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Causas' célebres
Enéas

, ,Ai.f)aná2io
Emprestou-me o Dr. Moacyr Budant um livro

deveras curioso, verdadeira raridade bibliográfica de
Inestimável valor, editado em Lisboa, pela e Typographíada CampanhiaNacional Editoras.no longinquo ano de 1898.

Trata-se das "Causas Célebres Brasíleíras», de
autoria do Bacharel Alberto de Carvalho, advogado nos
auditórios da Capital Federal, reunindo vários trabalhos
por ele denominados "estudos de Direito Criminal'
aplicado».

A obra contém uma síntese de diversos casos
criminais julgados pelo Tribunal do Júri dÓ, Rio de
Janeiro, desde a fase inicial dos respectivos processosaté os debates ,perante o colegiado popular, nos tempos
em que a generalidade dos crimes era apreciada pelo
mesmo. Por essa razão ali aparecem crimes cometidos
por meio da imprensa, casos de falsidade, esterilizaçãofeminina e outros, incluindo alguns homicídios nas mais
diversas circunstâncias.

,

A leitura do, livro revela que, em alguns aspec
tos, a acusação e a defesa perante o Júri são ainda muito
semelhantes nos dias de hoje aos daquele tempo. Assim,
por exemplo, no que concerne às teses 'defeaaívas, a
legitima defesa, a perturbação dos sentidos (hoje cha-

,
mada «violenta emoção») ea ausêneíade voluataríedade
já eram, como atualmente, as preferidas.

Os recursos usados também não diferem muito.
As «táticas» e as «técnicas» de que as partes lançavam
mão não se afastam multo do que se verifica nos'
julgamentos modernos, exceto no sentido de que nestes,
últimos. há uma tendência para conduzir o debate para
um terreno mais técníco, - escapando aos argumentes
dramáticos, especialmente no que respeita aos apelos
cada vez mais constantes à .Medíeíne Legal e outras
ciências afins.

Num ponto, entretando, o Júri perde em muito
para- o antigo: o linguajar. De fato, - e esse livro é
prova disso, - os contendores de antanho se esmera
vam no uso de uma linguagem elegante, cheia de cons
truções embelezadoras, fértil em metáforas e citações
que denotavam grandes, culturas. Era, assim, um espe
táculo mais bonito para os expectadores, embora de
duvidosa valia para os julgadores. Hoje, o debate é
mais claro e direto, por isso maís inteligível, o que
sem dúvida contribui para julgamentos mais corretos.

De qualquer forma, nestes ou naqueles tempos, o Júri
mostra uma Justiça viva, movimentada, aproximada do
povo e das suas raizes. E lamentável que livros desse tipo
estejam se tornando cada vez mais raros. Exceto algu
mas obras de ROMEIRO NETO, SERRANO NEVES e

poucos outros, os casos judiciais ,de hoje, uma vez
ifindos, vão dormir nos, arquivos empceirados sem a

universínalízação do livro. Não sei se isso retrata uma
decadência da centenária instituição do Júri ou se Ó
sistema moderno de vida não permite que os causídicos

,

publiquem 08 seus trabalhos. O que é, uma pena, .poís
os nOSS08 sucessores hão de ter, nesse particular, uma \

terrivel .sensação de vazio que não corresponde à
rêalídade.

Vem ligações
da

, ,

ai' as

domiciliares ,

agua
IJá acertada a data dá f�stiva inauguração do

serviço de/abastecimento de água de nossa cidade. uma

grande pónquista desde há muit� reclamada e somente
agora reaLí.zada . Assim. o sr., Prefei to Municipal.
quando de sua última estada em Florianópolis. acertou
cbm o Go.ernador Antonio Carlos Konder Reis. a data
do dia 14 de junho próximo. sãbado. para a aludida
inauguração.

Agora urge que todos os usuários do grande be
nefício atendam a solicitação da CASAN. fornecendo os
dados necessários de suas residências. afim de que
tudo fj que completamente concl-uido naquela data.

O Escritório da CASAN já está definitivamente
instalado no Edifício Knorek , à Rua Major Vieira.' em
frente a F:irma Mussi. a disposição de tOd�s. àquele fim.

do Agiplan'
.o Prefeitovisitam'

, Acompanhados do dr. Vastle Poppa - Coordenador
local do AGIPLAN, estiveram no Gabinete do Pr e re í.t o
Municipal Alfredo de Oliveira Garcindo. os agrônomos,

dr. Osvaldo Siqueira - Coordenaqor da Batata em âmbito
Nacional. sediado em Bras

í

Lí.a e o dr. Odone Bertoncini
novo agrônomo da entidade. agora lotado em rics sa cidade.

'NoSsos votos de boas vindas e estada.

Ano XXVIII - CanoiAhas .. Santa Catarina,
-
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'Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
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Prefeito de
dica�ões no

,

Canoinhas
setor de

Fpolis. 17/04/75.
Foi r eceb'í do pelo Gover-

nador Konder Reis. o Pre
feito Alfredo de Oliveira
Garcindo. de Canoinhas que,
em rápido contato com o

Chefe do Executivo. p�ei
teou a pavimentação da
rodovia que liga seu muni
cípio a Mafra. numá exten
ção de 54 quilômetros. O
Governador Antonio Carlos
Konder Reis condicionou
não só a realização desta
.obra , bem como a pavimen
tação de acessos à sede do
municípiO de Canoinhas.
ao empréstimo externo que
o Governo está empenhado
em obter. no valor de 200
milhões de dólares. desti
nados ao setor rodoviár io
catarinense. I
Durante a audiência. o

Chefe do Executivo asse
gurou uma visita a caner-

Sra. Maria Consuelo
Cosia de Oliveira
;: Dona Elinbs ;:

- '

Entre a, alegria de todos
os seus familiares, temos a

satisfação de registrar mais
um aníversárto da veneranda
senhora MARIA CONSUELO
COSTA DE OLIVE1RA, viúva
do saudoso médico dr. Os
valdo de Oliveira, ocorrido
ontem. Bast�nte lúcida e dts
posta, nos seus 80 anos, as
famílias Oliveira e Costa se
reunirão hoje para um al-
moço alusivo.

.

Nossos melhores
cumprimentos.

Em 1920 chegamos a Csnoinhas, vindos
de Jauguá. mês de abril.

Meu primeiro contato com o povo se deu
} por ocasião da missa grande no domingo se

guinte. Creio que elá se realizava às .9,30, n8

histórica eepehnhs de Santa Cruz. Pobrezinha,
mas muito limpinha e arrumadinha.

\ .

Antes da missa havia o catecismo para a

gurizada. Entre seu término e o comece. da
missa uma pequena pausa para \ Frei Menandro
se paramentar na sacristia. Saiam todos para
voltar p- uco depois. Atraz de mim Beppo Fe
dalto 8togredôu-m'e: Não sais, que não p@ga
lugar! Sai, acompanhei o bosbotão da gurizada.
Já havia feito ligeira amizade com os Fedaltos.
A nossa chegada na pstação de Canoinhaii pa
pai contratara com o Irmão de dooa Vitória,
mãe de Beppo, (alguém embarcava e 8 familia
estava lá), o transporte dos trens mais neces

sá'rios, que vinham conosco, despachedos como
encomenda.

O tio (ie Beppo, ignorando [lossa origem
italiana, falou nessa' lingua: cOtimo! Vou pegar
uni dinheiros graúdos desse barriga-verde cheio
da gaita!» Papai retrucou, o tio cobrou só o

justo e ali mesmo nasceu à nossa primeira
velha amizade.

Depois veio a festa da Santa Cruz" a S
de maio, padroeira da Capela e Paróquia.

De Jaraguá trazia os eredenciaís de sa

cristão - aprendiz - de ajudar missa e de
�ºnto engajei no grupo, do qual fazia parte o

Afonso Kohler. Pelo menos .desse me .lembro.
Um deslumbramento para mim o Que vi \

então na novena e na festa. Em Jaraguá não
se usaVa assim. O feliteiro daquele ano era o

sr, Pavão, escolhido para o ano seguinte o sr..

Rodolfo Olsen,
'

A noitinha saia a 'procissão com os an

dores, parece-me, que da Coletoria do sr. Ne
nê Ferreira, hoje Procopiak. Luziam os fogos,
líndos fogos im portados da afamada fábrica de
Aníbal Paiva & Cia., de Paransguá, que con

soante sua natureza; incendíendo- se, subiu aos
, ares.

Uma noite vi Frei Menandro nervoso, na

frente da igrejinha ao pé do alto coqueiro.

traz reitin
transportes
nhas em meados de junho
vindouro oportunidade em

que' manterá contatos na
área político-administ�a
tiva com dirigentes da
ARENA local e. proveve.t
mente •. presidir� o ato
inaugural do sistema de
abastecimento de água da
cidade. implantado pela
CASAN.

De outra parte. o Gover
nador Antonio Car19s Kon�
der Reis informou que es

tará em Porto União no/dia
2 de maio próximo. parti
c

í

pando de reunião especiai
da Associação dos Municí
pios do Planalto Norte -

AMPLA que congrega 9
mUIÍic�pi,os da região -8 é
presidida pelo Prefeito

I Lidio Seccon. de Monte
I Castelo.

Canoinhas
Frei Aurélio Siul;eer

Que havia? Eu trançava lá de baixo para cima,
de cima lá para baixo.

-

. Já sabia .. que a procissão ia demorar.
Não esperei, subi. Ai elttava a razão dos abor
recimentos do \sr. vígárto, A novena ia entrai
tarde. E porque? 'O. ·feliteiros não se contenta
vam apenas com os estrondosos foguetes, 08

foguetes de chuvas de prata de miloutres cores.

Naquele noite, tàLvez por iniciativa do noveneiro,
os andores vinham sob um mar de cores dos
fogos- de Bengala. Desci rapidamente. Achava

- tudo maravilboso. Foguetes de tiro, fogos de
mil cores no ar, mil cores iluminando os santos,

�

A novena mexia com o povo todo. Era
muito bem frequentada.

Mais tarde, em indagações sociológicas,'
dei-me conta de que apesar de Canoinhall da
quela época sofrer enorme influência germânica
(as bmtlias eram, daquela origem, vindas de
São Bento)" alemão o estimado vigário, prati
camente o comércio todo, exceção dos .nego-

.

ciantes Antonio Elial, Braguínha e Machado na

farmácia, a novena era tipicamente de colorido
'brasileiro: as primeiras íavocações, o Amado
Jesus, José e Maria, a ladainha de Nossa
Senhora, digo no esquema e músíce,

Donde tudo isso? Ao influência que vinha
ou tinha vindo da serra,

No eoro o grupo de- moças da soeíedade:
Emilia e Bela Kohler, a Ehlke, as Bompeixes,
a Julieta Budant, as' duas Ferreiras, e outras
méis que então me eram desconhecidas. Canta
vam bem e com muito entusiasmo.

Dali se descia' ao Salão Schiessel, onde
decorria o leilão entremeiado de danças.

No domingo, dia da. festa, havia a missa
solene e' ao final o sorteio do festeiro do aDO

seguinte. 'Coube ao Rodolfo Olsen.
Ã noitinha, em prestito, levamos • ban- I

deira, insígnia de seu. cargo. Morava na atual
Farmácia Machado.

Não esquecendo: havia banda de mús,ica.
Ela. estava presente,
ORI.: Reproduzido a pedido, em homenagem a Santa

Cruz de Canoinh•., a D08la Padroeira, cuja r.lta
Icrá. dia 3, Feriado MunicipaL j

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empresa Industrial' e COlIJercil1 rOCK S.4.
c. G. G. 83.188.219/0001-93

Senhores Acionistas:
Atendendo as disposiçõesde/submeter à sua apreciação, o

Lucros e Perdas, correspondente
dezembro de 1914.

Dada a expansão que so reu a Empresa no último período cum-

pre-nos acrescentar as seguintes nformações: -

1. Alteraçio da forma Joriea '_
Conforme arquivamento na Junta Comercial do Estado de Santa

Catarina em 11 de julho de ]974 a' empresa passou a Sociedade Anonima,
tendo em vista vantagens de cr scimento e expansão, assím- como vanta
gens fiscais e de ordem interna
2. Aumento de Capital

.

. .

Em Assembléia Geral Extraordinária de 29 de' julho de 1974, o
capital social foi elevado para r' 2.450.000,UO (dois milhões, quatroc�ntos
e cinquenta mil cruzeiros) com, roveitamento dos Fundos �e Reserva lIvres.

3. Venda_ '
I

.

l-
As vendas apresent am um aumento de 24,7% em relação a

igual período do ano anterio .

4. Investimento_
'

.

Com a criação da f lial "PINARÉ,. no município de Cruz Machado,
Estado do Paraná, a empres adquiriu uma unidade de desdobro de toros,
instalada e Iuneíonanrto, o q e garante auto suãcíencía de matéria prima
para mais de cinco anos,
5. Participaçio

»

O grupo «Fuck» par�lclpa das seguintes firmas:
. FORMASA - Forne edora de Madeiras S.A.

