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r Enéa$ At.f)aná�io
Assisti em São Paulo, na União Br,asileira de

Escritores, ao lançamento, do mais recente livro do
'escritor CAIO PORFIRI<) CAR�EIRO.

.

, \

, Reunindo dez contos, que giram em torno de
antigo .e imenso casarão (donde o nome), a obra, é da
Editora do Escritor, e tem capa de LUZ E SILVA.

'

O autor, que é contista consagrado pela Jnani-'
midade da crítica; revela-nesse livro' aspectos novos
da sua criatividade, reafirmando as, .suas qualidades .no
mais qificil dos gêneros, marários.. ,

, , (
O grande segredo do conto de CAIO' PORFlRIO

'CARNEIRO, no meu entender, está no tempo. r Hã na
história curta uma unidade 'temporal, já que nela
os acontecimentos podem ocorre)." em curto lapso
de tempo, mesmo dias ou horas ..Pouco interesse têm o

.

passado e o futuro na composição. do' conto, autentico
«corte» na vida dos personagens que nele se movimentam.

É característica do cont� a, objetividade, esque
cendo pormenores secundários para dirigir-se direta
mente ao objetívo-Inobservadas essas regras, desnaturá
se-' o conto, perdendo,

'

em técnica e, também, em

qualidade. " .;
- ,

Precisa' o Iíocíonísta, muitas vezes, de elementos
(contidos no passado ou de circunstâncias aleatórias do'
futuro. A conciliação desses elementos com as, carac-

I

terístícas do conto, no entanto, é o .grande desafio com

que se depara; pois o .gênero repudia complicadas' in- '

serções de planos temporaís. -

Aí reside, em especial; o apuro' da técnica de
CAIO PORFIRIO. A sua narrativa decorre em sequência,
regredindo no tempo, sem saltos, ou interrupções, ao

passado, ou'avançando pelo insondável do futuro, sem

que o leitor o perceba, mas munindo-o dos conhecí
jnentos pretéritos 'ou futuros que digam respeito a

lugares e protagonistas, capacitando-o íncoseíentemente
dos fatos indispensáveis a um perfeito entendimento da
história.

É' uma técnica pessoal, toda dele, com cujo
auxilio' se 'movimenta' em segurança e tranquílídade no (

decurso de todo o livro. Um livro que empolga o leitor
da primeira' à última página e que maia consolida seu'
merecido conceito de pontista,.

'
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GRANDE VIBR·AÇAO· POPULAR
. INAl_JGURA:C'AO' D)A.

CARAG lJATA, SEElHITO
Perante várias autçridades egrande massa

popular, foramvrealtzades Da noite de sàhado
último, 8S. Inauguraçôes anuncledas da eletrifi
cação rural Das localidades de Caragu,atá, Ser
rito e Fartura.

N.O, avulso Cr$ 1,20
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Em seguida a caravana rumou ao pavilhão
da Igreja de Serrito, também todo iluminàdo,

, I
onde foi servido pequeno churrasco e aperitivo,

/ '

eli falando o .'r. João Seleme,

Logo após, rumou-se à Fartura, onde
grande massa popular, com faixas e foguetes,
eguardevs a carava�a. Ali foi éscolhida a

. 'senhora DODa Izabel Kohler Friedrich, viuva
do saudoso índustríal e líder sr. Otto Friedrich.
de tr�dicidDal "e destacada familia da rf'gião,
para acionar a 'chave. Com o repicar do sino
da Igreja São Roque e intensa queime .de

fogos. Ilumícaram-se os céus de. Fa'ftura. tam
bém com, focós multicolores colocados na via

prtncípal., Falou em', Dome da comunidade,
agradecendo, o Professor Sr. Lourenço Ribas
Taborda, terminando por convidar o sr, Fran
cisco Artner Filho, como um dos mais antigos
do lugar, a entregar um Iampíão, peça rara �
antiga, toda recomposta, signifIcando o símbolo
de duas épocas," ao representante do EfCmo.
Governador, sr, Benedíto Th. de Carvalho Netto.
O ato, reconhecimento de Fartura, comoveu a

todos e alguns 'afirmam que o .mesmo Iamplão
_

� é o testemunho do nascimento de 3 gerações .

Falou a .seguir o Prefeito Muoicipal, sr. Alfredo
,
de Olíveírs Garcindo, dizendo ta.mbém.dos esfor
ços do Executiva p!lfa· a grande conquista, Dr.
Vitor Sasse, brilhante -de DOVO; ftnalizapdo o

representante do Flxmo.\ Sr. Governador, Bene
dito Th. de Carvalho Netto, em 10Dgo discurso, .

abordando das atividades e realizeçõea '«to atUal

governo, mesmo no ínícío da atual edmínístreção,
A .seguir foi servida uma gr,ande churrascada
aos, presentes.

Campanha Nacional de Alimentação E'seolar
A CAMPANHA NAc'IONAL DE' ALI�ENTAÇÃO ES

COLAR,re.alizou, no período de 12\ a 16 do corrente mês,
mais um Curso de Iniciação de Merendeiras em nossa região,
desta vez, 'no Munícípío de Irlneópolís, 9 Curso em pauta,
a cargo do Setor Regional de Canoínhas contou com a' co

Iaboração efeti�ai'd� Prefeitura Municipal do vízínho Muní-,
cípio. Com um excelente 'conteúdo programático ministrado
por pessoal competente, a realização desses cursos pela.
CNAE, tem como finalidade o preparo de pessoal para os

Programas da Campanha visando um maior e melhor apro
veitaménto dos alimentos através de aulas práticas e teó
ricas, -incluindo-se dem0!1straç.ão' e treinamento.

'
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Presentes aos atos, o sr, Benedito Th: de
Carvalho Netto, Pre
sidente do IRASC
Instituto de Rf'forma
Agrária de. Santa'
Catarina· -, repre
sentando', o Governa
dor Antonio Carlos
Konder Reis, � Dr.

r VItor Sasse, Diretor
das Centrais Elétricas
de Santa Catarins,
além das admtnístra

ções da CELESC de
Joínvllle; São Bento
do Sul e Mafra, co

mo a local. O pro-
grama elabora�o foi cumprido � risca e com

raro b. ilho, te ndo 8 caravana das autoridades'
e ccnvtdadoa che-gado a Careguetá pelas 18,20
horas, com grance se lva de f()guetes e aplausos

. de todos o s preséutes. A comunidade -Iocal
Indicou o sr, J()ão Artner Gonçalves, um .dos
moradores' mais sntiges do lugar, para a liga-'
ção\da chave, o que foi f!l'íto sob aplausos e

,grande entusiasmo de todos. ''\

Falando sobre. o aconteciménto,' O 'vice
prcf-tto Dr. Paulo Eduardo Rocha Feria e o

Dr, Vitor Sasse,
.

disseram dos esforços do
Governo para "8' consecução da grande obra,
s-u custo e os benefícios q'ue a mesma ifá
proporcionar aos seus usuári{sr comentando
também a grande' realtzaçâo • do Governo da
Revolução em benefício do povo, com b país
,em paz, prog�esso e desenvolvimento, aduzrndo
ainda que a aludida obra era um esplêndido
presente às mães, no dia 'a elas consagrado:

Batata-seDlente' t. de "S �

Mas a produção' de .

ba�&ta
lIemente ' aIDds 'é insufiCiente..
Por isso produtores <:Ie batata

I " /
I '

Centro'de Cano.nhas\,
I .

'

0- local onde- funcionará o
, /

Pelo êxito e. brilho, as 'aludidas inaugura-
, (, r '

ções deverão,'marcar épocas nas localidades de

'\'-.Careguatá, Senha e Fartura, cujas comunidades>
cumprimentamos pelo grande evento.

No alojamento, qu� ficará
pronto juoto CCJffi' o laboratóiio,
nave'rá acomodações para, ,30
estagiários e 20 professores../ou
técnicos. A finalidade é treinar

agrônomos, técnicos agrícolas
e produtores, inclusive forne
cendo bolsas para estágio de
aperfeiçoamento na Alemànha.

O custo das'obras físicas do
centro dê Csnoinhas é, de Or$
5.403.234,00, com recursos na

cionais e proveniente de em

préstimo' junto ao BIO (Baoco'
Interamericano de Desenvolvi
mento) Entretanto, tpdo o

,

'equipaO')entó será furnécido
pela' R�pública Federal do Ale
maóha, qu.@ gastará .

nove
milhões ,de cruzeiros no' pro
grama.

, de Sementes
,o «Plano Nacional de Se

mentes (PIanase.m) visa" segun
do o coorden,ador do Agiplan
em Santâ Catarina, agrônomo
GilbertoPt-imqSchaeffer, prdmo_'
ver um aumento n6 produção
e ampliar \a comerclaliz!lção de
sementes de . boa ,qualidade
(sement@

c

melhorada) com vistas
à eievação do nível de qualidade.

Semente melhorada é aquela
que possui qualidades genéticas
de alta produtividade e resis
tência à prfÍgas e· doenças, a

daptada ao clima e o solo onde
vai ser 'cultivada.

\
'

,
dará auto-suficiência ao país

cauotnnn» ·e PiRASI.cIA, 7 - Oe'Ministro Alissoti Paulinelli, da Agricu1t�ra, .

assinou aia 8,' em Brasília, o'
contrato pará construção cio <Caborcuorío de Virologia" e ao.suoiatnento do "Cetitro de MUlhplicaçao de'

"'BatQtQ"� em Catioinõas: 'Essq,s obras estarão concluidas' em dfj!::i!.embro< deste ano e representam' a Ultima,
etapa da porte' fisica' ,do centro, que ,entrará em funcionamento em janeiro'�de 1976_ "

A terçeira unidade'do centro -_. um' frigorífico - - foi' �niciada em janeiro . e 'ficará pronta dentro de 60 diás.
o «G..ntrd de Multiplicação . p�ra c�osumo importam i:nais cen�ro de multiplicação é uma exÉlmes laboratoriais darão muito Plano Nacional

da Batata de Caaoinhas» é (de 5.0 % da ,batata-semente de ,área de 64 hect,ares, colocada mais' segurança a�o certificado
resultado direto de úri) acordo países europeus, pagando 60% a disposição, do Min.istério da_ ,; portanto 'a qua li<;iade do
de cooperação técnica firmado mais caro do que a produzida Agricultura pela Prefeitura de 'd �

(,
d

-

entre o Ministétio da Agricul- em Santa Catarina. Eotretanto, ( Canoiohas. Atu.almeD.te, existem pro o�to ten e a aumentar

tur'a e a República, Federal da com o «Centro de Multiplicaçã6 apenas três estufas (240 metro� 'sensIvelmente.

Al�maDh8,. em /1964, abrangen- da Batata de Canoinhas:t em quadrados cada), onde três téc

�o diversas atividades. Em func�on8mento, dentro de al- Dicos alemães e dois brasileiros
1972, foi 3ssi'nado um ajpste guos aDOS Santa Catarina pro-, fazem suas experiências.
complementar do acordo, rvi- duzirá uma quantidade bem \

sando especificamente! o envio maior, podendo abastecer com- Mas, em
. 60 dia!!, será COn-

de técnicos) e equipamentos por
.

pletameote( o mercado nacional. cluído 'o 1irigorífico, constituído

parte da República Federal da ..
I

ge�Jrês câmaras frias, uma aote-

AIemapha, pala o pro'grama da' O, prograoma da. �atata-'!iemente, câm&ra. d!lpendências para o

'b t t
.

t
' St C '·t' lOna que será Inte�"lflcado no centro,. equipamento frio depósitos dea a a-semen e em a. a ar.

C' l( tá d �t d' , ,
I ,de anoln as, es :n ro o caixas e câma,ras para expurgo.

O Estado de Ssnta Catárina sub-programa de apoIo gov,er-
.

produz 95 % da bátata-semente namenta\ à ,-implantação d,Q .

O «La,boratório de vlrolo'gia»cultivada no ·país (500 mil cai- «Plano NaCioDal de S�mentes» '(a ser cODcluído em dezembro)
xas em 1974). A região de maior (Planasem), que visa aumentar. ,

, . tém por objetivo dar apoio aos
Produ"ão é o'Norte do estado, a utilização de, sementes me-

"
.

trabalhos' dé certificação das
no Município de Cànoinh88. O lhoradas nos sete estados da�s

batatas, atualm�nte. executadosmaior, mercado, é Sãó Paulo, regiões Sul e" Sudeste, abran-
por técnicos da Secretaria da

q'ue adquire a nossa produção gendo 8S culturaS de. algodão,
b ·f

'. A.gricultura. Atualmente não Ele
Ue batata-semente por 100 cru- , amendoim, ,arr,oz, ,ataU, eiJão, '

faz testes laboratoriais na batata-
zeiros a caixa de 30 quilos. \' milho, soja e trigo. ,- semente. \ E, segundo' o coorde-

nador do 'I AgiplaÍl em Santa.
CatariDa, erígeDhe.iro-lIgrônomo
Gilberto Primo Schaeffer, os

_É em suma, 8 semente q6e
pr�porciona um produto de alta
qualidade, ' 'capaz de ate�de,r
perfeitamente as exigênci'as do

.

mercado fnterno- e externo. A
semente melhorada representa,
na tecnificação de uma cultura,
a garantia de boa produção.,

,
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Municipal
.

