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Enéas Aif)aná;;eio

Comé�ia literária
('

Há: n_!1s instituições uma tendência instintiva para'
s: aco�odaçao. Isso ocorre, também, nas organizações
lIterárIas! como Academias, Clubes e outras cuja Iínalí-
.dade serra o debate de .tais a�suntos, a divulgação dos
trabalhos de, valor e o -íncentívo aos que lidam com às
letra�. �om � c?rrer dos tempos, porém, muitas vezes
o objetivo príncípal a�aba_ ficando em segundo plano.Os membro� da orga.Dlzaçao acabam por se fechar num
grupo restrito, onde Impõem mil obstáculos 'ao ingresso
dos. novos e se norteíam por padrões estratificados

" ,s:ceItos sem discussão e que consideram como «o artis�
'tIcamente certo».'

.A penetração .no grupo cinge-se a normas in-
. !lexiv:eIs; pedidos, v�sita�, salamaleques, panegíricos nGS

jornais. E a ínstítucíonalízação do que Lobato chamava
«a,c_cmandita do elogio mútuo». E não há recurso. Ou o
neõtíto se submete, segue e palmilha com decisão e

humilda�e os eamínhos traçados ou as portas se lhe
fecham ínapelavelmente. A menos que, em certos casos
tenha parentescos providenciais ou «pIstolões» decisivos:

O Ienômeno, n� entanto, não' é, consciente. Nem
sempre, pelo menos. Os acadêmicos do alto de sua
sapiência imortalizada, sofrem um aIi:tortecimento têm
reduzida a autó-crínca, não se detêm, em anali�ar o

,. • ! . ",,-

p�oprIO comportamento, por todos aceíto.rnuma atitude
co�o�a e esquecidos de que os' de fora ..._ que são a
maroria - Julgam por outras regras. Não se apercebem
então, dos papéis ridículos que desempenham.

;
,

E Issoque HERMANN JOSÉ REIPERT num livro
de grande coragem, mostra em «Comédia' Literária»
(Editora do Escritor, R Paulo). A narrativa decorre em

torno da fictícia (mas nem tanto) «União Caríguarense
de Escr.itores:." situada em Caríguama,' é que reune a
«nata» Intelectual da terra, conde um ozona misterioso
faz o povo ser mais inteligente que todos os povos da.
Terra:..' ) '

Ali se movimentaÍn figuras estranhas, intel�ctuais
«consagradoss , cujos méritos são «indiscutíveis». Há,
por exemplo, o «poeta do sorriso»; há o «íeoano . do

templo», na .pessoa de. «seu" Se�inando, que escreveu
um dICIOnárIO de escritores canguarenses e... dormiu
(ou, como dizem nossos 'caboclos, sentou-se em cima
da tema): há o homem realizado, o «escritor" Eugênio
Melão, para quem ..:_ tia sua própria opinião - o conto
,de um dos' nossos melhores autores se parece

.

com o
seu eSobredão» ... Há muitos outros nesse barco «barco
adernado, levando em seu bojo a vaidade da Literatura,
pecado mortal, pois afasta, a auto-orítíca e transforma
o homem, «pauvre eníant», no semi-deus de si mesmo ... »

,

E' natural, assim, o pânico causado pelo livro
revelado, entre outras coisas, pela angustiada pergunt�
de «um famoso autor brasíleíro»: .

'

- Estou.Iá, é? Estou lá?
/

Como afirmou o' crítico LUZ E SILVA, era um
Iívro que faltava, um livro que sacode,' movimenta

revolu�iona. São 08 'grandes movimentos que tiram �
humanidade do torpor, Mesmo que tais movimentos
sejam incruentos, mas desencadeados como «arte gentil.
de ,fazer ínímígos.»

.

(,

Hoje a inauguração, festlva
da ' eletriflcação
Caraguatá e

rural em

Fartura
-Com 8 honrosa presença do representante do Exmo. Sr.

Governador ANTONIO CARLOS KONDER REIS, altos dirigentes
das Centraís Elétricas de Santa Catarina, CELESC, autoridades
locais e o povo em ger&�, terá lugar hoje a inauguração f!.Ostiva
'da eletrificação rural nas localidades de Canguaté e Fartura,
sem dúvida, .maís uma grande conquista do nosso interior, le

.

vando todos os benefícios d� energra elétrica também squelos
10caJidBoes, objetivando fixliT o hom('m no campo e evitando
seu êxodo para os grandes centros.

A Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Diretório
Municipal da Aliança Renovadora Nacional, convida, além das

autoridades, o povo em gHal para às aludidas solenidade&, que
terão seu inicio pelas 18,30, em Caraguat8, em frente a casa co

mercial--- do· sr. Pedro Lpandro e às 19 hocas, em Fartura no

Pavilhão da ,Igreja. Na oportupidaçie, a comunidade de Fartura,
em agradecimentô 80 grande evento, oferecerá um

I grande chur
nsco ao.s visitanteS, autoridades e convidaçios especiais. A alu.di
da eletrificação deverá prosseguir até ao· Lageado, em Felipe
Schmidt, passando pela Paciência dos Neves, devt:ndo atenaer
com energia ta:nbém o vizinho municipio de Irineópolís.
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CAIXA 2

Diretor:, Rubens Ribeiro da Silva
FONE. 128 - CIRCULfl AOS SABADO') N.O ,evulso Cr$ 1,20POSTAL,

A localidade . de São
Cristóvão, ex-Xarqueada,
é cortada pela estrada

que liga a cidade de Ca
noínhss a Três Berras, e

que está seb a [urtsdição
do Depertamento de, Es
tradu de Rodagem - D.E.
R., numa extensão de. 15
(quinze) quilômetros, entre
uma cidade e outra. Para

\

melhor elucidação 'vale
ressaltar, que esta \ localí
dade possue três mil
habitantes, e mais de qui
,nhentas (500) residências,
além de contar ainda com

uma -sccle - Grupo Esco
"1St', Frei Menandro Kamps
... incúetrías de granoe

.

porte, &fora outras em

fâae de construção' e montagem.
No entanto, a referida localidade até a

presente data, não vem merecendo os devidos
e necessários cuidados por parte do D.E.R., por
sinal, tsto não deveria ocorrer, pois Três Barras
atualmente está situada entr�" 08 vinte (20)
muntcípjos qUI! ,mAis arrecadam 'o IMPOSTO SOBRE
CIREULACIO DE MERCADORIAS - ICM - em todo o
Estadç, 80S cofres estaduais, devendo por isso
receber urna atenção mais, m,eritória, do que a

-

que atualmente � feita.
Para maiores esclarecimentos, .Vossa Ex-,

celência poderá verificar através das fotografias
anexadas ao presente Memorial, a precariedade
da referida Estrada que não possue e não ofe
rece condições de tráfego 80S veículos, e tão
pouco para que os pedestres por' ali traDsitem,
pois não existem ao, lado da Estrada passeios,
o que já acarretou problemas sérios e ínsolú
veís, Várias

.

dezenas de pessoas já foram
vitimadas

', por atropelamentos . nesta Estrada,.
devido ex!lusivamente a falta -de passeio. Ci
tan'do apenas algumas dei 'Víthn88, podemos
salientar 8 mOI te qo Professor Pedro Re'itzl um
dos maiores mestres na cadeira de Português
da região do Planalto Norte - fatalízado por
atropelamento quando se dirigia de bicicleta
para Canoinhas, porque sua resídêncís ficava a

'. uma àistância pequeua da referida cidade, bem
como também, da morte do e.x-Vereador da
Câmara Municipal de Oanoíuhas - sr, Evaldo
Kreiss - que também iraositava de bicicleta
na mesma E,s�rad8, e na mesma direção, tendo
morte brutal e semelhante ao primeiro. Os dois
casos. eltados, por si só, 'já demonstram· o pe
rigo que a r;ferida Estrada' 'produz 808' psdes-.
tres. Citamos somente dois casos, pois se

fôssemos demonstrar outros casos de morte,
ocasionados por atropelamentoa, iríamos ter

que' prolongar muito o presente memorial. Afora
8S vitimas de atropelamentos que já nos refe-'
rimos, temos que constar no presente, os

acidentes automobilísticos, que estatisticamente
acusam uma soma enorme e assombrosa, Deve
ser' conhecido entretanto que apesar da Prefei·
lura 'Municipal de Irês Barras, não possuir nenhuma
jurisdição sobre a referida eslrada, Ioda culpa por morles
ocorridas, além dos acidentes. automobilísticos, recai
sempre sobre a municipalidade, ficando consequenlemenle
o Departamenlo de Estradas de· Rodagem, por ingenuidade
dO-povo, isenlo, de', qualquer culpa, o que não espelha
_8 realidade. '

Avent8�os, no entanto, a hipótese de que
com a sua benevolência e

. atenção devida ao

assu�to, uma solução possa a vir ser cO.ncre

tizads,-'ou sêja, a· firmação de um conv.ênio,
entre a �refeitura Municipal de Três Barras e

'o Departamento de "Estradas de Rodagem,
através da Secretaria díoS Transportes, para a

. pavimentação asfáttica, c;>u então' de pedras
-

., calçamento - desde a ponte sobre o rio Ca-

Assim, 8 priQleira importante jna�gur8ção do nove) Go- .noinhas, em direção,'a Três Barras, na extensão
vernador Antoni9' Carlos Konder Reis, sendo a !!egunda, 8 mÍlia de três (03) quilômetros, extensão esta de

impc;>rtarite. de todas, 6 inauguração. da água, prevista' para o dia prioridade, pois é ali' qu'! a localidade, de São
14 de junho, desta feita com a honrosa presença do Governador CristÓvão é cortada pela Estrada, e onde '

já "confirmada. também estã localizada a escol., indústrias �

I'

Antonio Carlos
último dia
sr. José

no

Barras,

Konder . Reis, por
2 na. cidade de

Felício de Souza

residências, para que essas aecessáliias, provi
dências possam ser oferecidas .0 povo da
localidade, permitindo assim um livre trafego
de veiculai, e um Iocal apropriado para o trân
sito dos pedestres.

Ainda, contínuando a elucidação vale
ressaltar, que a Estrada de que estamos tra

t�ndo traz, além dos problemas já mencionados,
eínda estes: Em dias chuvosos a Estrada fica
em estado tão precário, que torna-se quase
uma aventura para os motoristas o trêfego de
veículos, tamanho perigo que ela oferece nes

sas, ocasiões, e tampouco permitindo que os

pedestres 011 transitem, pois a lama que se

forma, não lhes dá condições; e quando em

tempo bom, não permitindo visibilidade, taato
aos motoristas dos veiculas, como aos pedestres,
numa distância de dez metros.

.

,

Por' aí, Vossa Excel�ncia, já tem dados
sufícíentes - concretos e reais' - para uma

análise aprofundada sobre os problemas exís ..
tentes na referida localidade.

Três Barras, como já foi especificado
hoje está situad'a entre as vinte (20) lmaiore�
arreçadeções de ICM de. todo o Estado, com

possibilidade de aumentar a curto prazo a ar

recadação, em virtude da edificação de Davas

indústrias, além da ins�alação de novos maqui
nârros em indústrias já Instaledas.

Deve merecer .por certo, de Vossa Exce
.

lêncía, um estudo aprofundado a causa deste
Ml'morial, no intuito de oferecer .05 três (03)
mil hsbítantes d. localidade dé São Cr.istóvão,
"80S quatrocentos alunos do Grupo Escolar Frei'
Menandro Kamps, às indústrias, enfim, a todos
que ali residem, trabalham, estudam ou transi
tam, melhores condições de segurança e inclu
sive tranquilidade. Infelizmente isto não acon-

"
tece nos dias de hoje, mas poderá vir • ser

concretizada, dependendo logicamente, de
providências no sentido.

'

"

Finalizando, receba Vossa Excelência este
trabalho, que enceta vários aspectos problemá
ticos, esmruçando pontos. nevrálgícos, com 09

quais tivemos a única pretensão de unir estes
"problemas da povo da já mencibnada localida
de, ao vosso governo, que, ora se implantou
no nOS80 Estado, mas que refletem cristalina.
mente as ,nossas aspirações,' e

.

cremQs que
também de Vossa Excelêlicia, que por certo
está atento aos apelos de nQssa região ..... sem

pre- esquecida em, governos anteriores - e

também devido ao seu enorme progresso
demonstrado.

Dai, Vossa Excelência, � respeitosà 80llci
t,ação para que suas vistas Se voltem para este

assunto, que reputamos de grande' interesse é
importância, e que com' G beneplácito -do Go-,

'

verno do Estado -_ honr03amente' representa-
.

do por yossa Exc,elência, seja feita a justiça
, neceslilána.

Três Barras, 30 de abril de 1975.