Tagu - Cruz Machado - Est. do Paraná
TRANSPORTADOR FUCK LTDA.

Oanoh has - Santa Catarina

gais e estatutárias, temos a satisfação
alançn Geral e o Demonstrativo de
exercício social encerrado em 31 de

6. Filial Centro
. '.

No presente exercí io foi criado a «FILIAL - CENTRO» cujo
objetivo é explorar o comércio de Materiais p/Oonstrução e Adubos e� Geral.

7. Agradeeimento_
A Diretoria sente-se no dever de agradecer aos que colaboraram

por mais um ano de grandes prosperidades; Funcionários, Representantes,
Fornecedores, Amigos, Bancol ' Clientes, cujo destaque especial 'se faz ao

Banco do Brasil S.A. ,

. Csnoinhas, 1 de março de 1975.
-

A DIRETORIA

Balanço O.r I Encerrado em 31 de
dez. bro de 1974:

,A T I V O
- DISPONlvEL '

Caixa e Bancos' t
REALIZAVEL A

CURtO
PRAZO

Devedores p/Dupls. ontas Oorrentes
e E!itoques '

REALIZAVEL A

LON10
PR.AZO

Reflorestamento '

IMOBILIZADO '

Imóveis, Construções Máquina!!, Equipamentos
e Ferramentas, Veic los, Móveis e Utensílios
e Aplicações Finance res

COMPENSAÇAo
Bancos títulos em

261.871,62

4.115,212,31

233,680,59

8.934.488,34

587.763,21 .

9.133.016,07do Ativo

SS I V O
EXIGIVEL

Fornecedores, Desp. Di ridas, Contas Corren
tes, Bancos c/Emprésti�os, Bcos. Tit. Desc,

NAo EXIGtVEL
'. \
\,

Cap�trd, Fundo Deprecia�ão, FUQdo p/A.umen,to\
.Capital, Reservas p/�an tenção Cap. Giro,
Correção Mo�etária; Res rva Legal, Fundo
Social e Saldo a Dísposiç o Assemb!éia

COMPENSAÇAo
.

\. Titulos em Cobrsnça
'

Total do

3.616.394,96

4.928.857,90

587.763,21
9,133016,07

,

Demonstrativo \ de Resultados
"

DÉ .• TO
Despesas Financeiras, c/Vendas, I�postos, Pessoal,

. comunicacão, fabricação, trans.po te, loja, Posto,
Depreciações, Reserva Legal, Fu do Social, s,aldo 8

Di_sposiç'ão da Assembléia
.

C-RÉ
Lucro Bruto deste Exercicio I! 366 124,89

Canoinhas, 31 de de 1974
,

Fábio Nabor uck Dir. Adminiatratiyo
:Niceto O_ma1'i Fuck Dir. Comercial
Luiz Fernand, Fuck - Dir. Técnico
Fábio Nabor uu CHefie n.� 7267

Parecer do C nselho Fiscal
Nós abaixo a�sin8dos, IDe bros do Conselho Fiscal da

Emnres. Industrial e Comercial uck S.A., tendo examinado o

rela"tório; o Balanço e o Oemonstr tivo de Resultados relativos
ao exercido encerrado em 31 de ezembro de 1974, são de pa-

\
recer que os mesmos foram elaborados de acordo com as normas

contábeiL!J e legais. e devem ser aprovada!! pelos senhore,s Àcionistas.

C.noinhas, 31 ,de dezembro de 1974.

Sérgio Alexandre de Oliveira Ary Paulo Wie.e
Franciaco Wilmar Friedrich

11.366.124.89

•

Japonês Hashua 230

por Fotocópia Cr$ 1,QO
Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) - CaDtinhas

Anive1rsarianJes da Semana
sri». Irene Reesler; os jovens:
Haroldo Carlos Koepp ., lai1
Pedro Mendes.
Ola 9 '" os srs.: Gilberto Iã
tzmann e Luiz Krügwer; a

srta. Karel Peixoto.
Aos aniuersariantés, nossos

cumprimentos.

Dia 26 • o sr. 'Fernando
Prelberger; o jovem, Wilson
Friedmann; o menino Roberto
Car los . filho do sr. Moisés
Borges de . Souza.

Dia 27 - a srta. Mi,iam
Damaso da Silueira; o jovem
João Roque Padilha.

Dia 28 - a sra; Lurdes esp,
do sr. Miguel Tokarski; DTa.
Yeda Lüaa Pereira residente
em Florianópolis; a srte. E/ri
Loeffler; sr. Paulo Neuburger;
o [ouem Lauro Prust; o me

nino Osvaldo filho do senhor
Aloisio Partala:

'

Dia 29 • os S'l'S.: Leopoldo
Pereira Oficial do Registro
Civil em Bela l-'ista do Tol
do e Darcy Wiese.
Dia 30 - a sra. Clara esp.
do sr. Osvaldo Silveira; o sr.

Ernesto Noenberg,
Dia 1.<> de maio - a senhora
Lurde s esposa do sr. Aloadr
Fedalto; a srta. Marise Mar..
ta Iêudolr.
Dia 2 - a sra. Izolde esposa
do sr. Aluino Frantz; o [ooem
Itamar Frederico Koepp.
Dia 3 - a sra. Anna Zélia
tSp. do sr. João B. Ruthes;
os srs.: Antonio Grosskópr e

re-lix da Costa Gomes,' os

[ooens: Luiz Rogério Michel
e Valdecir E/vis Nouak; o

menino Giooani filho do sr.

Civil

IS
Registro
EDIT

ANTONIO WILS
Oficial do Cartório do Registro
Civil do Município de Tr�. Bar
ras, Comarca de Can inhae, Estado.
de Sant!1 Catarina. !

Faz saber que pr tendem casar:

cABRAAO DOM NGUES DE
OLIVEIRA» com «MARGARI
DA ROSELI WE�KE».
Ele, natural

deSf.e
Estado, nas

cido em Hercili6p Iie, no dia 31,
de dezembro de 953, lavrador,

J solteiro. domicilisjio e residente
oeste Município,

filhO'
de Antooio

Dominguel de O iveira e Maria
Josefa Rodrigues. '

Ela, oatural d,ate Estado. nas
cida em Três Sa,ras no. di. 22
de jõlho de 1952, doméstica,

. solteira, domicilIada e resideote
em Tr�!1 Barra}! filha de João
Maria Welke el Maria da Luz de
Oliveira Welke 1

Três Barras, 13 de março de 1975

«ARISTIDE�? RIBEIROS FER
REIRA» coo{ «ZEZA DO CAR·
MO

GONÇtLVESlt.Ele, oatura.' deate Ea.tado oascidoem Três Ba ras no dia 27 de julho
de 1954, opfrário. solteiro, domi
ciliado e re.'dente em Três B9rra"
filho c!e

F1DCiaco
Walter

Ferr�j.rae Natalia ibeiro Ferreira.
'I.

Ela, na ural dest" Eatado,
nalCida em Trêi Barras no dia
27 "'e

jUlhj
d� 1958, domélltica,

solteira, d miciliada e residente
em Três 'artal, filha de José
Gonçalves Cordeiro ce Adelaide
Alves Gon alves.

.

Apresto 'arem 08 documentos'
exigidos p�lo Ç6digo Civil, art"
180. Se alf.uém tiver conhecimeo.
to de exi8fir algum impe!iimento
legal" acusp-o para fios de direito.

Três Ba1t9s, 04 de abril de 1975.

ANTONIO WILSON WIESE
Ofidal do Registro Civil

I �

I

João Dirschnabel.
Dia 4 - a sre. Olga esp. do
sr. Pedro Tokarski; os ers.:

Ubaldo R. da Silva e Osoal
do Cidras; O jovem, Pedro
Schulka.
Dia' 5 .. o jovem Valni: E/cio
Novak. I

Dia ,6 .1 a sra. Zilâ« Voigt
Fernanâes res. em Curitiba.
Dia 7 - a sra. Hillda esposa

1

do sr. Gustavo Thiem; o sr.

Aloino Boiaut; a 'srtq,. Lau ..

rici Tremei; a menina Maria
filha do sr. Ananias . Petrint
chuk.
Dia 8 . (JS sis.: Roberto Rotu
bacher . e Glauco /. Bueno; a

NASCIMENTO
Em festas O lar do casal

Sadi (Maria Herta) Tadra
com o nascimento das gêmeas
CÉRlS KARINE e ANA
CAR.,L.4, ocorrido dia 12 úi.. ;
timo, no Hospital.Santa Cruz. .

. I
"

Nossos parabéns. I

Arteferrn ni�uc� lt�a.
Portas

artefatos
janelas
de ferro

_

'

portões
em .geral

e

Rua Expedicionários - Campo d'Agua Verde

FORMAS4 - Fornecedora de Madeiras S. A.
o, G. C. 82.728�312/0001-80

DIRETO�IA
, f

RELATÓR.IO DA
Senhores AcIonistas:
Cumprindo disposições legais estatutárias, temos a satisfação

de submeter a sua apreciação, o Bala ço, Geral e o Demonstrativo de'
Lucros e Perdas, correspondente ao e ercíeío encerrado em 31 de dezem-
bro de 1974,

,
'

Sentimo-nos no dever de agr decer aos que colaboraram por um
ano. de grandes prosperidades, Fu eíonarlos, Fornecedores, Amigol,
Bancos e Clientes.

1
Canoinhas, 01 de mareo de 19 5

Balanço
31 de

,A DIRBTORIA

Geral

'1ncerradO
.

e.mdezemb de 1974
ATI' O

DISPONlvEL

2.163811,83

Caixa e Bancos
, REALIZAVEL

Contes Correntes, Dupls. a Rec�ber Ações a Inte
gralizar, Madeiras em Pé, Madeiras Serradas,
Reflorestamento .

.

.

'

IMOBILIZADO
Veículos, M�quin!ls, Equipamentos, erramentas,
Terrf'nos, Benfeitorias, Móveis e ute siltoso

. Aplicações Fininceira8
Total do Ativo

PASSlf O.',
"-

NÃO EXIGfVEL I
Cllpital, Fundo Dt'preciação, SUb8Cri�ão p/Aumento
Capital, Fundo Reserva Legal, 'Fundq Men. Capital
Giro Próprio, Saldo a Disposição As�embl(!i.

EXIGtVEL .

\"
Fornecedores, Conta8 Correntes, Obrigações a

Pagar, Banco Brasil S.A. EU 73/"1, Be co Brasil
S.A. Titulos Descontados

.

. ,

. 32.62,4,36

298.740,74
2495.176,93

993.923,69

1.501.253.24
Total do Passivo � 2.495.176,93

Demonstrativo da Conta �ucros e Perdas
I ? o.ÉBITO\

Despesas Administrativas, IDespes.s c/Producão
Despe8as c/Descontos, Fundo Depreciaçtl0'
Fuodo Manutenção Cap. Giro Próprio, rundoReserva Legal, Dividendos a Disp. Asse�mbJéia

CRÉDITO
Lucro Bruto do Exercicio

'

1.52�.002.83

1.526)002,83
Canoinhas, 31 de dezemb o de 1974.

Nieeto OSmar Fuck Dir. Vice Pre_idente
Luiz Fernando FUCk; - Dir� Superintendente
Fábio Nabor Fllck .-' Dir. Pre_idente
Fábio Nabor Fuck - tH� n (II 7267

Parecer do Consel o Fiscal
Nós abaixo assinados, membro� do CODselho Fiscal âs

FORMA,SA. Fornecedora de' Madeiras S.A., tendo examinado o

relatório, o Balanço e o Oemonstrativo \ de Resultados relativos
. ao exercicio encerrado em 31 de dez�mpro de 1974, são de pa
recer que _. os mesmos foram jelaborados ,de acordo
com as normas contábeis e legais e dev m ser aprovados pelos
Senhores Acionistar..

Canoinhas, 31 d� dezembro de 19'?4
Ary Paulo Wiete .imo e, Hoffmann IDoeente Tokar.ki
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Notícias de

PAPANDUVA
, \ '

Quebra molas & tranquilidade
Dentre as medidas, acertadas pelo sr. Prefeito

Municipal e Delegado de Policia, sem dúvida foi a
co.locaçio de «quebra moias», saUêncla nas via.' pú
blIcas.·Certamente u!lla minúscula minoria não aprova
a medida, mas foi Justamente por motívo desta mi
noria de motoristas que a lei velo a ser aplicada. As
pessoas de responsabilidade observam o regulamento
dentro do quadro I urbano e conscientemente em
todas as vias e estradas; mas como a cidade au
mentou, aumentou também os apressados. pondo
assim em risco preciosas) virias, inocentes �rianç88,
pessoas idosas, somente pelo excesso de velocidade.
«o carro não pensa». Nas grandes cidades. praias
isto é fato corriqueiro, aqúí aos poucos todos vão s�
ambientando e se ,\alguém não gostar deverá recla
mar onde foi apUdada pela vez primeira tal medida e
quais os motivos que deram origem a-apíícaçãc da lei.