PreJeitura de
lelaçlo, nominal de carnês d'o IMPOSTO PREDIAL É TERRITORIAL, não pro1curados até o dia 30�04,-1975

-

Acácio Pereira
Adão Carlos de Lima
Adauto Ferreira
Adelio Alves Pereira
Adelma Riby
Ademar 'de Carvalho'
,Ade_mir Mulher
Adeodato ereira
Adilson Voigt
Adir Ferreíra
A-dolar Wiese
AdoÍfo Schmidt
Adolfo Roever
'Adolfo Tomachitz
Afonso C. Kohler
Afónso' O e Alfredo Díener

f,
J

Afonso Rorhacher
Afonso Stelzner
Afonso' Schíck
Agenor Fábio Gomes
Agenor de França' Carlim
Akio, 'I'akahsskí
Alceu Thiem
Alcides Cubas \
Alcidef! Pereira da Rocha
Alcides Woitexem e Outros

,

Alcyr Woitexem,
Aldo Eloi P�ul
Alemr Pereira
Alexandre Bolduan
Alfredo Baukat E�poUo
Alfredo Kindler
Alfrêdo Streit
Alfredo Tietz'

I

Alrnor D� Cavalhefro
Alinor Pereira
Alinor Vieira Corte
Alirio Ári e Roseli, P. Almeida
Almerindo Alves Nunes
Almira Keehe Drachins,ki
Alois Kaziemerchk
Alpheo A. Soare!! de Carvalhõ
Altair Sarda
Altair S. Quadros
Aluizio Bento da Silva.
Alvaro Seheuer ;.

Alvaro Tomaz Vieirâ'
Alvino Scholtz
Alwin F. G. Beulke
Alzira Rank WÍlldemanÍl
Amadeu Olivetti
Amadeu Peron
Amado A. Maron ,

Amalia Gostemeyeer
Amauri Tomp'oroski
Amelia Landovski
Amilton Ferreira
Ana Diamante
Ana Dubinski Oliveira
Ana Humenhuk

,

Ana Qua�ro8
Ana Scholz
Anna Salesinski
Anastaeia Gevieski
Ane,sio Vicente Klodzinslf.i
�nibal Martins de' Souza
,Anilda Sehwartz' ,

Anizio da SU�a Pinto
Antonieta, Gosih
Antonio Boreck ,

,'/
Antonio Cezer Guimarães i
Anta'nio Colaço

\
I-

,
Antonio Co C. e Andjar& AnQ�.-de
Antonio Dalçomune /'
,A,ntopio da'Rosa Meneses'
Antonio de Freitas

_ ;/ ,,\
'

Antonio de Lima /

Antonio Fernandes i
Antonio Ferraz 'Martins
Antonio' Gaiseler 'I

'

,\ Antonio Conçalves -I '

, Antonio Cosig
. i'-'

Antonio Helio Fra�co
,

Antdnio José da Silva
Antoóio Llberio j!;antos
Antonio Liller "pOlia
Antonio M8rq�s '

Antonio Marclll Btcil
Ántonio Novait:
Antonio Padiiha
ADtoni� R. /;.'atzko.e outros 'o

Antonio Se, imb'lrski
Antonio So' res Carvalho
Antonio Sz{irmik
Antonio Scipereiner I

Antonio

SfhereinerAquiles C: açó
, , -

I

j :/

/ "

Eleonora P Bolmaan e Outra Horacio Soares João Massaneiro
Eleuterio Simões Gónçalves Hortencía Padilha Munhoz João Maria 'Maciel
Elfrida Bolduam

I
• Horst Bollmann João Maria Neopomoceno

Elfrida Trein dos Santos· Hortencío Kieski João Maria do' Rosario
Elite Tenis Club Hospital Sta. Cruz de Canoin�as João Maria de Lima

I Eligio Czerniak
I

Hubertus Bod'endick João Marko
E!izeu Geronimo Mikus Hugo Sc:hwitzki João: Miguel Juogles
Ely M Scholz Mendes Hugo João Pontarolo João de Moura

.

,

r ,

Eloir -Riby Ignes, Soares de Carvalho João Oulsndi Martins,
E)�on Carlos do Nascimento Ignes Zita Mo e' Outra 'João Osnl Dolla

Elvestre de Azeredo Igreja Evang. 'Ass; de Deus João Pedro Góilis
Ema Godoi Uma João Dubiela . João Saviski
Emilia Munhoz Cubas [lsa Wolkmaoo e Outras João Silverio Antocbeskl
.Emílío Bremer lnd. Brasileira do Mate Ltda.,. \ João Staídel
Emilio e Jurgenseo Ind. Com. Medi Pan Ltda, João Tarcheski

Emilio Markos Ind. é Com. Irmãos Fernandes João' Wunderlich -

Emílio Meiech�nko Ind, e Com. M8dipa� Ltda. Joaquim Ferr-eira �
Empresas Reunidas Ltda Ind. Reunidas Tricolin S.A. Joaquim G. d,e,�·Otrvéira -

Erica Langer Novsk 'Inereo Roeder J�aq!!lm�#dê-Sa Ribas
�rwin Schwsrtz Dr Ines Soares dI'! Carvalho JeôÍ Brtskí
Erica T Idos Santos Irene Wendt Suckew // Jorge G�os8k.opf
Erico Trein

'

Iríneu Gonzaga 'o,./', Jorge Miguel·
Eroestina Lourenço dos An'jos Irmgard' Haensch �o15lDs José A. Schimidt
EF<nesto Schumacher Iva S. Wolkan ./'" ,

, José Adão Fuck

Er.iést� SchUIDach�r ,�'IvaD Laury.e-·Jaymé Budant José Batista
.

Esp AntOJlia V Hartevg rvanild�/Búrgardt José�Bebire.8kl .

,Esp Wald'4:!1'I\ar A Wehmuth Izeter,Rt'gin8 S. de C�rvalho José Benedito Vieira

Estanislau Màtkowski Izidoro Matos Ribas \ José Cordeiro de Oliveirà
Estefano DemchU� ",Jacob .. Wefka José Clemente Piczarcka
Estdsno Schícolskf '" i' Jaime Alberto "Novsckí José Clemente Piczercka e outros

Esther Soares, de Ca';�J.tlo Jaime l3udant e Outros José Darci Rodrigues
Carlos Achambrener Etelvina B Kieski e F �her Jair -Lesssk José de Lima, Filhu Jo
Cari'�s Dranka Etsuro Murakami' I "

Jaqueline Gonçelves José dor; Santos
Carlol Grosskopf Eugenio Ricardo ""..João· Alves- José dia Nssctmento
Csrlos Jankowskí . ,Eurides Greg?rio dos Santos J(9.�O Arendarthuk José .de Oliveira Braz
Carlcs Schwarz Irmãos Evaldo Gonchoreski Joab,Bo Alexandrina José G. Gomes e Antonio 8.S.
Carlos Tomachitz Evaldo. Zippeter João Batista Colaço José

....
Gonçalo Gonçalves

Carolina Carvalho e Outros Ewaldo Pereira João Ba't'il\ta da Cruz José Gregorio dós Santos
Casa da Criança de Canoinhas Felipe Schumacher Neto João Batista" Steidel José Lourenço
Casemiro Alambeck - Feix Gevieski João Cama�gri�, ,I {,Jt;sé Ivo Zuco
Catarina Poczapski Fermlno Fragoso João Cordeiro de',,-Oliveira José Kowalki
Centnis E de S ,C SA Celesc Ffrmino Gonçalves João Czenchuk '�

-

José Mariá Farias
Centro Espirita Fernando A. de Lima joão Domingues Maciel, José Pangratz Filho
Cerly Maria Müller ' FerDando Belitzki João de Anha,ia

�
.

""', José Pedro cVailate
Cerila Terezinha Grosskopf Florentina Go Plaskievicz João Fegundes da SI1'1,:a ,,' José Sampaio Filho
Cezario Wick \,

Floriano P8ge�ki João Flavio Fedalto "" José SOlaresCiro Elke Dr Francisco de Almeida J9ão Franciso 8ptzner ""José Pietrovski , ,

Cirene S Wolksn " Francisco de Assis Preto João Franco de Oliveira José San Avelida Hqck
.

Cfau::iete Ines Werka Francisco doa Santos
- \

João Furtuoso , 'José Soafes,de Sou.ZQ
,

Clemente E ·Pi�czarka Francisco Ferraz Afonso João Gapski II
.

José Sampaio'.Clémente Linkoski : F' F 11ranclsco e es ,João Ibchitzki J,unior José Yvan Costá
Clemente Pieczarcka 'e Outros F

•

F I
,\
raneuco erre ra

João José Adriano Joeé, Zacarias GomesClementino e P'ie�zarka FI,�mcisco R. Segundo
Clemente Lipict Francisco de Lima Joãó Leandro Gonçalves, Josefa Bebireski' Teodorovitz

Clementina dO�i Santos Francisco' Stoeberl Esp. � João Luiz. de Lima Josefa Schico)ski

Cobal e Partícipações Ltda Francisco Zavadniack .JÓão M. da Rocha � tcontinua)
Com e Ind de Mad Fuck í..tda Francisco Tomporovski Filho
Coro e Idd Schadech Ltda Frederico Gonçalves
'congregáçãc Cristã do Brasil Fund. Uoivo do Plan. NOI,t Cat.
Conraqo Frederi,co Dransfeld Fuád Seleme

'

Cons{tantina Souza
Construtora Parcat Ltda

.

Cri,B"tiano Àlberto Bezigt'r
Crescencia Borba Padilha
Cristovão Fuck
I

'

;Dalmir Terezinha e Mari� N L
Darci Dedeski

,

Dinoh Antonio Corte
Dinor Bittencourt
Djalma Borges de Souza,

Dirceu de Oliveira
Divair .Corte de Andrade

- Djahna Jose Adriano
Dulcineia Aparecida Wendt
Dubiels Kúchnir Ltda

Argemiro Correia Melo
Argemiro Pahoískí
Aristiliano Leite
Aristides Fioravante
Arlindo Lourenço Gonçalves
Arlindo Strapazzon
.Arminda d. Rocha Blume
Arnaldo Mayer
Arnaldo Soares de Carvelbo
Arthur Bolauf
Ary, Cornelsen,

\

Associação Esp. Lar de Jesus
, Audete e Alba Schramm e outro

gusto Klopmeyer
Azemiro Minikoski
Arlind�Q Artur Blume
Balbíaa C6?r-ea de Freitas

>

. �
Bslbína Dranks,,<
Barbara B V M d�ilva
_B�rbara Schmidt HolQ,�ty.
Basilio Jsguetch I "".,
Benedita de Paula pfzda �
Benedito de Lima Soàres '

Bento Jose Gonçalves
Benvinda - Pacheco Costa
Bernardino Marko'
Bcgodar Kuczínskl
Bolesleu ,Kwie�ien
Braz Chnstolo
Bruno Krieckz
Candido Alves

Gabriel Sampaio
Galdino F. Fuck
Galdino de Oliveira
Gal�leu Pizarro Mario'
Generosa M. B. Coutinho

Gecrgina' a Schwaz Schimidt
,Germa,Qo Luiz Amorim .,

Gertrudes Mendes Cubas
.

/' ._ Getulio Rodolfo Káth
Gilberto Wittlick

::��=::::-:;p:=:===::=::=::::::::=::=::::=::==::=::�:;:::::::::::::::::===:::::::::::::==::==!:ii _-,
'

; -, -

/

::
- "
" -
" -
" -.

I: \,. ::
::

OSH T IS

iI ..
, .. ..

,.

'

I I/I li
" -

* !
=i DERtVADOS \ 06 "',c, ENTO 55
G �.

. I 5

Ü l INBÚSTRIA E COJVI:
'"

ReiO LTOA. II
i -

\ 7 - .,� II
�! Tem'

. ,pa�\ pr�nt� �ntrega: n
Ü .

A'BI.�e concreto em diversas bitolas I,
II aJ·otas I

'

H
- "
- "
U I _
••

'/ f
/ ••

IE 1 i
,2

-

lo'\ ii
" -
" "
" "
d "
n _

li Rua Mare�bal 'lorlaoO, s/o (ao lado da oficina José Balutá) II
" -
•• •• I
- -

I: .

,\_ I:
;:::11::::::::=::==:11:::::::::::::...':::::::::==:=:::::::.=:::::::::=::::;::::II:::::=::=C::==

D_9rval Mechado
Edeson . Grosspf
J:ài Knop
Eder Luiz Bolson
Edith

. Linzmeyer
Eduardo Liz
Eduardo Mulher,
Eduardo'Bigas
Eduard(j Todt
Eduardo Veiga
Edimar Wolter
Edmundo 'Schreiner
Edmundo Tromp
Edmundo· Boiteriski
Eduardo d -Miranda'
Edmundo Riske
Eligio Czeiniak
Eleodoro de Oliveira
Elias Seleme' Neto'
Elfi Werner Loeffler e

Egon' Boenberg
,

,Égon Trein

Guido J; Fuck
_

G�ilherme Gonchorows,ki
Guilherme Goestmeyet Sobro
GUilherme Knuppel
Guilherm� Mai�vski
Guilherme Roeder Filho
Guilhermina MozulAo
Guimorvando Lopes
Hamilton GQmes do Vale
Hamilton Gomes

I

Hen!! e I\ne Marie
Heins Hesse
Helena Bedritchuk
Helena Veiga .

