionãrio General Motora do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289
_._ -: .Santa CatarinaCanoinhas

Almanaque do
!

Pensamento
/

é com a

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.
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Casa

Preços
3,00
3,00
5,00
7,50

Al1alise a verifique o . nossos preçps

\
Largura

0,'65
. 065

"

0,80
.
'1,40

Tecidos
Chita estampada
.LuiziDes em côres

/

Morim em côres
'CHIT.AO ESTAMPADO

'ATElCl0, muita atenção tJar essa grande oferta. de algodões
, Algodão
Algodão
Algodão
Algodão
Algodão super 1special

Oferta especial, n�. é d;
Chitão infestado

/
'

Pelúcia lisa
Pelúcia estarr pade "

Petúcía fustão '

CRETONE BaAN
Opalas estampad ,

XADRE:3 CAT INENSE
VOLTA AO UNDO
TE'RGAL

.

- 0,80
},40
1,80
2,00
2,20

4,00
8,00
9,00
10,00
.12,00

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

mas é verdade
7,50
'4,00
4,50
7,50
15,00
5,00
5,00
4,50
18,00

,

Acolchoados e' chítão 'pura casal 2 Vi panos Cr$ 55,00
Acolchoados de cbitão para soltéiros 2 panos Çr$ 45,00 '

.: I R.OUPAS .

. Camisas oylpn manga curta para criança
Camisae nylon manga curta para homem

.

Camisas nylon manga longa para criança
Camisas nylon manga longa para homem
Camisas xacrês manga longa para homem
Camisas xadrês manga curta para homem
Calças para homem brítn catarioense

.

Calças para homem brim coringa
Eslaques devhelanca para meninas
Eslsqu-s de halanca para adultos

,
Calcinhas de helanca pa,ra mulher e criança

6,50
7,50
8,50
10,00
}5'00
12,00
24,00
27.00
15,00
35,o'U
.3,00

Informação da" CASA. PARA TODOS:
Essa relação de preços I real,

,

com grandes quanti,,i
daâes de mercadorias. Não é liquidoçâo, A realidade, é que
os tecidos de algodão realmente baixaram, sendo que o

GOVERNO FELJERAL numa sábia resolução l)'lra conter
a inflação e da, uma ajudá à INDÚSTR..lA TÊXTIL, no

fi111 do més de fevereiro determinou nova\',eduriio do ,1· P. 1.
até o fim do, corrente ano. Pdr essa razão, nós da CASA
PARA TODOS, achamos que você, amigo cliente e consu

midor, também tem o direito de participar dessas ocorrências.
.

-

C.18A PARI' ., TODOS
Rua Paula Pereira, 501 • Fone 255 Canoinhas

Polícia 'Militar,' ,'3.0 BPM
NOT

um Soldado da
VANTAGENS: ,\ PROTEJA OS DIREl'PH'�·�,",,","'UI+,'l\ip,j.lJ!-,QA.O.:.._ RIO .DO. SUL;

- Vencimentos "DO, POVQ_�':""CATARINENSIj: ÇURITIB� LAGES.
- Adicional por tempo", de ..

�
- OUTRAS LOCALIDADES:

Serviço
' �NFORM:AÇOES: '�m Ca-, Na�" Delegacias de Polici-a.

_ Fardamentos'
�

.»: noínhas BO 3.0 BPM, e nlls INSCRIÇOES: Até �2 de

_ Calçados /' Companhias de: PORTO
.

ABRIL DE 1975 .

- Cursos //
-, -t ,

) \

- Dispenses r-I D v U_ Firias / xo epartamento de 4eiculos· sados
- Asststêncta: édica de MERHY SELEME & elA. LTDA., você'

'Dentária '

Hospítaler encontrará revisados para pronta entrega:
Marca Ano

-

Chevrolet Camioneta C·IO 1971
Cheurolet Camioneta C.lO. 1969
Cheorolet Opala 4 portas 4 cilindros ,

1969
,

Volkswagen Variant 1971
&�l�GL 1m
Doage 1800 Luxo 1974
Doage Oran CouPê . 1973
Dodge Dart «SE» 1972

I \

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

.

REQUISI os NEC:EssARIOS
:- Ser br sfletro nato
.; '1'er nO/ máximo 25, anos de
idade!

-

,

T' I
h"

'.
� er con -címentos g�rals

_ corres!ponaentes ao curso

primário, completo
- Se'r 'solteiro de preferência
...... Ter/ bom estado de slInida-,

àe mental, robustez e

aptidão fhica
- Boa conduta civil e militar

)

SEJA UM, POLICIAL E

Declaração
.JOSÉ HAAS LEMO ,'de-,
clara para os devi os fins
que extraviou o ertificado
de Propeiedade seu auto-

Imóvel Chev'oJ., ano 1974,'
motor n.o CH llADC167254

O mes io fica' sem eleito
por ter;équertdo 2a. �ia� 2

/

Preci a-Sf
de um ca PEADOR- e

de' um
- ETRICISTA

especializ do na profis
são. In' i] lapresentar-se
.sem as condições acima

especi�ic" das.
i

Os °nteressados deverão

dirigi -se' para o seguinte
end eço: ,I Rua Tte. Ary
Ra en n.o 4 4 4 , .Oficína
A to Mecânica � PAPAN-

VA.-SÇ. 1,
\-

Nova baixa de preço de tecidos Seja
, e I roupas feitas Ida sua

Par Todos

PAGA-SE BEM.

-

V I
' . ,;;' r ,

..