'Preparatórlo Militar G!3
.

Armas
Do Exmo Sr. Diretor Geral Felix Simões Coe

lho, este colunista recebeu atencioso ofício solici
tando publicação dó seguinte edital: «Atenção jovem
brasííetro, seja um Cadete»1 Ingresse na Porça Aérea
Brasileira. Exército. ou Marinha., A Porca Aérea ne
cessita de pilotos. Você gostaria de pilotar um Mi
rage, voar na «Esquadrilha da Fumaça» ou singrar
os mares levando a Bandeira do Brasil. Estude por
conta do Governe Federal, ingressando na Escola
Preparatória de Cadetes do Ar, Cadetes do Exército
ou 8scola de Formação de Oficiais da Marinha; e

faça do seu sonho uma realidade. Elas farão de você
em apenas 36 meses um cadete, futuro piloto da
FAB, ,oficial do exército ou marinha. Idade de 13 até
23 anos Incompletos. Solicite urgente, por carta, sem
compromisso as informações gratuitas. de' acordo
com a Portaria 371 GM/3 do Ministério da Aeronauti
ca, Instruções do Ministério do Exército e Marinha
no seguinte endereço: Preparatôrlo Militar G/3 Armas.
Caixa Postal - 1.883 - Capital S.P. Pará mais escla
recimentos os interessados deverão procurar, este
colunísta, ou! Cx. Postal n," 2. Rua' Expedicionário
Simeão Almeida n.· 446. '

. Governador dia 02 em' Porto União
Com reunião marcada para o dia 02 de maio p.v.

deverão reunir-se na cidade de Porto União. os
Prefeitos da regíão Inclusive os Presídentes de Dire
tórios municipais da Arena. Na oportunidade o' Sr.
GOVernador com os demais preteítos presentes estu
darão em seus ângulos ti atual movimento admínts
trativo dos senhores edis. suas principais necessída- I

des no tocante à administração de cada um. Na
oportunidade os Prefeitos entregarão &0 Governador
Antonio Carlos Konder Reis um relatório contendo
suas justas reivindicações. No.próximo número
daremos mais detalhes sobre o encontro.'

Asfalto da 8R-116 até I cidade
Desta vez sai o àsfalto 'que dá acesso pela BR-116
ao centro da cidade. O trevo já está sendo feito. as
mâquínas da Prefeitura e do D.N.E.R. estão traba
lhando a todo o vapor: O Engenheiro Residente e sr,

Prefeito Municipal estão entrosados no 'que tange
80S trabalhos para que brevemente nossa cidad,e
esteja livre da poluição que tantos dissabores tem
trazido ao comércio, indústria e a população em geral.

As palavras: maravilhoso, deslumbrante, espeta
cular, acabam de ganhar um novo sínônlmo : «CHO
CANTE»., É .íncrívet mas é verdade. Aguardem e

verio. É a última das garotas cariocas. Substituiu o

«é um barato». Um anel lindo, um' vestido bacana,
:. uma paisagem jóia, tornaram-se em: UD,l anel cho
cante, um vestido chocante, uma paisagem chocante.
Chocante não é â!lenaS um adjetivo, passou a ser

um supereloglo. (�lora Munhoz da Rocha),(

I

Escreveu:
,

Ellmeraldiuo H. Almeida

P�ssarela da Sociedade
Dia. 22 do corrente na linda praia de Barra

Velha. colheu mais uma flor nó alegre jardim de.sua
vida a srta. Miriam, filha do casal, sr. Arno (Maria
Inês) Reckziegel. Felicitações em alto estilo no Mini
Center.

x x x I

Na mesma data, festejou niver o jovem Acácio
filho do casal, sr. Aloisio (Maria) Partala, ele Prefeito
Munlcipal. O nataliciante brindou com um drink os

colegas bancários e coleguinhas.
x x x

Dia 23 em Curitiba onde resíde; completou
mais um feliz natalício a srta. Ana Dalgtsa, filha "do
casal Dr. Dino (Nadyegge) Almeida. Alegria e festa
pontificou no acontecimento socíal,

x x x

Na mesma d!lta aniversariou o garoto Marcélo,
filho do casal, Antenor (Tereaínha] Zanélo. O dia foi
comemorado com a tradicional festa do Marcellnho.

x x x

Ontem festejou Idade nova a srta. Miriam, filha
da Sra. Vva. Alice 1\. Silveira. A elegante aniversa
riante foi alvo de carinhosas manifestações de aprêço
e admíração pela sua vasta relação de amtguinhes'
e admiradores.

x x x

Também na mesma, data completou mais um
ano de sua prestativa e preciosa existência a sra.

Maria Schadeck, virtuosa consorte do sr. Jacob
Schadeek. A data foi festejada no convívto de sua
numerosa lamiUa.

I

x x x

Amanhã, quem estará aniversariando é a sra.

Claudete A'. de Lucca, esposa do Vice-Prefeito Sr.
Pedro G. de Lucca, A. dístínta dama reeeberá a8�
mais justas manifestações dé amizade de inúmeras
amigas 'e da comunidade toda.

x x x

Também na mesma data, aníversaríendo o'
inteligente garoto. José Malakovski; filho do casal
Vitor (Cacilda) Malakovski, ele do alto comércio. O
Zezinho recepcionar! os amígulnhos com uma lauta
mesa de comes e bebes.

x x x

ANTONIO MALACOVSKI. Amanhã, também é
dia de passagem de níver do sr, Antonio Malakovikl,
comerciante! em Papanduva. OEi cumprimentos ponti
fl(,arliQ� para o aniversariante que é pessoa muito
estimada.

x x :li:

Dia 29 do corrente registramos a passagem de
niver da sra Maria Inês Reckziegel, ,

virtuosa esposa
do sr, Arno, proprietário, do lindo Mini-Center, com

praia particular em Barra-Velha. Os cumprimentos
pontificarão em alto estilo.

x x x

Dia 1.0 de maio entrante, festejando idade nova
o Sr. 2.- Sgto. Jamir Carvalho, DD. Delegado de Po
lícia. S.S. na data festiva de niver, receberá as mais
justas e merecídas msnifestações de amizade e

admiração 'dos amigos.
x ·X x

Na mesma 'data comemorando niver, o garoto
Luiz Carlos. filho do casal Modesto (Silvia) Hírth, A
festinha se realizará na casa do Luiz com lima me
sada de" gulosetmas aos presentes que' lá forem
cumprimentá-lo.

x \ x x

Sr. ORLANDO S. VIEIRA. Dia. 04 do entrante,
festejando troca de idade a sr. Orlando, gerente da
CELESC em nossa cidade. Pessoa' que desfruta de
grande amizade, na sua restiva data, recebera os
mais justos e merecidos cumprimentos.

.

A coluna se associa as ,manifestaçõ.es, dese-
jando perenes Ielícídades-a todos os a,niversariantes.

I
)

/

'convidam parentes e Igoe para tomarem parte na

Missa de 2.° ano_)i Jfalecimento, que mandam cele-.

brar no dia 2�e abril (terça-feira), às 19/ horas,
na Igreja Matriz Cristo Rei.

\

f'"
'

,Alor mais este ato de fé, agradecem.
-.p/.&�

)

Convite' - Missa
Famílíares de

Antonino Nicolazzi.-rê
/:;{�'

Julieta Elias . 'IColazzi

j'
-

Correio do No'rte
,/

Anot'acões
"

,

o Homem inteligente é o que sabe transformar antigos
amores em sólidas amizades.

por mauricio

DO APOLO
De União da Vitória, Clube Apolo, chega convite � para
participar do lançamento da pedra fundamental do seu

ginásio de esportes. Após o referido ato, será oferecida
uma chopada aos presentes.

OCÍMPICO
"-

X, IEME�OSO

Perdeu-se
Hugo Schmidt, r idente

à R.ua Frei Menand Kam- \

PSI n.o 114 {tun. OS ex

Jordan), perdeu o dia 22
�uma' lapiseira HEAF/'ER
dourada, pos velmente dei
xou numa' asa comercial.
Pede pata uem a encontrou,
devolvt.la mediante boa gra-:
tificaçâo..

HUGO SC�MIDT

Leia! A.sine! Divulguel

Na última Terça-feira, na sede do Clube de Bolão Teme
roso;' aconteceu' uma churrascada entre perdedores e

vencedores, ou como queiram, componentes do Clube de
Bolão Olímpico e Temeroso. Pelo Olímpico fez a saudação
o jov,em Emiliano A. Seleme e 'pelo. Temeroso Julio J.
de Andrade. Nova partida deverá acontecer, como revanche.

/

CASAN
Uma informação que veio a animar nossa população, foí
a nota quê, a Casan divulgou neste jornal (na última
semana. O novo' escritório da Casan está instalado à Rua

Major -Vieira 522, em frente o escritório dó Mussi, para
receber os dados dos interessados, em ligações de água,
em suas residências. Uma pessoa está a disposição para
prestar os �sclarécimcntbs necessários.

BOCAr B�JJ.lVCA'
O Almoço, que aconteceu no último sábado, na sede do'
Clúbe de Bolão Fantasma, esteve a altura do acontecimento.
'Alunos da Faculdade de Administração, residentes em

Canoínhss, São Mateus do
Sul. Mafra, Porto União da
Vitória e Papanduva, com

pareceram. Na oportunidade
Romeu Drevek presidente
do Diretório Acadêmico, fez
a saudação a todos os pre-

,

sentes, para logo em seguida
o sr. Dr. Luiz Freitas em

bonito improviso. esplanava
as lutas em que todo o

corpo diretivo da Funploc
passou e passa para criar
\ .

.

uma nova imagem de cultura
de Canoínhas em outras

plagas. Falou ainda que em

julho, deverá acontecer novo
vestíbulgr, com a criação . de
povos cursos, Faculdade de
Educação e curso de estudo
social. Finalizando agrade
ceu os alunos 'pela colabo
ração prestada nesses três
anos de vida da Funploc.

Em seguida o 'professor Mafra (foto), fez uso da palavra,
salientando que Canoinhas deve

.

sentir-se orgulhosa' pelo .

que possui, pois .enquanto outras cidades se batem para
conseguir nm modesto curso, Canoinhas já parte para o

quarto curso, o de Secretariado � �ssistente de Adminis
tração, iniciado hã dias. As suas palavras foram alvo de
uma grande saudação pelos presentes. Ao final, ,a con

fraternização entre' calouros e veteranos.

�APIDIJylfAS
* Comenta-se de boca pequena, que dia ,14 de junhoI
acontecerá li inauguração do Sistema de Abastecimento
de Agua em Canoínhas, no qual estará presente o

Governador Konder Reis.

* Uma surpresa está reservada para o dia 3 de' maio no

Clube Canoinhense, no Baile dos Calouros. As mesas

estão sendo vendidas em ritmo acelerado.
, , '

* A Comissão dos Festejos da Festa de Santa Cruz,
movimenta-se intensamente para a grande festa dia 4

de maio, no Pavilhão São Cristóvão. Dia 3, sábado,
. se�á Feriado Municipal.

* A Diretoria da Grêmio XV de Julho deverá reunir-se
para começar a preparar a programação de 'aníversárío,
que acontecerá em julho.

-\

c
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CORREIO DO NORTE 26.04·1975

Prefeitura Municipal de' Canoinhas

PostQ de Inseminação�rtiFic;ial
,A Prefeitura Municipal de .Ç'fnoinhas comunica

aos senhores criadores de gado boyifÍo que já se encon
tra em pleno funcionamento o sejviço de INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL em convênio com" o «PROeIA», Secretaria
da Agricultúra.' /'

,

A INSEMINAÇÃO;' ARTIFICIAL, método moderno
\ utilizado para melhoramento dos rebanhos, através da
utilizàção de «sem!;Í{ de excelente qualidade, é recomen

dado a todos aqueles que queiram obter' produtos que
valorizem a suá' criação.

\

,

/
Par�/ receber a visita do Inseminador em sua,

proprie<!�.Qe, o criador deverá solicitar informações na

Prefeij;tíra Municipal -

'

(setor de Inseminação Artificial),
à rui Paula Pereira, (Prédio Trevisani).
L '

Canoínhas, 09 de abril de 1975
(

v :

J08é Bonifácio f'utado - Dir. Aclminiltrativo

Departamento Estadual de Caça el Pesca
s�bre J .ceçe-em �orista

�������������������������'���

Convênio I B D F e

Instrução complernenter

das
- L.? J

de '�aio
/'

prese�e
ena Erlita

8

agradam

, (

Comércio Irmãos
c. G. c, M. F. ,83.187.930/00Ól-23

Relatório da Diretoria

Em cumprimento a8 determínaçõea legais e Estatutárias, teblos o prazer de apresentar e submeter a apreciação dos
senhores acionistas, o Balanço Geral, encerrado em 31 de dfezembró de 1.974, bem como as Contas: Lucros @ Perdas e o Parecer r

do Conselho Fiscal. Pelos Documentos aquí publicados, demonstramos claramente a situação econômica e financeira da sociedade,
permanecendo ao dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. /

Canoinh8s se, 31 de dezembro de 1.974

Indústria e

Senhores Acionistas:'

(

Resumo 8alanoo,
I

Geraldo encerrado
T I v oA

DISPONIBILIDADES:
Caixa e Bancos - Matriz e Filiais. . o-s ,6.698.137,78

IM08ILIZAÇÕES: ,

Terrenos, maquinários e instalações Matriz e Fi-
.