Hel[Quth B,odel!ldick
Henrique Erzinger
Hen,éique José Godoy
Henrique Ll!iz Zaguine
Henrique Roscamp
Henrique Stoebel ,

Henrique Voigt S._.rFilholl
Hercilio Hack
Herdeir.os' VV8. João Pi�nkievicz
Herdeiros de Vitor S. Carvalho
Herdeiros de Alois Stueber

- (

Heribert Maul

Kloster0hff

.F () Ias?
Em apenas 10 segu;' os, você tira\ FOTOCÓ.
PIAS, d. qual ar documento, jornais ou ,

livros, no c Ó R I o o o "R E G 1ST R o
,

C I \[1 L' EREIDA C. CORTE, no edifício
do FORUM desta cidade.

� .-,'

Outros

Homero dos Santos
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Anotacões
.

, .

. Inteligente é o homem que grava as injúrias na areia e os
I beneticios no mármore.

por rnauncro

ENLACE
Logo mais n(l Igreja Matriz de Porto União, às 17,30, es·
tarã» unindo�se 'oeios sagrados laços do matrimônio "8 io
vens José Fernando e Cleunice. Os convidados após a
cerimônia religiosa, serão recepcionados no' Ctrculo Militar.
Toda Sociedaae das Gêmeas estará presente.

.

li)

NO CLUBE CANOINHENSE
{1 Campanha ém favor do Hospital Santa' Cruz, prossegue
em ritmo acelerado. Para logo mais, às 20,00 horas, a Casa
da Amizade do Rotary' CLube, realizará no Clube Canoi
nhense um bem bolado bingo que em .alguns intervalos
contará com atrações tais como:' número de pümo a cargo
de Dá. Helmy Wendt Mayer e sitas. 'Karin Scheide e Do-
r ris Cecilia Raquel Bartnick de Caroalho, e mais ii' apresen»
tação a primeira este do imo em nossa cidade do Coral
Canoinhense, 1,° lugar no concurso de corais' em Porto
União da Vitória, em novembro/74. Pata os felizardos no

bingo, os prêmios são de grandes utilidades com destaque
.pata o televisor Semp 17. I Teremos um bom hospital se
todos colaborsrem,

'

AINDA O NOSSO HOSPITAL _

O Canoinhense 1á sentiu a necessidade de um bom hospital.
Hoje' ele se lança em campsnha para criar uma nova ima-

. gem' do Hospital Santa CrUZ. No último domingo no Salão
Peroqúiat, sob a presidência do entusiasta Inocente Tokarski
roi formada uma comissão de testeiros para ii grande restll '

campal que 'acontecerá dia 13 de julho. Novas mtormapões
em tuturas edições.

'

EM DESTAQUE
O destaque desta' semana é o sr. Dr. Victor Sasse, Diretor.
f'inanceiro da Ce/esc que na última semana pontificou t_m
nossa cidade. Dr. Victor veio a Canoinhas, pata as soleni.

, \

dades Ide inauguração da energia eMtrica. nas localidades de
Cataguatá e Fattura. O povo das duas localidades cit�das)
lIinda vibra cQm a chegada da Energia Elétrica, uma ,ealí-
,z.S;ão do Gove,no do Estado e Diretoria da Celesc.

MESAS '

Para o grande acontecimento .social no Canoinhense di'a 30,
quando num esforço da' Diretoria do Clube �pr�s�ntar.se-á

� a grande Orquestra de Tango Donato Racmtt 1unto com

Pe(irinho e seu conjunto. As mesas jd encont'ram-se a' ven

da: 80 de pista, 60 outia�.

NO COLÉGIO
Dia 24 de maio com início às 14 horas, a Associação de
Pais e Prolessores do Colégio Sagrado Coraçãr} .de Jesus,
promoverá grande tarde Recreativa, como diz � programa,

.

enttará'na história da comunidade. catloinh�nse. Na parte
noturna. atraçQ8s ,"eservadas ao �om de. bóa música,

RAPIDINHAS .

'* Vania Wiin$ch, «Curitiba» pO'ntificando com muita
elegância na. última semana na mate city. I.

* nrande ':"ovimentação na' mocidade Canoinhense. Os
Jogos Abertos de Canoinhas acontecerá a p(.jrtir de 31
dema�

.

* . Dinásio Santa Cruz, afiado com su� representaçãD.
Ricilldo Pereira, prOfessor de Educação física, de corpo
e alma treinando a turma. Tudo indica que muitos
troféus irão para a Colina.

.

. * Sueli Bertão, uma das responsáveis pe!a divulgação de
canoinhenses em outras pl�gas, em nossa ctdade novamente.

.

Registro � Civil
Nerejda Cherem Côrte, Oficial do
•egistro Civil do Município de Ca.
nomhas, E8tado de Santa Gatarina
.faz sabee que pretendem CR8ar:

ceAluizio da. Conceição Souza» com

«Sueli Teresi Homem» brasileiros,
solteiros, resi ntes e domiciliados
nesta cidade; e Iunc. público. Fe
deral, nascido hI Major Vieira-Se
aos' 8/dezembro 1954" tüho de Ota
cilio Florentino' de Souza, falecido
e de .Lucílha F rnandes de Souza;
ela' do lar, nas da' em Pôrto Belo
SC aos 2/10/1957, filha de Adeodato

. Vergilio Homem, taíecíco e de Ma-'
ria Francisca do . Passos.

-, «Ailton Mende. com «Natalia Mo
reira» brasileiros solteiros, residen
tes e domiciliad nesta cidade; ele
militar, nascido em Canoinhas aos

.12 de agosto de U1953, filho de _J,oséMendes Sobrinht e de Leonora Pa
dilha Mendes; �a do lar, nascida
em Canoinhas �s 24 de dezembro
de 19�4" filh� p'e "João Moreira e

de Nair

Massanliro.
.

«!ntonio 08ni Munhoz» com «Na.
talia Pla"hek» I:frasileiros, solteiros,
residentes' e do iciliados nesta cida
de;' ele motorís a, nascido em Rio
dos Poços d!dis rito aos 13 de maio
de 1954, filho '\ José Martimilino
Munhoz e

.

de delis da Silva Mu�
nhoz; ela do I nascida em Bone
tes d/município aos 23 de dezembro
4e 1956, fllha d Henrique Plachek
Filbo e de Mari Deler.. '

«Mario Koller» com «flosélia Preto
Chàves» brasíleí os, solteiros,' resi
dentes e domicil ados nesta cidade;
ele, operário, na eído em Canoínhas
aos 29 t;le [ulh de 1954, filho de
Osvaldo KoIler e de Ana. de Barros
Koller; ela do r, natural de Oa
noínhas, nascida aos 23 de março
de 1 958, filha li Francisco Preto
Chaves e de J séfa do Rosario
Ch�v�s.

_

«Joio Corrêa da Haia» c!>m. «Zemta
Karvat» brasíleír s, solteiros,·· resi
dentes e domicili dOI neste distrito;

ele motorista, nascido em Oanotnhas
aos 17 de abril de 1952, filho de
Delfino Corrêa da Maia e de Elvira
Mielke da Maia; ela professora nas
cida em Rio Claro-Major Vieira aos
18 de nove bro de 1953, filha de
Carlos Karv t, falecido e de Ancil�
da

'

Silveira arvat.

«Otavio Soa e. Ricardo» com ceMa.
ria Deuzita ampaio» brasileiros,
solteiros, resl entes e domiciliados
nesta cidade; le motorista, nascido
em Bom Soc go, distrito de Poço
Preto-SC. aos !B de julho de 1953,
filho de Paulín Ricardo e de Rosa
Soares Ribeir ela do lar, nascida .

em Três Barr d/comarca aos ,08,
de janeiro de 955, filha de Bruno
Sampaio e de D ce Bíanek Sampaio.

«.Antonio
. Bia .

ek» com
. «A Izira

Korche» brasile os, solteiros, resi
'dentes e domícíl ades neste distrito;
ele operárío, na cído em Fartura d/
distrito aos, 27 e julho' de '1952,
filho de Francj co Bianek e de
Benvinda FerreI a Bíanek; ela do
lar, nascida em P ciência dos Neves
.d/, município ao 19 de junho de
1953, filha de E taníslau Korche e
Paulina Blawut orche,

Canoínhas, 1 de maio de 197�

«Roque Novack»

�om
«Elvira IIIa�a

Fernaudee de An' aya» brasileiros,

sOlteir,os, res,i
dent s e domiciliados

. nesta cidade; ele otorista vende
dor, nascido em ío Claro-Major
Vieira aos 13 de s tembro de 1954,

EDIT4.IS

I

filho de Pedro Novack e de Filome
na Novaek; ela balconista, nascida
em Tira F go ,d" município aos 18
de dezembro de 1958, filha de José
Fernandes d Aílhaya e de Alvina

..

Schermag F nandes de Anhaya;
«Pedro KQ n Wendler» com <�Te

reza Pedro!!a.. brasileiros, solteiros, .

residentes e miciliados nesta ci
dade; ele ope rio, nascido em Ca
noinhas aos 16 e dezembro de 1953,
filho de Brun

, W�ndler, falecido e
de Paullna K n Wendler; ela do
lar, nascida e Iraputã-muníe. de
ltaiópol1s-SC. a s 7 de abril de. 1946,
filha de Maria rnesta Pedrosa.

«Panlina· Rue o Seccom.Oficial In
terina do Gllttório do Registro
Civil de

Montei8stelO,
comarca de

Itatôpolís-Sü., .
z saber por inter

médio da Oílcí I do Registro Civil
,

desta cidade q e pretendem casar:

«Dalci GonÇ!llves» com «Natalia
Barretos» brasil�iros, solteiros; ele
operárío, nasci em Rio da Areia
CaDoinhas aos O de agosto de 1935,
Iilho de Alvina Gonçalves; ela, do
lar, naseída e Canolnhas aos 10
de agosto de 19 8, residente e do- ,

miciliada em onte Castelo, filha
de Rosalina Ba etos.
E para que egue ao conheci-

mento de terceilfos, mandei publicar
o presente Editiit .

)
Canoínhas, 14 .de maio de 1975

NERElDA <:1. GORTE
Oficial do Registro Civil

Aqui Iíca a todos .os

a::-.a.d.:Família Fedalto.
L...----.

" 2·

t AGRADECIMENTO
Os Familiares de

José Bartholoms,u Fedalto'
consternados com sua irreparável perda,

_ ye�orintermédio deste' jornal, agradecer a todos q�ie��mprestar sua última homenagem e as palavr liJ de con-

forto e pesar recebidas. ,

Outrossim, apresentam de modo ewecial os agra
decimentos ao Dr. Haroldo Ferreira por seu trabalho,
amizade e dedicação.

.

Fotoc

sinceros da

t·· Co�ite"
Os Familiares d6Extinto '

,

Bartholomeu
convidam. arentes, amigos e ao povo em geral para
particiR em da Missa de 7.0 dia de Falecimento; em
sufrá '0 por sua' alma, a ser realizada na Igreja Matriz
Cri o Rei, no próximo dia 19 (2.a-feira), às, 19 horas.

Por 'este ato de fé e. carIdade cristã, agradecem
0$ Familiares .

Missa

Tabelionato Vôrte
·E ITAL

Acham·s em mr.u Cartório,
para 8erem protesta'cios por falta
de p9game tQ, OI legulntel Ti-
tuloll:

.

Duplicata n.O 274, de Cr$ 1.162,00
vencida em 10.2-75, Devedor:
Mario Bàtillt da Silva; Croedor:
Renato Loiol de Cadro; �

49, de Cr$ 1.217,00
vencida em 10-2 75.' Oevedor:
Mauricio Cuo a d08 Saoto,,; Cre.·
dor: Renato oiola de Castro;

c

Duplicata n,o t3008 • A de Cr$.
. 800,00, venci� em 20·2 75.. De
velior 'Osvaldo Lope. ,de Souza;
Credor: Sicol IA.

' .

Duplicata n.
o 1 43, d� Cr$ 500,00,

vencida em 1 .3-75. Devedor:
Panificadora 8a to Aot&nio Ltda .•

Credor: Indú8t ia de Máquioas
pera Panificaçã «Lisb&a Lida,»

Por não .. ter .·do pOIsível en
contrar ·08 referi os devedores, 08

irltimo para psgà as importâoci.
88 menci�nadatl D s referida! Ou·
plicat,as tlU dar 8 razõel porque
não o fazem, e, a mellD!0 tempo,
na falta do pag�eDto notifico-os
do competent, protesto. "

CaDolnh.l, 14 de maio de 1975

AGENOR VIEIRA CÔRTE
2,- Tabelião

.

Volkswagen 1500
VENDE-SE.

Veq,de-se . 1 Volkswagen
lbOÓ, ano 1971, em 'Otimo
estado de conservação.
Ver e tratar com o sr. Pe..;

dro Tokarski', ou p�lo fone
219. \ I" •

CASA - vende-se
Vende-se uma ótima casa de

mad2ira, com todo 'conforto"
em terreno de 600 m2, todo
arborizado, sita na Rua Major
Vieira n.!> 1386.' 1:1.