,' t·'· .J "

a onze ·"'º ..�",,�u_e,0$;-,e,�c -seu: pres 1!II;Ag�c;,_a.,.",,,,...:.t

�eitur"ã--Municipal de Canolnhas

«Januário Côrtes)'
A

\

Polícia Militar do
.

Estado' de Sàntà Catarina

t .

MERHY SELEME & elA. LiDA.
Revendedor Autorizado Chrysler do Brasil S.A.

Rqa Paula pere,ra, 735
·

..·Fones: 36� e 366
Cabólnhas Santa Catarina

J
' ,

FOTOCOPIAS XEftOX
Serviço instantâneo e perfeit�.=-�

..»>:; InstaJ.�;-rnoderníssima.
.»:

no�ritório de Oerby CarlQs
r na Praça Lauro Müller, 251

C Santa Catari�a (

-, I

agro·flore/tal ol/enJA-
,/'

Firma .especialfzada' em Elabo�ção de Pro.
jetos Florestais e Agropecuários_,/Levantanient��
'fopográficos e Produção de >Mudas Florestais.

.

'

, / ','
li visa �os interessad9á' que está atendendo

pedidos para aquisições/d� mudas florestais' como:
,.",

1 - Pinus SPP/Pinheiro 'americ�no)
,

,

2 .. Araucária'Angustifól�a (pinheiro brasileiro)
3 - Euq,liptus

(
,

;rP�:
.

4 - KUl ' '\

Serã�,/1keitos pedidos som"ente até dia 30 de"ab,ril
Canoinhas (SC), 0.3 de fevereiro de, 19?5

Rua Coronel. IlJbuquerque, 460 - Fone 19,2 - C8noiphas-SC

gQra�QQQQQQQQ��Q�QQQQ'�QgQ��Qf!ilr;JQQQQ'QQQQQQQfilQl'aQQQQQQQ'QJaQQ��QQQJiU'i1gQl!i
ce ,,;....

.

, '.
'

\., - , '

"

. -: m

� O P Está' oferecendo os melhores preços .ern ·m
i E N Pneus e Câmaras de ar ,parà caminhõesL-.!utg.m6.Yeis e tratores ·1

-,

ce N de todas as bitol�§_ .dàs-.��·farrr�âas:'''·rnarcãS:-���;=- Good-year - Pirelli e' Dunlop
\

BD

� E E Eneetãdó;-Locornoti v� e Búfalo, Correntes para caminhões �'
,m I 'L Tudo t ss o só na �
DLA � ),�, \ BD

Im S. DENEl,AR - COM. DE ,ELETRO D9MESTICOS LTDA." ',�
m R

/

, ,

/ RUA VIDAL . RAMOS 90-;-' - {'ONE 185, '

, , fi
.fjEiafjaai!iEjfjai!iEj�fifjt:li�ar2a�Eia�i!irJEil!ia�i!j�EifjEjfj�l!jmfIDat;jt:jEjfjai5�at;jap;jEieiEjfi�rJat;iarJi!i
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CORREIO DO NORTE
/

12.04.1975

PreFeitura Municipal'
/

'

··Canoinhas,de
Relação nominal
,I

,

.

TER RITORIAL

'I M POST,O' PREDIAL

março d-e
,

,

1975

de deA

ca-rnes
"\

'

"'--

procurados 3,1
)'

denão
Adauto Ferreira

.

André Martin9 Ayrton .Soares Machado Aristides Fioravante Ciro Elke
Al�eu Tomporosvski Arilio SIlivl 'Antonio Boreck Araei Afonso Alinor Scbick Cirene S Wolkmann
Alcid'es Tomporovski Arilio Silivi � AlvarO- Soares Machado Araci Sill Scbick Clsudette -Ines NeJk.
Alc,ides Pereira Alcides Iarrccheskí : Alinor Vieira Côrte

/

Antooio Rogaleki Cleíson T Fuck e outros

Altamir Muzulão Alcides Isrrocheskí Alinor Vieira Côrte Antonio Luiz' dos Santos Cleison T Fuck e outros

Antonio 'I'ompcrovski. )' Anna Solesínskí Arlindo Cordeiro Antonio Luiz dos S!lnto8 Clemente Bscka
Antonio ,Tomporovski Adelma Riby Ary Paulo Wiesé . Anita FaJkiecz Clemente E Pieczarka
Aúgusto Muzulão delma Riby

I Antonio Gaiseler Ane.ia Viceote Klodsiaeki ' Clemente Llrikosk( .

Antonio Gonçalves A �ira Rank_ Waldemann Alvino Scholz Alvino Robracher .Olemente Kutinski '

Ar líndo-Btrapazzon . Adolar Wiese' , Alirio Ary e Roseli P Almeida AIiDor Afonso Schick e outra,
. Clem�nte Pi@cz�a e outros)

Arlindo Strapszzon Acac)'o pérêira. Alirio Ary' e Roselí P AliÍleida
. AlfrerJo Rcbrechee . Cíementmo. E�.Pieczarka'

. Arlindo,Strapasson Ana e'e,nezuke Nogatz \ Alfredo Streít- Alcir J(I!lé Fedalto Clemente I.,.;f)'íca
-

Alfredó Medeiros Franco Antonlo\Soares Carvalho Alcides Pereira da Rocha Akio Takahaski ClementiJ'lÍ dos Santos
Alt" Q d \.TT Afonso C K',ohler f' CI' tl�/ o E' PI' karr ua ros Antonio weinfurter A onso Stelzner emen n eczsr a

Assoe, ,Esp, Lar de jesus Antonio Wt:!infurter Ana Humenhuk , Afonso 'Robrbacher Cobaf� Parttcípações Ltda.
Azemiro Minikoski Antonio W�infurter Altair Sardá Alceu LacbmaDn C9;liál e participações Ltda.
Admi� Mulli�r Antonio Waü).furter Alídío Kíeskí �óbal e partíçtpações Ltd•.