Iiaís, construções e, instalações Matriz e FiÍiais,
construções e

I

instalações com melhoramentos, r ,

veículos '. acessóri�s Matriz e Filiais, móveís e

utensílios Mlltriz e Filiais, ferramentas, semoven

tes, correção monetária do Ativo Imobilizado e

direitos s/ cotas de exportação. . .• Cr$
REALIZAvEL - curto prazo:

Banc� do Éstado de Senta 'Catarina S.A. e/2, Fi
<, nadisa S.A. - Poupança, Banco do Brasil S.A. Cf

Vinculadas, Bancos Cf Especiais, Bancos 0/ Cau
ção, .madeiras extrativas a abater, estoques díver-

'I ses, títulos a. receber e cànt,as correntes
"

• Cr$
Longo prazo:
Eletrobrás Lei 4156, Adicional BNDE, Adicional
Lei, 1414/51, Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional, ORTN cl correção' monetária, reflores
tamento' Lei 5106, Sudene, Embraet," refloresta
mento Lei 1134 �DP:t, ações em outras compa
nhias, participação em projetos de reflorestamento
Lei, 5106, participação em projetos de refloresta-'
menta Lei 1134 e Fundésc Lei 4225. . • " Cr$

CONTAS DE COMPENSAÇÕES:
Ações em caução, titulos descontados' - Bancos,
titulos em contas ccbrsnces v Baacos, títulos a

\ receber em carteira e títulos em cobrançaljl eau
cíonades - Bancos. . . . . . " . . . . Cr$

RESULTADOS PENDENTES: ,ê
r

24.817.274,87

44.783.450,03

I

6.987.049;00

23.418,803,36

Despesas diferidas e depreciações pendentes. Cr$ 2686.192,38
SOMAS TOTAIS DO DÉBITO Cr$105J.390.907 2

Zugrnan s.

A DIRETOR lA

em 31 de dezembro' de 1974

<'

PA.5SIVO

NAO EXIOlvEL: '

Capital Social Registrado, Fundo .para
Aumento de Capital, Fundo Ma�utenção
Capital de Giro Próprio, FUDdo de Reser
va Legal. Fundo Especial para Aumento
de Capital sI- Correção MODetária, Fundo
Provisão para Devedores Duvidosos, Fun-
,do de Depreciações, Fundo de Correção
MODetária, si Depreciações, Fundo de De:'
precíações, Fundo de Depreciações si
Correção Monetária, e Fundo de Correção �
Monetária si ORTN � . . . . • . Cr$ 41.16aA06,99

, EXI'OlvEL - éurto prazo:
"

'/ ','

Títulos 8; pagar Matriz, Títulos apagar./
Filial Curitiba, Titulas Descontados - Bar(..

,

cos, Obrigações Fiscais a pagar, União de
Bancos Brasileíros S.A. C I CCG ...,e Contas
Corrent,es'. . . .'. . . :yf. '. . Cr$' 20.147 841,87'

Longo prazo:
c

/'
BRDE

I

c/ Empréstim/ Industrial, Cia.
Atlan,tic de Petróle�hancos C/ Emprésti
mos

Industrial�s,,,'
ncos CI Empréstimos

Agdcolas, Bane 'o Brasil S.A. C/EIC-74/16
eFESP:t, B�, o do Brasil S.'.A. C/, Pasep73/1 e CO�& Correntes . . . . . Cl $ U 080.804,97

CON�A,
E COMPENSAÇÃO:

'

Cau -� da Diretoria e efeitos a cobrar 'Cr$ 23.418.803,36
cAE ' LTADOS PENDENTES:

'

a, disposição da

Cr$ 5.580.050,23
suspenso

SOMAS TOTAIS DO CRÉDITO Cr$ 109.390.907,42

DemonsJração da
Conta Resultado Industrial, ,Conta Resultado Lami
nadora, Despesas Administrattv8s, Conta de Resulta-

, dos Diversos, Depreciações, Correção Monetária das
Depreciações, Fundo de Provisão para Devedores
Diverl!os, Manutenção para Capital de Giro Pró(:ri .
Fundo de Reserva Legsl e, Lucro Liquido a

d�'
SR si-

ção da A. G.. O. . . . . " . • Cr$
,I O Cr$

F' onta ,«Lucros' e Perdas»,
Conta de R�sultaqo Fábrica de Compensados,
Conta q@ Resultado Filial Curitiba, Conta de
R@sultado Filial São Paulo, Conta de Resul
tado Filial A rvoredo, Conta de Resultado
Filial Santa Rosa, Saldo da Conta Lucros e

Perdas e Fundo para Devedores Duvidosos
Reversão . . . . '. . . . . . . � Cr$

SOMAS TOTAIS DO CREDITO Cr$

se, 31 de dEzembro d� 1974
OR_IVAL ADOLFO WITT � Tlc. Contab,.

CR_C·SC n.O 3876,,- C.P.r. 124 057019

CER DO CON�ELHO �ISCALI .

Os, abaixo 8s;linad , , membros do Conselho Fiscal da firma INDÚSTRIA E, COMÉRCIO IRMÃOS ZUGMAN S.A., estabe
lecida na Rua Paula Per'ei ,1013, em Canoinhas se, tendo procedido o exame do Relatório da Diretoria, referente ao BalaDço'
Geral encerrado em 31 dezem1:?rll de 1974, Demonstrativo dI) Conta 'éLucros e Perdau, e demais contas relativas ao exercicio de
1974, constatamos, a atidão desses documentos, e Jomos de parecer que a Assembléia Geral do. senhores acionistas, OI

aprove, bem como o aemais atos praticados, pela Diretoria.
'

Canoinhas se, 31 de dezembro de 1974

MlaUEL FONTES PROCOPI{JK

22.671.225,82
22.671.225,82

ISAAC ZUaMAN - Di,.etot'a�re e
C.P.F. 005 585 089

PA

MOACIR DE PAULA E SILVA
I

22.671.225,82
22.671.225.82

LEONIDAS TABALIP.4.

Fica permiti
<

a a atividade
dEI caça-amado sta, no ano de
1975, no Estao de Santa Cataa
.rms, no períod de 15 de maio
à 31 de julho, nos seguintes
munícípíoe:

Ab�lardo Luz, Alfredo Wag.
ner, Bom Retiro, Benedito Novo,
Braço 'do Nor e, Camboriú,
Campo Alegre. ampo Belo �do
Sul, Campos No os, Csuelíaha,
Canoinhas, Cone rdia, Coronel
Freitas, Curitib 'nos, Faxinai
dos' 'Guedes,,' Ir neópolís, Itá,
Jacinto Machado Jaraguá do
Sul, Joaçaba, L ges, Lontras,
Matos' Costa, PaI oça, Palmitos,
Pinhalzinho, Pon e Alta, Presí
dente Getúlio, Sal te, São Migut>l
do Oeste, Tiju as, Turvo e

Uruesenga,
Podem ser ob etívo de caça,

nos Municípios i dtcados, atén-,
dido o limite plB, imo por, caça
dor, no áto B fiscalização,
somente espécifs seguintes:
Coati (2&, lnllambu Chorórô,

SU,
rurioa (3)í

clorna, COdorni.S',Perdíz (8), Sar cura, Sanã (5�,
Rolinha, Rola,' Rola Grande,
Rola Roxa, Rol Sangue de Boí,
Rola 'Caldo e Feijão,' Rola
Cabocla (5),

p�mba
de B�ndo,'

Parari, Baírart, Pomba do Ser-
, tão, Avoante, omba de 'Arri ..

beção, Ribaçã (lO), Caturrita,
Catorra, Pertquíto do Pantanal
(lO), Aracuã (31 "

"

A Lebre Eu opéia pode ser

ab�tida Iívrem nte.
Nas proprted des particulares,

'

par. a prática e atos, de caça,
amadortste p evfstas nesta

INSTRUÇAO nécessârío o

coneentímento expresso dali

prOPrietár,ios, dlvendOO
Caçador

ser portedor _
a AUTORIZA-

ÇAO! "

Parágrafo Úa co - ,É lícítc
a08 proprietáljioll p�o\ibirem
int@*ramep�e at,s de caça em
suas

prOPrledadf'
IJ," mesmo que

se sitl!am' n ' J Municípios
,lib�rados. >, "

l

" ,

A fiscalização à caça-amado

riS. ta e

aos.,
a tos

\.
em geral, rela

cion.ada com ,8' presente INS
ratrcxo. é exercida pelo
IBDF, pelo De�8rtamento Es':'
tadual de Caça � Pesca com à
qual o Instttuto mantém Convê
nio, e pelas Forças Armadas por
iniciativa própria.

/)

Boletim oFiciai da
,I

FC OU
A Federação CatarineDse de

Desportos Universitários con

forme contatos mantidos com a

Federação Univer!'itária Mine!
ra Esportiva, confirmou partteí
pação no Campeons to Brasileiro
Universitário de Futebol de
Campo, \

que será" realizado em

Juiz de Fora - MG, df! 25 a 31
'

\

de maio de 1975. A FUME e a

cidade sede se responubilizarão
pelos alojamentos, transporte
interno, slimentação e assistên
cia mádica 80B membros das

Delegações Participantes.
,Até o momento, tem·sé a

confirmação das seguintes Fe
deraçõee Uoiversitárias dos
E!ltados de Goiás - São Paulo
Rio de Janeiro '-- Ceará - Rio
Grande do Sul"'; Brasflia �Distri
to FederEil) e Santa Catarina.
Sendo que deste campeonato,

�erão escolhld08 os atletas que
irão compor a seleção Brasi
leira de Futebol Universitário,
que representará o Brasil no

Campeonato Mundial de Futebol
Universitário, a realizar-se no

Uruguai de 25 de junho. 27
de julho de 1975.
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lmpre�a�os domésticos
Até, dezembrof72, o empregado doméstico, estava à mar

gem da legislação trabalhíets. Hoje, ap6s a regulamentação da
lei n.? 5859/72, a cada dia que passa, avolumam- SEI, sssustadara
mente, na JUbtiça do Trabalho, a8 mais variadas reclamatórias
neste sentido.

.
'

,

No Artigo 7.°, letra ea:t, da Consolidação, a figura de tal
empregado era assim alijada: c - Os preceitos constantes da.
presente Consolidação, salvo quando for, am cada caso, .expres
samente determinado em ccntrárío, não se aplícam: aD a08

empregado� domésticos, asslm conetderados, de um modo gpral,
os que prestam servíçoa de natureza não econômíce à pessoa ou
à famm .. , no âmbito residencial desta; -, lt

Mas, com a vigência da Lei n.o 5859, a partir de abril
de 1974, o preceito acima referido, foi modificado. Esta lei, define
o empregado doméstico, nestes termos: cé aquele, que presta
�erviços de natureza continua e de fi,palidade não econômica, no
âmbito residencial"da família, quais sejsm: cozinheira, mordomo,
jardineiro, motorista, guardião e outros semilares. '

Dentro, desta relação, empregado doméstico' e empregador,
daremos em ordem, os passos a serem seguidos, na contratação
de um .empregado doméstico:

1) Para a Admissão do -dcmêstíco é obrigatório:
La. apresentação da carteira profissional,
Lb, atestado de boa condutá passado por autoridade policial
,l.c. este i é opctonal, pois o atestado de saúde

.

já é requisitá
na obtenção da carteira profissional.

2� O Empregador Doméstico é obrigadoi'
,2.à. fazer a devida anotação na. ��rteira profissional
2.b. anotação do, salário .ou o quantum paga, lembramos aqui

que nAo há exigência do salário mínimo. '

2.c. o recolhimento da contribuição é obrigação do empregador;
sendo que este está obrigado, a contribuir. com 8% do
sslário minimo regional e �ão sobre o. salárió efetivamente
pago.

3) O empregado doméstico tem direito:
3.a� á mesmo direito dOI demais segurados em relação à

Previdência Social;
a.h. Vinte dias de férias úteis por 12 meses trabalh8do�.