José Fel1cio de Sou.;eo
Prefeito Municipal
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CORREIO DO NORTE

Pre'feitura'
Ob em Execução

Rede de abéatecimeato
E.tadoD;

,

alargamento e abertura de, no
extenlão da, iluminação p6b!ica;
cooltruçãO do Ginâaio de Esportee;
continuação da pavimentação adáttica,
abertura de canaíe de drenagem no Campo �guaVerde;
pontes. de concreto lobre o Rio Agua Verde �ma);
escole de alvenaria em Barra, MaDla (Distr, Pio _irol);,
escola de alvenaria em Lageado (Diste, de Felipe Schml t);
deetccsmênto 6grícola - proasegulmento;
revestimento em Anta Gorda (Diste. Paula Pereira);
laborat6rio de lemeotál de batatal certificadail Qincent.);

,

,cooltrução do Canoinha. Palace Hotel (Incentivo);

CConv. c/Governo do
-,

no J. E.perança;

eonseevacão dai rodovia. ,municipa'i.;
construção da garagem da Peeíeiturs:
construção da fábrica de tubos de 1,50;
revectimento e alargamento, da Colônia Ouro Verrle

, Cmltrito de Bela Vida do 'Toldo];
-

iluminação pública rua México; "

aterro ponta rio Agua Verde (prolongamen, C�etaDo Coita)'
\

'

alergamento a reve.timeoto estrade Valinhos-Bonetes;
elargemento e abertura de novel ruas Campo da Àgua
Verde.

slfeltamento,
COHAB;

retificação a drenagem do núcleo da

alargamento e reveltimeoto do bairro Piedade;
alsrgemento e revestimento em Rio Bonito (Diltr.
Bel,. Viita do Toldo;

cOOltrução de um reça oa r6a Maior Yieir�
bifurceção com eltrada Do�a Frenci.ca

cúOltrução eltrada Tamanduá (3 km.D;,
conltrução eatrada Serra dOI Borge••

'M uni ci pai d,e

10.05 .. 1975

(anoinhas
abertura de rua,' DO loteamento Rodolfo Bollauf;
nova torre TV.canal 3;
reco�ltrução Escole Cempo d81 Moças (Felipe Schmidt);
iluminação pública da rua Emilio Scholtz;
alargamento e conelusão rua Bento de Lima (Campo
da Ague Verde;
.elargamento rua México;
aqui.ioão de um trator de esteira 14.500 kg.; .-�-p"-

.• ".
,""�"'.

aqoilição' de uma pá cafl'egadeir� Micbiga�,modelo 55.S;
Ponte Cnpão do' EJval / Matão; '. ;!

inetalação do Banco do livro (convênio);' "

inltal ..ção do curso MOBRAL:"CULTURAL (conv�nio�;
�bertura de rua. loteam�nttWatzko (Campo �a.Ag!la V D;
abertura de rual loteamento Pedro Alve. Vieira;
iluminação p6bl!cs' Bairro Souêgo;

,

idem na ru� Alvioo Voigt (Campo da Agua Verde);
aterro da ponte sobre o Rio Agua Verde (peolongemen-
to da rua Peule Pereira); "

estrada d� Taquarizal (35 km�;
,

muro de oedra na Praça Lauro :Muller;
instalÍ\ção

-

de britador el)1 Santa- Leocádia;
�berlõ ..a e ",Iargameoto da 'rua México entre a' rus

Bífã� do Rio Branco até o Frigorífjco;
idem tua João AlIage da rua Emílio Scbolze até a rua

Bolívia;,
'

idem rua U ruguai até e rua Jcão AlIage;
I

idem rua Chile entre á rua Mésico até a rua [oão AlIage;
idem rua Paraguai entre e rua México, até a rua

Jola AlIege;
Hem rua Bolívi» até a tua Roberto Ehlke;
idem rua Argentina entre a rua João Alláge até a rua

México;
idem rua Panamá;
idem rua Emílio Se holse entre a rua Roberto Eblke

até a rua Btroardo Olsen;
,

idem rua Tomascbitz entre a rua 'Rob�rto Eblke até,
o loteamento Braodes;

idem rua Guatemala;
idem rua Honduras;
idem rua Gil Coata; �

ideM rua Peul RitzmanD;
'" Jdem tua Jorge Wegge� .

'it{em rua Pltul Hafl'is;'
idê'1Q. rua Alois Stueber;
idem'''l!.ua Valdl'miro O:lIeo; .

,
' -

idem ru�HeDrique Zugma�D;
idem rua Frederico Kobll!!r;
alargamento 1:Ie rua São JOlé e reveatimentl\;
muro de pedr8}"� fachada do Cem,itério MUliicip9!;

.

ponte de' medeia oà"divila Felipe Schmidt-Irioeópolil;
halla o'a divila de Felipe Schmidt cem o município de

Paulo Fcüntin ' Pr.;' ,_
iluminação do Salto da Agua Verde; ,

IIbertura de rual 'na lotea�\nto Mallaneiro CCampo
�a Agua Verde);. '" .

Id�m loteamento Odilon Pezda (CaiDl!:' da �gua Verde�;
abertura de 10111 no loteamento ÂIl.�1lI0 Salomon
(Alto da. Palmeira.,. �

",

,.ir .,---------,�, .
." .,

·1 I� 11(1111\· J)I� (I)AII»Il;U11)()J)(il� I
".t.

'

"''''

POltO do IBDF (ecnvêcío),
impetoria do departamento de caça e pelca;

,

calçamento' a paralelepípedo DÓ Cemitério Municipal;
revestimento Serra do Lucíndo,
revestimento Da localidede de Imbuia (Bela V. do Toldo);
iluminação a mereúeio nae Praça. 'Lauro Muller e

Osvaldo de Oliveira;
erboeisação dai roal da cidade �2.0 ano);
extensão dOI cursoe do MOBRAL (convênio�;,
extensão doli lerviçol da CAFASC (conv ênioD;
lnetaleção da Guarde- Urbana, Noíurna (convênio);
calçamento a paralelepípedo do pátio d� Prefeitura;
pavimentação a.fã ltica de onze quedra.;
,reveltimento .estrade de Velinha. adiltr. Felipe Schmidt);
io�alação de brita:ior 'em Velinhol' (Di,tr. Felipe

�ICh�,t�; •

bl' d 'D'· .

d P 1 P
.'

I ummeçao. pu rca o IItrlto e au a ererra;

i1'omiDaçãh,,;;p6blica do Dietr, de Mercílio Dia. (convênio);
deltocameni��grícola de 521 alqueire. (2,0 aoo);
con.erVaçio de"'-e�rad8. municipaia com con,•.trúção de
ooval pontes, pori't�õel e boeirce com tubos:
ineentivoe indu.triai.,,,- doação de imôveis);
aqui.ição de 4 tratorel' de esteira; /'
coustruçãe de 1 (ums) p�'lte de, -conoreto sob-e o rio
Agua Vilrde (nrolongementd da rua Pauta Perpirfl);
.uquieiçêo de duae (2) moto,nivêlljldoral «Huber WarcL:t;
squieição uma (1) Retro-E,c8va(J�ira <Poclain»;

\

recuperação de toda� a. máquinal�,�odovjárias;
recupeesção de 2 )l9minhõel c9çftmb81� '.

pavimentação .eífálticll nal, Prflçal Lauro 'Mul!er e

Osvaldo de Oliveiril:
.

"cÓmputaçõó" de dadol eletrÔnico.;
,

.

'"", '

poeto de iOleminsção artificial; pova p.18nta cadaltr81; '"
'

pOltO de carrapatecida; novo/código tributário Municipal; , ',.
rede telefônica lobterrâoea· DOD (convênio); ,Yérro.no Rio da Areia de Cim!! (Oiltr. Bela V. do Tàt4;o);
aldrg9men�0 da eatrada Parado/Matio,

'

,

/. revelt1meoto da rua Alv,no VOlgt; '\,
alargamento da eRtrada da Fartura; /, reveltlmento da eltrada do Parado;

•.

./ alargamento da eltrada de Volta J}raode (Di.trito de
sbertura da r'4la Alfredo lViayer; /( Paul9 Pereira;

,

, .

'conltrução da EMtação Rodoviária; / alalgamento e prolongamento rua Emilio Scholtz;
iluminação DO loteamento Mallaneiro: ,.,,/"/ obe,liléo na PrBóa Lauro Mullar (iucentivo�
iluminação no loteamento Antonio Salorg,otÍ; .inalização do cidade cl iDltalação de lemáforol [I0�o,;
iluminação do perímetro luburb8no dA�/�idade; balização dOI logradouro. públicol a acrílico;

;;' aqui.ição de " novo. camillbõel, caç!lmbal;
pavimentação da rua Duque de ,caxia•• extensão 2 abertura da rua Venezuela;
Kml, até o Alto da. Palmeira,!),."/'· abertura da- rua Buão do Rio. Branco (prolongamento);
eletrificação rural S.enito - Ç8reg,uatá li! Fartura; variante Saote Leócádie; ,

,

pavimentação adáItica' rp.!("'Roberto Elke até Avenida conltrução de doi. mata·burrol em Anta Gorda (extio.
SenaClor Ivo d'Aquioo'

'

ção '-
de 'portõal);

variante Paula Pereira à Aura Gorda;
aterro e, reveltimento el,trada Serra do Lucindo a

Barra Media;
remoção e reconltrllção de 23 C81al Campo d'Agua
Velide e cidade para alargamento e abertura de l'ual;

, �7.41".

'//'_
4"�

Você, que está por cima porque já venceu na vida,' nãQ.4per:a�ais tempo.
E hora de você comprar Dodge. Aproveite as vapt.aQens que oferecemos
através dos nossos planos de financiamentõ, a . ta mais vantajosos do que
nuncél.. Venha ver para crer, Conheça o' sso carinhoso atendimento. '

,Vamos. DeCidéj-se de uma vez por as e venha logo buscar o seu

Dodge Dart novo.

Obras Concluídas

f
REVE�DE�OR AUTORIZADO d� CHRYSLER }�b _ doBRASILS,A.

=� -.:� ._. .�,J

MERHY' SElEME &

,

l

(IA. LTOA.

"

Ver:ade-se
Útima caS$ de alvf!nária, nesta

cidade, à Rua Paula Pereire n.o
1223, contendo !ala de' estar,
hala de jnntsr, 3 quartos, COpll,
cozinha,' "banheiro, quarto de

costura, dependêncis8 de em

pregada, abrigo e garegem,
edificada emterreno de 1000 m2,

,

todo ejardinsdo e murado. Ver
e tratar com Célio Kohler .. no
Banco, do Brasil. 2

Rua Paula Pereira, 735
CAN O I N HA S, SANTA

Fones: 365 e' 368
CATARINA

SolicUa�ão
A Companhia Cátarinense

'de Aguas' e Saneamento, so

licita às pessoas interess�das
em, ligações de água, para

comparecerem em seu escritó·

rio, na Rua Major Vieira n.o
522 (em Frerite a Oficina
Mussi), para fornecerem dados
sobr� seus' imóveis, no horário
,das 8 às 12 horas, de 2à. •

sábado.-
.
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Registro Civil' - EDilAIS Ano XXVIII

ANTONIO WILSON WIESE:'
Oficial do Cartório do Registro
Civil do Muoicipio de Três Bar
ra8, Comarca de 'Canoinhas, Estado
de Ssnts Catarina.

Faz saber que pretendem esser:

«QSVALDO KRYCZYK» com

«MAlHA
.

MAR{�OS LAP·
'

CHINSKI
Ele, oatural este Estadc, nasci
do em Três arra8, no' dia·;; de
jaoeiro de 19 • operário, soltei
ro, domiciliado e residente em

Três ,Barr..s, fil o de Tadeo Kry.
czyk e Roaa K czyk.
Ela, natural des e Estado, nasci-

,

da em Csrionioh DO .dis 07 de
DUJrçO de 1944, oméstice, viuva,
'domiciliada e re idente em Três
Barras, fllba de oio Marcos e

Heleoa Paiter Ms COI.

T�ês �arra8, 22 de ebeil de 1975

I

Como anunciamos, realizou-se
sexta feira dia 2, na vizinha
cidade de. Pôrto-União, uma

grande reunião reunindo as

Assodaçõe!J do Planalto Norte
Catarinense, AMPLA e Asso
ciação d,os Municípios do Vale
do Rio do Peixe, com a honrosa
presença do Governador Anta-

Ele, natural. deste E ado. nasci- nío Carlos Konder Reis e algune
do em Csnoiabea o dia 20 de Secretâríos, Justiça, dr. Zany
JUDho de 1955, operá o, solteíro, Gonzaga, Educação e Cultura,
domiciliado e relideo ein Três

.

dr. Salomão Ribas, Agricultura,\

Barrai filho de Mari Cooceição dr. Vitor' Fontana, Transportes,
da Silvs/'(falecida).' Cap. Nicolau Malburg, dr. Al
Eis, oatural deste E ado, Dasci· bino Zenní, Secretârío do Go·
da em ITrês Barrai n I diâ 20 de verno. dr. Jorge Bornhausen,
novembro de 195-6,: doméstica, Presidente do Diretório Begío
solteira; , domiciliada' e residente nel da ,ARENA e do BESC, dr.
em, Três Barras, fil ,a de Abrão Renato Ramos da Silva, Presí
Feróandes' Cordeiro ie Eva Fer- dente do BADESC, Senador
reira Cordeiro,

i Octeir Becker, dr. Antonio Wer-

Apresentaram. os i docum�nto. ner, Diretor do· D.E.Ji:, dr.

nigiri.ol
pelo

CÓdi�O
Civil, 8rt. Adilson Medeiros, do D.E.R.

180. Se alguém tiver conheci- local; dr. João Alberto Nícolaz

mento de existir Ilgum impedi- zi,' de D.E,R. de Joinvile e Os-
menta legal,

aCUlilr-o
para fios ----......

---1--------------·------de direito.'
Tabelionato Paulá S. Carvalh,oTrês B�r.ral, 28 d ,abril de 1975

E O I T A LANTONIO WIL ON WIESE
Acham-se em Cartório, à Rua do Banco Bradesco de Investimen-,Oficiàl do Registro Civil Vidal Ramos, ediUcio do Forum, para tos S,A. \

.

serem protestados os' seguintes, Por não ter lido possível. encon-
titulos: ..1 trar os referidqs responsáveis, pelo
Titulo pI indicação n.· 08 - venc- presente os· intimo para no prazo

to. 19.03.75 - valor Cr$ 793,CO de três (3)
.....ºm.8�I! a cont�r da

(setecentos e noventa e três �ei=".,flUbltca�ste lornal «Correio �o
Vende� se uma ótima casa de,

'

ros) emitida p.oorr �«.JWI'.