AI h A S d C 'h Balbioa Correa de Freitas
, �;,f'Cob,al e perttcipsções Ltda.-Aluizio Bento da Silva _ Antonio WeÍnfurter P

,

eo oares e arva. o
','

Aníbal Martins de Souza \'. Alpheu Soares de Carvalho Balbina. Silveir,!', ,,1' Coleg!o Comercial de Cenoinhss ,

Alvaro Scheuer
Almira Kechs !)�achinski Alinor Rsdke Baoco do �ra.lld S/� // Com. Ind, .Bebrdas Serrana

I I Ademar de Carvalho
All'nor Radke Banco Brasileieo de Descontq9 S/A Com, Ind, Be btdas SerranaAmadeu Perca Antonio Schímbor�,i .(,

Am'adtHl Peron Altair Sardá. \, Alaide Stelner Balbina ,Dranka.
. .

' i/ CO'ID, Ind de Madeiras Fuck Ltda
:\melià Landówski ,Alenilt Pereira Barbara B V � da S�JVíl' Coa) Ind. de Madeiras Fuck'Ltda
Ane Diamante \ Alcides Cubas \ Alenír Pereira Balthszar A�o!1D C�lI'tanho Com. Ind, ds Madeiràs Fuck Ltda
Antonio Gonçalves .' A:,lcides, Cubas \, Antonio Tokarski &' Cia. Ltda. Barbara Schimidt "Hol�vaty Com Ind, de Madeiras Fuck Ltda

· Antonio de Jesus S Santos
Antonio da Rosa ,Menez�!l Antonio Tokarskt & Cia. Ltda. Barbara. B AV G�;da Shalva Com. Ind. Schadech Ltda.

Aud,E'tte e Alba Schrsm e outro
Antonio C C e Andjára Andfade \

Antonio Toksrskt J!x;' Cia. ·Ltda. !3al��azar .. ' /astan o Com. Ind, Irmãos: Zugtoann S/AI
Amadeus S de Olíveíra ,Aloy�io Soares QIj! Carvalho \ Antonio Toka�ski & Cia. Ltda. BaSIlIo Jaguetch C r d I ã Z

-

S/�
Ana Maria Marshner Anà Helena F, Procepíak

.

'. Alcyr Woitexen' ;

BBeneddita dKe b�aukla Pazda C�:�n�d�d�mE o�e �::�:�as n;

Antonio Helio Franco
Ancila da Silveira Karvat Alcyr Woitexen ene It?é' u Ia

Congregação Evangelic.
AQtonio de Freitas

Ademar BoIlauf Alcyr Woitexen BE'nedtto dI." Lima Soal'es Congregação Cris�ã do ijrasil
Adeodato G Pereira Alenir. Pereira (\Álcyr"Woitexen j Ben/t!dito Machado. Congregação Protestante

Antonio Gençalves Antonio L.mer A�cyr Woitexen Benedito Therezio Carvalho Jr Conrado Frederico Oransfelcf
Almerindo Ãlves' Nunes Arnaldo Soares de Carvalho Alcvr, ,Woitexen ,��neaito T. e Aroldo Carvalho Con�taritin8 Souza'

, . Arnaldo Soares de Carvalho ó( � W /B:"eno Fredoll'" FuckApolinário Ruganovski Alci(l$es oitexe.n el outros ',' ,...
.

Coop. Agro Pecuária Canoinha.
AiistiliaDo Leite Alvaro Thomaz Viei�a Antonio Iadelka FiI,ho /; BeDO 'Fredolin Fuck Construtora Parcat Ltda.
AristiIlano Leite· Arl)sldo Wepl!ch Anizio\da Silva Pinto /.f Bento JO'sé Gonçalves Coop. Agro Pecuária Csnoinhas
.Aristiliano Leit� Arlindo Lourenço Gonçalves' Anastacia Gevieski ./' Benvindo Afonso Cavalheir(,l Coop� Agro Pecuária C8noióháa'

·

Aristiliano Leite- �ntonio Liberio Santos FO. -

Ana, M,K'lempous
- /" Benvindà Pacheco ICosta Coop. Agro Pecuária Canoirihal

Airstiliano Leite Adil�on Voigt Ana Dubirfski IGliveira,.{-
. Benvindo Afonso, Cavalheiro COtp Agro Pecuária 'Csnoinhas

Antonio Dalcomune41 Adilson Voigt Amilton Feireira i Bernar<;iino Marko'" Coop. Agro Pecuária Ltda. f

Arlindo Cord'eiro A''I . 'd'- AI N
7.\' Bernardinc Mar�o Coop'. Algro PeCl,lárl'a' Ltda. (Antonio;Dalcomune . merln o ',ves unes

.

· Alinor, D Ç-avalheiro' A-ntonio Padilha AÍmerindo Al�es Nunes Ber.nardo Elizio de Paul.
. Coop. Agro Pecuária Canoinhas

.

, Alcides Pereità
'

, { Bernardo Tokarski .

Adelaide Milbratz e outrosj Alois Keziemerd;llt '" ' Cristiano Alberto Bezíger'\ Adplfo Trein ' >
A' T k 'k' Bogodsr Kucinski

Afonso D e Alfredo Diener
Ad lf T

ótOOlO o ars I', B'01881au KwiecietÍ Cady Nader
Alceu Thiem

o o rein' Acacio Perei,riQ Crescencia Borba Padilh.
Adelb A' Pereira. Antonio R Ku'mineck,'e outros Adolfo R.oe,�er Brez Christolo ·Cristovão Fuck
AdeHo Alves Pereira Alyrio Ary el Roseli P Almeida 'Adõifo 'ró'fuachitz BruQo Kohler \

" Age z Dalpasqu 'I
'

" Brun.o Koh.h:ir, Dagoberto SchralÍlol
Adauto ,SilVl'O e' A'rl' W Munhoz

'e B ,e Aldam�,/Kle.[[lpoUs I
'

.