, 4) O empregado doméstico não faz jus: ,

4.a..salário famUia
4.b. décimo terceiro e 'FGTS (pois o

, empregador não êstá.
obrigado a recolher) !" c

4.e. domingos
4.d. horas extreordínâríes,"

5) O empregado domêstíco está obrigado:
5.a. a contribuição de oito por cento: do salério minimo re

. gional para o INPS.

�) Para dirimir dúvidas a respeito, ,a competência cabs à justiça
do Trabalho.

7) Lembrete ao' Empregador:
7.a. ter sempre recibos dos salários psgos
7.b. o recolhimento pode ser feito até trinta dias do mês

vencido, assim, o recolhimento de abril, pode ser feito até
fim de maio. \

7.c. alertamos ao empregador ou seja patrão, que destas
volumosas reclamatórias trabalhtstas, existentes hoje na

justiça, são em sua maioria, por feIta d,! esclarecimento
do pr6prio emprr.gador.
Assim, a guisa de esclarecimento, ao empregador, foi que

reunimos estes aspectos, pois julgamos de suma importância e até

mesmo para evitar muitas vergonhas, -que passam determinados

pat�ões, quendo de ums situação que vai à justiça para ser resolvída,

Prof_ J. N. Mafra

'Oraçao a,o Drvtno
Espírito Santo

sinto de um dia estar com

você e todos os meus irmãos
na glória perpétua.
Obrigado, mais' uma vez.

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

grapa, por mais difícil. que
seia. Publica, assim, que re

ceber a graça).
.

(Publicada por ter recebido
uma graça,)

Espírito Santo, você que
me esclarece tudo, que ilunli-

\ na todos os caminhos para
que eu atinja o meu i��al;
vocl que me dá o dom dzvzno
de perdoar e esquecer o mal,

que me fazem e que todos os

instantes de minha vida está
l;omigo; eu quero, nesürcu,to'
diálogo, agradece"lhe por tu
dõ e confi,.mar mais uma vez

que eu nunca quero me sepa.
ror de voeI, por 'maior que
$eja a' ilusão material não,
será o mínimo da vontade que Uma de.v.ota

H elação
.

dias

sobre\'o
, d�

Nivaldo A. Ole.ko�.ki \
Rua Getúlío Vargas .5\7, ,

Ginásio, Madureza, Pri�ário etc.

JuUo Marchioichem ,\
Rua CeI. Albuquerque \
OfiCina mecâuíca, consertos e reformaI
de veículos

'

João Rudey .

Rua Caetano CO'lta 942
Transação - de .servíços,
de madeira '

'

Cario. Ti.chler·
Rua Pâúla Pereira
Ldja e' consertes'. de calçados

João Gap.ki II
Praça -Dr, Osvaldo, de Oliveira
Alfaiataria e confecção

Herculano Qenancio
Rua Roberto Elhke
Sapatada - 's.ó coneertca

Reinaldo Trein d
"

Rue Mal. Flortaao 481 r:

Oficina dé chapeaçio de veículos
MariQ . 'l.'eodoroviez

"

Rua Felipe Schmídt
Oficina Eletrotécnica de consertos de
motores e dínamos

Epamioooda. de. Oliveira
' .

Rua 12 de setembro .1648 ,,:
Pedreiro autônomo

'

Benjamin AUlJhoff ,/
Rua Vid&l Raroos
Mecan6grafo - ambulante

Pedro Balon
Santo Antonio • Mun. Canoinhas
Serraria

Leonel Gevie.ki
Rua Mal. Rondon
Carpinteiro - a1,ltÔnomo

Gefúlio D. Silveira
Rua Paula Pereira
Pintor

João Gap_ki I
Rua Frei Menandro Kampl
Alfaiatari'},

.

Irmão. Muhlmann & Ci�
Rua Bernardo Olsen

/

Serrariá 8 vapor - s6 transação de serviços
Pedro Sze�czuk,

Rua ;12 de setembro

En9ánador,
Helmuth Baukat "

. ,Rua Bernardo OIsen
./Carpinteiro, de construções

Novena ao Sagrado
Cora'ção de Jesus

(Para obter graças pela
intercessão ãa Madre Maria
Bernardo]
J. e(jração de Jesus que
dissestes:
«Pedi e, recebereis, buscais

e achareis,
.

batei' e abrir-se.
vos-á»,

'

peço. Vos confiante
mente . esta grapa ... , pela.
intercessão de vossa Serva, .

Mad,e Maria Bernards.
- (Ilâria ao Pai .•.

2. Coração. de [esus que
dissestes:
-Em verdade, em uerdade

Vos digo: tudo ó qu-e pedir ..
des a meu pai em meu nsme,
Ele uô-lo dard», peço «a vosso
Pai esta graça ... , em vosso
nome e pela intercesssão de
vossa serva Madre Maria
Bernarda.

.

- Glôria ao Pai •..
3' Coração de' Jesus que
dissestes:
«Passarão os Céus e a ter

ra, mas as minhas palavras
'não passarão», concedei-me
esta graça :., pela interces»
sãção de vossa serva' Madt.e
Maria Bernardo.

.

- Olória ao Pai ...
UMA DEVOTA

Prefeittira

.Prefeitura Municipal 'de Canoinhas

Anistia 'F·
'

. /"'1ls,cá·
Todos os impostos (Prediar- Territorial e Serviço

de,'Qualquer Natureza), Taxas (Alvarâ de Licença e Pa
vimentação), até 31 de, dezembro. de 1974, estão isentas
de multas, juros e correção monetáría, até 22 de junho
de 1975. (Lei n." 1':240 de 09/4/75) \

. \

A l.ii parcela do Imposto Predial Territorial exer-
cício de J975, é paga até o dia 30 de abril sem multa,
juros ,&. 'correção monetária.

CanoínhasjABR/75

Convite -Missa
As Zeladoras da Pia União de Santo Antonio,

convidam a todos' para a Missa de 30.0 dia, que
farão celebrar pela alma' de sua associada

CIDIA FE'R'REI�J1,
na Igreja Matriz Cristo Rei" dia 29, (terça-feira),
às 19 horas.

Pelo ,comparecimento; antecipadamente agradecem.

Municipal'
,

'(anoinhas
Contribuintes e� 'atrazo
Imposto de �viços

, Qualquer Natjlreza
Firnando JI�in.ki. \

Rua E'rei Menandro Ksmps
CarpÍnteiro ..

WaldeD;li, Knuppel
Rúa Irr;nã Felicitas

. ,Escrit6rio de, representações
[

Alaide Berkert Romai.·
l Rua Rui Berbosa,I

,f Escritório de representações de seguro-
be�eficiamento

... "I
Boa Vista

.Ó:
c{ 'Jolé AlIage

Rua C�i. Albuquerque
Corretor de Seguros

JOlé Baluta
Rua Marechal Floriano
Oficina mecânica sô' mão de obr•..

FedaÍto Ltda.
Rua Vidal Ramos
Transportes, representações e comércio.

Orlando Tremi
Rua Vidal Ramos
Corretor de Seguros

Rodolfo Bmilio Sc:humacher
Xerqueada
Carpinteiro

Ped�o do. Santo.
Rua Paula Pereira -

Oficina mecânica de consertos de bicicletas
Felipe' Krull

Bela Vista do Toldo
Ferraria - s6 conserto.

Fra:Qcilco Feger
.Bue Bernardo Olsen
Pintor

João Maria Macie'
Rua Dr. Lezaró Bastos
Carpinteiro

Ludo Gui.
Anta Gorda.
,0fieiQa de carpintaria

Paulo Dolinlki
Vila de Felipe Schmidt
Serraria

a.orio Preto de Lima
Rua Emilio Sçholz
Pedreiro ., só mão

Leocedio Walter
Rua Paula Pereira'
Pintor

\

\

/
\

.

de obra

Ludovico Stankiewicz
Rua Curitibanos n.O 1089
Carpinteiro autônomº

(continua no, próximo namero)
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26.04.J97iCORREIO DO NORTE

SUNIUSu�erinten�ência Nacional �o· I�astecimento
\ I' 1

que tra�a a presente Portaria, será subsidiado pelo
Ministério da Agricultura; através da Companhia

de 14 de janeiro de 1975 Br.sileira de Alimentos - CdBAL - em C.r$ 0,10
. ,

(' , (dez centavos), por litro de leite cin natura», reee- dc/28 de janeiro de 1975
o SUPERINTENDEN'rE DA j SU�ERINTEND�N'- bido e distribuido ao consumo humano pelo sstabe- j;:" .

CIA NACIONAL DO ABASTECIMEN't'O (SUNAB), lecimento empacptador, na fotma de leite tipo ,cC» Ó SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEND�N-,

no uso' das atribuiç"ões que lhe confere o Artigo 1.0 ou na misture de leite reconstituído, devidamente "

comprovado pelo DIPOA ou pelo competente ôrgão CtA'/NAC10NAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB),do Decreto n.o 60.450, de 13 de março de 1967. estadual.' nÓ U!O das atribuicões que lhe confere o artigo 1.0
CONSIDERANDO' a neces\üdad� de incentivar I ParÁgrllfo Primeiro, _ O custo deste transporte, ,J/ do Decreto n.o· 60.450, de 13 de março de 1�67, e

o desenvolvimento da pecuáfi�-);�elra, tendo em que exceder de CI$ 0,10 (dez centavos), poderá- se.J"/vista que o volume da produção é�or decisivo deduzido' do preço mínimo de compra, fixado par.to
'para o abastecimento. '<, produtor no Artigo 1.° da presente Porteria. .,,"

"'::-. ) ,

CONSIDERANDO que as peculiariedadê'S,,- das Parágrafo Segundo, - A eomprovação, a que
b�cias leiteiras formadas pelos Estados do E8píl'i�o se refere este Artigo,' deverá .ser encàmínhade,

, Santo, Rio de Janeiro, )Guanabara, Minas Ger�iS:".
"

mensalmente, à Companhia Brasileira ,<tê Alimentos
São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Gran- ", - COBAL - observades &8 instruções baixadas
�e do Sul e Distrito Federal, impõem a fixação de "'pela COBAL.

.

.>

novos preço. minimos de compra de .l@ite entregue ".,
,

pelo produtor; pafa assegurer a compatibilização das
' Art. 6.· - Os distribuidorés de l@itp; quando

taxas' de crescimento da oferta e da demanda do prete'nq_erem eomereialízer tipos de leite ou embs-

produto. legens oQ..o previstas nesta, Portaria, deverão solicitar
prévta liuto�jzação do Superíntsndente da SUNA B,

CONS1DERANDO o disposto no Decreto n.O obedecido o 'd�p08tO no RISPOA.
66.183, de 5 de fevereiro de 1970.

-

PORTARIA' SUPER N. 5 PORTARIA SUPER N. 06

CONSIDERANDO que a prática de afixação
de preços facilita a aquisição da mercadoria 'pelo
corisumidor, permitíndo-Ihe escolher o estabelecimen
to q,ue lhe oferece li mesmà em melhores condições;

que 8 afixação de preços de mereadortas e ser

rma de controle de abastecimento previst.. no ar

da n, 4, de 26 de setembro. de 1962,

E:

tabelas de preços que os estabelecimentos vare- '

expor, de acerdo com o, disposto n08 artigos 8.0
37, de 13 de outubro de 1973, são formadas peo:
taria da SUNAB ou pelos que de outra forma

estiverem sendo pratícedos pelos 'mencionados
estabelecimentos.

Art. 7.� - Os preços máximos de venda do
litro de leite tipo cC� com o mínimo de 3,1% (três;
virgula um por .centoj-de gordura, ao consumidor,
serão os segu�Qtes:

.

-'"
,

,< "

!

I - Leite',.,e'nvasado mecenlcamente, em

embalagens invioláveis de. material
plástico; cartonado ou simitares Cr$ 1,90

II ...., Leite engarrafado mecsntcemeate e
./ com fecho inviolável . ,

.

" Cr$ 1,80
/

"

/- Art. 8.°-_ A sistemática de cota' e excesso,
utilizada como Instrumento regulador da produção
de leite, será restabelecida pela SUNAB. desde que
as concíções da oferta do produto na região abran-
giàa por esta Portaria, assim o exij&lD. ",

I

CONSIDERANDO decisões do Conselho Nacional'
do Abastecimento (CONAB), 'de 8 de outubro de 1974
e de 13 de janeiro de 1975.

./ Art. 2.° - Os mesmos estabelecimentos vsre

jistas não poderão; em qualquer das hipóteses, cobrar
preços diferentes daqueles afixados na forma do

artigo anteríor;
,

,

RESOLYE:

Art. 1.0 _J O preço mínimo de compra do litro
de .le;te, e�tregue pel.o produtor na platllfor�a da
Uuna Regtonel ou diretamente no estabelecimento
empacotador, será de Cl$ 1,35 (hum cruzeiro � trin
ta e cinco centavos].

. Art. 3.° - O descumprimento do disposto
nesta Portaria sujeitará 08 ínfratores às sancõee
previstu n8 Lei Delegada :,N. 4, ,de 26 de setembrc
de 1962, com as alterações do Decreto- Lei N� 422,
de 20 de janeiro de 1969 e às demais combinações
legais cabíveis.