. �éncelra Norte», vi,: pagar ou dar a ra�ao
S.A. c.rédUy.tmfifCíamento e lnves- por que nao o. fazem, e, ao mesmo I

madl!ir., com todo conforto, time�rLUlZ BUBA�' tempo, no C8S0 de nllo ser atenq,ida
em terreno de 600 m�, todo NP 0,0 110169 _ vencimento ptrp. esta intimação, os "_otifico do com

arborizado, sita Da Rua Majpr saldo Cd112.094,83 (doze mil, ,noven- pe�ente protesto.
Vieira n.o 1386. ta e quatro cruzeiros e oitenta;e Canoinhas, 07 de maio de 1975

três centavos), emitida por GUA- PAULA 8. CARVALHO
Maiores detalhes no local. DERLl SIMÃO HERNANDEZ a favor Oficial de Protestos

Nà último ,dia 2, realizou-se na cidade de Porto Un1l10,
uma reunião conjunta da AMPLA e AMARP, oode na ocsstão se

,

- . '\. lfe·z presente o Excelentíssimo Governsdcr do Estado, seu Secre-
tariado � demais integrantes de euà comitiva. Q Covernador dó
'Estado, er. ANTONIO CARLOS KONDER REIS, afirmou catego
ricamente que uma das prioridades do setor rodoviário, sp.rá a

conclusão das obras da ,Estrada que liga Canoinhas a Mafta.
Demonstrou claramente também, que seu Governo sé

revestiré em, termos de, ARENA, sem desmerecer. no (entanto, a

oposição - nossos leais adversàrtos - segundo sempre fez
questão de frizar. Referida reunião foi efetuada no Clube Con
córdia, tendo sido oferecido após o término, um lauto almoço
808 presentes,

'

A Prefeitura Municipal de Três Barras, representada por
, seu Prefeito Municipal, sr, Jesê Felícío de Souza; por seu Diretor
Administrativo; sr, Jorge de Souzs: pelo Escrivão da Exstorte
Estadual de Três Barras" sr, Adhemar. Schumacher, pelo. Vice
Prefeito, sr, Hamu'ton Paz1a, e por este que vos 'escreve, apre
sentou ao Governador do Elitado - Antonio Carlos Konder Reis,
um Memorial Reivindicatório, solicitando providências com res

peito a' Estrada Csuotnhae-Três Barras. Este Memorial ortgtnou
inicialmente numa éxtensa discussão � estudos por parte do, sr,

Secretár�o do.s Transportes 'e pelo Diretor qo 'Dtpartamen-to de
Estradas de Rodagem-D.�.R., no sentido de verificar-se a possi
bilidade de revestir' inicialmente um trecho de 3000 ml"troii,

, lIaindo da pànte sobre o rio Canciinhas, até o alto d,a Xuqueada.
Através do M�mori81 foi aventàda a hipótese de, um CALÇA
MENTO dll estra,da ��sl!e trecho, além da construcão de passt:los
para 08 pedestres, o que ocasionou estudos preliminares das
Ilutor,id.ides acima citadas, que deram conta que este trecho caso

se realize o que a, Prefeitura de ,Três Barras pede, orçaria em

aproximadamente Cr$ 1.400,000,00 (um' milhão ·e quatrocento�
mil �ruzeiros). Uma soma realmente grande, m.as solucionaria de
vez- com o já HISTORICO problema da Xar(Iueada. O Memorial
entregue em mãos ,do sr. Governador dQ Estado, lerá estudado
Inais detalhadamente - segundo ,nos disse - afim de, resolver
em defini\ivo & questão.

, ,

Dev2 ser reualtado no e.ntanto, a atenção dedicada a co

mitiva' tresbarrense, tanto pelo' Secretério dos TraDsport�s, como

do Diretor do D�E.R.ISC, além do sr. Goveroador do Estado An-
tonio Carlos Konder Reis, valendo também ressaltar, que o

R,' e g' 1- s·'t r o ,e' 1· v]·1 E DI.T A,·',I 'S·' �

úoico Memorial apr�seDt8do, que originou estudos preliminares
foi o de Três Barras.

"
..

x - X - x - x Nerei'da Cherem Côrte, Oficial do NA' AaTNER», brap�leiros, sQltejros, bach; ela�ar, nascida em Canol-
Engalanado o lar do c8sal Hamilton (Noeli) Puda, com 'o Registr Civil do Município de Ce- residentes e 'domiciliados nelte nhas �l�z�e maio de 1942, filha

nascimento de um rob,usto menino, que levará na Pia Batismal nOinhas,' aber que preteridem distrito; ele \operário, nascido em d,�� dê Czarnik e de ARolonia
casar: Sereia dI distrito aos 12 de novem- erciak Ozarnik, falecida. '

o nome' de. DANILO 'HAMILTON. Ao casal; os nossos cumpri- b de 1960 filho de José Schiess1
"

I '1 d' 29 --LUIZ M'"RIO F""O'"L "om «"U- erode 'Tecla 'Auerbach "'chl·e·ssl·, #I<1'a""" '«FRANCISCO DE. ASSI.S BUENOIl'mentos. A.. Alegria Invadiu o casa, no u timo
.

Ia . �.. &lo .. � .. ., ..,.__

x x - x - x NICE APARECIDA COSTA»�lei- do lar, nascida em Canoinh.J<S:'- aos com e.EVA FERREIRA. ALVES»,
ros, solteiros, residentes e domicl 16 outubro de 1947, filha""d'ê Pedro brasil�lros,� solteiros, re�ldentes e

Em virtude do nosso jorna,l não. ter circulado na última dos nesta cidade; ele médico vete- b.mer, e de Rosa da Silva Artner. domicIliad�s nesta cidade, ele' ope
semaDa, não ,pudemos cumprimentar as Jovens gêmeas SURAIA rinário, nascido em Canoinhas 89s ..

��.. /-P:<'
,

rário, naSCido em Canoinhas aos 21
e SU�AIA EL-KOUBA, que no último dia - 23, comemoraram 16 Ide novemb�o de 19'9, f.ilhO de «HÉLIO aTO RUSCHEi.» eom de outubro de 195�, filho de August�José Bartolomeu Fedalto e de Vere- «RITA, �_&"CA liA ALVES DE SOU� Bueno 8 de M�rla Josefa Bueno,idade nova. Segue hoje os n08SOS votos de intensas felicidades.

na K;ohler Fedalto; ela profess�r�, ZA»,...Práilileiros, Sblteiros; ele ope- ela. do l�r� naSCida em Tamanduá-,

x ' .....; x - x - x naSCida em Arroio Fundo dI mUl!lcI' l':ador turbo gerador;-...�scido em Malor
.

Vlelra-SC. aos 19 de outubro
NJ mês de abril, a 'Exatoria Estadual de' Três Barras, pio aos 1.� de �e,zembro de 1950, fIlha, -""Porto União-SU. a.os 24 de.�embro 1956, fIlha de Antonio Ferreira Alves

arrecadou a, significante soma. de Cr$ 1.82'P.464,57 (u� milhão, .de An,tomo de Souza Costa e ,ai! de 1952, residente e domiclllaii'o.&m e de OtUia Bon�tes Alves.

oitocent_os e viote,mil, qU9trocentos e sessenta e quatro cruzeiros Stellita Pacheco Costa. ./ Pórto Uniã,o�SC:, filho de Nereb>.
" RISTID8S DOS PASSOS» com'e cinquenta e sete centavoeD. Para ninguém cOlltestar, Três Barras «ESTANILAV BENIGNO JJRíÍ�NEK» 'ru��à�� :a��i�Jg::3!����h�l: ::;

.

e��RA DE ALMEIDAli, bI'asiiei�
\atualmente coloca-se tranquilamente entre ali 20 maiores arte- com «JO�N�TA STEIj,�NEL �ATIS- 04 de fevereiro de, 1956, residente ros, SOl:�J:'os, residentes � ,domici-

'

cadaroo-e.s do Estado. TA», br��I!elros';?E.
01,

. ros! resl�entes e domiciliàda nesta cidade, filha de Uados
_ neSl�idade; ele lavrador,"

, e, domiCIlIados. sta CI�ade, ele
Advette Alves de Souza e de lolan- nascido em Bône.tils di municípiox _. x - x - x

motorista,�as
I o. em MaIor Vieira .

S aOI 86 de dezembrO'de 1925, filho
Os senhores Adilson Fontana e 'Sezinsndo de Andrade,' di comarca os 08 de maio de 1952, da Scholz de ouza.

de 'Antonia Maria dos Passos; ela�.
filho de J o Urbanek e de Lourdes do lar, nascida em Barra Mansa dIinauguraram recentemente uma casa coméfcial, localizada na rua '

Julia da Costa; ela do lar nascida «WILMAR H4TSCRBACH.. oom «TI·
município 80s--17 de fevereiro de'Paranaguá. Envio votos de suct'sso neste ramo de atividade. em lUa dos Poços di distrito aos TÓRIA CZt\RNIK», brasileiros, sol-
1940, filha de Sebastlana Marcia

x - x - x - x· 28 de dezembro de 1955, filha de teiros, residentes e domiciliados
de Almeida, falecida.

h Francisco CiIbas Batista, falecido e neste distrito; ele lavrador, nascidoAté a pr6xime gente, e _não deixem de assistir aman. ã
de Alaide Stelznel Batista. em Canoinhas aOf!,J3 de agosto de Canoinhas, 07 de maio de 1975.no Cir::ui.to de Mônaco, nova corrida de Fórmula I, atr8\;és da 1945, filho de Artur Hatschbach,

,televisão. S'eu inicio: 11,00 horu. Tcheu. «laINEU SCIIIESSL» oom «C�BOLl. falecido e de Amelia Voigt Hatsch- NEREIDA C. 'CÔRTE

Novo aumento do mínimo
�bega

.

a 41,40·/.
o presidente Ernesto Geisel. acolhendo exposi

ção de m9tivos óonjunta dos �inistros do Ttabalho� da
Fazenda, da Ind6stria e do Comércio e do chefe da Se
cretaria do Planejamemto. "aas í

ncu decreto fixand,o 'os
novos niveis do salãrio-minimo para todo o território
nacional, cujos valores equivalem a um reajustamento
variãvel entre 41,04 e 41,,46 por cento, cen fo rme o
grupo de regiões. .

Em São Paulo. Distri to Federal e Minas Gerais, o
reajustamento eleva-ó para 532,80 oruzeiros mensais,
enquanto os .dema í

a Estados se colocam numa faixa entre
376.80. 494.40. 417.60 6,-.-453.60 cruze

í

r.os . Em Canoi
nhas o novo sa Iâr í.o é 453�,60 cruzeiros.

A exposição de motivos interministerial que
acompanha o decreto diz que o reajustamento foi fixado
com base em dados que indicam um aumento do custo 'vida.
no per iodo de maio de 1974 a ab,ril de 1975. da ordem
de 26 por cento. E salienta que a fixação do novo mi
nimo adota orientação'de dissociã-lo dos demais valo
res dentro da econo�ia. de modo a,�levar�lhe o poder
real de compra. .

,

A propósito. o presidente da R-epública
'

eancí o
nou , com vetos, o proj eto de lei que estabelece a das
caracterização do salãrio-minimo cOmo r'tor d� borre
ção monetâria, e que propcr c í.onar-á •.s'egundo o relator
da ma tér ia nó Congresso. senador HeIvidio Nunes, da
Arena do Piaui, maioi liberdade de ação na el�poraç�o
dos novos niveis salariais a serem, fixados pelo governo.

"-

«Antonio, Wilson
focalizando�_�»

eALCEBÍADES
com eLIDIA R

Elr, oatural de s,
nascido em Papsnd
de julho de 1947,
teiro, domiciliado, e

Três Suras, filho d
rig dê Fraoça.
Ela, natural do Est do do PI\K:a
ná, D�.cida em A, onio OI into•.
DO dia 31 de julho e 1951; do·
méstica, solteira. d miciliada e

.residente em Três �arras, filha
de Demetrio 'Roman uk e Cata.
rina Zaleuski Romao' uk,

ta Catarioa,
à '.00 dia 16
avrador, sol
esidente em

Maria No-

VAlO com

NAND�S
«PAULO
«'IRACEMA
CORDEIRO»

(ASA - ,vende-se

Se�inário . de Integração Sindical
A Federeçãc da Agricultura do Estado de Santa Ca-'

tarina, FAESC, fará realizar em nossa cidade, di.!s 12 e 13
do corrente, segunda e' terça, um Seminário de Integração'
Sindical, com a ,FinalidadB' de velorlzer �inda mais o homem
do campo e melhorar a ação dos Sindicatos Rurais. 'O se

mInário ter� sessenta' participantes, dirigentes, e associados, os

mais destacados, do \Slndíceto' Rural de -Canoinhas.
Devemos inforf'lar' ainda que. Ó Sindicato Rur,al de

Canóinhas, com .o objetivo de ampliar mais a assistência aos,

seus associados, decidiu em Assembléia Geral, instalar uma
farmácia em sua sede para a venda de-medicamentos ao preço
de custo. Decidiu ain-da contratar 'mais. um médico para aten:'
dimente a qualquer hora, inclusive a noite. Boa notícia, sem

dúvida" aos associados do nosso Sindicato Rural, mostrando
a Jorça do sindicalismo bem intencionado após a revolução
de março de 64.

'

o encontro 'de' Pórto-União
mar Nascimento, Assessor do
Secretário dos Transportes, a

lém de parlamentares federais
e estaduais e Preaidente' do
IRASC, sr, Benedito Th. de
Carvalho Netto. Todos Oli mu
nícípíoa da área apreeentaram

'\8uas reivindicações e mantíve
ram ràpída audiência com o

Governador. A qelegação ca ..

noinhense foi composta pelo
Prefeito Municipal, sr. Alfrt'do
de Oliveira Garcindo, Vice- dr;
Paulo EdUArdo I Rocha Faria,
Presidente da Câmara, - Verea�
dor Reinaldo Crestany, Presi
dente do Diretório Municipal
da ARENA, dr. Saulo Carvalho,
Vereador Pedro Tyska, dr. Va
síle Poppa, Coordenador ·locsl
do AGIPLAN, Luiz Fernando
Freítas, Presidente da, FUN
PLOC, dr. Nleato Fuck, repre-·
sentat:do a Associação Comer
cial e Industrtal e sre, Fábio
Fuck, representando o' Hospital
Santa Cruz.