AI 'D d S"I .

h B�u'no' Kuhler Dah:nir Terezinha e Maria N L
Alvino S'ch'o'Iz amlr 'amaso a l'velra Alexa",,(dre Bolduen,

•

7"' Bruno 'Krteck� Dàlila de bliveira
Adão Carlos de Lima' 'Adão Conceicão Correa AntÓ�:lÍo Szarmik '\" Dalson DaUa Barba '

Arthur Bolauf � AQa Bueno Spchaczevski Arít'onio Schreiner CSJ'o Rodrigues ele' Lima
A

.

S C h /,' Darci Corrêa de FreitasAnit& e Willy' 'H'oberto Radke
' Joysio ,oáres de arval o ,Kg'nele Dalp'asquale \, Candido A, Ferréira
A t "L'II (E I') /, , Darci Dedeski

Antonio Peters da Costa n 0010 I er spo lO ',/Augusto Klopmeyer ' , Can(jido A. Ferreira
, , c 'Darcy Nunes

Antonio Fernandes '� Ary Paulo Wiese '. ".f ,A,nilda Schwartz /,
\. Can,dldo Alves D N

A d Or' ,
,
arcy ,

unes
Antonio Cezar Guimarães

.

ma eu lvetti ,/ Ama�o A ,Maron I _ Carla Roberta' e M. Sachweh, AI
','TI'; ,

' Davi Chambe�gAmalia Goestemeyer Alv�no Tremi /: Alfredo Kindler Carlito Engel' Davi Ch'amberg
Amade,U OII'vett'I"

- VlDO rem /,,//,i Antoni,o Burgardt Ca�los Achaoobrener.
'/,

.

" Davino D8maÍló da Sllveira-
" Alf·redo Bauk$t (espolio) Aldo Eloi Paul �I/)

\
Aroldo Allag4J! Carlo$. Bsye&totff' D_avina 'de Freitas

Alfredo Baukat (espolio) Adelaide Bueno Card�,ó Augusto Soares Carlos 'BUeno 'Decio Rocha
Alcides Alves Albert,? Alemb,eck j':/ Argemir,o P,aboiski,

,/
Carlos Drsnka

A t R d
. Delfino Kock

AroIdo dé A Garret
'

, n 0010 o rlgues / Argemiro Paboiski Carlos Dràrika
. ;J' Derby Carlos UhlmaLn

Arlindo Muller ,Amarilcto de Assis;'Oracz Atgem'l'ro Correa de' Mello Carlos Drank,a,-

Ir Derby Carlos Uhlmann
Ary João Gruber Alfredo Rocha ;' Arnaldo Mayer Carlos Fernan�8 Luiz Demetrio 'Melechenko
Ana 'Quadros .

Afonso Castilho" Alfredo Tietz Carlos Groskcpf', ' D
'

, 'C;;' ,
...

- enizé Apsredda Bueno'
Àna M de Paula Flj!rrari

.

Afonso, ast�:n:o Alfredo Tietz CarIol' Jankowskf\ Dila Pacheco L. de Oliveira
Amauri ,Tomporowski / Afonso C �bhler - Agenor de FraDça Carlim Garlos Mertz \- OUson da Ros. Menezes
Amauri Tomporowski Afonso C,::;Kohler AdeJa'oa' S de Ola'vea'r. Carlos Rank (herdei;os) .

Cf, Dinoh Antonio ,)r,te
Adolfo Schmidt Afonso "Boge Antonio G08ig' :. Carlos RC'hrbacher , DiI.de d.a Rosa Mem:z;es
Adevete Alves de Souza AfoDSO:}R Wat-zko .e out'ros Antonio Novack.

"
.

f!:arlos Schwarz' Irmãos Dinor Bitericourtt
Antonio Scopél . AÍinof' Pereira Alcide Tavares Carlos Tomschitz , Dirce W. FriedriCh
.Arlindo Cordel'ro e outros A.li,to� Pereira Ad''el,'oa d'e Ol.'vel·ra Carlos To IIIach,itz

'
/

7 Divai,r das, Gr'aç�s Dlrscheabel
Alvaro Soares Machado Netto .t\Jinor Pereira Alberto Bonassoli

' Carolina Alve!t Viana Djalm8� Borges de Souza
. Achilles, S Silva jAntboio Ferraz Martin. Alzirino Alves de �Imeida Carolina Carvalho e outros' \ Dirce W. Friedrich
Ary Batistella " /' Antonio F Martins Antonieta Gosib '

_,
Casa da Crianca de Canoinhas \,Dirceu de Oliveira

�rn8ldo Pape 'I Antonio F Martins' Agenor Fabio Goml!8' Casemiro Alambeck' Divair Corte de Andrade
Arn.aldo Pape // _' Antonio. F Mardns .