Àrt. ,2.° - O preço mínlmo de compra do litro r
de leite. entregue pêlo, produtor na pletsforma aas'
Indústrras especificas de leite em pó, queijo, mantei.ga
e demais produtos lácteos, será de Cr$ 1,20 (hum
cruzeiro e vinte centavos). /

'

,/
Art. 3.° - Sempre que' o litro de left�, adqui

rido do produtor, contiver iadice de go�dura (maté
ria gorda) superior a 3,1'1/0 (três virgula um: por
cento), seu preço mínimo de compra-será acrescido
de, no mínimo, 0,7% (zero virgula/'sete, -por cento)
dos preços minimos de' compra,

.

mencionados nos

ArtigQs,1.° e 2.0, da presente p'brtarla, por decimal
de excesso de gordura, o, que deverá con.stif na

nota de compra ou de r/e<t)imento do leite.

Art. 4.· - Fica ptbibids, nos preços mínimos
de compra de leite J(xadoll nos Artigos 1.°. e 2.°, a

dedução de impoJt6s, taxas e serviços que possam
/

incidir sobre a comercialização do produto, ressalvado'
o disposto n( Parégrafo' Prímeíre, 'do Artigo 5.°
desta port_.ria.

.

.

.sc

A� 5.° - O custo do transporte CIo leite cin
n8t� à Usina R@gioosl ou diretamente do proou
tor ao estabdecimento empacotador, que COncorra

para o abeatecímento das Regiõ�s Metropúlitanas
de Capitais, do Distrito FedeIS} e dos Estados de

Art. 9.° - A fim de serem atendidas necessida
des de abastecimento, & SUNAB poderá disciplinar
,a destinação do leite para fabríceção de produtos e

subprodutos lácteos.

Art. 10.0 � Aplíce-se o disposto nesta Portaria
aos Estados do Espirito Santo, Rio de Janeiro,
Guanabara, Mioas Gerais, São Paulo, Goiás, Paraná,
Santa Catarin , Rio tirande do Sul e Díseríto Federal.

Art. 11.0 ...,.. Esta Portaria entrará em vigor no

dia 16 de [auelro de 1975, depois d'@ sua publtceção
no Diário Oficiei da União r\'!vcgadas a Portaria
SUPER rp.D 79, de 14 de outubro de 1974, e� as

.

demais dlsposíções em contrário.

CARLOS EURiCO XAVIER DE CASTRO
Supe�intendente Substituto

Copiado e conferido por:
Ass. MAR1LIA S. F. TA rtAReS
Aux. da SEIDa

.Art. 4.- - A presente Portaria entrará em

'\, �igor na data de sua publicação no Diário Oficial.

d. Uníão, revogadas 8S disposições em contrârío.
\."
i" -, RUBEM NOÉ WiLKE

Superintendente

\",
-,

'<

, \

PORTARIA· SUPER N. 37
\

: de 13 de "setembro de 1973
\ '

\t;

Art. 8.° - Os varejIstas ficam obrigados 8

expor, em lugar visível e de fácil leitura, com letras
e. algarismos de pelo menos 2, centímetros de tama
nho e(8} tabels(s�' de preços do quilograma de came
boviDa,�derivados� míúdos e vísceras.

-

Visto:
Ass. OCTAYLSA DE LUNA B. FERNANDES

p/Chere Substitutu da AssesS(Jr;a
.

Art. 9.° - Aplica-se à co

mercialização de aves abatidas,
peixes, crustáceos" moluscos,
carne suina, caprioa e

.

ovina
ou outros tipos' de carnu e

\prcdutos de origem animal, o

dispollto nos artigos 6.0 e 8.°
desta Portaria.

,1"'" � ,

I I�)11()llJ\ ])J� (I)1fl'
Ia'

'

_-

Art: 6.0 - Qualquer tipo de
carne. bovins, derivados,miúdos
e v(scerall. qu� não esteja em

embalagem especifica ou apro
priada, deverá obrigatoriamente
ser embrulhado em envoltório
plástico ou papel que não co

ntenha 'corllnte, tintas de im
pr�ssão ou -outras substância8
quimicas pJ'ejudi::iais à. saúde.

,
'

SolicUa�ão
}\ Companhia Catarincnse

de Aguas e Saneamento, so

licita às pessoas interessadas
'em liaações de água, para
comparecerem ao pavilhão da
Igreja, ao lado do

-

Cinema,
para fornecerem dados sobre
seus imóveis, no horáriO das
8 às 12 horas, de 2a. a sãbado.

REVENDEDOR AUTORIZADO f.� CHRYSLER
.

� doBRASILS.A.;'

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

Dodge Dart novo.
,

MER'HY SELEME & (IA. LIDA.
-----------------------------------

, Rua Paula· Pereira, 735
CANOINHAS

Fones: 361 e 361
SANTA CATARINA

( .

I
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«Augu8to Pad!lha Filho" com «Odete
Dut'au» brasileiros, solteiros, resí
dentes e dom;iciliados nesta cidade;
ele m�tqristll/, nascido em Oauoí
nhas aos!7 e maio de 1953, filho
'de' Augusto adtlha; falecido e de
Maria Otílía Padilha; ela do lar,
nascida em onetes di município
aos 30 de m reo de 1957, filha de
Luiz Durau e de Donaría de Lima
Durau. (

«J08é Irineu Blake» com '«Abigail
Regina Godoy� brasileiros, 'solteiros,'
residentes e domiciliados nesta cí-

_ dade; ele

co�erciário,
nascido em

Fluvíópolls-Pr. aes 10 de novembro
----------- de 1952, filh de Antonio Blaka e

de Irene

GOfdeiro Blaka; ela do
lar, nascida m Oanoínhas, aos 31
de janeiro de 1957, filha de Analdo
de Oliveira

.. Gpdoy e de Otacílía de
Oliveira Godoy. .

«Antonio NOZ�kOV8ki Neto» com "Iva·
oilda de Souz »zbraailelros, solteiros,
residentes e domiciliados nesta cl
dade; ele operário, nascido em dís
trito de MajÔr Vieira SC. aos 28 de
dezembro (J� 1951, filho de Pedro
Nozekovskl le de Edviges Kondaje
vskí; ela

dtlar,
nascída em Santa

Cecilia-SC. os 29 de março de 1959.
filha de Ge aldina Maria de Souza.

- I,

�(AdiIar' 'do Prado» co� «'R08i Mllri
Demíkoskl» brasileiros, solteiros; ele
operário..

n�SCidO
em Barra Grande,

município e Rio Negro-Pr., aos 6
de outubro de 1956, residente e do
miciliado m Rio Negro Pr.• filho
de Luiz do Prado e de Anita Palha
no; ela do lar, nascida em Canoí
nhas aos 30 de abril de 1958, filha
de Felíks Demíkoskt,e de Bma Hol
ler Demikoski.

'

Jacó,
&

João
(ia.

(araro
S. A,.-

BALANÇO
31 de

e, G. C. 83.187.690/0001

GERA.L encerrado
dezembro de 1974
AT,IVO

em

IMOBILIZADO
Fazenda Timb6, Imôveís, Constru
ÇÕ!!8, Instalações Pastoris, Plantio
de Pinhão" Reserva Florestal, ,Fer
ramentas, M�terial Elétrico, Veícu
los, Maquinários, Móveis e Utensí
lios, Terrenos, Reflorestamento,
Aplicações Financeiras e Cor
reção Monetária

/ DISPONIVEL
Caixa e Bancos

REALIZAvEL
B. Brasil' S/A C/Fit., Adícíonal IR.
Art. 157. Dupls, a Receber, Estoque
e C/Corren,tes /

'

RESULTADOS PENDENTES
Despesas Defertdas

COMPENSA(i)OS
Seguros Contratados

2 328.525,21

330.313,25

303.473,48

'39.005,66

, 300.000,00

NÃO EXIGIVEL
'PASSIVO

Depreciações,' Capital, Fundo' de
Reserva Legal, Reserva de Corre
"ção Monetaria, Fundo Aumento

, Capitel, Fundo, Correção das De
precísções ,e Lucro 8, Dísposíçâo
da Assembléia

EXIGIVEL
Dupls. a Pegar, Dupls. Descontadas,
Bancos C/Financ., Títulos à Pagar,
Obrigações a Pagar e C/Correntes

COMPENSADOS
Seguros Contratados

SOMAS TOTAIS DO ATIVO"'

E PASSIVO

2357.396,15

643. 92 � ,45.

300.000,00

3.301,317,60 3301.317,69
,

Canoínhas, 28 de fevereiro de 1975 .'
AFONSO SCHICK

técnico em' Contabil.
eRC/Se. 3878

FRANCISCO CARARO
Diretor

LUCROS E PERDAS' conta encerrada
em 31 de dezembro de 1974

de Fretes Auferidos
d� Dividendos
de, Reversão FGTS,
d;� Rendas E,ventueis
de Indenizações Auferidas
de Manutenção do Capital Giro Negativo

. de- Madeiras t! Pesta Mecânica
de Maquinários e Instalações,
de Veiculos
de Móveis e Utensílios
a Móvei .. e' Urensíhos
a Veículos
• Maquinários e Instalações
a Despesas Gerais
8 Depreciações

, a Lucro a Disposição da Assembléia
.

,

Lucro liquido verificado nl
exercicio .

63.091,24
543,94

8.067,82
16,30

509649,74
9,49353

1.294 900,50
17:300,00
93.170,33

3,58
,1,22

397.462,00
90,600',00

1.167.889,13
146886,48

193.398,15

Somas Totais do Débito e Ilrédito 1.996.230',98
.
.1.996.236,98

Canoinhas, 28 de fevereiro de 1975

AfONSO SCHICK
Técnico em Contabilidade

CRCfSC. 3878

FRANCiSCO CARAR,O
Diretor

Registro
Ner'eida erem Corte, Oficial

do Registro ivil de Oanoinhas,
faz saber qu pretendem casar:

«Franeisco de elo Neto» com «Mar
lene Teresinha Ludkil» brasileiros,
solteiros, resld ntes e domiciliados
nesta cidade; e comerciante. nas
cido em' Serr do Lucindo desta

,

comarca aos 6 de maio de 1951,
filho de Otací io Custodio de Melo.
e de Lourdes erraz; ela professora,
nascida em B la Vista do Toldo, d/
município ao 22 de outubro de
1956. filha de Alfredo Ludka: e de
Ollndlna Roc a Ludka.

«Arnoldo Soc aeev8ki,) com «Leony
M�rtiD8» bra ileiros, solteiros, resi
dentes e .do íeílíados em Fartura
d/ dist,rito; ile

operário. nascid.oem Paciênci di município aos 10
de novembr de 1949; filho de Es- .

tefano

SOCh�eVSki
é de Laurentina

Sochacevskí: ela do lar, nascida em

Tamanduá I comarca aos 27 de
agosto de 956, filhá de Alfredo
Francisco artíns e de Maria An-
tonia Martin •

'

«Jollé Maria

iaria.»
com «Maria Izilda

Sabatke» bt sUeiros, viuvos, resi
dentes, e dó Icíllados nesta cidade;
ele construt r, nascido em Tira Fo- r

go di munic1jPio .aos fi de novembro
de 1936. filh(t!le José Farias e de
Maria Luíza lMigú�l; ela do lar, nas
cida em Calppo Alegre SC. aos' 09
de Janeiro ge 1928, ,filha de José
Basilio Mun oz e de Marcilia Go
mes Munhoz, falecidos. /

Ci vil
pretendem casar:«Pedro Fuekeaer» 'com (,Neusa Neu·

burger» brasileiros, solteíros ; ele
operado de máquinas, nascido em

Tijucas- C., aos 12 de julho de 1941,
resident e domiciliado em Toledo
Pr., filho ederleo Henrique E
duardo FuckelÍ�aria Mada
lena de 8iqueira, faleci'ittr, -ela,do
lar, 'nascida em Rio Claro di comãr
ca aos 23' de novembro de 1957,
filha de Jose Neoburger e de Ber
nardína Neuburger, residentes e do
miciliados nesta cidade.

«Marcos Aurélio Schmitt» com «Bo8e·
ni Gruco8ki» brasileiros, solteiros;
ele industrial, nascido em Canoinhas
.aos 8 de dezembro de 1949, resi
dente e domiciliado nesta cidade,
filho de José Adão, Schmltt e de'

.__Verilda Friedrich Schmitt; ela fun

cIõn'ál'ia�blica, nascida em Videira
dI Estado aôs...�8 de março de 1951,
residente e delbi5iada em União
da Vitória-Pr., filha Constante
Grucoski e de Joana Gr eQ.�i.
E para que chegue ao conheõsaento
de terceiros, mandei publicar o pre
sente Edital.