. _',
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"
CORREIO 00 NORTE

/

João Car

ÇGi�':.187.690�O: Ar
BALANÇO GERAL encsrraao em.

31 de' dezembro de 74
»
I;

IMOBILIZADO 1/
Fazenda Timbó, Imóveis, Constru- I
ções, Instalseões Pastoris, Plantio !f'
d.e Pinhão, Reserva Florestal, Fer-

./f·...
\".1·....y.!:".,.ramentas, Material Elétrico, Veicu-

los, Maquinários, Móveis é Utensí-
lias, Terrenos, Reflorestamento,
Aplicações Financ.eiras e Cor-
reção Monetária ,. 328.525,21 .'

DISPONtVEL I 1
Caixa e Bancos // 330.313,25.� _

< )

REALIZAVEL
"

I
, B. Br.asíl' S/A C/Fit., AdiCiona. I Ia ..Art. 157. Dupls, a Béceber, EstoqlÍe

e C/Correntes '.

.

. �t
RESULTADOS PENDENTES l

I
f'
i ,

PA.SSIVO t
NÃO EXIGtVFL t'

.

. Depreciações, Capital, F do de
Reserva Legal, Reserva e Corre
ção Monetáría, Fundo !Aum'ento

caPit.a.l, .Fundo Correção/.das D@
precíaçõss e Lucro a Pi�posição
da" AssembJéia t

EXIGtVEL I·
'

Dupls. a Pagar, Dupla. �eecont8das,
,

Bancos C/FinaDc., TitPlos a Pagar,
I,. Obrigações a Pagar ti:C/Correntes'
COMPENSADOS

.

l '

."
. Seguros Contratado§' _ ..:

'SOMAS TOTAIS Do1/ATIVO'E PASSI.VO
li

. Canfrinhas, 28 de fevereiro de 1975

AFONSO SCHl€,K FRANCISCO' CARARO
Técnico fim Contab,i'. .' Diretor •

.

,eRCtsc. 387[..' I'
.

LUCROS E �fPERDAS conta encerrada,

.

em .1' de dezembro de 1974
de Fret�s', Auferldpsde Di videndos ,r/
de- Reversão FG
de Rendas Eveot' ais
de Indenizações; uferidas
de' Manutenção ,i o -Oapttal Giro Negativo'
de Madeiras e ,'asta Mecânica
de Maquinários 'e Inst8laçõ�s
-de Veículos "�'o

de Móveis e .lttensiliol
a Móveis e U�nsilios .'

a Veículos
"

J"
.

a Maquinário,' é' Instalações
a Despesas derais '

.

a Depreciaç�ls "

a Lucro

a�.,1sposic,ãQ
da A.ssembléia,,' cro liquido :verificado o]

.

'

,ercicio .,'

Somas Tot s do Débito' e 'Crédito
.

I \'0

Jacó,
&

AT I V o , -,

.\

303.473,48

Despesas Deferjdas
COMPENSADOS

39.005,66
"

300.000,00Seguros Contratados

2357.396,15

643921;45

300.000,00

3.301.31 '7,60 3,301.317,60

1,22
397.462,00

, 90.600;00
1.167.889,13
14688'6,48,

63.091,24
543,94

'8.067;82
16,30

509'649,74
9.493,53

1.294 900,50
17.300,00
93.170,33

3,58

.103,398,15
-----_. .,..-

1.996.236,98 1.996.236,98
, Cenoinhas" 28 de fevereiro de 1975

ArO SO' SCHICK
Técnico m Confabilidade

,

'C 'C/SG 3878,

.tRANCISCO CARARO
Diretor

"

Arte rn 'niduc�,
___.......a.

portões e
"

fe('� em geral
"

Rua E�pedicionários • Campo "(i'Agua Verde

,

�IMPRESSOS . EM GERAL (em uma ou mail côre.'
Serviço. rápido e perfeito

,

IMPRESSORA .OURO VE.RDE LTDA.

I

Prefeitura de Canoinbasluni�ipal
Relação dos contribuintes em atrázo sobre o

,Imposto de 'Serviços de Oualquer Natureza
Marco. SUllenbach /

Rua Almeida Cardoso esquina
Rio' Branco
Representante autônomo'

Leonárdo Endler
Campo da Agúa Verde
Piotor ..autônomo '

'

Editb Morrefti
. Rua M'ajor Vieira 433
Costureira autônoma

O.car Pereira
Bela Vista do Toldo
Mo.inho-desc8scador de arroz

Moinho Tokar.ki & Cia. Ltd••
,

Rua Almeida Cardoso
Engenho de secagem de trigo

Waldomiro de Oliveira Godoy
Agua Verde
Revendedor de bilhetes de loteria Fe'de
ral- ambutante

Alesandre Paul
,

Campo da Agua Verde
Representante comercial,

Costureira autônoma \. Alvino Fedelmann
João Henrique Scheicoekí '\ Xarqueada

1i::itrada Doa. Francisca, 333 \ Pedreiro autônomo
Construtor de obras \ Natalia Dorotéa Romanovitch

CarHto Engel -'\ Rua CeI. Albuquerque
'

Santa Leocádia l' Costureira
,

Carpinteiro autônomo '

Placido Simõe. da Cruz '

Edmundo Schreirier
\ Rua Pastor George, Weger"

RUà 12 de setembro 1049 "Pedreiro sutônomo'
Pedreirô autônomo �'Otavio Zap'

Antonio Nogatz '

Rua Bernardo Oléen
Rio da Areia

l. Marcenaria - 116 consertos
Ferraria Waldemiro Paulo 'Koblo!r

Guilherme Goedmeyer SClbo. ; Rua Bernardo Olsen
Jardim Esperança ., Pedreiro autônomo

'.

Moinho e aescascador de. arroz": Alfrêdo Streit .

HilIno João Dubiéla 'Bairro T�i'colin
Rua Felipe Schmídt ,��Dtor �iltônomo
Oficios mecânica e conserto I em geral Ot*o Klolte,toff Junior

Moacyr de Paula e Sil.. Pra:ça .fDr. Osvaldo de Oliveira'.
Rua Vide! 'Ramos e Praça Lauro Muller 558 Datil�grafo'
Escritório de corretor de seguros Delfino �ochManoel ,Dia. Caetano Alto 'das Palmeiras'
Alto das Palmeiras" ,

_ C,rpihteiro autônomo
Representação comercial Wilmar Leino. .

João Celedino da Silva
, isrdim ,Esperançac

• Rua Paula Pereira 'Carpinte,iro, pedreiro e pintor autônomo
Oficina _de consertos de bateria e radiadores Dodrival Sab�tke

'

EgoD. Thien
.

,

Senta .Emidia
'

Rua Paula Pereira 0.° 88 v Serraria \
Fotógrafo com venda de' material F�lill: Veriano Mük

J. Garzo Sobrinh'; & Cia. Ltda. l Palmital
Rua Major Vieira. cf Marcenaria
Esquadrias de ferro, é . oficina med!?ica . l ErCltide. doa Santol Pacheco
com torno �

, �

Rua Bernardo\Olsen
Otilia de Luca ,1 Oficina Mecâr;lÍ'ca : .

RuA Major Vieira I .... Antonio Cuba. Sobo�
Costureira autônoma i'

.

Rio dos Poços
AlipiO. Kie.ki '

i .Csrpinteíro
Alto das Palmeiras l RonivBldo de Paula Pibto
construtor de obras /f Rua N

... icarágua \
Otavio Coladel Pou.amai· .�. I Carpinteiro autônomo
-- Rua Mal. Deodoro

.

;j
.

Tau Comércio e' Rep!'e.�ntaçõel Ltda�Construções civis - obras de arte l Rua João Allage 117,
Darci. Wiele ,,/ Comércio e representações'

�epresentações de casas comerciaisl \
Rua Paula 'Peréira (! Airton Dalcomune

I Rua' Curitibanos

li Oficina de consertos e r�paros em ferra-
,t mentas dómésticas e serras
li '

, , '

_,{ Auto Eletro Canoinha. Ltda.',
l '

Rua Paula Pereira' n;O --1157

/' ComérCio de materiais elétricos e mão

'. I Anto!;oo;:�elmann
'. ,

�

Bairro São Cristó..ão
Descascador de arroz

I
Pedreiro autônomo,

Antonio Diã. '

,

Rua CeI. Albuquerque n 1 678 João Krzen.ki 'Fo.
Funilaria e encanador

� Rua João da Cruz Ktailiog 687
,

Adi Loth

L
Ofici.na mecânica e consertos (mão de obra)

Rua 3 de maio! . Ftidá de Lima
.

Vendedor autônomo Rua RUi Barbosa

Henrique �omilto de

r
'eida Côstureifa; autôÍloma

Rua CeI. Albuquer e , Wigando Hànaen
Borrecharia Parado

Ruth lone Paul Vieit '. � Mão de obra s/ troca de. farinha de milho
.

Rua Irmã Felici II
.

Fábrica de'm6vei. Apolo Ltda.
Escola de daU grafia Rua Paula Pereira 840

Alberto Maia Fábrica de Móveis, agênéia fune�ária e

Rua Para i mão d,e obrlll
Pedreiro utônomo (continuá) .

\

(continuação do número anterior)
Albano Yoigt

.

Rua José .Boíteux
Alfaiataria - só mão de

Barão do

Antonio Rodrigues
Rua Getúlio Vargas ,

Sapataria
. EvaldQ Stiebler

Rua Vid'al Ramos
-, Sapataria

Mario Wie.e
Rua Getúlio, Vargas
Oficina de consertos e

, díos, radiofas;, TV, etc.

. Vitor'Kumineck
Rua Caetano Costa
Moinho de Cereais

Miguel Drzevie.ki -

Rua 12 de
.

Setembro \
Industrialização de paralelepípedos,
dras, p/meio fios, etc. .'

.

\

Ruth Z. Gonchorov.ki
/

Parado

\
\
\

refot\mas
\

. �
,\ .

\ .

\.

de rá-

pe-

I I

Oavaldó Xavier
,

Rua Paula Pereira 815,
IEncanador -

·Valtivio Ribeiro
Rua Vidal Remos

I

sapataria
Scbeuer & Gome. Ltda.

Rua S. José 283

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Anotacões
� �

Para viver bem,. recomenda-se também "ma b�a
gorgalhada, a sós, no momento de se erguer da cama.

"Q�anta bobagem tenho teito neste mundo, qud» qud,..',Â
. s'7,edade imperuduoe! conduz ao, fanatismo, e este dá
cancer,

.

Oração ao Divino

Espírito Santo
.

EsPírito Santo, 'vócê que
me esclarece tudo, que ilumi
na todos os caminhos Para
que eu atinia o meu' ideal;
voeI que me dá o dom divinp
de perdoar e esquecer o mal

,

EÍD pauta, que me fazem e que todos 0$

, Nooament« meu amigo
.

,Oldemarzittho em páu:ta. instantes de minha vida está
com um bomto. cartão que envia de Zürich, na Suissa, onde comigo, eu quero; neste curto
com sua bela esposa, deverão visitar Veneza Cortina diálogo, agradecer-lhe por tU7
D' Ampezzo, Florença, R..oma e regresso a EspJnha terra do e confirmar mais uma vez
da sua esposa Magdalena. que eu nuncá quero me sepa»

.

ror de oocé, por maior queCanolnhas em destaque seja a ilusão. material não
. Em. noticiâri», nos principais órgãos de imprensa do será o mínimo da vontade que

Brasil, Canoinbss mereceu destaque, com a assinatura do sinto de um dia estar com

Ministro Alisson Paulinelli, da Agricultura do contrato par. você e todos os meus irmãos
construcã« do Laboratório .de Virologia e do Alojamento na glória perpétua.

.

do Centro de MultiPlicação da Batata em, nossa cidade.v Obrigado, mais uma vez.
Essas obras estarão concluiass e", dezembro deste ano e
present úl

. , . J . , .' (A pessoa deverá fazer es.re resen am a tima etapa da parte tisica do centro, que sa oração 3 dias seguidos,entrará em funcionamento em janeiro/76; A terceira unida. sem' fazer o' pedido. Dentro
. de do centro ,. um frigorífico • foi iniciada, em' janeiro e de 3 dias será alcan�adb a-ficard pronta dentro de 60 dias. NQ alojamento, que ticard grata, pOr mais difícil quepronto junto com, o laboratório haverá acomodações para

- 30 estagiários e 20
.

proressores ou técnicos. A finalidade é seja. Publicar. assim qu« re-

. treinar agI õnomos, técnicos agrícolas e produtores, inclusi- ceber a graça).
.

ve fornecendo bolsas para estágios de aperTei�oamento na (Publicada por ter recebido
Alemanha, O custo âa« obras tísicas' do centro' em nossa uma gTa�a.)
cidade é, de Cr$ 5403234,00, com recurços nacionais e

proveniente de, empréstimos junto ao BID (Banco Intera»
meticano. de Desenvolvimento), mas .todo o equipamento
será fornecido pela República Federal da Alemanha, que
gastará nove milhões de cruzeiros no progama.
Igl't�ja LufeÍ'ana

\ ..

por. rnauncro

N. F. V.

Volkswagen ·1500
VENDE-SE

. Ventle-se 1 "volkswagen
lbOO, ano 1971, em ótimo
estado de conservação.

Ver e tratar com o sr. Pe
dro Tokarski, ou pelo fone
219.

-:

Ano XXVIII CaDoiDbal (sq, 10 de maio de 1975 - N.o ·1319

Indústria e Comércio Irm6-os Zugman S. Â.
-:- Â V I !i () -:-

Indústria e Coméreio Irmãos Zuglllan S.A., avi!!a aos Sra.:
ALTAMIR WALDEMAR PILATY, C"rteira Profissional n.o 45.374,
série 392 Sç.; OLIVIO ALVES de LIMA, Carteira Proflsstonal
D.O 36.0.75, série 30.8 PR; JOÃO VIDAL .RAMOS, Carteira Profia
si'?iDBI n." 88.919, série 40.7 PR, a âpresentarem-se na Empresa
no prezo de 3 (três) dias para regularfzarem sua situação.