Maiores detalhes no local.

Fedalto

Tabelionato Paula S., Carvalho'

'EDITAL
I

.���("�
Encootre:n-se em Cartório à rua V�.l..,..Ratíffi8, E�ificio

do Forum, pera serem protestados por ",,!att'a de pag,mento os

seguintes titulas: dp. n.o•. 4376/X.,..,...,.f3'76/D
.

e 4376jE, vendda.
em 18,02.75, .18.03:75 e 18,O�;1.ã';' nos valores de Cr$ 250,00 cada
uma, emitidas por Tok8_���kjil� Oia. Ltda., contra GILMAR ROTTA.

P'
Por lião t�.' 1do possível encontrar o referido respoDsával,

pelo presente gADtimo para no, prazo de três (3) dias úteis a

contar da licaçAo deste Jornal, vir pagar os mencionados
titulo!! dar a razão por que 'não Q f&z, B, ao mesmo tempo,

c o de, não ser atendida esta intimatão; o notifico do
co e.tente protesto.

CanoinhAs, i5 de maio de 1975.

PAULA S. CARVALHO - Tabeliã

, '.

O : Ias
II

,

\

Noyo e moderno sisteina' JaponêS "ashua 230
Preço' por Fotocópia Cr$ 1,00

Bua Paula' Pereira,! 375 (áo lado Loteria Isportlva) .. CaDolnbas

Drai Zoé Walkyria Natividade· Seleme
CirurgiA Dentista
.. C I C OOS589159/DEP

CHntcM dentária de senhoras e crianças. /

Especialização em Odontopedlatrta.
Bor. marcada

,

Prap La_ HUI.r, '940 - Foae, 369
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CORREIO 1.)0 NORTE 17.05·1975

PrefEdtura Municipal de (anoinhas
(continuapão)

,

Rela�ao, nominal de carnês do IMPOSTO -PREDIAL E TERRITORIAL, não procurados até, o dia 30-04-1975
Maria Mayer Nelson Svhíessl
Maria c;i@ Matos Martins Nelson Carvalho

,

Maria Odete Vieira de Lima Nelson .e Lauro Drosdosk.i
Maria Padilha Nelson Quandt
Maria R. Lopes C. L. Medeiros Nelson _Vieira
Maria Stela Adilson L. e outros Nelson Wendt
'Maria R. da Stlveíra Pacheco Nelza J. Corre a
Maria Romandvítch Neri Bueno da Rocha
Maria Rose Damase Pacheco Ney Pacheco de Miranda Lima
Maria Rosa Líma Ney Muller Cordeiro

M�ria T. Soares Machado NeU2;a Hubner ,

Maria Terezinha Gonçalves Nilce.ia M. A. W. Fernandes"
Maria Soares de Carvalho Nilo .Río e Italo I Bastos'
Marina Soares de Carvalho Nilse e Eliane Regina Prim
Marina S� I. R: S. Zita Carvalho NilsQn Vo.gt
Marlene T. Scholz Ninia Ispheír.
Ma�tQ S.' Franco da Silva Nivaldo Roeder.
Marta Muller Odilon Davet
Martin Winter Odilon de Souza Caldas
Mauricio José de Castro Odilon Frederico Iarrccheskl
Metia8 Stsníslekt Orestes Karpea
lVIiltfa.&,.'oenis Orides do Prado
Melchio;:;;�fchtlt.ros Orlanda Lopes

-�� .

Mirocem Gomes de�Me.1p Orlando Postol

M�guel Amir Adur
' ��'��Osmar Henrique Scholze

Miguel, Arnaldo Vva. -bser:l? Fi'gueredo Nunes

Miguel JJ. Protzek J. Sachtnskí Osvaldp"!l'revisani Esp.
Miguel Matiolki Osvaldo Nunes dos Santos

I

Miguel Scheuer Otecilio Custodio de Mello
Milton e Bones Otacilío Custodie de Mello
Milton Humenhuk Otaviano Griten

'

Moacyr Motter Otavio Gomes Correia
Nabor Pires Otilia Danemann
Nadir Vieira de Lima Oti1ia Danemsnn
Natalia Morpira Otilia Marinelli
Natahcio 'Suchek Otilio Patricio Adriano
Natalio Schíessl' Ottomar Haag e Outros !
Natalio Hartmann

'

Patnco Dubinski f
Natalio Stolsrskí' Paula e Helmth Rank e Outr��

. Nelcia Paul Colaçc Paulino MS8saneiro I

Pedro Allage Filho
- I

Pedro Carvalho . 1'/Publicação. Oficial da Pedro .Belligno Verdan
Pedro CaHzario da Silva _

1

Prefeitura.·. Municipal de lajor Vieira i:;:� �:,�?�: S.mp.io !
1. 9'75

Pedro RodrIgues Colaço I
Pedro Sauchuk IPedro SZl'w<.'zuk i

Pedro Vieira i'
.

Placido Viapian& I
Procopio Bonetes' '- J
Quer.rubes Cab.ral M,enld,

ii

Raimundo Go'nçalv:es "

Reymundo Enr:Her .

, ,

Raul Pereira' Roeder '

Reginaldo Duóiel.
'

Rene Machado.
Ricardo' Miranda
Rodolfo Henst
Rogerio M. Martins ei
Romario Mtirtins
Romualdo Falkowski'
Rosa Kava Bollman

Lourenço Novak
Lourival P. Bonetti Jungle�
Lourival Burgardt
Lucas Hsck de. Souza
Luciano A1amczeski

Lucila Maria Stoeberl
Lucio Fioravante
Ludovico Bora
Luiza Rita de Lima'
Luiz A. dos Santos e Outros
Luiz Alves
Luiz Artener Leandro'
Luiz Augusto Moreirã
Luiz Carlos Werka
Luiz C. Klodsinskí

Jovino Correa Tavares
Jovino de Barros

.

Jovino Pereira II
Jowi Briski
Jozi) Nunes. Flores
JuHo Erhardt
Julio Gritez
Julio José de Oliveira
Justina Andrezejevskt Vva. �

Justino Neves

Juvenal Alves Martins .

Juvensl Vicente de Lima
Knopp e Hoffmann
Ladislau Niedzwieki
Laureci de Lima Benatti Luiz F. e Maria Linnemaon
Lauro Batista Luiz Eneas Wendt

Leny Schroeder e Outros Luiz Romiio Pereira

Leod8to� -- _Lut�� ·Novacki e Outros

Leomar, Arthner Mamed' a!RJ

Leonardo Brandei Meleck Manoel de Almeida Li"íDã-"",-"",-,�
Leonardo Buitey

, '

"

Manoel de Matos

Leonardo R. Ferreira
' Marcilio Fernandes

Leonel Barcelos
.

Margarida Mayer de Almeida

Leoni 'I'erezinha Silva Maria Aparecida Sschweh

Leonilda Voigt Maria Cecilia Maciel
Leonídas TabaÜpa Maria A. Lima Nunes

Leonir dos Santos Maria Antonia Fioravante

Leonor Ferreira WilIi Meria Conceição Ferreira

Leopoldo Heimbeck 'Maria Augusta Fioravante

Leopoldo Weiser Maria da Luz P. Medeiros

Licínio Cornelsen Maria Francisca dos Passos

Lidia QuaDoi Maria Goreti Wolkan
Lidio I'glicoski Maria I Sabatke
Lidia Rosa de Lima Maria J. Schmidt Jurgensen
Liete da Rocha Blume Maria de Jesus Andráde
Li�selot Bodendick Maria de Jesus R J Muller

,

Maria Luiza Cazamejova
Matia Luiza França
Maria de Lourdes Silva UHr

Liliane da Rocha Blume
Lízste Witt
Lothar

.
W. Alexandre Blume

I

Balancete da DESPESA referente ao mês de A B R I L de

Disllrimioaeão da Despesa por Or- I
.,

REALIZADA
DOTAÇÃO �té o mê,s I Do IIÍêS.1 T o T. AL',_ Cri "Cri 'Cr$gãos do Governo e Administraeão

!n�g::: g:�:�� ;:;��.!�
ll_7.420.00 8.08y,U 2.526,37 10.611,78

82,660.00/,1�7
23,12 5.111,10 22.134,22

7.80t,oo. _092,90' 490,00 2582.90
37.300,00 .

- 455,25 50liUO
-

956 25

96320.0)'
.

17.778.<10 4.184,32 21.962.72
16 229.60 4.241,28 ' 2.000,00 6 241,28
�6.5fJO.oo 15.779.59 4.778,91 2055850
576190.00 137241,53 63.05130 200.298,83

Orça�entária�<0.060Ioo '216.182.24 83.740,00 299.922,24'

� //
26.4.20.08 - 1.151,07 27.571,15

\

12.434,39 12434,39

" - 38.854.47 1.151,07 40.005.54

,�50,O· 255036,71 84891,07 339.927,78

1 - Câmai'a dOI
2 • Gabinete do
3 • Secretaria Geral
4 • Setor d,e' Cootabilid ._

e

5 - Setor de Segur&oca P
6 • Setor de Saúde Pública
7 • Setor de Educação e Cultu
8 • Setor do Fomento Agropec.
9 • Servicol Urbano.

-

I"
10 • Serviçal de Obrai e Viaçijo •

Total da De.pel

RESTOS A PÁGAR
Do exercício de 1974 '

Ex'ra ..Orçamen'ãrla
1 • Previdência Social - I.N.P,S.
2 • Salári,o Família
Crédito. Adicjonai.

. /01>-101
Total da De.pe.a Ex.tra- Orçamentária

TOTAyhAS DESPESAS

-Fundos
- D1SPODiV(.S-

EM CAIXA
- I

Na Telouraria .' -;EM BANCOS ',..,
_

Banco do Bra.il S. A .• c/�ndo de Participação do. Monic.
BBnco do Bra.iI S. A'fI �/ MovimentoBanco do - Eltado de)t'anta Gatarina • cl Movimento

Ba.nco Bralileir<!�.,e," e.lco.
ntol S. A... clM:oVimento,Baoco Sul Bra.lie� � S. A. • cl MOVimento '.

Banco do Bra.iI .A. c/FRN - -

Baoco Sol Bral" eiro -S/A,' Dep. de Divertal Origeol -

Baoco do Elt .. ali Sta. Cato - Conta/3 "T, {R. U."

TO T,A.L G E R A L. I 950.000,00 410.191,94

Major Vieira, 30 de abril de 1975,

Reinaldo Crestani - Contador

,8.573,39

26.6 ,23
28,9

34,218,9'2
224,56
49;99
179,46
215.22
157,60 '

----.....
70264,16

, Victor Borges Prefeito Municipal

Rosa Kichilevsk
Rosa Lipica
Rosalina Galeski
Rosalia Schicolski
Roselio M. Fedalto
Rubens R. da Silv
Rubens Vald@nske
Rudolf Bísswuro
Ruth Eqlilia e Elisabeth H8Sg /'
Salomão Granemann de Morais
Sebastião Alves

Sebastião Bonassoli
Sebaatíão Carlos Quinios
.Sebastião Calixtro
Sf'bastião dos S. Pacheco
Sebastião dos Santos

Sebastião J: S. P'into
Sebastião Hsck
Serafim S, Veig�' ,

Sidney José'Lozsvet
Silvia Novacki lé Outros

Silvino Voigt I '

Simplicio Ferreira Ribas
Sindicato Rufai de Cenoínhes
Sindicato <lqs Trab. Industriais
Soco Benefréente Operarío
Sóc. <Tiro Ao Alvo Cancinhas
Sulferino ,Alves Ferreira

Sylvía S.! Carvalho Schossland
Souther ;8. Lumder CoI. Comp.
Tadeu Massaneiro

Thali� Francisco Batista"

Theod9ro Humenhuk Esp.
Teodoro Tadra e Outra
Theodoríco Walter
Teofilo Jentara

,Ter,�inha D. Mikus
Te�@zinh8 Munhos
T�bm8z Diedeck Filho·
,Thomaz Teodorovicks
'TI�evisani Ltda. Ind. e Com.
I ,

J1aldemiro Fuck
(Valeria Draoks

,/yesp8siano Fioravante
! Vicente Kotinski

'
.

Viii Ernesto Bug
Victor Soares de' Carvalho'
Viptor Ferreira Jidre
Vitor Latocheski

<,

, Vitor Bueno da Rocha
Waldemar Colombo
Waldemar Kucez
Waldemar Scholtz

.

Wald@mar Werka
Wald@mifr Wolter
Waldemiro Ant�nio \Werka
Wald@miro Andrade
Waldemiro Boenberg .