Adelio Alves Pereira Casemira Schicolsk,i Schwartz ri'j.�lma .,José Adci·ano \.c..'
Arnaldo Pape· ,,/ Antonio F Martins Amadeu Colaço Castro J. João J. Pereira IDon,ldo S. Kruger
ArnaldD �ape fi' Amauri Tomporowski - AlwiD 'F G Beulke

. Catarina Poczapski Donàl�ino Sampaio
Agnese Dalpasquall." l - Alcide Finau Anto�io Machedo MSl!is8neiro Cecilia K. Màchado DODaltl'no Sampaio
Alice Alma Schwartz l.Iér:bert" Arnaldo Mayer Antonio Machado Msss8neiro ' Cdio Iachitzki Donaltin\ Sampaio
Alice Alma 'Schwart:d'Herbert' Arnaldo Mayer Antonio Colaço Celio Oscar R1'inert Dorival e 'Daniel G. Padilha
Alfredo, Marschall(!( Ary Corrfelsell . Antonio Domingue8 Centrais E. de /se. S/A CELESC Dulcinéia À-I?arecida Wendt

Angela M Barra ,i outros Agostinhó Bora Agenor Pereira Celso_ Glinski
.

Dubiela Kuc�ir Ltd�:
Alfredo Pinto 'Ui'balipa Antonio -José da Silva \ _ Ana 'Estér So�res Centro Espirita' Durval MachaliQ
Alvlno Scholz/' 'l'; Antonio de Olive-ira Aquiles Colaço Cerâmica S T, Colodell Ltda. . E. Kellner & Ci}" Ltda.

Alfredo

�os,;
nu Ántonio de Lima Arminda da Rocha 61mne Cerly Maria Muller E. Kellner &' Cia. Ltda.-

Ana Schol'
'I

Alvino Scholz Avelino Alves Mali8aneiro Cerila Terezi.!lha Groskopf Erwin Schwarz
•

Antoni,o. 'a�los Mor.eschi' !\.lvino Scholz 'Afonso Schick
. Cezario Wick 'E Kellner & Cia. Ltda.
c, 'E. KeUner & Cia. Ltda.AntoOlo Maron Becll Alice' Ribeiro Afonso Rohracber ia. Cat.· Telecomunicacões

Antonio Maron Becil Adir Ferreirá Adelaide Kava Cidval Francisco' Batista E. Kelrner & Cia. Ltdil.

AQtonio Maron Becil ' . Adevete A, de Souza Afoldo e Benedito T C Junior' Ctnthia Beatriz F Luiz (Continua Da próxima semana)
/.;

, � \
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Major Vieira

CORREIO DO NORTE 12-04-1975

Publicação /,Oficial da

Prefeitur Municipal ..
'

de
ao mês de" M A R ç O de, 1975Balancete da, RECEIT'

€ODIGOS

�eral, I Local
1.0.0.00
1.1.0.00

/ 1.1.1.00
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.30

1.1.2.00
1.1.2.10

1.1.2:20

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

1S
1.4.1.30 16
1.4.2.00 17
1.4.3.00 18

1.4.4.00
1.4.4.10 19

1.50.00
1.:S.1.00 20
1.5.2.00 21

22

, 1.-5.9.00
'1.5.9.20 23

24
1.5.9.90 25

2,(}.000
2.2.0.00
2.2.0.01 26

27

2.3.0.00
2.3.0.01 28

29
c

2.5.0.00
2.5.1.00

"- 2.5.1.20 30
2,5.1..30 31
2.5.1.40 32
2.5.1.50 33

34

DESIGNAÇAO
ARRECADADA

,A R E C E I T A Prevista Até o mês ,I 'Do mês I TO T AL
'v' CrI l1JrS Cri

======================�==============�

RECEITAS CORRENT��
Receita Tributária ' /'\.

,

IMPOSTOS \
"

01 Imposto Predial, \,
C2 Imposto Tereitorial Urbano \.
03 Imposto sobre Serviçol de Qualquer Naturez..

'4.000,00
2.500,00
500,00 6,42, 62,4856,06

TAXAS "

Taxa, pelo exercício do poder de polícia ..

04 Taxa de Licença e Filcalização ./0 Comêrcio e a Indú;t�ia
05 Taxa de Licença a Filcalização I/� Comércio Ambulant'\06 Taxa, de Licença e FiJcalização, sobee obrai \

3.024,10
16.08'-

3.024,10
16,08

12.000,00
100,00
100,00,

07
08

• 09
10

Taxa pela predação de .erviço.,
Taxa de Expediente
Taxa de Seevlçoe Urbano.
Taxa de ApreeDlão
Taxa de Alinhamento e Nivelamento

Contribuiçõe. de Melhoria
Taxa de Conlervação de Eltrada.

Receita Patrimonial
Paeticipaçõea e Dividendo.,

Receita Indudrial
Diveua. Receitai Industriaie

,

\
"

2.0pO;00
1.500,00

50,ço
50,0,

/

•

185,60 339,20153,60

'.

50,00 \.
\

100,00

400,00
\

�,
�,
\

Transferências Correntes
Participação em Tributo. Federai.

Cota-parte do Fundo de Participação dOI Municípiol . 70% 217.000;00
Cota.parte F, R. N. - 30% 11.700,00
Cota-parte da Taxa Rodoviária Uoica - 30% 840,00
Retorno do Imposto Territorial Rural 27.000.00
Retenção do Imposto dá Renda na Foote 50,00

\
't

2Q.656,13
\\

55.788,44

1.333,$8
39.071,66

35.132,31

1.333.58
37.699,82

:�
1.3�.1.84

\
\,

:\
,�

36.840,7\ 122.8�7,24
t.,

.

'\

Parti�ipação em Tributo. Edaduai.

Participação no Imposte sobre Circulação de Mercadoria. 480.000.00
\

86.006,51

Receita. Diyer.a.
Multa.
Indeniaeçõee e Re.tituiçõe.
Cobran,ça , da 'Dívida Ativa

1.500,00
100,00

12.500,00

Outra. Receita. Diver.a.
Receita. de Cemitério.
Conteibuicõea Compul.ória. de Previdência Social
Outra. Receitai

52,80
'

158,40
�
\

500,00 105.60
500,00 .