O não co-mparecimento implicará, na rescísão do contrato
de trabalho por abandono de serviço, nos termos do artigo 482
da C.LT.

I
,

t AGRADECIMENTO
Esp'osa, filhos e demais familiares

E U L I N O O
.
T R E V'I

agradec m aos médicos Dr. Ha ao Ferreira,0tDr.
Mário M si, Farmacêutico. Gr� aldo Furtado, Vigário
Frei Vitalin Frei Pedroy' to�os que os conforta-.
ram no dolor so tran,#por que passaram.

r"

t Conv�-. _Jssa de ·7.0 dia
Famili is de

'7

EULINDO TREVISAN I
convidãm parentes e amigos para a Missa de 7.0
dia; que mandam celebrar hoje, dia 10, às 19. horas,
nà Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de -fé, agradecem.

i:iie�i:i:i:i:i:i{i:�i:i:�i:iiei:ie�i:i:ieie�i:i:i:i!���i!ii:i!i:iEiE�
�

. .

�
� �
� �

I A Câmara Munici�al �e Canoi,��as I
� cumprime a e envia aos JmíV;s tra- �
� -

. r,/"71""'"
.

=
� balhadores cane i�e��eg;� na, .data que �

! lhes é .ded�cada� }1�'�Sagem de' paz, E
I de SOhd� e de .e��nça num!
E .

. // futuro promissor. E
i / REINALDO CRESTANI i
�. Presidente da Câmara' Municipal �
� �
� �
:I:I�:I�����������iI���lH����������IE����IE��,�

�raIilQQJi1Q!.1gJi1QgliIP;�uaQQQQQQ'in7aQQQQQQQ&1QQQQQQ�gfafilQQQf'aQQQJi1QQQSQQJi1Q&1Q&1Ji1E1&11a
m

'

'. ' '.'
.

BD

� O � O maior. show de novidades está na DENELAR m
I E .� Copas Fórmicas A quecedores à Gás - Porcelanas - Baixelas I
m N

g Faqueiros - TV a co������- Relógios m
�,E r EM ��sçQS��PE:Cl'ÃIS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES m
� L � -'--' Não perca as super ofertas - veja. compre e ,::onfirme m
mA' DENELAR - COM. DE ELETRO- DOMESTICOS, LTDA. m
m

-

R S
_

'
IúJA VIDÁL. RAMOS 906 - FONE 185

"

,�
fjmrJafia�Eifii!.i�rJafjfji!ji;jEjaefji;Ji;jk5EjrJt;jfji!jEi�El�BaEjfjfjfj�efjEjl:it;ifjrJai;íl5�t;jt:ji;iEirJi;ii;jEjalirJEiEiD

Com construção obedecendo o que existi' de moderno
na engenharia, o templo da Igreja Luterana de nossa cidade
leva o destaque da semana. Construída. com esfor ços dos
Luteranos, hoje ela representa o marco da té e esperança
e progresso de Canoinhas. O templo, está em sua fase final
de acabamento, faltando poucas Pinceladas para dizer. o

templo está pronto.
Rapidinhas
'* . Binatti, trom Curitiba; sendo disputado pelasmenini

nhas da cidade. Apenas uma está puxando o peixe.
* Terminou o campeonato da cidade. São Bern,flTdo com

méritos levantou o titulo. Parabéns. ',f

,* F.rtura em Testa. Grande churrascada logo mais na

Fartura, comemorando a inauguração da ·Energi. Elétri
ca. Presente na. solenidade Dr. Victo,. Sasse, Diretor
Pinanceiro da Celesc.

'* , Pedrinho Merhy, acontecendo na cidade do Rio Grande,
visitando seu sobrinho Elias Carlos.. O garotão é filho
de Nilo (Marilena) Dora. llo.vô e. Vovó' coruja Pedro
(Julita) Seleme sorrindo de felicidade.

{t Desfilando com alianças na mão direita, os jovens
Fernando Sardá e Marcia Cristina Eskudlark. Parabéns.

'* Débora filha de Luie (Marilda) Scheuer, «muito testeja
da no último dia 7, quando. testêjou 2 anos. Parabéns.
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, CORREIO 1)0 NORTE

Juizo (ollarea de eanoinhas seDireito dade

Tribunal Júri
Edital de Notificacão dos' Jurados

•

DR.. JOSÉ GER.ALDO BATISTA
Juiz de Direito

No Departamento de VeÍcolos .Usados .

de Miguel Procopiak Comércio de

veÍcul�Ltda., você eDcontrará
pa pronta eutrega:

�.�a ,Ano

Pick..up C}t�,'lJ{Olet C"IO ,.,'
t

1972
Pic/;. ..up Che't;rq,let C-IS 1971

Opala SS CUlIP\ 1972
Ford F,.350 .. 1973
,Ru,al 4x4 �. }i' 1973
Kombi t .

1968
\, .

,
,

I

,1j
r

./ ii
.

\ �

MIGUEL l�O(OPIAK (OM. DE,�EI(ULOS .lTDA •

. v,iélsionário General Motors � dd Brasil S. 4.

Rua Major Vieira, 289

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

FOTOCÓPIAS XEJ\OX'
Serviço in8tantâneo e perfeitQ.,...,....�

o eicritório de Derby Carlos

mann, na Praça Lauro Müller, .251
CANOINHAS -- Santa Catarina

10-05-1975

Registro
.

Civil
�

-

Sebaatião Grein Cnsta, E9crivlo fevereiro de 1929, doméltica, 101-
de Paz e. Oficial do Registeo Civil teira; domiciliada e residente neste

do município de Major Vieira, mUDicip"lQ;<,...fitllã"Jê"*es OI 0.tr6-
Comarca de Canoiohal, Eetado vskiff'il. e Cátarina Hozy, alecida .

de Santa Catarina �M� V" 9 d b 'l'd
-, . /' aJor lelta, 1 e a ri e

Faz saber que pretendem c'!',r:
JOÃO IANKOWSKI e Mj\'IÜA SILVESTRE DROZDEK e

FAZ SABER - a todos quantos o presente edital vi- NEUZA BUENO.
.: �/. NEUZA MAIÉSKI.

rem ou dele conhecimento tiverem, que designou o dia 29 de Ele, oa.tural deite �,(ado nas

maio de hum mil novecentos e setenta e cinco (29.5.1975) às cido em Rio dOI Pa�ou, no dia
11,00 horas, para a iDstalaçllo da 2.a Senão neríôdrce e la. sessão 28 de outubro de 1955. Isvradoe,
Ordinária do Tribunal ,do Júri desta Comarc�, DO corrente ano.

. aolteiro, domicili8cJg e residente
Procedendó ao sorteio dos vinte e um. (21) jurados que deverão neste município, J:lho de Victor
servir na �eferida sessão, foram sorteados 08 seguintes cidadãos: I) Ienkowski e V�'lina IaDkcwski.

Acyr Won.chen; 2) Ademar Schumacher; 3) Atinor Vieira I E
'i

Côrte, 4) Alfredo Guilherme Knuppel; 5) Ary Paulo Wles8;
la, oaturel/, deste Estado Das-

6) Derby Carlos Uhlamnn; 7) Inocente Tokarskl: 8) João
. cida em Rio ,t.lar«;>. neste munic,

P d
DO dia 30 le agosto de 1957,

e ra�s.ni; 9) Julio J. de Aftdrade; 10) Julio Wandt, 11) doméstica, J;,�lllteira, domiciliada e,
Lotharlo -Kohlbecke; 12) Marcos Sussanbach, 13) Mario tJoão Mayer, 14) Mllvo

.

Mioto" 15) Orlando Tremei, 16)
reaident..; � ste município. fllh. de

Osvaldo Wlubl.vski, 17� Sergio Trevlsani, 18) Vicente
André Bu�!' o e R.o,sa Bueno.

Paulo Tavares, 19) Wigando Fischer.20) Wilson Seleme, Major Vi ira, rs de abril de 1975.

.. 21) Zakei Seleme, a todos os quais e a cada um de per si, -'
convida para comparecer no die, hora e local supra desígnedoe,
80b aI! penas da lei. FAZ SABER, outrossim, que na referida
sessão serão julgados os processos que se prepararem em tempo,
Para conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital
o qual será afixado DO lugar de costume e publíceuo na imprensa
local: Dado e passado nesta cidade e Comarca de Canoínhas,
aos vinte e nove dias do mês de abril de hum mil novecentos e

setenta e" cinco (29.4,1975). Eu, Luiz Nascimento Carvalho,
Escrivão do Crime e Juri, o datilografei e subscrevi.

1····································1
I Participe do crescimento de' sua' cidade pagando'l
I em 'dia ·seu ..

-

.�'F&��....�,I ALIPIO SUCHESKI e N.lUZA

I Prefeitura, Municipal de, Canoinhas I'�'�:I�� FRAN�O DE OLI-

a ' '. .". Ele, natural deste E,tado na!!.

••••1111•••••••11•••••11•••••••••••••••1111. cido em Rio Claro, Deste município

. O Doutor JOS:€ GERALDO BATISTA, Juiz de
Direito da Comarca .de Canoinhall, Estado de Santa
Catarina, na forma da. lei, etc,

Ele, natural deste Estado D a

cido em Rio Novo, deste muoicíllio
DO dia 16 de novembro de

19i9,lavrador, solteiro.' domiciliado e

residente neste município, filho e

Pedro Drosdek e Izabel Wiecz0r·
kievicz Decsdek,

. .,
Ela, natural deste Eiltado n�,

cida .em Rio da Serra. n/muoicieio
no dia 19 de dezembro' de 1'8',doméstica, solteira. domiCili8d�

e

residente neste mu!'icÍllio, fl!ha de
David Maiéeki e Erna de Oli ' i·
ra Maiéliki.

ADÃO BORECK

OSTRQj SKI.
LIDIA

MARIO BORECK e EULALIA.
'

SCHIl\ÚNGÓS-KI.

e

aturai des�e Estado nas

Pulador, neste município
12 de maio de 1922

. , solteiro. domiciliado e

neste município, f.Iho
de João oreck, falecido e The
reza M.chequévicz. falecida.
Ela, natural deste EHtario na9-

da em Itaiópolis, DO dia 09 de

Ele,
cido e

no di
lavrad

Ele, oatural belte Estado naa

eido em Pulador, n�.te município
no dia 06 de fevereiro de 1954,
lavrador, solteiro. domiciliado e

residente neste muóicípio, filho
de J0110 Alfredo Boreck e Gene
veva Helena Borec falecida.
Ela. natural deste Estado Dal.

cida em Pulador, deste munidpio
DO dia 23 de março de 1955,
doméstica, solteira, domiciliada e

residente neste município, filha de.
Marcelino Valdemar Schiming6i
ki e Zite Paulltzki.

DO dia 27 de agolto de 1947,
aolteiro, domicilie do e residente
em Canoiohap, filho de Antonio
'Sucheski' e Clotildes de Barrol
Franco.
Ela, natural· de�te Estado nal.

,

cida em Butiá" neste munieipie no

dia. 11 de dezembro de 1953,
doméstica, aolteira, domiciliada e

residente neate município, filha de
Franci8co Euzébio Fraoco e Saio.
mé. Franco de Oliveira.

,

AROLDO RIBOVSKI e MAR.
LI TEREZINHA MURANTE.

EI� natural, deste Estado n811-

cido em Lageado Liso. n/município
no dia 04 de julho de 1950, la.
vrador, solteiro, domiciliado e resi
dente neste D;Juoicípio,. filho de
Felicio Rlb6vski e Angelina
Ribôveki •
Ela, Datural deste Estado Dal.

cida em Rio Novo. D/ município
no dia 12 de outubro de 1958,
doméstica, lolteirs, dómicili.da. e

residente nelte município, filha de
Josá Murante e Marcelia Kieltz'
Murante.

preaentaram 09 dccumeatce
exi

•

OI pelo C6digo Civil, art.
180.' alguém tiver cJilnheci
menta de

.

tir algum impedi.
menta legal. 8 se-o para fiol
de direito.

.

Major Vieira, 22 de abril de 1975.
SEBASTIAO GREIN COSTA

Oficial do Regi.h" Civil

-Impressos em geral
(em uma ou, mais cores)

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA
OURO VERDE

Grandes· produtos
merecem uma fábrica como eles.

Foi exatarpc{nte isto que a 'e:rale fez.
Há 10 anos a Agrale,ye":]l'ntregan?� m!'ha�es de uma área construída de 2��tares em 10 hectares

tratores. e moto;es ao �grrcultor e a industria de terreno, proporciona traba1,ho a 1 milhar de .

do BraSil, �t�aves de�seus reven�edores. Agora, a pessoas. Isto significa mais trathres e mais motores
Agrale decldl,u pre,�tar a sua maior Agrale. para nossa agricultura, c6r.V. uma grande
home,nagem a �0P:tade de cre�cer deste país. novidade: o trator Agrale 440, únibo no Brasil com

�sta e a nova f9l5rica em Caxias do Sul,. motor de 2 cilindr.os e 36 CV. \,
Inaugurada em 16 de março deste ano. Ocupando .�. . ,<,\ '

REV liDEDOB
\

8' I"OL � AGRALE S.A. \
-

I « ti » SOlESEL/ TRATORES E MO�ORES
eglona ' PRESENTE NO FUTURO DO BRASil",·

BR 116 - Km 125 - São Ciro - Caxias do Sul - �S

I

"

, " '��
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CORREIO DO NORTE
------------�-----------

(

,

r�o Departamento de Veículos Usados
de ,MERHY SELEME & elA. LTDfr.;-, v'ocê
encontrará revisados para pron!p/'�nfrega:

MarcD' //,)/ Ano
'Camioneta F100 Fo,d / J9Z5
Cheorolet Camioneta/e.'ío 1969
Cheurolet Opala �po;tas 4 cilindros 1969
Dodge 1800 G�' 1973
Dodge 1800 /;;úxo 1974,
Volkswag�JI{fSedan 1500 1972

\

Dodge I}árt «SE.. 1972
,

. Tam� para você, um plano especial d.
,finan,ciarprénto. Venha' conhecê-lo.