Waldemiro Bredun

Weldemiro Briski
Waldemiro Bubnisk
IValdemiro Fernandes
Waldémiro ,Kuschler
Weldemiro Walter
Waldomiro Godoi ,

,Wa!devino R. !Machado
Walfrido Schramm
Wiegando Grosskopf
Wylly Hlag e outros

Wylly Balok
WIlson Voigt
Zacarias Moissa
Zany' .Roeder
Zenon Mario Pil'czalka
Zenobre Freitas
Zittà M. Soares Carvalho
Zi[da St@furnko
Zulmar M. Teixeira
YVSD José da Costa
Vva. Edite Weber
Vva. Marial Ana Quadros
Vva. Izabel da S. Kralling'
Vva. Wictalina M. Pereira
Teodoro e Pedro Novack
José Orival Naisser

Er'lita
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Notícias de PIP4ND'DVA
( ,,'

Konder Reis em,Porto Unia)
,

Ano XXVIII
,

Caooioh8S (SC), 17 de maio de 1975

P�palÍduva presente
Somente hoje, a coluna Informa sobre a visita do

Governador a Porto União, em virtude dos feriados não
circulando o jornal dia 03 do corrente.', "

'

O Governador Antonio Carlos Konder Reis, inclusive I Dois jovens pap8n�
'secretários, estiveram dia 02 em Porto União nara pre-,

duvenses estilo .rep.resen-
8�dir � la. Reunião Extraordinária das A8sociãções Mu- tand� nosso munícípío ,em
níeípaís: AMPLA e AMARP. Abrindo a reunião o sr. Lidio I Oanoínhee �a Faculdade

Secon, prefeito de �onte-Casteloe Presi:lente da AMPLA, '

de oAdmiDlstra�ão de Eserevell..:
,

para. a saudação oííeíal. Falou em seguida o sr. Ari Lopes Empresas. Sao
A

os Esmeraldino M. Almeida
MartInS, que hístoríoú �Il) rãpídas síntese a criação, e,l seguintes academi�os , (,
evolução das,Assoclaçoes Micro-Regionais neste Estado. I

sr. Alinor E�frasio e o jovem bancário, José Silves�rer
O Professor Dr. Roberto Ferreira Filho. consultor do :rhiessen. A coluna Felicita os nobres. estuda�tes alme

Serviço Federal de Habttação e Urbanismo «8ERFAU».; [ando brllante carreira nos bancos uníversttàríos,
contratado pela AMPLA. A palavra é dada ao Exnio Sr

'

,Secretário do" Transportes Cinte. Nicolau - Fern�nd�
Malburg, que com seus aceaasorea expôs o plano -, de Enlace Matrl"m n' I" I lnes e Jo�ometas d� autal Governo no/campo Rodoviário. Falando' O a·... • ' a

VICTOR BORGES,
)

,

em seguida o Dr. Jorge Konder Bornhausen. que trans- ,.'
I!ito ,Municipal IJe Major Vieir.,

feriu a palavra ao Presidente do Diretório da Arena do Logo mais a tarde na Igre]a de. S�n�o Antonio se Estado de Santa Catarina, nber que a Câmara Municipal
município, anfitrião, que saudou em nome de 'todos os

'unirão pelos I.aços sagrados do matrímõnío, os ]ovens: aprovou e, eu sanciono a segui te

Dtretóríos Municipais. Seguindo-se usou, da palavra o' Joã.o Bosse, filho d� casal �r. Lauro Bosse e sra. com LEI
prefeito de Porto Uni,io. Professor Alexandr,e. Passos I a distinta, Srta Inês R�va, filha do casal sr. José (Olga)

Art. 1.0) _ Fica o 'Chefe o Poder Executivo autorizado
Puzyna, em nome das ,lideranças Municipais presentes, �êva. Após o ato relígíoso os eonvídados serão re�ep-
externando o ponto .de vista polítíco. Falando o Govet-

'Clonados na SOCo Hípica R��. Pa.panduv;ense. O, colunísta 8 prorrogar o prazo para pisga ento sem multas e juros, a i,a
nador, fez um. relato diL� atividades de seus 45 dias' de I/agradeC�

o convite e almeja Ielícídades aos nubentes. preshc;ão sobre o Imposto Predi 1,_Territorial e Taxas de Serví-
Governo, ocasião que> citou os pontos já percorridos em ,'. ços Urbanos, até 31 de maio de 1975.
todo o Estado c&:tarInense, não .esperando em palácio,

"

I
<,

pelo eontrãrío, VIndo de encontro aos que dele precisar. Passarela da Sociedade
Ad. 2.°) - Após ,este pra' , cobrar-se-á com -as respecti-

Citou entre outros o convênio entre os Postos de Saúde ,va8 multas e juros.. ,

e o I.N.P.S. O espaço que é reservado a minha coluna,' f\.rt. 3.°) • E!!ta lei< entrar:', em vígor na data de sua pu-
não comportaria o' que já foi feito em benefício da 00-

Dia 13 do corrente comemorou niver o jovem Ri·
blícacã d di

. -
'

I.. • ,

munidade toda do Estado em diversos setores. Ooriela- cardo' Antoniazzi estudante da Escola Ag,rfcQla Lísíma- rcaçao, revoga 8S as sposlçoe,' em eontrarto,

mou o Governador para que, todos cerrem fileiras em
co F. da Costa, .de Rio Negro.Pr. filho da Sra. Ione Anto- Prefeitura ,Mun,icipal dé,' ejor Vieira, 29 de abril de 1975

pro ít d b d'
. níazzí da Silva, "D. Secretária da Paróquia. '

ve o o em comum e tsse em seu pronunciamento: a) VICTOR BO,RGES, • Prefeito Municipal
«que' este pequenino sonho de hoje, seja a grande

x x x x

realidade do amenhã»; vamos todos preparar o, campo Também na mesma data festejou idade nova, a

para a decolagem, e eu, conduzirei a aeronave ao destino senhora Da. Ana Mendes, virtuosa consorte do sr; Joilo
Certo. A comissão que representou Papanduva foi assim Mendes de Souza, as felicitações pontificaram em alta

constituída: Prefeito Aloisio Partala, Vtce-Prefeltó Pedro rotação pa\-a a bondosa senhora que desfruta dê, real
de Luca, Esmeraldino Almeida - Presidente da Arena, �sti:na e consideração.

, Fernando Reuslng-representando o f'residente daCâmara.' x x x x

Pe. Antonio Cintho - Vigário e Walmir Luclo Senna, pia 13 do corrente, festejou seu natalíclo a ele-
Coordenador local de Educação e Cultura 19 Municípios ga,nte Sta. Lia prendada filha do casal �r. Alfeo (lone)
se fizeram representar no grande acontecimento I entre Tabálipa. A jovem guarda prestigiou o acontecimento '

'

Governo e Iíderança do Bstado. ,,' I esbanjando alegria e beleza na residência da nataliciante. Concede Isençã� de Taxas e Impostos as Cooperativas

na «FunplocD

,

Prefeitura'Muni ·pal de, Major Vieir,a
!

•
' \

lei N. 366 de 29 de éJbril de 1975

agamento de Impostos eProrroga o, prazo para

EL - Secretario
,

Regtatrada e publicada a prese
Da .mesma data;

,
'

a) JAIR -DIRSCHN

te Lei na Secretaria Municipal

"

de abril de 1975

x x x x VICTOR BORGES, Pr feito Municipal de Mtljor Vieira,
DENISE CERUTTI. Em Curitiba onde reside, fes- Estado de Santa Catarina, f>j saber que 8 Câmara Municipal

tejou niver a elegante garota Dinise, filha do casal sr, decreta fO, fOU sanciono a

seguiltt'As comemorações consagradas ao trabalhador do Decio (Vania) Bronze de Almeida. ele Gerente da Cia. I
dia 1.° maio, aqui em Papanduva foram realizadas 'com, SOUZIl. Cruz. A testínha da aniversariante marcou época

LE

entusiasmo e patriotismo. De um modo geral a maioria na alegria e surpresa.
_

,Art. 1°) - Fica o Ch- do Poder Executivo eutorizado

,das empresas, indústrias � casas comerciais juntamente, x x x x "a isentar do Imposto Terrftor] 1, Predial e a Taxa de' Licença
com se.us empregados festejaram a magna data trabalhista. Dia li do andante festejou troca de idade nova' para fOxecução de obras 8 tod s as Cooperanvas organizadas e

O «Líníítcío Lesl1e» se/sobressaiu no que tange a pro- a Sra. Da. tone Antoniazze, MO. Seeretàría da Paróquíe, sern fins lucrativos, instaladas u que vieram a lIe instalar neste
gramação e esttmulo a 8eus empregados. P.ara tanto, local. Os cumprimentos pontificaram em alto estilo, ten- .

i
. I

'

� elaborou um programa ao empregado. condecorando, do os presentes recebidos da nataliciante as mais reco-
mumc: PIO"

° ,.

'

homenageando e compartilhando seus chefes, Durante o uhecídas demonstraçõea de gratídão e carinho. Art. 2.0) - Esta L"!,i ent ará em v!gor na data de sua pu-
grande churrasco oferecido a todos os_seus empregados, ' '

x x X bliceção, revogadlHi as otsposíç I
es em contrário.

cadenciado pela, támcse Banda de Itaiópolis, foram dís-
\ x

1tínguídos os seguintes empregados: Sebastião da Cunha Também na me'sma data fes�ejou niver o jovem, Prefeitura Municipal de �ajor Vieira, (29 de abril de 1975

Ramos, Medalha de Prata por seus 15 an08 de bons Jaime Lourival filllo dó' casal José (Belinda) Correia, a) VICTOR BORG --Prefeito MuniCipal
'

serviços; O_ctacilio de Paula, Medalha d-e' Prata também ele agente Postal Telegráfico local O J'aime ofereceu
'

pelos seus 15 an08 de permanência. os empregados com a seus coleguinhas �m coquetel"com variedades multas Rpgls,trRda e publicada a pres nt� ,Lei na Se<;retaria Municipal
10 anos de serviç'()s e que reçeberam ..Troféu de Honra que ,agradou a todos., mesma data.

'

\ao Mérito», são os segllintes: Nivaldo Alves EUas, Alvino
na

Lem'os de Sou2ía, Frederico Becker, 'Leopoldo Schiflet ,a) JAIR DIRS,CfJNtB,EL"
- seéreta,'rio ,

'
e 'OUvio França. També� os empregados com, 1 a,no oU Pa lav,ras do Presl'den'te

I
"

'

mais de casa e sem faltas, foram homenageados com
/'

�

brindes diverssos. Realmente foi uma linda e comuruca-,
E G '. "lei N. 368- de' f·9, de .a,b,ril d,e' 197.5-

Uva festividade onde patrão e empregodos se reuniram' rnesto eisel
"

enhfeeisrtoesjadreamtraOba81choOn.teci�ento como amigos e compa- \ Autoflza O Poder ExecutiVO a hrmar COI1VenlO com
Perante 10.000 trabalhadores dia 1.° de maio, em .

Joinville: dodos nós nas mais diferentes funções e atri- O Governo do Estado de Santa Catarina, através da
buições, 1I0mos 'trabalhadores côncios de nosso devêr e

�

Secretaria dos i ansportes e Obras: "

ansiosos de servir a: Nação Brasileira, porq!le acima de I J

tudo somos brasiléiros�. VIC'rOR BqRGES, Pr, feito Municipal de M@j,or Vieira

FAÇO sab..r a todos q habitantes de!!te Município qUj!
a Câmara Municipal votou e

1
sanciono a 8egu�nte

.

LEI:
'

Art. 1.0). Fic8 o Che e do Poder Executivo do Municí

pio outoriza'do a firmar convê
I
ia' com, o Governo do' Estado de

Oivulgue O seu município anunciando Sant,ll, Catarina. através- da S,,\ retaria dos Transportes e Obra !I,
para executar a obrs de retif ,cação, melhoramentos e revesti
mento da estrada municipal R, 47, ligand9 a sede do muniei

pio à locolidade ,de Paiol Velh , Colonia Becker, Rio Claro, La
geado Li!lo até I!'nCuntrar nova' ent� a RM 47, num� extençAo
de 31.700 metros.

' )
Art. 2.°) - A presente ,}

sua bublicação, revogadas as d

Prefllitura Municipal d

VICTOR BORQE

I

{ Ecos' do primeiro de maio

neste semanário

(onvênió Posto de Saúde e IHPS
Mais um real e oportuno Convênio' foi firmado

entre os Postos de Saúde do Estado e o INPS para
atendimento dos assegllrados deste, último nps Posto
de Saúde. Assim o Governador Konder Reis e o repr�
sentante do, INPS em Santa Catarina, firmaram o impor
tante documento. -Estão assim de parabéns os segurados
do iNPS e seus dependentes neste setor" de Saúde.
Também em breve teremos a assilitência ambulatória e

dentária ,conforme declaração do Exmo. Governador do

Estado por ocasião de sua presença em Porto União
dia 02 dÓ' corrente. ' ,

;,Papanduyense!

i entrar' em vigor "na data!ie I

posições em contrário. _

Major Vieirà. 29 de abril de 19'15
'_ Prefeito Munici"'al.
\' ,I'

'Rl"gistradé e publicada presente, lei na Secretaria da

Prefeitura, em 2Q de 8bril de 9'5.
JAIR DIRSCHNABEl" - Secretd,io

,

gaeQQra&1Ii4Q�raQ&1!i1QQ!i1QQ�QQQQQQ�&1QJaQQQQQQQQrilggraQQQQQQ&lQQgQQQ(;IQJaraIi1QQJ.1&1J;1
ce"

'

"

.,' m

8l
.