2.000,00
----

767.040,00 160.487,48 62.1j;3,70 222.641,18
'-.Total' da. Receitai Correntel

RECEITAS DE CAPITAL
Operaçõe. de Crédito

Emprêstimoe a curto prazo
Empréltimo. a' longo prazo

\
Alienação de Ben. M6vei. e Im6vei.

Alieoação de Bem M6vei.
Alienaçãó de Bem Im6vei.

/

100;00
250,00

I
'

I

200,00
100,0'0

Transferências. de 'Capital
Participação em Tributol Federai.

Cnta-parte do Fundo de Participação dOI Munioípica- 30%
Cote-parte do Fundo Rodoviário Nacíonel - '70%
Cota-parte do Imposte Unico sohre Energia Elétrica
Cote-parte do Imposto Unico sobre Minerai. do Paí.
Cota-parte Taxa Rodoviária Unica • 70%

2.5.3.00 COllltribuiçõe.
2.5.3.90 / 35 Auxilio. da União

36 Auxílio. do ,E.tado

Total dai Receita. de Capital
Total da Receita Orçamentária

Extra-Orçamentária I

37 Contribuiçõea de Previdência Social - INPS
38 Diveua.,·

-

93.000,-60
/

15.056,70 8.852,63 23.909,33
27.000,00

50,00
200,00 133,71 133,71

1.960,00,

100,00
4�OOO.00

167.310.00 1,5.190,41 8852.63 24.043,04
935.000,00 175.677.89 71.006,33 246.68-11,22

14.000.00 2.227,97 1.489,59 3.717,56
1.000,00

950,�00,00 177 905.86 72.495.92 250.401.78

3,788,44
68.934,72

323.124,94

TOTAL DAd RECEITAS
)

:/Saldo, do esercíeío anterior
l

ElE'
Caixa

m Bancos
m poder de relponlávei.

TOTAL GERAL

Major Vieira, 3l de março de 1975',

Reinaldo Crestani Contador Victor Borges • Prefeito Municipal

Lei 0.0 361 de 18 de marco de 1975
.

Suplemenia dotação do orçamento vigente
e abre crédito especial por conta do saldo

oriundo do exercício de 1974.

VICTOR BORGES, Prefeito Municipal de Ma
jor Vieira,' Estado de Santa Catarina, faz, saber' que

( a Câmara Municipal aprovou e, eu sancronc a

seguinte
L E I:

Art. 1°.) - Fica suplementada por conta do
saldo oriundo do exercício de 1974, a seguinte do
tação do orçamento vigente:

SERVIÇOS URBANOS

3315·162- Máquinas, motores e

aparelhos

TOTAL da SUPLEMENTAÇÃO

Cr$ 5.500,00

Cr$ 5.50'0.00
)

Art. 12°) • Igualmente fica aberto um crédito
I

especial por conta do saldo do exercício de 1974,
Da ímportâncía de Cr$ 17.760,00, destinado a fazer
face as seguintes despesas:

s] - Vencimentos do auxiliar de
Contabilidade

\,

':;. \

Art. \3°.) • As despesas decorrentes da presente
lei correrão à conta da dotação 1310-099 do

orçamento '. vigente. •
Art. 4°.� - Esta lei entrará em vigor Da data

de ,sua publicação, revogadas as disposições em

coutrárío.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 25 de
março de 1975. I '

D) - Victor Borg�s
Prefeito Municipal

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

a) - Jair Dlrchoabel
Secretário

Cr$ 14.400,00

bD • Encarregado apreeosão
animaIs soltos ' Cr$ 960,00

c� - TV Co!igadas Canal/3-
(Convênío]

TOTAL no CRÉDITO ESPECIAL

Cr$ 2.400,00

Cr$ 17.760,00

Art. 3°.� • E�t8 Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário. '

Prefeitura Munícípal de M6jor Vieira, 18 de
março de 1975.

a) - Victor Borges
Prefeito Municipal

Registrada e publicada 8, presente Lei na Secrdaria
Municipal Da' mesma data.

a) - Jelr Dlrschoebel
,

Secretário

Lei n. 362 de 25 de marco de 1915
.

Concede ajuda de custas DO

transporte de alunos

\ VICTOR BORGES, Prefeito Mnnicipal de Ma-

'�or Vieira,' Estado de Santa ,Catarina, faz saber que
8. Câmara Municipal decretou e, eu sanciono a

s��uinte
'\ L E I:

\ Art. 1°.) - Fica coocedida uma ajuda de custas
no transporte de. alunos residentes nas divisas dos
municípios de Major Vieira-Canoinhas, das localida
des d'!,! Palmítal e Salseíro, que frequentam as aulas
Da Es�ola eBá&ica Luiz �veb deeta cidade.

,

Art. 2°.) - A ajuda de custas a que se reporta
o artigq anterior aerá no valor de Cr$ 300,00 Gtre
zentos druzeirosD por mês, paga ao' proprtetárto do
veiculo que estiver transportaodo 08 alunes e terá
sua vigêQcia durante o ano letivo de f975.