Canoinhas, %3 de abril de 1976

NERElDA C. CÔRTE

JOÃO BATISTA BRASIL MOREIRA,
OliciaI do Registro .civil de União
da Vitória - Estado do Paraná, faz
saber por intermédio da Oficial do
Registro Civil desta cidade, que

No Departamento de Veiculos Usados
de MERHY SELEME & elA. LTOA., você
encontrará revisados para

,

pronta entrega:
MarCD Ano

Camioneta FI00 Ford 1975
'

Cheurolet Camioneta C.IO 1969
Cheurolet OPala 4 portas 4 cilindros 196�
Dodge 1 800 GL 1973
.Doage 1800 Luxo 1974
Volkswagen Seaan 1500 1972
Dodge Dart «SE»· 1972

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

MERHY SELEME & elA. L\TDA.
Revendedor Autorizado,Chrysler do B,rasil .S.A.

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

,

.lrnpressos em geral
(em uma ou mais cores)Lotes de vários tsmaoh09 e pre

ços e uma casa, pr.6ximo a Igre ja .

ASgembléia' de D�us DO Bairro
.

São Crietóvão • Xerqueade.
,

Uma casa de madeira em freno
�e ao Eogenho

.

Ouro Verde -

XarquC!lada. Tretar com o pro
prietário li Rua 12 de Setembro
D,o 114. 1

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA

OURO VERDE

Fotocó�i
I

ségun , você tira FOTOCÓ.
er documento, jornais ou

ARTÓRIO O O REGISTRO
de NEREIDA C. CORTE, no edifício'
do FORUM desta cldade..

Em ap-enas 10

PIAS, de
livros
C I I L

1��·mBm••B••EB•••�.�m�m.mm••••�•••R.RI
,'I Participe - do crescimento ,df!��� ��.� __,.�;ida���=.�'!SIndo I
I em __di,. seus r�,p,OSTO$ I
I Préfêitura Municipal de 'Canoin'has I'
R J '., •

•••••••e•••••B••B��•••••�•••••••••�.
\
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,CORREIO DO NORT�

,
"

CINE JUBILEU
/ fi �

/'
o lançador de sucessos apresenta: �

/

I :'
, BOJE, dia �6\. àa 20,15 'horas - colossal pr9�rama duplo
, 1. FILME: ;voltou de novo à tela do cinema a maisJalposa dupla

, do faroeste: Rock Hudson e
I Dean Martin, em

I N I M I G o S AI � O R ç A
2.0 filme: A MARCA DA/ BRUTALIDADE

,
- todo colorld"o -

<,

,

,

AM"NHÃ, dia 27 • em matinê àa I 1401horaB
Inimigos '� força

I "manhã, dia 27 • em 2 grandio..�' Ba.lõea, • àl'19,15 e 21,15 horaa
Charles Bronson em /1/,

J O G O S U J O - todo colorido
Est'e filme repríse 2.81< e 3.a fEoira às 20,15 horas

'

f ,

4.8 feire, dia 30 - às 20;:15 horas

Ao Mesíre com carinho
Esle filme reprisa aJÚanhã, dia 1.0, às 14 horas (em malinê)

,

' !, ,

5a. feira, dia 1. de m,lo - àa 20,15 horaa
ê,

A S I L O D O T E R R O R - todo eolorído,

Este filme "reprisa 6a. feira. dia 2, às 20,15 horas
t ,

Sábado, dia'3 .' àa/20,15 horaa - sensacional programa duplo
\

1.0 film�l ,Zorro ataca de novo
�.o filme:' J;UUo César contra os piratas

t
' ,

Domingo, dial' - à. 14 hora., em m.tinê ,

'I Zorro ataca de novo
4-"

Domingo, -p'a 4· àa 19,15 e 21,15 horaa,
•

0UERRA DA,S 'FÊMEAS
, A{UARDEM PARA O 'DIA 16 DE MAIO

O' EXORCISTA

'Fo�ópias
�HoYO e moderno, sistem\arar,:�ashua 230

Preço por Fotocópia_Cr$ to�""
Rua Paula Pereira, 37,5 (ao 'Iado ,Loteria Esportiva) • CaDoinbàs

r

26.04.1975

Registro Civil

EDITAIS
I

.

de

«JOÃO GOLEMBIOSKI NETO»
com «MARIA DULCI COSTA»
Ele, oatural do Estado do 'Pa·

raDá. nascido em Aotonio Olinto, I
no dia 10' de maio de 1949,
operário, solteiro. domieilisdo e

residente em Três Barras. filho
cí� Francisco Golembioski e de
Estefllna Romantch Golemoioski.

" E's� natural do ,Estado do Paraoã.
' 1 ----- , nascida em Araruma no dia 11

de dezembro de 19M, doméstica,
lolteira, domiciliada ii residente
em �Três Barral!l. filha de Aotonio
Copta e de' mete Diu Costa.

Apresentaram -os dccnmentos
nigirio[l! pelo C6digo Civil, art.
160. Se alguém tiver conheci
mento de eXistir elgum impedi.
mento Iegal, acuse-o para fiD�
de direito;

,

I ,

Três BarraI, 22 de sbril de '1975

ANTONIO WILSON WIESE

ANTONIO WILSON WIESE
Oficial dó C,art6rio do' Registro
Civil do Município Ide Três Bsr
fas, Comarca de Ceuciohae, Estado
de Sants Catarina.

:raz saber que pretendem casar:/
cLEVY STOCLOSKA» com

MARIA DA APARECIDA GUI-
MARÃES»

'

Ele. natural deste Estado, nas

cido em Três Barras,' DO dia 06
de fietembro de 1954, operário,
solteiro, domiciliedo e residente
em TI ê9 Barrai, filho de Augusto
StoclClska e ee Wanda Stocloéke.
Ela, ostural deste Estado. nas-

cida em Três Barras no dia 17
de outubro de '1954, doméstica,
solteira, domiciliada " residente'
em Três Barras filha de Leonel
da Costa GomeI e de Leopcldine
Guimarãea Gomes.

Oficiai do Registro Civil

Comissão' Municipal
Esportes CM E e

Comi8�o Organizadora ..�
" � l.os J A C. ' ti

\ /v
NOJ'A OFICIAL �.o 015/75 ;/ TEL. 354

1.0 • O presidente d, Comilsão Org�niz�dor9 dOI PrilJogol Abertos
de Canoinhas n,\ uso de luaa atribuições fe801�e:

a) Eocontra-se a dis�oliç§o das entidadel interelÍsadas as fichaI io"
dividuais para insd�ição de a_taetal.

b) Provas de atletismo ��ra os I.os jogos aber,tos de Canoinhas de 75.

MASCULINO � \ "i
.

100, ,200" 400, 800, 1.\00, 5.000" 10:000, 4xl00, 4x400 me�rol.
Salto em altura, lalto �i8tâDcia, salto com vara.

Arremellio, de peso, arremesso de disco e arremesso de dardo.

c} FEMININO:
.
\ ,

100, 200. 400, 800, 4xlOÓ\ me��o!.•Salto em altura e laIto em distanCia.
Arremeaso de peso, arreme��o de disco e arrem�tao de dardo.

d) Li�ite Ide atletas por' mod�I;�ade8 e�portivaa coletivall:
.

(
Bocha - 9 homens divido «Im 3 modalidades: límplelÍ, duplo e trio.
Bolão • 6 efetivos e 2 re�erv�8 para ambos oa sexOa.
Ciclismo· por equipe 3 atlet8� (bicicleta de (lasseio).
Judô. - categoria pelo�/pena e' �Btegoria absoluta.
Futebol de 8alBo - DO máximo lO atletal. /

Tenia dá mesa a 3)�fetivos e 1, '�;:!Ierva para embos OI lexoa.

Tiro
.

81�o revolv"r�. 4 atiradoreslorpando a contagem doa mesmol.
Xadrez. 3 efeti�61 e 1 reserva. \.

Basquete • 10 'fletas 00 máxime. \ .

Votei masculinÓi e feminino· 10 atl�ta8 00 máximo..
Handebol :. m'é.culino e femil)ino • 1'2 atletal no máximo.
Atletismo ma'clilino e feminino - 2 atletal por prova.# . •

e) Para efeito :$e claslificação 'dOI
.

concorrentes dentro daa modali.
dades: /I' /
1 ° )Iugarf. 13 pontol
2,0 lug/i. 8pontol, .í//
3 ° lu�ãr. 5 pontos
4 o l,gar. 3 pontos
5 : 1.gar - 2 pcntos,

6/,ugar • 1 ponto.
, Canoinhal.

!
-,

I.

\

24 de abril de 1975.

TEN. NERI DOS SANTOSODEL FREITAS
Coord. de Esp. da CME Preso da Comissão Organizo

'\
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CORREIO aJO NORTE ) , 26.04.1975

Indústria de
I

Zaniol
Madei'ras
S/A·

'c. a. c. H.O

f E.DITAL

Assembléia

'3.187294/0001-30

CONVOCAÇÃO
Ordinária

�

São convidados os senhores acionistas desta So
ciedade, para se reuni em em assembléi� geral ordinária,'
às 10:00 horas do ia 30 de abril do' corrente ano, no

escritório central, à r a Porthos Veloso, 247, Vila Parolín,
.Curitíba-Pr., para d liberarem sobre a seguinte ordem
do dia:

'
'

, a) Apresen ação do relatório da Diretoria, balanço
e demons�ração 9,a conta lucros e, perdas 'e parecer do
conselho .flscal, r ferente ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 1974;

b) Elei ão dos' membros do Conselho Fiscal e

seus suplentes para o exercício corrente;
/

:

'c) F' ação da remuneração da Diretoria e dó
Conselho, F'scal ;

d) Demàis assuntos de' interesse social.

Oútrossim avisamos de que se acham a disposição
dos senhores acionistas os documentos de que trata o

artigo 99 do decreto-lei n.? 2627/40. 1

Canoinhas, 1.0 de abril de 1971> '

Indústria de Madeiras Zaniblo SIA

Milles Cuis: z:.aniolo '� Diretor
,

Dra.' Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista
c I C 0055891S9/DItP

Cltnica dentária,de senhoras e crianças.
, Especialização em OdoDt�pediatrta.

Hora marcada
Prafl! LaIll'O Müller, 4.94. - Fone, 369

)

o único

equipado com

Lava, Rápido

Atenção TEXACO
NOVO POSTO DA CIDADE.

TEXACO
/ PARA O

Posto SÃO
PEDRO de

'IRMÃOS
RUDEY

LTDA.

atendimento da cidade.

Gasolina

Dielel

, Oleos
/

Lu�rificantes
Graxas

Troca de óleo e

graxa, também
aos domingos

Prefeitura Municipal de CanoinhasProi-bi cão;
�

o Senh�r Jovino 'I'aballpa, co

munica que desta data em

diante fica exprusameote proi
bida a entrada de pessoas
estre nhas em seus terrenos
situados em Papanduve.
Aviss outrossim" de que, não
se responsabilizará pelo que vier
a sconte�er aos infratores. 1

·

Avi�o im�ortante
A prefeifn�Municipal de Cá�oit1lías, através

de seu Departe nto Admin�sttátivo, informa a

todos os contribuinf que" pela Lei n.o. 1.232 âe

02/04/75, aprovada pel�C�mara de
'. V,ereadores, foi

prorrogado até dia 30 't�nta) de abril fluente, o

prazo para pagaménfo dá

',�aparcela
dos impostos

Territorial e pré'dial e TaXá de Serviços Urbanos, e

, ainda a la;."parcela do' Impo O Sobre Serviç�s' de
Qualque�' Natureza, d.evidos po� profisaionais autô-

Domoy'" .

\ '

i.çanóinhas, 03 de ab�il de l�5,•.
'

_

José Bonifácio Fur.,tado
Diretor de Administiação

Pspanduve, 15 de ab ..il de 1975

Material escolar 'e de

escritórío você encon

tra na lOja.)da
Impressora Ouro Verde

Fica ali na

Caetano Costa
saída para
Major Vieira

e o mel{)or
----------------------------------_.....=-----..------------------�

Grandes produtos -.�;f

me'recem uma fábrica como eles.
,

,

Revendedor IMINASGAS

Foi exata,6ente isto qae a Agrale fez.·
Há 10 anos a Agrale �.en��egando milhares de uma área construída de 2 hectares em 10 hectares
tratores e motores ap agricultor e à indústria de terreno, proporciona trabalho a 1 milhar de
do Brasil, através dé seus revendedores. Agora, a pessoas. Isto significa mais tratores e mais motores

Agrale decidiu PJiéstar a sua maior Agrale para nossa agricultura, com uma grande'
homenagem à �ntade de crescerdeste país. novidade: o trator Agrale 440, único no Brasil com
Esta 'é a nova fábrica em Caxias do Sul, _ motor de 2 cilindros e 36 CV.
inaugurada Im 16 demarço deste ano. Ocupande �
8B�Ú,DBDOR «SIVOL» �AGRA��,�� :0'0':
Regional -

PRESENTE NO FUTURO DO BRASIL
BR 116 - Km 125 - São Ciro - Caxias do Sul - RS

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de

eículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega:

I Concessionário General Motora do B sil ,S. 4.