D,� O maior show de novidad(s esf� nà' DENELAR m
.� E I 'Copas. Fórmicas Aquecedores a Gás - Porcelanas Baixelas m
ce N o

[i'

/

.' 'T' 'T �
,

,.....D�, .Lo'. d D ...J •

R I'
m

De I D" fi 8allel.r..os ""t__"""'O -e'ores- "r;. ,[\-elrl1gHí8 'utes,,: t'1'OW e o'gl·OS ,!D,
ca o .��

,. _., &D

� !r� EM RREÇOS ESPECIÁIS EM) HOMENAGEM ,AO MtS DAS NOJVAS' _I
m L � Não perca? as super ofertas - veja, compre e confirme' ,m
� A ".� .DENELAR - COM. DE ELETRQ DOMÉSTICGS LTDA. I
'm R.", S "

.RUA ,V1DAL RAMOS 90-;- - rONl!- 185
,,' 'R

Ejl:iElaaafSafjl:iEil:iEiEil:iEiafji!ji!jEjEjaE.irJafjt;ji;jfjEi�Ejfj�afji!j�E1Ejr.Ja�aai!j,aarJlJeiliEilirJf.iEirJfiarilJa

; ,

,

,I ), , )
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CORREIO DO NORTE
--------------------------

17.05.1975

PrefeituraMune,'e Canoinhas \ J-3 eg is tro
LEI N' '1244' d 14 05 75" Sebastião Grein Costa, 'Ofi-,

•
'_.." elal do R�gi.stro Civil do mu-

Transforma � Extingue Cargos, o' Quadro G'eral dos Fun- níeípío de Major V·
. "

,o ,

cionárlos Públ'icos Civis do M�nicipio d. Canoínhas e dá de Canoinhe stado de Santa
-

outras

pro�l:ttênrcra�.
1

Catatina. \

•
'

ALFREDO DE' OL,IVEIRA GARCINDO, Prefeito Munici- Fez s r que pretendem casar:

HE ,ILIO 60REK e DEJANIpal de Canoinhas, Estado de S8� a Catarina, no uso de sues
RA IACHITZKI. Ele naturalatribU_ições, fai seber que a" Câ ara Municipal -decretou e eu
deste Estado, nascido em Pula-

sanciono"a seguínte -; ,

'l ",'
,

. dor, neste' munic1pib,n_o dia' 12, L � I
'

,

_

�

, Artigo 1.0).IFicam trans�frmados 00 Quadro Geral dos
Funçtonárroa Públicos Civis do �unicfpio de Canoínhss, do Poder

Executivo,' um cargo de Sub-Ofilcial Tributário, e,m Assiste,ote de
Rendas e Tributos P.E. 27, e ,m cargo de Oficial Fazendário
em Co�rdenador, de. Finanças�,.,.E.

32, com awoveitamento auto,-mático e compulsôrío dos atu \ s ocupantes; I
, Artigo 2.°) Fica tiansfl rmado um cargo isolado de, proví-
00,erít,o efet'ivo de, Ofi,Cial Ad1.,!�nistrat, i_vó P.E., 25 d'O,QusdroGeraldos Funcionários Público, Ci', is do Município de Canoínhas, -do
Poder Executivo em

r
Coorde "ador Administrativo P.E. 32 isolado

de provimento efetivo, comI aproveitamento automátíbo e .com-

pulsôrío, dentre os atuais oq;bpantes dos Cargos de Oftcisl Admi- Faz saber qu pretendem caBar:
nistrativo, daquele que st!'ja ;fportatior, entre outros, do 'rítulo de ANTONIO R TESKI SOBRI-
Grau médío de Administraqfto e de Contsbtltdsde.: NHO com BE NARDA B1LES.

Parágrafo Üníco; -1 No caso de emp�t@, a seleção será KI, brasileiros, 01teir�IÍ,' náturais
f�ita mediante apreciação dp mêrtto @ experrêncía ,na Administra-

\

deste Estado. el agricultor,oa!lci.
ção Pública.jregulado por .ato. do Executivo. I /do 11m Legoa d Sul, aos 27. de

\

Artivo 3.°) Os \títut�s dos 'servidore'l, atingidos por esta 'outubro de

1951i,
filho' de: Carlqs

Lei, serão apostilados peldl Chefe do Poder Executivo. Rote ..ki ê Flore, tioa Roteski, ela
Artigo 4.°. Ficaml extintos' os -c�rgos d'e Sscretárío Geral doméstica, naeeid . em ,[;agos do

de Administração P.E. �2, isolado' de eproveaamento" f'fetivo, "Sul, aoa 22 de Jgosto de 1950,
crrsdó pela Le.i n.? UH9 jde 24/12/1974, Asetstente de Trib,utos filha de: Eduardo� Biles,ki e Catá.
Municipais

I
P.E. 2'?, e Secretário Financeiro P.E, 32, criados rina �010Di8ki, fatrcida. ('.

pela Lei n�() 1225 de -14/'1./15, cargos isoJad,os de provimento efetivó. x ',x\ x

Artigo 5.°) Para jfazer face as despeaas decorrentes' com VALENTIM 't0IOELA com

r a, presente Lei, fica O C:pefe do Poder Executivo Municipal auto- LUSIA ROGALSJH, brasileiros,
rizedo a utilizar 8 dotaç�o constante 'do orçamento vigente ou solteiros, Daturais � deste Estado,
abrir crédito especial se" for necessário na época oportuna. ele agricul�or.

,oasc!"
do em Lagoa

, ,t .
. -

/
. do Sul, aos 13 de j neiro de 19;>1,Artigo 6.°) A p�esente Ler entrará em vigor na data de filho de Nicolau V idels • Fren-

sua publicação, revogadIas
I

as disposições' ern contrário. '

ci8ca. ,Voidela; ela, ",' oméstica na,s,,-Canoíchas, 14 �e 'Ólaio de 1975. \
, <: cida em Lagoa do S�I, aos 2·1' de

(as] Alfrec!Jo de Oliveira Gàrcindo agosto de 1954. f. ha de Lecese-
, ,P�êfeito Municipsl do Rflgaliki � ,ataria Bilitzki

I{ • _

I

Esta Lei foi iregistrada � publicada no Bepartamento Rogal8ki;
Admistra,tivo, na data} supra. '

. :I:

(as) José Bonifácib Furtado Diretor de Àdlministração ADÃO ROGAL KI com OLA
DIA IACHITSKi. brasileiros, 801-
teiroi Daturais dea e Estado, ele
agricultor, nascido, em L�goa', do
Sul, aos 50 de

.
brtl de 1950;

f.lho de Leonar' o Rflg9lski' le
'Natalia Bi�le�ki ogalliki. ela doi.
méstica, nascida ,II! Rio D'areia.
aos 24 de jaoeiro, de 1950, filha
de Alcindo Iachits, i II Hermrge
n=s lachitski.

I
•

'

,) Se alguém 80 ber de aigum
impedimento lega {oponha.o na

forma da lei.
Bela Vísta d� de

maio de 19,75,
LEOPOLDO EREIRA

,

Oficial do Registro Civil "

-

Registro .Civil
"

ED TAIS
"

\
LEOPOLDO P REIRA, Tabelião
e Oficial do egistro CIvil de
Bela Vista do Toldo, município

.

de CadoinháS • Sa�ta Càt'rioa'.

'I

LEI �. '1.245 de '14/5/75
Auto'riza a ve�da de imóv�is pertencentes ae

, :, patrimônio público '/

{ �
,

�

ALFREDO

Dt'
OLIVEIRA GARC�NDO, Prefeito Munici

pal de Cario�nh88, ,stado de Santa Catarina, faz 8ab,er que a

Câmara Municipal d' cretou e eu sanclono a seguinte
. :i LEI:

r

Artigo 1.0) -I/Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado
a proceder a venda"r mediante co�coi:rência / pública, de imóveis
pertencentes ao' patr,mônlo municipal, conforme s�gue:'

I - Um terr�no 'co� a ére8 L05,a5 m2 (um'mil, quatro
centos e quarenta e;1 cinco metros e oitenta e cinco centímetros'
quadrados), sem bedfeitorie8, situado na esquioa da rua México
com a rua Paraguai� 1:0 Parque Ipdustrial 1).0 ,OI, tomadq, por
b,ase o valor miojm:� de 'Cr$ e.ooo,OO (Cinco miL�ruzei�os);, '

.

II � Um te�teno com a área de 2.804,06 m2 (dois �il,
Oitocentos e quatro,1metros quadrados), e uma ca8a ,velha de! ma-,

d�ir8, ,cobérta de �Itelhas, medindo 50,00 m2� (cincoenta metros

quadr�doll) sobre 0,:1 mesmo, terreno, Situado no Bairro ,Alto das.
Palmeiras, correspppdente ao lote D.O 147, carta n.o 92, registro
n.O 163, tomado poV base o valor mlnimo de Cr$ 15.000,00 (quin
ze mil cruzeiros�, ��spl'ctivamente.

A· '20) I ( ,Maria G68S Gli ski,' Oficial db, rtlgo , \,- A presente' lei entrará -em vigor na data de .

SU8 publicação, re��gadas as disposições! em contrário. Rtg'stro Civil d Distrito de
� Paula Pereira, m icípio e Co.

Canoinhes'i14 de msio de 1975 marca ,de, Csnoioh a, E8tado de
(�Sl ALfRjEDO DE OLIVEIRA GAR,CINDO Santa \ Citarinli, z saber que

Prefe,ito Muoicipal : pretendem casar:li ,# I

ES�1l . lei f�i registrada a publicada 00 Departamento JOSE AUGUS DE' LIMA
Adminilitrativo, Deli data supra., I,

.
com DEUCÉLIA FERREiRA

(as) !O�frefo?'1��1n��?atfv�R,,TADO �I!, ��f�! deste Eatado, Dssci--I em Canoinhaa DO dia 21 de d�.

"�\'
zembro de 1949, o érári�. solteiro.Edital ,de, Concorrência N. 01/75

"

domiciliado e r sideote Deste
A Prefeitur ' Municipal: de Can�i{lhI\8: Éstado de Santa Catarina, Distrito, filho d dona \ Amélia

torDa público aos ln aressados que fará ,realizar às 16,00, horas' do dia 14 de- Lima.
'

(quatorze) de júnho de 1975; nas depen'dêÍlclll,s da Prefeitura Alunicipal, Ela,' natural delt D�ltrito, Dallconcorrência.

P.úbliC�,\para venda de imóveis perte"ncentes ,à Municipalidade, cI'da
'

em ! RI'o 'Pre ioho"no di'a 30na forma e condlçõ' s seguintes,: , ,

1. - Ve,nda de

uma�:
ea de terras 'com 1.445,85 (hum mil, quatrocerltos e de junho de 1 ,52, doméstica,

quarenta e cinco I1!, tros e oitenta e cinco centímetros quadr1ldos) m2., I solteira,' rellideot e ' domiciliada
parte de maior áre : dq ,parqu,e, Indu"strial, n,

. 01, sem benfeItorias, situada DeIte Distrito, f lha de PlaciClo
entre as ruas Irléxic, esquina com a Rua Paraguai. r

.. ,

, F. dá Silva ti aria Ribas doí
2. - Venda de uma rea de terras com 2,804,00 m2. (doia mil, oitocentos e S t

'

quatro metros quad 'ados), com uma casa de madeira coberta de telhas
ao os.

medindo 50,60 m2. ( lnquenta metros quadrados), situado no' Bairro Alto' ,Apresentaram 011 docum�ntós
das Palmeiras, nest ' cldade-, referente ao 'lo,te n. 147, carta de aforamento n:igiciol pelo C idigo Civil, art.
ti. 92, registro n. 16 � 180. Se alguém tiver cooheci-
3. - As prollostas d yerão Ber encaminhadas até o dia, e hora a,prazado, t d

.,

'I' .

d·
em envelOPes lacra os.

' men o e 'ex!stl a gum Impe I·
, lIIeoto, legal, BC 8e-o para fIOS4, • A Prefeitura M, .picipal reserva-se o direito 'de aceitar a proposta que de direito.' lhe parecer mais va tajos8, anulando-as parcial ou totalmente, se

\

assim
lhe convier, sem qu caiba aos proponentes direito de Interpelação de Paula Pereir�, 1\ de.maio/75qualquer espécie. '-

anoinhas, 'em 14 de maio de 1975 \ MARIA GOSS GLINSKI
e Oliveira Gareiado - Prefeito Municipal Oficial do Reg�stro Civll

Registr(J Civil
EDITAL

,
\

\

. \

Ci vil �E DIT AIS
,de outubro de 1952;- lavrador,
solteiro domiCilil!do '8) residente
.neste município, filho de Adio.,
orek e Lídia Borek; ela natu-

f deste Estado, nascida em

Rio da Areia neste munícípío f

no
"

25 de abril de 1959,
domésti 8, solteira domiciliada

" '

e resid te neste municfpio
Nha de dórico Iachitzki e

Zení Ribeir Iachitzki. I

MANOEL MARIANO FILHO
e WANDA LECHINHÉSKI, ele
natural deste Estado,' n,ascido

'

em Rio Claro,
.

neste município
no dia 02 de fev,ereiro de 1923,
lavrador, aolteiro, domiciliado e

residente nest_e ;municiph>, '

filho
de Manoel Mariano, falecido e

Aná . Bueno .' de Siqueira; ela
natural deste Estado, naacíds
em Rio Claro neste município,
DO dia 23 de junho d� 1952,
doméstica, soltetra, I domiciliada
e residente neste munícípío
filha de Francisco Lechinhéski
e Juliana Jientara.