,

-
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WilsonAntonio focalizando ...
I

TESTES •••
A CASAN já 'está realizando testes na rede de distribuição de

água tratada, Em diversos pontos da cidade houve vazameutos. No entan
to, ninguém pode reclamar por falta de água, Quando chega as épocas
'de secas, falta água em muitos

.

locais da cidade. Inclusive devemos nos

conseíentízar de que, teste é teste, pois se não fosse assín, a CASAN já
teria ligado a rede domiciliar, e soltado a água sem se importar com os

danos. E preferível falhar no teste, 'do que depois da coaelusão de todas
as obras. Meus parabéns a CASAN,. pela atitude tomada, aãm de evitar
males tutueos. FaleíI

PRESIDENTE DO IRASe •••
'

A churrascada em homenagem ao Presidente do IRASC, sr.
Benedito Therézio de Carvalho Netto, realizada no dia quatro" teve uma
afluência enorme de correligionários e amigos de tedoa os munícípíos
vizinhos. As dependências da Sede Social do Clube de Bolão Democrata
até o nome do elub vem a calhar - foi pequena para abrigar tanta gente.
Saltante-se ainda, que, 8 reíerída lede é enorme.

NOVO PRESIDENTE J)" C I( T . • •
.

Em recente reunião do' Conselho A(uiJicipal de Trânsito, foi
eleito Presidente da entidade, o dinâmico advogado Dr. Antonio Wein
furter. Terá uma pesada tarefa pela, frente. mas envio votos de sucesso.

AMPLA BIUNE.SE •••

Beuníu-se no último dia 7, na cidade de Itaiópolis, tendo como
anfitrião o Prefeito Municipal daquela cidade, sr, Eduardo Kaszmíerczak,
a Associação dos Municípios do Planalto Norte Oatarinense - AMPLA.
Diversos assuntos da região planaltína foram aprésentados para aprova
ção, e encaminhamento aos orgãos competentes,

ANIVERSÁRIO... "

.

Domingo último li localidade do Pinho, em Três Barras, foi o
'

palco de uma" churrascada; pela passagem de mais um ano de vida, do
conceituado comerciante IONE CYRIACO DE SOUZA. Autoridades e

amigos do aniversariante compareceram em massa.

Atravéz da coluna, envio os meus parabéns.

\
' �ASAHENTOS. • •

.

Hoje estarão se unindo pelo casameutó, os jovens José
Szewczuck e Josefina de Fátimá Mazorovicz, Ele filho do casal Paulo
(Veronica) Szewczuk, e ela do casal Romão (Michalina) Mazoroviez.
Também hoje na Igreja São .João Batista, às 17 horas, eatarão dando o

sim, os jovens Eraldo Costa e Ursula Frohener. Ele filho do casal Va
lentin (Elízabeth) Costa, e ela do casal Eurico João (Alvina) Frohener.
Cumprimentos elusívos aos novos casais tresbarrenses, e votos de
multas felieidades.

'

NASCIMENTO. ..
'

Engalanado o lar do casal Clodoveu José Berni (Eliana) Cassanta,
com o nascimento de .um menino, que levou o nome de EDUARDO. Ao
"casal - muito relacionado em Três Barra� - os n08SOS Parabéns.

,
,

DICA DE DISCO - já .deí tantas dicalil de discos para a ju
ventude, hoje' darei à Velha Guarda: TOlltl\(Y GARRET - The 50 Guítars,
Aliás, quero salientar que não é um disco, só. São quatro. Um de mú
sica espanhola, um de música italiana, um de música mexicana \

e outro
geral, no entanto, recomendo em especial o I italiano. Destes é o melhor.
Logícamente depende também, do gosto de cada um. Cltei o italiano
porque foi o que mais gostei.

Até a próxima gente,. e obrigado pelo apoio que venho
recebendo de vocês.

-
- CONVITE

A Comunidade Evan'gélica Luterana de Cenolnhes convida a

V. Se, e Exme, Família à participar da Fest� que fará pro
mover dia 20 de abril," em 'sues dependências.
NOTA: não percam día 19, véspera da festa, a partir das

18,30 horas, a tradlclonel canja de galinha.
Pelo seu comparecimento antecipadamente agradece' {

a Diretoria

Convite Agradecimento-

A Dirétoria e Crianças do Lar de Jesus tem o praur de
'convidar' todas as senhora� e senhOf'itas 'Para o saboroso
cuté que ofsrfce,õo hoie à ,tarde.

A· renda será lIPlicada em roupas de' cama.

Outrossim, vem de (público
-

agradicer íl valiosa campanha
,ealizada nos bairros da Piedade e Alto das Palmeiras pela
Juventude Católica' da Piedade - JUCAPI • po, ocasião
da semana da Páscoa.

'Também agradec6m ao Clube do Sigilo a valiosá
I contribuição oferecida para, aquisição de matelÍal escola,.'

A todos o eterno reconhecimento e que Deus lhes pague.

No ta s.
,

Esparsas
* O, industrial sr. Clemente

Dambroskí, festejando seu

aníversârto, reuniu SI!Ulí inúme
ros amigos para uma grande
churrascada, em uma de suas

.fazendas, em Major Vieira,
sâbabc- último.

� E falando em aniversário,
,.

� o sr. Francisco Bechel,
:completará setantão, domingo,
Qia 20 do corrente.

'* Uma grande' exposíção: de
suínos e agro-Industrtal

será realizada em Videira, dias
20 e 21 do corrente. Uma boa
oportunidade para a compre
de bons reprodutores, com

vistas ao fomento da suíno
cultura em 'nosso munícípío,

* Mais um conjunto de

apartamento deverá ser

construido em nossa cidade,
agora bem no centro.

* Estiveram em Florianópolis
os srs. dr. Saulo Carval)hq,

Luiz 'Fernando Freitas, Oldemar
Mussi e Hugo Peixoto.