MEt+ÁY, SELEME &. elA .. LTOA.
A .'., " ,','

�vendedor Autorizad() Chryslar do Brasil S.A.
"

Rua Paula Pereira, 735 ... Fones: 365 e 366
Cenolnhas Santa Catarina

Prefeitura

Posto de

'I"

sa E r I i ta
.1

\

10-05-1975

PrefeitDr�os !!�i�����! em��traz�!�D�aS
de Serviços de

.. Qua!qu.e.;rr.'N'aturez;a(continuação) Sebaatião,Teixeir .' .'

Raul Raute berg Campo da gua Verde
'

'Rua Fel e Schmidt Pedreiro a�tôóomo '

Vendedo autônomo
.

V�ldevino LoJno de Carvalho
Adão Lopee Rua Fel)t>e Schmidt 55' /

Csmpo da gua Verde" EletrectSta autônomo
Pedreiro sut Domo Ercilió Mq/ae.

Sebaetião Romeu 'erez Cordeiro Rua /Felipe Schmidt 55

Rua, Almeida rdoso 452 '

Eletrecista autônomo

Escritório de r� re8entaçõ�s· e serviços Corre.u" Imob. e Córret: Seguro. Ltda.
comerciais " ' Rua Caetano Costa n.? 350 '

GI�uco G. Bueno
-,

'\ Corretagem de seguros
.

Rua Getúlio Varga Clel�,{, Rodrigue.
Publicidadé e empreJ dimentos I Rua Almeida Cerdoso 526

Pedro Go�e. Fer�eira
'

'� F Eletrecista autônomo

Rua CeI. Atbuquerque V.ldir 08Valdo Nune.
Carpinteiro autônomo J '

Rua Argentina

M· I de' h Benedito A. de Miranda Lim'la '

.

Carpinteiro a,utônomo·
unioipa

.

e a no I n as Rua Major Vieira

\'"
�ntonio Gonçalve. Perei,.

, Ele.trecista a�tônom.\
o

.'.
,i Ca,mpo da Agua Verde

lnsemínsçêe .ArtiFicial' Relojóaria Suiça Ltda.
l'

/ Carpinteiro autônomo
, Praça Lauro Muller \ r 4v�lino Li.boa

A Prefeitura' MuníeípaI de Canoinhas comunica CODSer!OS de r.elogios \".. I,

'

Bairro São Criottovão
C O I d L d ' Pedreiro autônomo

aos senhores críadore de gado bovino que já se encon- .Ia

R:aa�ajor \�;ira \ / Valencio Machado/

tra em pleno funciona ento o serviço, de INSEMINAÇÃO Material pI construção e ferragem\f!m geral A. 1.., Rua Frei MeDandro Kamps 1448
ARTIFICIAL em .convê '0 com o «PRDeIA», Secretaria O.ni Faride Ribeiro '. - \" Carptntelro sütônomo
.da Agricultura.

'

,

,', r"'/ Rua Fr�i: Menandro Kamps '\
.! JOlé Alceu Fideli.

,

A INSEMINAÇÃO, A' TIFICIA4��moderno SapatarIa, '. ,� Rua S" José 1503 -:

/

� Ary' Bat.ideUa
'

1,"
," . Construtore c! Empreiteira de mão de obra

utilizado para. melhoramento ". oS.,_,�uanho$, através -da .

, ,� , Rua Vidal Ritmos '.

'. Irmão. Sabatke Ltda.
utili�ação de «semen» de. ex�t� qualidade, é recomen- Representante Comercial ,

Encruzilhada
dado a todos

.

aqueles q_u_�quelr� obter produtos. que Emplaco Engenharia.e Conltruçõe. CiVi.•
L.t !,...

Serraria a vapor
valorizem a sua criaçy ''\' � , ,Rua Paula Pereira c ' Isolde F. Colin

,

. ". Para rece.h�,r a visita do. I.n�sin,'adof ..em_� sua •. C?nstruçõ@sciViS.,,\RuaNicarágua138,r " Corneho Tre.me.1 . \' Fotógrafo e vendedor .de molduras
propriedade, o ríador deverá solícítar �.nformaçoes .na Rua 'Vidal Ramos '\ Prud & Baruffi Ltda.
Prefeitura ícípal -

. (setor de Inseminação Artificial), Hotel -, \ Avenída Expedicionários
à rua Pa .Pereíra, (Prédio Trevísaní). '\.."'" Alfrédo Gallner '\'� Terreplanagens ag.ricolas

-. '-.., Márcilio Dias . Clemente G�vielki
Canoinhas, 0,9 de abril de 197·5' <, Pedreiro autônomo \ Pedra Branca

José' BODifáció Furtado Dir. A"dminiatrativo Olívio �into '\ ,Carpinteiro autônomo

__________________------------.. Bairro Apareeide i\�é Teódorovicz..,
I

Pedreiro autônomo \ Rua 12 de setembro 425

F-
�
'<,

? Miguel Figura " Bar e Hotel

...•..0 t'
.

O, ·C". Ó· P I· a s .

'

ValiDhos�Dist. Felipe Schmídtj' ,Cooperativa Agro Pecuária de Canoinha.
Descascador de arre z . �ua Paulo Rítzmann 20

•
. ��"''''', ,_,_""�""""",*,,,,�adiIJau Doliizny sfcegem .

de cereais

Em apenas 10 seg�tU�O,&f��e-1ira fOTOCO- ��:��r��s A��u����f:: ./" Lind�� �:f.b���doró .'1�IAS,. de
..�tltí�r'

,

do_cumento, jornais., ou Francisco Leal de Barro_"
, CO�SHtos de calçados em geral '�

hvros�C A R T O R I O O' O R E G 1ST R O 'Jarqim Esperança LourivalJ� Burgardt -
,

I'
•

c ..,,..l d. NERt;IDA C. CORTE, no edifício I Carp.int�iro autônomo Rua ,lmeida Cardoso 427

do FORUM dastfl cidade. Luiz G. Gogola .'Ofichl\de conlilertos de .balança
Rua Benjamin Constant / Inaclo Na,cl'flento ...

CarplUteiro . Rua Princesa Izabel
JOlé Marco. Carpintei\o autônomo

Oração ao Divino Espírito. Santo Rua MaL Rondon 357 Siegrifried Wi�tlich .

Espírito
.

Santo, você que sinto de um dià estar com
Pintor' autõnomo Rua João \a Cruz Krãiling

me esclarece tudo,' que' ilumi- vócê e todos os m�us' irmãos AdemarWitt;;' Marcenaria' reformas
na todos os caminhos para na glória perpétua. ' R�a Paul �arri� Romeu Rogerio Btek .

.

que eu atinja o meU ideal; Obrigado, mais uma vez.
Pintor antonomo

. 1
' Rua CeI. Alb'gquerque \740

você que mi! dá o dom divino ..'... .
...... Oavaldo Hauerbach " Venda e conchtos de relogios

de perdoar e esquecer o mal (A pe�soa dev_era faze� es. Rua Expedicionários;) Ney M., Cordeiro. \ .

que me., j;-azem .e que todos os
sa oraçao 3 dzas. seguzdos, Pintor autônomo ! Rua Getúlio Va:f..gas esq. Paul Hards 126

.

'd sem fazer o pedzdo. Dentro • .... .
' ,instantes. de minha Vl a está

de J dias será alcànpada a
AlblDa A. C. I.falr •

1/ Chap@ação, pintufa, mecânica .

comigo, eu quero,. neste cu,to
gr:aça, por mais difíCil (Jue

,:Rua Pastor Georg ;r'eger 951 Joaquim Rodrigu�. C"liatodiálogo, agradece,,,lhe por'tu- seia. Publica, assim que re-
Revendedora de p�fdutos Avon Rua Otavio

T8bat�:.pado e confirmar mais' uma vez
ceber a graça). JOlé Gon,çalo Gonçàlve� Pedreiro àutônom"

que eu nunca quero me sepa" C d A V d ",

'Tor de. voeI, ,por maior que (Publicada por ter recebido ,�. amp?' a �ua. fer e Al9Ylio Soare. de Carv 'lho
U·m' ii .gra. ra;) PedreIrO autonom� Rua MSJ' ar Vieira 6" 9

,
'seia a ilusão material não ,y

será o mínimo da vontade que ltI. J L Leone. Greippel' i' , Representação COmetcial
. . Rua Argentin,:a .� ,i '

Engl>nharia e E�preendil:pentol.Admini8- 'Solimpar - Soe. de Limp�ra Pa�ana.n.e Ltda.
tração de obras! Rua Paula Pereira .�

Emilio Melec:henko/ . Limpeza.
e eODservaçã'

�d.
e prédio�

Campo da Agua Verde Ivo de Bruno � \ .

,

Poceiro
.. / Rua Emílio Scholz 1860

, I ,
, Instelllções elétricas em

\�.
eral

,Colietrutora Parcai: Ltda.
Rua Paula Pêreira Bmma Joana �ellrier

.

1'.-

Engenh,a�ia,' construção· I
Rua Bernardo Olsen '..

DOrYalina SimõJ. de Oliveira �Adur Costureira autônoma
.

Rua João �abatke 804 Emprel� Jornà!í�tic:a Barriga V rde
Cdstureiril autônoma " Rua Getúlio Vargas .197

Siegberto Liq' , ID;lpressão e edição de jornais
Rua Viqlil Ramos Norma Selemé WieleEletreci$'ta autônomo·

, Rua Paula Pereira,
JOlé Jair pJreirà

.

Representante de casas comerciais
i Rua �. Francisca 335
,

Eletr�ista
autônomo George. Winkelriede 'Wildi

,
..'

Engenheiro civil
Seba.tião. Alve.•

de Oliv�ira Rua FelIpe Schm�dt- esq. Mena,ndro KampsRua. uque de Caxias

I
Ped:JI ira autônomo (continua)

,

r
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CORREIO 00 NORTE,

Noticias de PA·PANBDVI
Dedaraçlo de Movimento E,(onômi(o

Atendendo solicitação de Escalão Superior, uma
equipe da Prefeitura Municipal, percorreu o interior.
do município colhendo dados relativos ao movimento
acima referenciado. O itinerário percorrido pela
equipe foUongo e cansativo,'em contrapartida os
benefícios foram compensadores. A rota percorrida
foi a seguinte: dia 14, São João do Mirador; 16, Nova
Cultura; 16, Lageado dos.Grein; 17, Gramados; 18, Rio
Pratínha; 19, Pinhal; 20; Guarani; 21, Rodeiosinho; 22,
Rio da Ponte; 23, Palmito e 24 Florestá. Na' sede os
trabalhos estão sendo feitos normalmente uma vez
que é a última etapa do esquema programado.

Agradedmentos &, solidtações
Telegrama enviado pelo sr, Prefeito Municipal:

Dr. Hélio Anjos Ortiz - Secretário da Saúde � Floria
nópolis: Em nome população nosso Muníoípío et em
meu próprio vg agradecemos vacinação contra nrsnín- ,

gíte realizada nosso Municipio pt Alóisio. Partala -

Prefeito Municipal.

'Dr. João Paulo dos leis Veloso
'I'ambém enviado telegrama cujo teor transcre

vemos abaixo: Dr. João Paulo dos Reis' Veloso,
Ministro do Planejamento. - Palácto do Planalto,
Brasílía: Em meu nome e da população de Papanduva
scltcítamos seja liberado empréstimo Governador
I!:stado de Santa Catarina vg Antonio Carlos Konder

.

Reis pt S.D.S. Aloisio 'partala-Prefeito Municipal.

Presidente da Arena solicita
/

Também o Presidente da Arena local, dirigiu
mensagem telegráfica ao sr. Ministro <lo Planejamento
vasado nos seguintes termos: Exmo. Senhor .João
Paulo do Reis Veloso - DD, M�ni8tro do Planejamento
Palácio do Planalto Brasílía-Df'. Em nome do Díretõrío
Municipal Arena et no meu próprio yg solicitamos
vossa preciosa pàrtlcípaeão junto Presidente Ernesto
Geisel vg afim ser concedido empréstimo duzentos
milhões de dólares Governo Catarinense afim libertar
Santa Catarina para sua emancípacão e' grandeza da
Pátria Brasileira et, Governo Revolucionário pt.
Atenciosas Saudações ::- Esmeraldino de Almeida,
Presidente Diretório Municipal Arena.

Bosque da Saudade & Inauguração
.

Dia 27 p.p. Papanduva' iniciou vida nova na'
pinte social, 'recreativa e esportiva. Nossa cidade
nunca possuiu uma praça de recreação em. nivel
compativo. com seu qua.dJ;P social, nl> entanto, .surgiu.
seu Idealízador. Um Jovem industrial coadjuvado
pelo seu pai, realizaram o que muitos julgaram im
possível. Um bosque onde o local em si diz tudo Q
«Bosque-da Saudade», lá naquele rec"ilto pitoresco
em' contato com", natureza, «sem poluição», o visitan
te encontrará: um lindo bosque. uma grandiosa piscina'
e um grandioso campo de futebol. Tudo isto fica ali,
na entrada da Serraria Industrial Brasileira Ltda, de
propriedade do jovem industrial, Nivaldinho e seu
pai Nivaldo de Almeida. Dia 27' p.p. foi aberto os

- portões ao público num grande dia festivo, na, parte
do pebolístlco &ete. quadros se jiefrontaram, .ricos.
troféus levaram os vencedores. Participaram:
Seleção de Itaíópolís O, Papanduva 6 - Matinhos l,
Cruzeiro 4 - Veteranos I, Barcelona 2' - Rodeíosínho O,
Princesa R.E. 1 - 3 Estrelas O, Botafogo 1 - Palmito O,

Papanduva 1 - finalizan
do: Serraria Ind, Brasí
Ieíra 3, Banco do Brasil
O. Foi realmente um dia
«fora, de série»; visitan
tes de diversas cidades
àquí 'estiveram prestí
glande o'grandíoso acon-
tecimento que'marcará .�Iereven: . •

época na 'vida social, ESlJleraldlDo H. AI�elda
recreativa e' esportiva .

de Papanduva. A coluna, inclusive a Comunidade toda,
felicita seus idealizadores Nívaldínho e seu progenitor
Nivaldo de Almeida por tão feliz'e valiosa colabora
ção a nossa gente. Esporte. é ,Saúde:.