WJZSSEN· é

VICZ; ele
natural deste Est,a nascido
neste município no dil!l de
julho de 1946, Ievrador solteiro

-, domícíltsdo e, residente neste
município, filho de Ignácio
Sch ..mczessen e Joséfa Schemc
zessen; ela, natural deste Esta-
do nascida em Agudos deste
distrito DO dia 16, de maio de

1952, doméstica, solteira 'pomi
ciliadá e residente neste muni
cípio filha de Tomaz'M,kalóvicz e

Mathilde Mikalóvicz.

> résentaram os documentos
exigidos

'

e-l&os-Código Civil art.
180. Se alguém tiv' onhecí
menta de existir algum iD'l' 4ldl
menta legal, acuse-o para fi'hs
de direito.
\

Major Vieira, 10 de maio de' 1975

SEBASTIÃO GREIN cos rA
Oficial do" Registro Civil

"

, i.-
- MI�UEL � OCOPIAK COM. DE VEICULOS LTDA.

von7
sionárlo General Motor., do Brasil S. 4.

Rua Major Vieira,,' 2 8 9
•

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

Rua Expedicioná'rtos

Portas.·

de
,

ferro
portões. e

em geral
• Campo',�d'Agua Verde

"

, )

) FOTOCÓPIAS' XEI\OX
, '

Servi�o ·inBtantâneo e�� �'

�ção moderníssima.

PrQcure. o escritório de Derby Carlos
Ulh. ann, na P·raça Lauro-Müller, 251

Santa Catarina

IMPRESSOS EM Çlj,RAl�m 'uma ou mail cÔl'el'
:� 29tr-"""rãpido le perfeito

IMP8é8S0RA OURO VERDE

/

LTDA.
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CORREIO iJO NORTE 17.05.1975

Municipal de C}.fr6lnhas�/

Inseminaç;o/ ArtiFicialPelos campos e matas, a situação não é melhor, nem f' M' �/ C
.

h'
.

mais «verde». Diziman 'florestas inteiras, de origem APre eitura umcipa" e
,
anom as comunica

milenar, que servia de habitat a milhares de bichos, aos senhores criadores ql� gad, "bovino ,\lue já, se encon
para em seu lugar ser «plantada» uma grande eflo-

f /.

d INSEMIl\TAÇÃOresta» de eucaliptos, ,altamente rendosa, para umas tra em pleno uncíonamen,nt� serVIço, e
, ,n

'

poucas indústrias. Ko. ínhambüs, macucos, [acus, 'ARTIFICIAL em convêníe" com o «PRDeIA», Secretaria
pacas, eotías, que habitavam a floresta original, como

da Agrícultura. ,,/A ",é que ficam? fim amigo meu, grande humorísta, disse: ,

«Talvez a perdiz JlU o macuco façam seu ninho
A' INSEMINAdÃO ARTIFICIAL, método modernonum galho de eucallpto»., ",,1'r'

, O reflorestamento indiscriminado, com espécies utilizado para m�.lnoramento dos rebanhos, através da
alíenígenas, corno o eucalipto e o pínus, que são os

I u,tilização de,:;:'«s, m,"en» d,e ex,celenté qualidade, é reco,m,en.mais comuns, são os responsáveis pela diminuição
dado a todos ,li' queles que queiram obter produtos que,de várias espécies de nossa fauna, que ao se verem

;1«despejados» de seu, habítat, morrem sem ter onde valorizem a.,f uà criação.
é '\se abrigar e os que escapam, não tem onde eonstru-

"

f' "

ir seus ninhos.
" paAi receber, a visita do Insemínador em sua

, Outro ponto dramátteo é com referência às propriedlci;, o 'criador deverá solicitar informações na

���o��a�inA:!�a�rl�t:r:s J:v���:� q��a:el�s a�r�:�â�:
pr;;t;fe'1"ra MuniCiPal,

- (setor de Inseminação Artificial),
cia de alimentos, ali nidificavam. Hoje as lavouras à r Paula Pereira, (Prédio Trevisani).

,são os «cemitérios» das aves Dado _o grande número '

de inseticidas. fungicidas e 'outros- venenos, utítízadoa
.

. '"

nas plantações, qualquer ave que comer uma dali ',Canoinhas, 09 de abril de 1�75'sementes desta plantação, estará cometendo suicídIo.

GRITO DE AL'ERTA Prefeitura

Posto de
Luiz Antonio -Taddei de Freitas

Há dias, li uma notícia que me estarreceu: «A
Caça Amadorística, poderá ser proibida também nos
estados de Mato :Grosso e Golás, em 1975»; e a nota
ainda vai mais longe quando diz que tal medida po
derá ser tomada visando a «Proteção da Fauna». '

Pergunto-me: Oomo podem ser aventadas tão
absurdas hipóteses? Como podem ser as resoluções
tomadas, baseadas em tão falsa realidade?

----

Ano após ano;' vêm os eaçedores sofrendo as
maiores perseguições, e sendo injUstamente acusados
de dízímadores da fauna, quando no entanto a reali-
dade é bem,outra.'

, ,

Todos os anos, vemos meia dúzia de, pessoas,
aliás muito influentes, que se auto-denominam «COD
servecíoníetas», sem entretanto jamais terem dado
'um único passo que não Iôsse sõbre chão asfaltado,
conseguirem seus objetivos, influenciando os encar
regados de redigirem as normas que regem a caça'
amadora, atribuindo aos caçadores alcunhas nada
lisonjeiras, tais como «sssaastnos da fauna». .

, Acontece .que a maior parte de�tes pseudo
conservacionistas, como disse aetrna, jamais pisaram
em chão que não Iôsse asfaltado, e de caçadas ouvi
ram apenas umas' poucas «potoeas», contadas por
alguns graades mentirosos, sôbre caçadas onde foram
mortas centenas ,de perdizes e 'outros bichos, em

apenas dois dias de «caçada'», e que depois, os «tão
hábeis caçadores», apróveitam-se apenas de algumss
partes das peças abatidas, para as conservas, atiran
do ao lixo, as partes restantes. Estas «caçadas», se
é que algum, dia foram realizadas, ou foram em tem
pos idos, quando ainda não tínhamos-no Brasil nenhum'
.estabelecímento de quotas de caça, e quando ainda
não se praticava a atual «cultura racional», ou então
antes das Instalações de, certas indústrias altamente
poluentes e implantadas cem nome do progresso».

,

_ O que acontece hoje em 'dia, é uma realidade
dura e cruel, sentida; chorada, suada e curtida pelos
caçadores atuais; que passam 8meses do ano fazendo
preparativos e sonhando com 2 ou' 13 escapadas na

próxima temporada, e durante esta �<hibernação",
assistem sem poder gritar (e quando o fazem, seu
grito perde-se no vazio) a uma calamidade que .é
hoje causada por centenas de indústrias que impune
mente poluem a atmosfera e envenenam os cursos

d'água, dizimando toda ,a, fauna Ictíológíca e um sem
número de aves e animais que vivem à beira destes
rios. Uma vez ou outra acontece destas indústrias
serem «repreendidas» e sofrerem «pesadas multas», que
na verdade correpondem a uns zero vírgula zeros zeros

qualquer coisa por, cento,' de seu faturamento diário,
o que nada mais serve do que um incentivo a estas'
indústrias. Tal fato, se deu há poucos meses, quando
uma indústria química, lançou uma grande dose de
resíduos tóxicos no 'Rio Paraíba, provocando uma
mortandade indescritível. de peixes. Ao local acorre
ram um bom número de fiscais e guardas do serviço
de caça e pesca, mas apenas para evitar que os

peixes íôseem consumidos pelos moradores das po
pulações ribeirinhas, e para «aparecerem» nas fotos
que foram tomadas e publicadas por diversos órgãos
da imprensa paulista. As soluções reais, ficaram para
serem estudadas posteriormente. ,,

Há alguns dias, o engenheiro Johan Dalgas
.Frísch, uma das maiores autoridades' em conserva

cionismo, entrevistado num programa de televisão"
'disse: «A G ESP, com suas' múltiplas barragens, con

denou à extinção toda a tauna do Rio Tietê». '

Agora pergunto: Qual será o próxímo rio qu e
será «raaionalmente explorado» e consequentement e
condenado?

J08é BODifácio Furtado Dir. AdministrativoEm
.

algumas regiões de Mato Grosso, ,onde
hoje proliferam os arrezaís; quando chegamos a ,-------------------------,------
uma fazenda e pedimos para' caçar, .'ÓUVi�08 do .fa- I

'

zendeíro : - «Quer caçár pode, mas não adianta, tem
lavoura lá. perto».

'

Estes «venenos» são tão conhecidos, dos lavradore�,
em sua grande maíorís, que usam e abulam destes
produtos, até o dia, que f�talmente irá ocorrer, que
algumas centenaa de pessoas, forem f?rtemente into
xicadas ao ingerirem .um dos, vegetais que tenham
sido pulverizados em doses excessivas, com alguns
destes venenos.

,

'Agora pergunto: - Se existe um, financia,lll:en-
to especial e concedido pelos próprios bancos oflcíaís
para aquísíção destes «venenos», que são usados sem

qualquer critério ou fiscalização, porque então não
S6 estabelecem financiamentos idênticos, para aquisi
ção de munição em grande escala, para ser dlstrlbu
ida, entre tOdOS' 09 moradores do interior brasl.leiro?
Estranharam a pergunta? Por que? Se ambos, Os
meios são utilizados para dizimar a fauna, porjque
então, apenas um goza de regalias enquanto que o ou
tro que é muitas vezes mais inofensivo, é proscrito?

Já há algum tempo atrás, fiz uma crônica a
'este respeito que foi lida e comentada pela Radio,
Bandeirantes de São Paulo e após aqueles comentá
rios, que foram feitos em um programa de grande

, repercussão e depois pelos comentános que
_

ouvi,
pensei que algo fosse feito no sentido de, tornar a,
legislação de caça maís maleável, quanto ao estabe
lecimento de determinadas zonas; em cada estação, ,UNIVAL O NIEPÇUl e TEREZINHA
para cada . Estado. Mas infelizmente, como é mais

DROSDE�K.
,

'

fácil acusar o caçador em benefício dos, grandes Ele, nat\ ral 'deste Estado nascido
fabricantes de «venenos», mais uma vez foram os em Rio V rmelho, dI municipio no
caçadores, os verdadeiros amantes da natureza, día 21 de

.

gosto de 1952, lavrador,,

prejudicados e proibidos. soíteíro, d mícíllado e residente nes-

Agora, minha esperança é que este «Grito de te munici�io, filho, de Francisco
Alerta» seja pelo menos lido por alguém com auto- Níepçuí fa1lcidO

e Valéria Kaminski.
rídade ti poderes, que venha, a compreender a v�r- Bla, natu al deste Estado, nascida

, dadeíra situação do caçador brasileiro, e que de a em Rio

ve�elhO'
di municipio no

ele, pelo menos algumas zonas em cada Estado, dia 14 de d zembro de 1957, domés
onde possa praticar seu esporte, protegido pela leí., ' tíca, solteir •

dom,ic,iI,ia,da
e re,sidente'Tenho certeza de que os caçadores retríbuírão a neste muni pio, filha de 'Damiani

confiança que neles foi deposItada, mantendo as ar· Drosdeck e lacida Drosdeck,
\ mas «quietas», no período'do defeso, e ajudando ou' ,

algo fazendo em prol de nossa fauna. Apre8e�lta am os documentos exi-

EDITAIS.CivilRegistro
Sebastião Greín Costa, Escrivão

de Paz e Oficial do Regístro Civil
do município de Major Vieira, Co
marca de Oancínhas, Estado de
Santa Oatarlna,
Faz saber que pretende casar:

HAROLDO BUREK e ,IA MAI-
EWSKI.' \'" <,

'"

Ele, natural des "Estado nascido
em Pulador, ne município no dia'
27' de fevereir de 195<1, lavrador,
solteiro, 'do ciliado e resídente
neste muni pio, .Iílhe de Miguel
Borek e FI rentína Karvat Borek.

Ela, nat al deste Estado nascida
em Pulao r, neste município' no dia
15 de ma o de 195�, doméstica, sol
teira, do ícilíada e residente neste
muníeípí , filha de Miguel Maiéwski
e Rosali Zaionz Maiéwski.

Major Vieira, 24. de abril de 1975.

gidos pelo Código Civil: art. 180. Se
alguém tiver conhecimento de existir
algum impegi.!!:,ymto le_gal, acuse- o
mns de direito ..........

Major Vieira, 05,de maio de 1975.

8EBASTI�O GREIN COSTA,
Oficial do Regístro Civil

Registro (ivil� EDITAL
Maria Góss Glinsk Olícíal do Re-

, gistro Civil do Dist. Paula Pereíra
município e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Cata laa, etc.
'Faz saber que pre ndem casar:

Alpheu Gô�e8 Corré com Maria
bODe Beteeehuk

Ele, natural deste E ado, nascido
em Paula Pereira n dia 23 de
outubro de 1952, port ro, solteiro,
domícílíado e residente este Distri
to, filho de Olivio Corr ia e Maria
de L. G. Correia"

Ela, natural deste Est do, nascida
neste Distrito no dia �'de abril
de !�56, doméstica, solte ra, domici
liada e residente' .nest

I

Distrito,
"filha de Pedro Betrechu e Leonor,
T. Betrechuk.