I 'Rua Major Vieira, 289

'

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

Marca

PiCk.fll�,
Cheorolet C.JO.

Pick-up heorolet C.15
Opala SS uup�

I

Ford FJ,350
Rural4x4
Kombi

Ano

1972
1971
1972
1973
1973
1968

I

FOTOCÓPIAS XEI\OX
Seniço inltantAneo e�Instai ao moder.níssima.

\ -

Preeure no. ,e. lltório· de Derby Carlos,
Ulhmann, I Praça Lauro" Mülle�, 251

NUAS - Santa, Catarina
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C.DoiDb•• ESC�. 26 de abril de 1975 N.o 1318ADO XXVIII

«Antonio Wílson

focalizando» ...

Em decorrência do aniversário do sr, JOR3E DE SOUZA,
Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Três Barras,
e da sra. EUGENIA - digna esposa do sr, José Felido de Souza,
Prefeito Municipel, foi ofé!recido a um seleto número de amigos
uma deliciosa churrascada, no último dia 19. Dentre os presentes
destaco: Adilson Fontana, Adhemar Schumscher e sra., Frei Teo

baldo, Vitor Men�es, Lineu Pacheco e sra., Edis'on Corrêa e, sra.,'
Roberto.Olsen, Ione C. de- Souza e sre., Leocadío Ribeiro, além
de outras personalidades de de"taque da .cídade, O palco 'da
churrascada deu-se no Pavilhão de Festas da Igreja de São João
Batista. Atrav.és da coluna envio os cumprimentos efusivos ao

JÇ)RGE 'e a Da. EUGENIA, e que muitos e muitos, aniversários

passem por suas vidu.

* Já no dia 21; participei com minha esposa do almoço
oferecido em homenagem ao aniversário d� jovem SERGIO, filho
do casal Ladeslau (Sergíne] Olchs, Estiver8rq presentes também
o sr. Waldemar Abner Bíshop e sra. e José' B. C8S&anta e sre ..

Venho de público agradecer a deferência a nós distinguida, e ao

mesmo tempo seguem votos de muitas felicidades ao SERGIO.

I * De fonte segura' obtive a Informação de que o sr.

Gebrael Boulos EI-Kouba é o provável candidato a Prefeito de
Três Barras, pela ARENA, na f'leição do ano que vem. Inclusive,
já se movimenta em sua campanha.

* A Rigese-Celutose, Papel e Embalagens Ltda., paralí
zou seus trabalhos, pelo espaço de dez diàs, afim de montar
novos maquinários, com o fim especifico de aumentar lua pro
dução diária de papel. Bom Sinal!

* Amanhã no Circuito de Jarama, Da Espanha, terá
in·fcio a temporada européia de automobilismo Fórmula 1. Emer
son, que está em primeiro lugar na classificação do Mundial, ir,á
ter a difícil tarefa de maóter sua colocação. Será transmitido

pela televisão
'

* É demais ... ! Para casar daqui para frente, se preva
lecerem as idéias' do Deputado JORGE PAULO. MDB-SP, será
necessário: atestado de sanidade física e mental; atestado de que
não sofre moléstia Iafectocontaglosa; atestado RH fetor sanguíneo;
carteira profissional para o côajuge masculino; atestado de ante
cedentes pàra o cô6juge do sexo masculino e,

. quando este fo.:
menor, atestado dos pais de que estes 3e responsabilizem pela
manutenção da sociedade conjugal, em caso de situação de pe
núria comprovada. Para que divórcio então? Com tantas' idéias
inteligentes do rderido Deputado, quem é que vai casar? Hoje,
para se realizar um .casamento, o processo já é grande, imaginem
então se fosse aprovada uma lei inserindo essas idéias no'

Código Civil Brasil�iro..

* Dica de misco: Para quem gosta de músíca apelativa,
indico: .Vamos dar as mãos e cantar». do Silvio Cesar. Quando
você se encontrar com um amigo ou uma amiga, de a mão e

cante. \Mas, o mais ,�nhressante de tudo é que qualquer música'
de «apelação» imediatamente se torna sucesso. Em todos os casos ...

* Um Lembrete: GÚie sem ódio; Quando não for pos
sivel, guie seu ódíd,

A Guerra do
Contestado

Governo ,'quer arenista

públicas

\ /

nas funcões
,

BRASfLIA - o ministro Armando Falcão, revelou a uJ!l
deputado da Arena, 8 quem recebeu .em audiência esta semena,

que o governo adotará um comportamento eminentemente politico
Da distribuição de cargos e funções em todos escalões adminis

trativos federaIs, sugerindo o mesmo comportamento 80S' gover
nadores dos Estados.

;

A providência, segundo o parlamentar, destina-se a impedir
que funções, no exercícb das' quais se possa obter rendimento

eleitoral, continuem a ser exercidas sobretudo, no Ieteríqr, por

pessoas sabidamenté vinculadas à oposição, e que procurem delas
tirar proveito polílíco em prejuízo do partido do gover.a�.

Segundo O deputado - que transmítlu à Falcão as difi
culdades que está enfrentando em núcleos eleitorais, de seu Estado
em decorrência de tal situação - a Arene não pretende tirar

proveitos Ilícitos com a mudança de critério que deverão se operar
nas nomeações. Apenas não quer ser, prejudicada', admitindo mes..

mo que tais funções sejern ocupadas por elementos apartidários,
nunca hostis à Arena.

�SPARSAS

TENENTE CALDAS
IM.essa guerra apareceu uma vasta

gama de todos os tipos .humanos,
desde os mais refinadoa crímínosos,
como Deodato, que matava a eito,
inimigos ou amigos, pouco Importa
va. Ignacio Paudo, Andrade, um réles
criminoso que matava por matar.
Recebi ordem de matar todos os

«Pelados» é só que sei fazer, disse.
Apareceram muitos outros tipos
que bem mereciam .Gílberto Freire
.para estudá-los, por exemplo' um

alemão, agrilnensor, mecânico, car-,

tógrafo e não sei o que mais, per
dido há mais de 80 anos naqueles
sertões. Foi de muita valia para as

forças dos governos para reconhe
cimentos e levantamentos de mapas.
Estes ainda se encontram noMinisté
'rio do Exército. Schultz chamava-se.
Até um veterano da guerra d-08

,

farrapos, velhinho, mas multo dis
posto foi encontrado, em Curitibanos.

Vamos, por enquanto deixá-los
de lado e vamos para o Tte. ' Caldas,
homem de muito valor e de qualida
des extraordinárias. Não era homem
de bravatas mas não tinha medo .de
nada. Muito estimado da tropa. Em
Canolnhas. recusou o convite para
alojar· se no acantonamento dos

-

oficiais. Preferiu ficar com a tropa.
Com os arreios improvisou uma cama

e
-

ali mesmo, no acampamento" dor
miu o sono dos justos. No dia se

guinte recebeu a comunicação que
UO) homem dele estava preso. Nem
esperou pelo café. ,foi ao comando
para saber o motivo da prisão. -

Foi preso na pr�ça por estar com
a túnica sem dois botões.
Mas aqui não' � asfalto e depois

de uma marcha através de um mato
cheio de espinhos de alhundumbá
(maricá no RS). o homem vai andai'
em uniforme de gala?
Mas o soldado está preso, foi a

resposta. .

Sr. Comandante eu vou levar o
soldado ou venho buscá-lo a força.
'Busc�ria mesmo. O comandante 'ou
porque reoonhecesse razão (e tinha
mesmo) ou o ânimo _do tenente
achou melhor relaxar a prisão.
Num Combate, em plena mata

virgem, ia caindo um' soldado depois
do outro sem que fosse possível
deseobnr o inimigo. Os. jagunços,
mateíros consumados enxergavam
longe. O tenente viu que 8 força
estava por um triz para debandar,
'a pior cousa que pode acontecer a
uma força em ação., Não permiüria,
tinlia que salvar a situação: Escolheu
alguns soldados e com bastante cau
tela internou-se no mato para um re

conhecimento. Reconhecido como o

O'ficial pelos jagunços tornou-se o

alvo predileto: Nilo ligou ao zunido
das balas nem aos gritos dos solda
dos pedindo que não se expuzesse.
Com a mão ná fala do Kepi foi
prescrutando as clareiras até que
divisou um grupo d. jagunços
trepados na copa d� um pinheiro
muito alto. Assestou a metralhadora
e em poucos instantes jagunços e

galhos-foram se despencando lá de
cima Foi uma navalhado nos galhos.
EraD) só estes homens que quase

puzeram em debandada 300 homens.
Não sei que fim legou o Tenente

Caldas. Um elemento de muito valor
,

e de muita nobreza, um comandante
nato.
Sempre portava uma medalha de

Nossa Senhora, presente da mãe
dele. «Não entre onde esta senta
não, pode entrar» recomendou-lhe.
Era um homem profundamente

temente a Deus.
Irmão Leão Magno

IMinha gente vamos todos
atender a solicitação da CASAN,
fornecendo 08 dados de nossas
residencíes tendo em' vista as

instalações domiciliares para a

fornecimento de água tratada.

x x x

Dia 30 o Presidenté Geh,el
pernoitará em FlorianÓpolis e

dia 1.0, Dia do Trabalho, estará
em Joinvile, na ménchester cata
rtnense e ali anunciará o novo

salário miníma a vigorar, a, partir
de maio, no pais. Sem dúvida,
uma deferencia toda especial
ao nosso Estado.

'

x x X

Segunda-feira, dia 28, uma

reunião pr.eliminar em nossa

cidade da AssociaçãO' dos Mu

nicípios do Planalto Norte Ca

-tartnense, com visitas 8 reunião
programada dia 2, em Porto
União, juntamente com a Asso
ciação dor Vale do Rio do Peixe,
com a honrosa presença do
Governador Konder Reis e al

guns secretâríca de Estado.

·x x x

Dia 1.°, Dia do 'I'rabelhador,
será aberta 80 público a Expo
sição de Fotografias, moatrando
o nosso' desenvolvimento, atra
vés de r.rrojadas' inichltivas
públicas e privadas, uma notá
vel promoção da Prefeitura e

sita no Edificio Oliskovicz, Rua
Felipe Schmidt.

O trabalho foi muito bem
montado, mostrando " a' nos8a

pujança e vale i pena assisti
lo. Compareça veja e comente.
\ .

x x x

Muito ánimadà e concorrida
a anunciada Festa ,da Comuni
dade Evangélica Luterana rea

li?:8da domingo último. E agora
vem ai a Festa de Santa Cruz,
a nossa padroeira, dia 3 de

maio, feriado Municipal, a tarde
com grande novena �,di!! 4,
domingo.

x x x

O religiosó sr, João Wunder
lích embercou sábado última

para a Europa, mais precitla-.
mente' à Alemanha, onde per
manecerá pô,!: 3 meses, levando
credencial do sr. Preteíto Mu
nicipal no sentido de atrair
indústrias daquele pais á insta
lar-se em nosso municipio. Foi
munido de todos os lncentivQs
fornecidos, revistas e relatórios

. divulgando a nossa comuna,
como correspondência dos téc-
nicos alemães do' AGIPLAN,
aqui em. serviços.

x x x

Vem ai, dia 3 próximo, o sem
�

pre animad6 baile dos. calouros
da FUNPLOC.

x' x x

Será amanhã, no muuíclpal,
a decisão final do Torneio
das Indústrias, reunindo, na

preliminar as equipes dos 'Cons-
I trutores e Real e na principal
o jogão, AREP e Bela Viilta.

x x' x

No amistoso do dia 21, em

M;arcllio Días, o São Bernardo

goleou o. Continental de
I
Rio

Negrinho por 7 a 1, escore

elástico
.

realizado na segunda
etàpa, desde que nll primeira
aconteceu empate de 1 a 1.

x x x

Domingo, dia 11 de maio,
Festa DO Grupo Escolar Castelo
Branco, DO,Bairro da COHAB.

'x x x
)

O nOS80 semsnérío, .devldo
os feriados da próxima semana,
dia 1.°, Dia do Trabalho e dia

3, Festa da "Dossa Padroeira,
não circulará sábado próximo.
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lU Aproveite a, grande .lIquldaoão das Lojas MIRBI SELEm, comprando pelos melbores� ',reoos: IY.
trI Refrigeradores: Consul G E e" �rastemp Televisores: G E Semp e m
Iii Philips. Bicicletas MONARK Fogões Marumby - Máquinas de Costura Elgin � Iii
�I:::.:

Zlg-Zag e Genius Jogos de Copa, e Cozinha Sofas Cama Faqueiros e

.i�:::...ftl
uma infinidade de produtos de utilidade para o seu lar.
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