. Moda é ImpreVisível
Já houve tempo em que para determInar a

largura da beca de uma calça, media-se a distância
que ia do calcanhar ao peito do pé do freguês. Esta
era a medida exata. Agora, alguns alfaiat�s curitibanos
estão dizendo que. não vai passar muito tempo e a

largura da boca das calças será igual 80 da circun-,
ferência da canela do homem, isto é, 'totalmente justa.
E ai voltará aquela história 00 delegado que [ogava

.uma laranja dentro '-'da calça do detido e, se ela
passasse pela boca da perna, o camarada era detido
como malandro.

I.

Passarela da Sodedade
Di!1 5 do corrente festejou niver <I 'sr. Ludovico.

Kelícher, residente em São João do Mirador. O ani
versariante recebeu as felicitações de seus amigos
e familiares.

'
.

x x ,x
Dia 7 do fluente completou mais um feliz nata

lício a inteligente ga.rota Maria Regina, filq_a do casal
Sr. José (Belína) Correia ele Agente dos Correios em
Papanduva.

' .

x x x,
Dia 9, em Curitiba onde .resíde festejou idade

nova a inteligente garotinha Mariani, filha do Dr.
Paulo (Teresa) Oomargo, ele Diretor do Canal 12 e genro
deste colunista. Felicitações em alto estilo pará Mariani.,

I
X x . x

Dia 1 O, nossa agenda social registra a passagem
de niver do Sr. Antonio da Cunha Ramos, funcionário
federal aposentado e chefe de numerosa família aqui
radicada. Pessoa muito relacionada, na sua. data na

talfçia recebeu os mais acalorados cumprimentos de
amigos e admiradores.

.

.
.

x x 'x /

Dia 11 deste festejando niver a Sra. Vva. Aúgus
taEmilia Almeida, Iuacíonárta municipal. As felicitações
estarão na pauta do dia para a aniversariante na
sua festiva data..

x' x x

ARNO RECKZIEGEL JUNIOR. Com relativo
atrazo recebo um lindo cartão I postal .

do presado
amigo da linda praia de Barra Velha, onde é proprie
tário do Restaurant «Mini-Center», no maravilhoso
balneário. eom pr,Ja partlculár, Grato pela lembrança.

UM POR SEMANA: Se nosso coração éstivesse aberto
ao bem que todos os dias Deus
nos manda, terí�lÍlos então forças
suficientes para, enfrentar o mal
quando ele apetece. (Goethe).

Preleitura Municipal. 'de Vanoinbas
contribuintes, em atrazo .sobre o

, \;

Serviços de' Qualquer Natureza
Affonlo Rohrbacher'

v

Alto das Palmeiras
" //.

Empr. de mão Oe obras, co�t. civil
Fernandes & Bi,li.ki Ltda. r/' "

SC- 21 Distrito Indl. ..2-......

Oficina mecâni�/
João Meria de 9liVeiraRev. de tratores, implemento!!, Camp�A'á"Agua. YerdeA� Rohrbacher & Filho Ltda. ' El�!X:��lsta autônomo (,

Rua S. José 1680 Guaq_e..fy Hernandez
Empreiteiros e locadores de mão ra //Rua Paula Pereira 939

Jsir S. Duben8 /'" Eletricista 8utônomo

'y/ João Batista da Cruz
.Rua �ugenio de ,Souza 188 .

/'
.
.p

� A.v. Expedicio.nários 1620 .

Alfaiate
.' .

.

'./" ,

� cortador de lenha 8utônomo
Wlgando Baluta ;,../ Joio Maria �onçalve•. do Rolario L,tda.

.

Rua Mal. Florian� 416
, ./. ' Rua Fellpe Schmldt 1069

Consertos de radIadores p/8,tómovel.. �cina dI! chapeação, pintura, etc.
Ha�oldo Hubner ,/ José A.�UCk

e Filho.
,Rio dos Poços ,'. Rua, Pastor Georg Weger 75
Marceneiro .",/. Bene �i8meDto de madeiras em geral

Trsmgloho-Traonp. Ter"ÍpI. Globo Ltda. José Alves \, '

Rua CeI. Albuq�Que 936
.

Rua Frei'>'�enaD�ro Kamps esq. João �abatk
Terr8planagen�/ " ,C�Dlltrut()f\de obras

\ ,#:r'
.

,
. \' ,

Obs. - at� dia' 22106/75, de, acardo com, a, 'Lei n��� 1.24'0
..

d. 9/4/75,
·..A'dos os Impostos e Taxas' devidas atÉt dezembro de 1974, pode

.

rão ser pagos corri isenção d. multas, juros· e corFeção mon.tá,ria,

Relação ·dos

lrnpo
ntinuaçâo)

Wildi & RBU Ltda. Eng haria e Conatruçõe.
Rua Felipe Sch'midt - g. J.l4en\aDdro Kamps
Administr. tecnica de ��truções

Comércio_,r:dúdria Sch�deckl..tda.
Rua Caetano Costa 1122 ....

reivindica
, ,

area para
sede

junto
cons

A.CIC ad

Prefeito
de

...
'

.,

propya
Canoiohas, 14 de abril de 1975. /�

Ilmo. Sr.
. I

,-'

Alfredo de Oliveira Garcindo II. ,\NEST.A

Senhor Prefeito ,i
.

, Em atendimento ao quo/icou deliberado em reunião da
Diretoria desta Entídade; leva4a a efeito no

.

dia 8. de abril. p.
passado, pedimos vênia paraAevar. ao v/ conhecimento a delibe
ração do plenário que trou:Íe à mesa a seguinte reivindicação: '

·

Estudada na 'opo;(�nidade, a possibilidade de se construir
sede própria parA II �8sociação Comercial e Industrial de Canoi
nhas, alias, velha aspiração de seus membros diretores" foi suge
rido que s� reivín<iJ1cssse junto ao Sr. Prefeito Municipãl; a doa
ção de uma área/de terra para o fim mencionado, o que seria
'�e uma colsboréção deveras valiosa, uma vez que �ste Órgão de
Classe, está vivamente empenhado a conseguir, mesmo sábendo.
de s8çrificios e lutas, a sua sede prôpría.,

E, 'conhecendo Sr. Prefeito, a sua vontade 'de' bem servir,
.

principalmente as iniciativ6s a bem da eomunídade, é que nos
'

permitimos, contar desde já com a vossa valio.sa colaboração para
·

o. fim a que nos propusemos.

Com .,os protestos de ncssa elevada consideração e apreço;
firmamo-nos mui

,

Atenciosamente

Associação Comercial e Industrial -de Cauoinhas
asso Pedro M_erhy Seleme - Presidente;

Telegramas �e(ebidos ·pel·o, Sr. Victor Borges,
Pr,efeito Municipal de, Major �a'.

. ,,/'
Sr. Victor Borges .'

'

'. /,,'
DO. Prefeito Municipal ,,;rt!JIY'
Major Vieira .pi'r/
Floriaoópolis 2253 - 57-22 - 1;;'

AC8bo receber comuni���o Senhor Ministro Nascimento
Silva vg da previdência e .ai(Etência' social vg informando-me
que foi firmado convêni:1'o,�turez8 ambulatoeíal et odontológica
para atendimento traba 'dores rurais esse munícípío pt Congra
tulo-me agricultores t,&!' anho alcance para saúde lavr�dores pt
Sds Anto�io car71��

I.Konder Reis .

- Governador '.
.

,{" ,I
,

Prefeito Victo�;(Borges
'

Prefeitura M '

ícipal
Major Viei

Floria�óp.
is 2042 - 38-17 - 18,10 ,

."

·

.

.

atÍllfação comunicar �olicitação eonstrução rede �létrica
sede unícípío a Igreja Católica Pulador vg' acordo despacho'
Sr �I" veruador foi 'en:aminhad'o Sr Vice-Governa�or pt Sds ,��
tO[110 Fernando de Alcantara Alhayde - Chefe Gabinete Casa Civil

\ '

::::==::::==:=::==:::::==::::::::::�=::=::==:::::::::::::::=:::::::::::::::::==:::::::1====.
" '
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I OSHITO I
I: '

. � i
li DERIVADOS DE CIMS�:r'() g=: 4' \ ::

n ·INDÚSTRIA E CqMÉ��O LTDA, ii
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ii .?" pi' 55
II .iil" I:
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ii Tem
-

para Ipt6nta entrega:, I:ii i! II

II Blo(os de/�n(reto em divers�s �ltolas '·1 '

. ·!I. Lajota�,l ii
= H
..

r
..

II ,1,! �o
.

nH _d H
H =

:ii .

Roa 'Marechal Floriano, s/n' (ao lado da oficina José Baluta) li.. . ..H H" H.... ,. '" . . .

�:::::K=::::::::=:::I=:=II::::::::II.::::::::ru::::I::::===::11====.======:::::.l1lil1li

IMPRESSOR � pr�&iS8-Se
,I(:iIVOf' .

•

A IMPRESSORA OURO,VERDE LTDA. está

admiti�do
/
em seu, <Lll,ª,àr"�de funcionários um im

pressor CO�1i�
Maiores detalhes' nesta red�ção .
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CORREIO UO NORTE 10-05-1975

Inst. Brasile�ro de Desenvolvime,nto Flore I ai
Oelegacia Edadual de Santa Catariná

PQRTARIA " N. ,154/� -P
, O Presidente do Iastituto Brasileiro de glsenVOlvimento
Florestll, no o,so das atribuições que lhe confere ,15" inciso II, "do
artrgo 23, do Regimento aprovado pelo Decre�l n.O 62:018, de
,29 de dezembro de 1967, e tendo, em vista u dIsposto nas Reso
luções nO.s 63 e 69 de 23-09-70 e 01-07-1l, respectivamente,
baixadas pelo Conselho Nacional de Comérci<1'Exterior (CONCEX):

,

, ,

"
,

Conliiderando a recomendação da "Comissio Coordenado
ra d�,s Exportações de Erva,Mate (CEF(MATE�, > aprllvada em

reunião ,de 10-03-75" visando B melhor/femuneração ao produtor,
bem como 8 melhor rentabilidade dos erodutos agrícola!i extrativos,

. fI" .

,
'
R E S O I:IV E:

", "

Art. 1,D - Estabele�er, pf(rá a colhetts de :erva mste,
safra 1975, 08 períodos de' 01 d�' abril a 30 de setembro no

Estado do Rio Grande do SUl, l de 01 de máio a 30 de sll'tem-
bro, DOB Estados de. Santa �i�ar�na .e do Paraná. / "

"

Art. 2.°, - Fixar as/seguintes preços mínímcs '

(iara 88
veDdas de erva-mate, safr�' 1975; dos produtos aos, industriais:

2.1 Rio Grande dt Sul
'

C:ancheada, ieneira 4,50 �m. com até 25% (vinte. e

cinco por �!!nto) de pauztnhos, Cr$ 1,50 (um CrUZé1rO�
e c.ncoe� ct'nt,avos), _por qUilO;, "

2.2 Santa {atariDa e Paraná,
'

can,ch/ada Cr$ 1,60 (um cruzeiro e.s�88enta centavo�),
.por gnilo, posto, em Mafra ou Curítfbe. Nail demais
locaJ1dades, prevalece esse mesmo preço; deduzidas as

. de/pesas de transporte entre os locsts de aquíelçãc e,

ul'ta das cidades antes nominadas.
J ,

'2.3lMato Grosso' �

,7,
"

"Csncheada, tipo MS 1, Cr$ 1,30 tum c,ruzeírn
e trinta

centavos), por quilo, posto Ponta-Podi.
,

'

:'Alt. 3.° - IFica liberado O contingente inicial para expor
tação de erva-mate beneficiada. )

'destinada ao mercado chileno,
rela ira ao 1.0 semestre do ano ervateiro 74/75, no montante de
5.0 0.000 (cinco milhões) de quilos, para distribuição entre os,

,

p ttcípantes do rateio de acordo com o critério estabelecido DO

-ifiexo I da portari� D.O 1�3-DEM, de 26 07·74, d�8te Instituto.

L Art. 4.° - Esta Portaria entra em vigor n..esta data, revo-
gadas as disposições em contrârío.

'

Bruilia, 15 de abril de 1975.

-PAULO AZEVÉnO' BE,R,UiTI '

Presidente

Prefeitura ··luniciDal. de Major . Vieira
lei N. 364,de 22-4-75

Homologa o Decrete 0.0
232 de 25.03.1975 do Chefe
do Poder, Execu9vO
VICTOR BORGES, Prefeito

Municipal de Msjor Vieira,
Estado de Santa CatariDs,. ,faz
saber que a Câmara Municipál
decretou e, eu s(lncion��';
, -

, /"segutnte.
L E �/

Lei H. 365 de 22-4-75 órgão local da Campanha Nscío
Dal de Alimentação Escolar
(CNAE) e a Prefeitura Municipal
de Major Vieira.

-

Art. 2.°) - A despesa decor
rente cem a presente lei correrá
à conta da dotação 3.2.7.00/2706-
1108. coneígueda no 'orçamento
vigente.