. * O er, Achio Tak.hashy
ofereceu uma boa churras

cada 80 pessoal da Prefeitura.
responaâveís por melhorres em

sua região", ali eompareéendo
trabalhadores, chefes de serviço, '

Prefeito e Vice. Na oportuni
dade foi cantado «parabéns
prá você» a sua jovem esposa,
aniversariando-se naquele dia.
O acontecimento ocorreu sábado
à tarde no seu' sitio em

Paciência.

, * Também o sr. ,Therézio
N .. tto

\
foi homensgeado

com mais um churrasco, sábado
último, por �eus amigos em

. Major Vieira.
_

* Encontra-se na capital,
desde 5.8 feira, o prefeito

Municipal sr, Alfredo de Oli
veira Garcindo, afim de manter
contato com todo o secretariado
i outras á::-eas do novo governo.

*- Ainda nó corrente mês
S,erá inaugurada a eletrifi

cação rUfaI-' na localidade de

Caraguatá. e Fartura, um.

grande conquista das aludidas
localidades. A linha prosseguirá
até atingir Lageado, em Felipe
Schmidt, afim de atender o

muni�ipio d!! Irineópolis.· Se
gundo informes mais de cem.
ligações já foram solicitadfls ,na

vila de Fartura, um excelente
índice, sem dúvida.

,* Sob a presidência do Pre-
,feito sr: Lidio Seccon, 8

ANIPLA reuniu·se segunda-fei
ra última em Itai6polis, tendo
como

. assunto principal o

movhnento econômico, já
iniciado.

. . ... .. .. .. .. .. .. .. . .. ..�
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.
de produtos . de utilidade para o seu lar.
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Garantimos o que vendemos e ,damos completa assistência técnica.

I:�::·I:Visite as Lojas' M E R H Y - S E L E ,M E e (ompre os melhores artigos pelos menores preços •
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Colégio Comercial

EDITAL
O Diretor do Colégio Comercial de Canqi6hás/ sólicita a

presença das pesspss abaixo relacionad.s,/�na secretaria do
Colégio, afim de tratarem de", assuA'tos referentes ao

,DIPLOMA; os mesmos deverão apr;j�tar os seguintes, do-:
cumentos: Título de Eleitor, e rertific�do Militar:

Ad_ão Crispim Straube

'fiT
d
ci Autea Dal/a Barba Silva, '

Alinor Dzumann. . ,Ma,ia de Fátima Adur
Alceu .Tomporoskz ,/ Maria de Lourdes Cubas
Ant�ntO O.va"d� D�v.et /,' Maris Stela Co.lodel
Cleia Marta (Irintein

I' Orlando Müller
Celso Clodooen Scopel / Otto Klosterhof JuniorCarlos IJ.lbe�to �tettetfl . Rogério Bastos -Ó:

Du?c�nézll: Silueira I

Solange Maria Metzger
Dejair Stl.va. " Sérgio Djalma Zawadzki
Edgar Luiz WtSlfhne�kt Sonia Léa Coutinho Pieczarka
El.Dlr 'C?rlos. Stf/skovtan Terezinha de Luca
Gilda d A'lU1n;1 Fonseca Udilce Inez Maschio
Hf1;rf!ldo Car s Koepp Arsula Anita O. Hor1)schuch
Hélie Dora

.

(
Luiz Antonio Stockler Pinto

Ja'!,ete ria Lucas Nilse Maria' Prim
Joao A 'gusto Siems
Lucy Inez Schimtt
Leoni Almeida Oliveira

de

Zalden E_ Seleme
Diretor

'

da Semana-A niversariantes
DI,a,12 - Os srs.: Modesto
Zanioto e, Adilson Voigt; o

jovem Helton Nacit Seleme.
Ola 14 - A sra, Elmy esp,
do sr, Mario' Mayer; o sr.

Julio Rudey; as srtas.: Be»
renice Mari Souza e Anto
ninha Bernadete Mendes.
Ola 15 - A sra. Marlene
esp. do sr Fernando' Rocha;
.os srs. Darci Silveira e Ven
do/in Ml'tzger; a S7 ta. Edinir
Leoni y(Jgt;, P [ooem.

Zigmundo Preissler.
Ola 16 - o senhor Alberto
Wardenski.
Ola 17 - o

I senhor Marcos
Wunderlich; a srta. Marly,
Aparecida Mâron Becil.
Ola 18 - os srs.; Ingo Rol!
Siems e Carlos Benkendort
Junior,' .o [ooem Pedro An.
tonio Vepech.

'

J

Aos aniversariantes nossos
, cumprimentos.,

Prefeitura

Posto de
Municipal de Canoinhas

Inseminação Artificial
APre eitura /' Municipal de Canoinhas comunica

aos senhores c 'adores de gado bovino que já se _enio'n
tra em pleno fu ionamento o serviçq de INS,li;M'fNAÇA(i)"
ARTIFICIAL em ,onvênio com o t(PROCI-A�, Secretaria
da Agricultura. .' //",,-
.' A INSEMINAÇh� ARTIFIGIÁi�, método modex:no

utilizado para' melhorame.n�toh,d<fs rebanhos, através eia
utilização de «semeo» de.-? . 'celente qualidade, é recomen

dado. a todos aqu�l��ç,que ueiram obter produtos que
valOrIzem a sua cna.çao. .

. �f'( .

' ,

Para r�céber a visita
.

do ",Inse�ina.dor em sua

proprieda�,j'/� criaclor deverá �oli'e!tar informações na

Prefeit.'P'1t Municipal � (setor de Insemi�ação Artificial),

�a#'Paula Pereira, (Prédio Trevisani).' .,

Canoinhas, 09 de abril de :t975

José Bonifácio Furtado - Dir. Adminiatrativo
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