'

Poder Executivo,
qUê a!:>ri crédito especial per
conta do exceeso de arrecadação

verifiC8i'
D DOS meses rJe janeiro

e, fevere: rO,dO corrente exerciciO,'Da imp tâncía de Cr$ 23.780,08
'(Yinh ,'três mil. setecentos e

oitenta uzeíros e oito eentavos],
para fs� r fac!!' ao -pagamento
em atr o com a Prevldêncía
Social I N.P.S., relativo 80S

exercící s de 1973/1974, respec-
�thiameD' e.

Autoriza o Chefe do Poder
'Executivo 'a firmar termo,
de ajuste com a �ampa
oha Nacional de Alimen

taçãô Escolar (CNAE) Se
tor Regional de Canoi-

��Iih�"'�"---'---' --.,Ar�. 3.°) - Ests Lei 'entr8r�'
,

. em VI�""':08 data .de sua' pu-
.VICTOR BORGES, Prefeito blicação, revo as 8S díspcsí-

Municipal (1e Major Vieira, Es- ções em contrârío,
'

tado. d,e Santa Catarina, faz
saber que 8 Câma,ra MunicipaÍ
aprovou, e, eu ,sancionado a

seguinte '.

,L E I:

/ Prefeitura MUDicipal de Ms
jor Vieira, -22 de abril de 1975

,

aD VICTOR BORGES
Prefeito Municipal

Art. - o) - Esta Lei entrará
em vig' 08 data de sua publi
cação, r, vogadas r.s disposições
em

cont,��rio.Ptefei ra Municipal de Ma

jor Vleir , 22 de abril de 1975

-CTOR BORGES
efeito Municipal

Registr da e publicada a pre
sente Lei 8 Secretaria Munici

pal na ' mes a da"ta.
, '

I

8) JAIR DIR CHNABEL
Secretário

a)

Art. l,°D - Fica o Chefe, do
Poder Executivo autorizado 'a

finDar termo 'de sj uste, 'pára
execução do Programa de Edu
cação e Assistência Alimentsr
RO -Escolar, a ser cumprido pelo

Registrada e publicada•• pre
sente lei Da Secretaria Municipal
Da mesma data.

'

a) JAIR DIRSCHNABEL
Secretário

'

,FotQçjpiasHo�.ma Japonês, Hashqa 230

Preço por Fotocópià' Cr$ 1,00
Rua Paula .Pereira, 375 (ao lado� Loteria Esportiva) • Caolinhas

Dra. Zoé Walkyria Natividade: Seleme
Cirurgiã .Jl.GPtl-sta-"""'_

,
'

, �.�miS9/DBP
Cltnica,�ã� d� senhoras e crianças.

Especialização em Odontopediatrla.
Hora, marcada

Prap La'Rl'o .iiller, 4940 ;... Fone" 36'
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Quem
C.noinhal (SC&. 10 de maio de 1975 - N.- 1319Ano XXVIII

(QEN)
O INPS E FUNRURAL c�lebraram novos

Convêniós com o Hospital Santa Cruz O pri
meiro para internamento e tratamento de
indigentes isto (l, pessoas

.

desprovidas de re

curso� financeiros provado com atestado das
autóridades. O segundo 8 muito tempo vinha
sendo .díscundo sem que ambas as partes
chegassem a um acordo quanto ao preço das
diárias. Agora tudo acertado.

.,. ,

e notícia
O IPI foi reduzindo em 6% (seis por cen

to) até 31 de dezembro do corrente ena e de
12% (doze por cento) ... partir de Janeiro de
1976, decreto do Presidente Ernesto Geisel da
tsdo de 1.0 de maio. ,O decreto fDi baixado ,E!�
caráter permanente e 'incide sobre el�trodomés
tícos, mobiliário,' mstertal escolar, chapéus,
píanos, refrescos naturais, equipamentos médi
co-hospitalar e odontológico� equipamento de
refrigeração industrial, tapetes e vassouras. A
medida visa 8 reduzir o ônus tributário' sobre
os' preços de venda 80 consumidor.

,

x x x :I:
- A INSCRIÇÃO PARTIDARIA vai termí
Dar dia' 29 de maio corrente. Os eleitores que
desejarem participar das convenções municipais,
tanto da ARENA, como do MDB, tem o prazo
de 24 dias para se inscreverem nessas agre
,miações partidárias. As convenções .são impor
tantes, do ponto de vista partídàrío, em função
,da " escolha'de candidatos 80S cargos de, prefei
tos, více- prefeitos e' vereadores, que serão
disputados no próximo ano,' e, ainda em função
dá designação dos delegados 8 convenções
regionais, nas quais se definirão as correntes
que predominarão em cada partido.

.

,

x x x x

- A LINHA DE TRANS1\USSÃP (eletrificá
ção rural) de Canoinhas a Fartura numa
extensão de 12 quilômetros, e'stá' pronta para
.ínaugurar, o que ocorrerá dia 10 de maio com
6 presença, de representante do Governador,
Konder' Reis, Presidente da CELESC e : outras
autoridades. A Prefeitura de Cauoínhas em
Convênio com o escritório local da CELESC,'
íustalsu também iluminação pública em Fartura.
A obra orçada em Cr$ l.000.000,00 demonstra
o Interesse dos Governos estadual e municipal
em eletrificar até' fins de 1976 todo o muni-
"cípío ,de Canoinhas. A segU:nd� etapa que
ligará Fartura a Felipe Schmidt, atingindo
Ieíneôpolis, será iniciada tão logo \ esteja
concl�ido o projeto.

'

EsparsasI

Nota-s
x x x x

"

- o DESTOCAMENTO AGRICOLA foi rei-
niciado pela Prefeitura de Canoiohas. Preen
chidas a8 priméiras fichas do Movimento
,Econômico, ano 1974, Agro-Pecuária, a produção
'de cereais duplicou, pri.acipalmente DOS Distritos '

onde o destocamento foi mais intenso. As Cías.
de fumo Souza Cruz e Tabacos Blumenau S.A.
contribuíram c,?m uma'enorme parcela para o

aumento, da produção.

DOS salões do �aDoinhense.
x ::lJ: x

No encontro de Porto-Uníão,
sexta-feira dia 2, reunindó 88

f\ssociações dos Municípios do
Planalto Norte Catarinense e

Vale do Rio do Peixe, impor
tantes problemas das repectivas
regiões, foram tratados e discuti.
dos. A reunião contou com a

honrosa presenç� do Governador
Antonio 1 Carlos Konder- Reis,
Sacretáríos da Agricultura, Jus
tiça e' Educação, além de parla
mentares, federais e estaduais

_e o sr, Benedito Th. de Carvalho
Netto" do IRASC.

x x x

Visitou a nossa cidade, ap6s
prolongada ausência, o sr, Rol!
Walter, aqui' bastante relacío
nado.

x x x

O Dia do Trabalho, primeiro
de tnaio, aqui foi festejado no

Estádio MuniCipal, com grande
fe&tival esportivo, promoção da
Liga, Sindicatos SESI, tendo
como vencedor a ARE?, de novo,

x x X

Amanhã, é o Dia consagrado
às Mães e a todas elas o abraço
carinhoso de todos os_ .fílhos,
com a, eterna saudade pare as

que já se foram.

O sr. Darcy, eiee Wiese, feste
jou aniversário, agora é circo
então e festfljou II data no oeste,
ne residência de sua filha.

x

Bem animada e' concorridn a

.tradícíonal Festa de Santa Cruz,
a padroeira do município, com

bom resultado financeiro.
x x x

o Indústrial: e Vereador sr,
- Em víss- de acabamento o novo prédio' Guilherme Prust, juntamenteonde se mstalarâ definitivamente o INSTITUTO com outros companheiros, em
,NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INPS). preendeu mais uma caçada no
Moderno, amplo, construído pua atender seus Paraguai.associados, sua meta principal é �pquadrar-se x' x X
nBS inovações propostas pelo Governo Federal .Afim de conhecer' 8 Dossã
e 'executadas pelo Instituto. Duas obras impor- região, aqui esteve um grupotantes para inicio de 1975 o prédio da'

'

madetretro do exterior,' sendoTEL-ESC e do INPS.
homenageados com um.ehurras-
co, segunda- feira" na sede da
AABB,' pelo grupo Zugmsn, ali
"presentes autoridades e outros
convídados.

'x 'x x x

x x x

- . A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL com o

compromisso do Governo Estadual. em pavi
mentar um dos acessos à BR-SC21 - está em
dúvida qual o projetoque apresentará ao, DER.
se o prolongamento da' Càetsno Costa ou se a

AVEmida Expedicionários. Uma parte 'dos comer ..
cientes e industria-is, sugerem ai Caetano Costa
por tratar-se de lua comercial. O impasse será

solucíonado até 18 de juuho.

"

'x, x x

Hoje à noite ê dia de festas
nas 10�alidl)de8' de Cuaguatá e

Fartura, com a inauguração da
eletrificação rurel, maia uma

grande conquista em nosso

interior. ,

x ]C x

Animadíssimo, terminando pe
la alta madrugade, o enunciado
baile dos colouros, sábado último,

'

/
'

o GOVERNO FEDERAL INTERVIU EM RIO BRANCO
, .

,----------------------._--,

I, CINE . JUBILEU
O .tançadcr de sucessos��esenta:'

HOJE, dia 10 .. àll 20,15 horall - c�loB214'�Ogr8ma driplO
'

1.0 Filme: O DIA OOlGOLFINHO \

2.0 Filme: O PAIs D,Q(SEXO SELVAGEM
- ambot:lo�idos -

.,

dente da República' e exercerão
todas as funções que caibam,
respectivamente, 80S/ governs-".
dores e prefeitos, e gozarão dás
prerrogativas e vantagens f,ixa
das em leí.s

Com base no Ato Institucional
n.o 5, o preeidente Ernesto Geisel

r decretou a intervenção federal
'do munícípío de Rir Branco;
capital, do Estado do Acre, e

designou o promotor Adauto
Brito ds Frota para as funções
de 'tnterventor, É a quarta vez,
em quatro dias, em que Geísel
recorre

_

aos poderes excepéío
Dais do AI-5.

,-
.

"0 MDB é majoritário, rejeitou,
sueessívemente, as Indícações
de Joaquim Macedo, por 5 a 3,
e do promotor Adautq Frota,
por 6 a 4 (com um voto coàtrárío
da pr6pria Arena), para a Pre
feitura de Rio Branco. Adauto
Frota, é agorá o Interventor
·federal. <;

" . ,

A intervenção ocorreu depois
que 8 Assembléia dó Acre, onde

!

r'

Aniversariantes. "da\

<'
o go�ernl), ainda' está estu

dando ae o intervenção será,
plena, - com o fl!char;nento
tsmbém da Câmara Municipal- Dia 10 .. a srta. Sonia Ma
ou se ocorrerá apenas Da Pre- ria da Cruz; o' jovem Arolda
feitura. Para decretar a medida, ,

Paulo Seleme.
o presidente, acolhendo exposí- DI� 11 .. o sr, Guilherme
ção de motivos do ministro da Mohr.,

' .

Justiça, bsseou-se no artigo 3.0 Dia 12. .. as srtas : Marildado AI�5, que decléra: cO presi- Dauet, Cezsrina dos Santos)dente, da República, no interesse Hilda Tarchéski, Lúcia Grosnacional, poderá decretar' Inter-
SCOP!; os jovens: lremar Anvenção nos Est\ados e municípios, tonio Soares, H�lder Nacitsem' as \limitoções previstas na Selem�;' a menina VitóriaConstituição.» O parágrafo único filha do sr. André, Czarniak-des!!le artigo destaco: cOs inter-'

ventares ,nos Estados e munid- Dia 13 .. os jovens:, Lauro
pios, serão nomeados pelo presi- Petrintchu.k, Cornélio Roóédo

semana
A.MANHÃ, dia 11 • em mat&ê .àll 14 hora.

'O' �ia do' Golfinho

.

,

Watzko, Luiz Carlos R,ohr..
bacher.

Dia 14 - .a sra. Tereza esp.
do sr. Eroino Tremei; a srta.
Irene Tokarski; os 'senhores:
Nelson Ferreira das'Chagas,
Irineu Anacleto Tokarski, o

[ouem
.

Luiz Ceza« Bartnik.
Dia 16 .. as srtas,: Regina
Dorotheia ,Po.lomani, Adalvià
"Maria Ferreira;' o jovem Caro
los Rogério Metzger. ,

Aos OI,iversariantes' dese.
jamos muitas telicidade's.

\
. \.

Amanhã, dia 11 • P J lIea.ões • àll 19,15 e 2i,15 hora.

," II" A, program.ar '

4.a feira, ta 14 � às 20,15' ho�as

ventura na Estrada do Sol,
Este filme repria. em.ohi, às 20,15 horas ,

6 diA" 15, às 20,15 h -- o filme que todoll esperavam ,I'O EXORCISTA
\a' -,

•

.', o,,

•
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.� é com a �o�aE' ��,RHEy ;:L���A � O�IA� LTDA_ � ..

Ui ,FIREST,ONE PIRELLI GOOD-YEAR iH

i�.�' E:����;:;; osLt�ê;��a;le��aneh�,S. I�::: ��o������.�_�:m::��::�:s tr�t::�hOS;. I'�tTI
\ Merhy Seleme

.

\ lhe ofereCI ainda, as ,melhores vantgens-em-ruas compras a vist_ OU a' razoo nl
iii �'VEN·

.

�:eu dinheiro val� mais em iii
..�'. MERHY SELEME & ,CI,A� LTDA. �
'&.-.Rua Paula. Perei�a. 73�•• Fo�::•• 3�5 e 366 - :CaDoi.�ba. -••se.. . FIL.�AL, Ru� CeD���. 5�. - T�ê. Barra� • s�.4'• ••••..._... _................................. •••••• Ii � _ TI' I•••,•••••_ �•••n _ �........... •
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