Se alguém souber de
, ,gum ímpe

.

dimento, oponha-o na fo ma da lei.

Paula Pereira; 28 de a il de 1975.

MARIA GOSS GLI, SKI
Oficial de Registr _Civil'

'''4IIJ

'i J� Il()Il;\ 1)J� (X)AII'llJ
'-

.,
il� I
"

Ve.nde-se
Otima casa ,de alvenaria, nesta

cidade, à Rua Paula Pereira n.o
1223, contendo 1181a de estar,
�ala de jllotsr, 3 quartos, capes,
cozinha, banheiro; quarto de!
costura; depenoêocis8 de em

pregada, abrigo e garag.em"
edificada emterreno de 1000 m2,
todo ajardinado e murado. Ver
e tratar com Célio Kohler, no

Banco 'do Brasil. 1

'; ,

1'(
,

Solicita�ão
A Companhia C at�rincnse

de "guas' e Saneamento, so

licita às pessoas interessadas
em ligações de água, para
comparecerem em seu escritó·

rio, na Rua Major Vifira n.O
522 (em frente a Oficina
Mussi), pàra fornecerem da?os
sobre seus imóveis, no horáriO
d'a� 8 às, 12 horas, de 2a. a

sábado.
'

'"
"

'�'�
\i!'

.

REVENDEDOR AUTORIZADO d� CHRYSLER )"1), �I
_' doBRASILS.A.'

,

L. '

,

�,

'

. I
. •

; .' :" i" .;

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

Dodge Dart novo.

SElEMEMERHY & (IA. lIDA.I
I
I Fones: '365 e 366

.

SANTA CATAR1NA
Rua Paula Pereira, 735

CANOINHAS

I.. . �d C . d d..........-.... I_ m p e z a a I a e.
�"� ....��

, , --'�·........â'�,e
.

c I a e •

c o �-e-r:.:-e--·--é-crm--�--·�a--.--
�--------- C i d a' d e I i m p a
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CORREIO DO NORTE 17.05.1975 -

Inst� Brasile!ro de Desenvolvimento Floresta
"

Delegacia Eltadli.al de Saota Catórioa '

PORTARIA N. 154/75-�l.-, ,

O Presidente do' Instituto Bluileiro de Desen�';iltlento o presidente Geisel enviou
Florestal, no 'uso das atribuições que lhe confere o in'11io II, CIo ao Oongresso projeto de lei que
artigo 23, do Regimento aprovado pelo Decreto ri.oi 62.018, de disciplina ,a Lei dos Registros
29 de dezembro de 1967, e tendo em vista' u dispo.;to nas Reso- Públicos" estabelecendo, por
luçêes nO.8 63 e 69 de 23-�9-70 e" 01-07-'11; r,�pectivamente. exemplo, que enas certidões de
baixadas pelo Conselho Nacional de ComérCio, Ext.,jior (CPNCEX). Registro Civil não se meneio-

f nsrá a círcunstâncía de ser Jegt-Ccnstderando a recomendação ds Com�'sio Coordenado- , tíms ou. não a filiação, salvo
ra das Exportações de, Erva-Mate (CERM�:I?"E�, sprovade . em requerimento do próprío Inte
reunião de 10-03-75, visando 8 melhor remu,�eração ,ao produtor, ressado ou em virtude de 'de
bem como a melhor rentabílidade dos produt�8 agrícoles e,xtrativós, terminação judicial». O mesmo,

-.

R E S, O L V E:/ . projeto exclui da Iegíslacâo o
, lI' '

, registre das obras Intelectuais.Art. 1.0 - Estabelecer, para a ..fcolheita de erva
/

m-te,
safra 1975, o� períodos de 01 de abriJ/ a 30 de setembro, no Na exposição de motivos queEstado do Rio Grande do Sul, e, de ot de maio a 30 de serem- acompanha o projeto, o minis-
bro, nós Estados de Santa Catarina i do Paraná. tro Armando Falcão, da Justiça, I'i \ .

,

Art. 2.0 ". Fixar os seguin�és preços mfnimos para a8 pede ainda a 'redução para cín-
. vendas de erva-mate, safra 1975, './dos produtos ,aos indiutr,iais:.

co dos livros do Registro de
, '" - Imóveis, eliminando os' de Re-,

i' ,

2.1 Rio Grande do Sul ,l.
'

" gistros Diversos, Registro de
Cancheada, peneira /.,50 mm, "com até 25"/0 (vinte e' Incorporações e Loteamentos.
cínco , por c@pto) d�/p'auzinhos, Cr$ 1,50 (um 'cruzeiro Todos os atos referentes a
e cincoenta, ct'ntafos), por quüo; , determinado Imóvel." de acordo

2.2 Santa Catarina I Paraná eom o projeto, serão consigna-
I dos no livro -de Registro Geral,Cáncheada Cr$/l,60 (um cruzeiro e sessenta centavos), enquanto que os que se referem

por q�ilo, po�,�o em Mefra ou Curitiba. Nas �emais a propriedade imebiliária' mas
, localidades, plt'valece esse mesmo preço, deduaídas as não imóv-] _ como a emissãodespesas dejtrsnsporte entre os locaís de aquisição�, de debêntures abonada por hí-

�

uma das c;dades antes nominadas.
.

pateca ou cédula de' crédito
2.3 Mato Gro.'so rural ou Industrial � figurarão

�Canchea�'8, tipo MB I, Cr$ 1,30 {um cruzeiro e trinta no livro de Regietro, Auxiliar.
. .

; centavi�)' por quilo, posto Ponta-Porã, '

A exposição de motivos es-
.

'

.

Art. a.1r - fica hberado o contingente ínícíal pára expor- clarece ainda que o' projeto
taçã� de erva-ml�� beneficiada. destinada ao' mercado chileno, busca disciplina emais técnica
relativa ao }.O �emt'stre do ano e rvatetro 74/75, no montante de para o processamento da dúvi-

5.00�.OO� (cinco/ mtlhões) de 'quilos; para distribuição entre os da, não distingue transcrição e

participantes <!f'o rsteío de acordo com o critério estsbelectdo DO
anexo -I da g6rt8ria .0,0 173-DEM, de 26 07-74, deste Instituto.

, ,Art. 4.°.• E�ta Portaria ,entra em vigor nesta data, revo-
gadas 8S/' posições, em contrário.

. ,; ,

.'

Bresllts, 15 de abril de 1975.
,

' 2
,

PAULO', AZEVEDO BERUTTI
Presidente

Proj�t6 de
'que ·todo

Geisel'.
filho seje

pretende
legítimo,

inscrição; e sempreque possível, Nos próximos dias, após sua

não reproduz os requisitos .exl- aprovação no Congresso, o go
gidos por outras leis para ó'

.verno deverá publícar a Lei
registro de determinados atos, 6.015-73, que trata dos registrosevitando

o

assim que, com a

modificação desse psrncuter, 8� públicos, acrescida das modifi-

tenha que alterar, também, a : eações introduzidas pelo proje-
Lei dos Registros Públicos». �o em tramitação.

No Departamento, de Veicules Usados
de M'ERHY SELEME. & elA. LTOA., .você
encontrará revisados para pronta entrega:

Ano
1971
1967
1969
1973
1974
1973
1974

Marca '

/'
Ford Corcel couPê de luxo _/-
Fo,d F 600 . ,)'?>y !

,\Chevrolet Caminhão l!je§�l
Dodge 1800 Gran L.tj."!=o ,

Douge 1800 de I:�!'éo,
Dodge Gran ,CqJiPê
Dodge Dart Qõupl. de. Luxo

.. ;/
,1 Ternos pita você, um plano especiàl d.
tinanciamentcit Venha conhecê-lo. '

l
.

,

, \

MERH�, SELEME & elA. LTDA.
Reven dor Autorizado Chrysler do Brasil S.A., I

�,
'

. Rua Paula Pereira, 735 � Fones: 365 e 366
Canolnhas

'

Santa Catarina
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CORREIO 1)0 NORTE

I

Publicação oficial da
I

P'REF\EITURA
O E '.

M ,A J�O R
Balancete da RECEITA referente ao

1.0.0.00
1.1.Q.00
1.1.1.00
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.30

1.1.2.00
,1.1.2.10

1.1.2.20

1.1.3.00

1.2.0.00
1.2.3.00

1.4.0.00
)

1.4.1.00
1.4.1.20

1.4.1.30
1.4.2.00

" 1.4.300

1.4.4.00
1.4.4.10

115.0.00
1.5.1.00
1.,5.2.0,0

20
21
22

1.5.9.00 -

1.5.9.20 23
24

1.5.9.90 25

2.0.0.00
2:2.0.00
2.2.0.01

-M UNI C I P A l
V I'E'I R

mês de - abril

DESIGNAÇAO DA RECEITA Prevista

TAXAS . \ ..

Ta:la pelo e:lercício I do poder de polícia
04 Taxa de Licença e Filcalização I/O Comércio e 8 Indúltria 12.Q(')0,00
05 Taxa de Licença e Filcalização .h Comércio Ambulante 11'00,00
06 Taxa d' L�cenç� e Fifca�z8ção, lobr� ob,ral '

. /' 00,00Táxa pela preataçao de lerVlço. -

-

07 Taxa de Expediente -,

,
I 2 OOp,ao08 Taxa de Serviçal Urbanos /,.500,00-09 Taxa de Apreei:não' . 50,00

10 Taxa de Alinhamento e Nivelàmento x
50;00

j

12 PartiCipaçõe. e Dlvidendos /'Receita Indudrial

I13

'Diver;;a:�::::��::J�:i;r�ntes ..

-_
, f

Padicipação em Tributol Federai.
14 Cote-parte do Fundo de Participação dOI M�nicípioll - 70% 217.000,00
15 Cota·parte F, R. N. -- 30% , 11.700,00
16 Cote-parte da Taxa Rodoviária Unica ,- 30% 840,00
17 Retorno do Impcsto TerritoHal R�rak' 27.000,00
18 Retenção do Imposto de Renda, na Fonte . 50,.00

I .
\ 1

Participação' em Tributo. Eetaduai.
,

Participação no I�polto sobre Cir�,ilação de Mercadorial 480.000.00
,

,eODIGOS
Geral I L�cal

RECEITAS CORRENTES \

ReceitA Tributária
IMPOSTOS

01 Imposto Predial
'C2 Imposto Tereitorial Urbano
03 Imposto sobre Serviçal de Qualquer Natóreza

Contribuiçõe. de Melhoria
11 Taxa de Conlervação de Eltradal

Receita Patrimonial

Receita. Diver.a.
Multai IIndenizaçõel e Reltituiçõe.
CobrançA da Dívida Ativla I

Outra. Receita. Diver.a.
Heceitas de Cemitério. I
Contribuiçõe. Compul.6dal de Previdência
Outral Receitai . ,I j

.

Total dai Rebeitu Corrente.
I

RECÉITAS OI! CAPITAL
�

Operaçõe. de Crédito
.

26 Empréltimo. a corto/prazo
.

-27 Empréltimol a-longo prazo

Social

2.3.0.00 Alienafião de Ben. M6vei. e Im6vei.
2.3.0.01

-

28 Alienação de Bené M6vei.
29 Alienação de BePI lliI6vei.

2.5.0.00
2.5.1.00
-

2.5.1.20
2.5.1.30
2.';.1.40
2.5.1.50

2,5.3.00
2.5.3.90

Transfetências de Capital
Particir,ação 'em Tributo. Federai.

30 Cpta.parte do Fundo de Participação do. Município•• 30%
31) Cota-parte Jlo Fundo Rodoviário Neoionel • 70% _

32 Cota.parte/do Imposto Uoico sobre Eoergia Elétrica
33 Cote-parte de Imposto Unieo sobre, Minerai. do Peí.
34 Cota.partr Taxa Rodoviária poica - 70% \

Cttribuiçge.35 Auxílio, ,da União
36 Auxílio. do E.tado

/ '

- 4.000,00
2.500,00
500,0

.
62,48

3.024,10
16,08·

339,29

50,00
.

\
, ,

tOO,oo

400,00

55.788,44

1.33358
39.071,66

122.84(,24

1.500,00
100,00

2.500,00,

500,00
500,00

2.000,00
----

767.040,00 222.641,18

158,40

100,00
250,00

�oo,oo
100,00

93.000,00 23.909,33
27.000,00

50,00
200,0.0) 133,71

1.960,00

100,ClO
45000,00 '

----

Total dai Receitai' de Capital 161.310,00 24.043.04
/

Total da Receita Orçamentáriá 935.000,00 246.684,22

Extra-Orçam6ntária
de Previdência Social � INPS

. TOTAL DAd RECEITAS

Saldol do> e••rcício anterior
Em Caix�
Em Banco.
Em pode* .de relpoDláveil

TOTAL GERAL

Do mês I ,:r O T AL
CJr$ Cr$

-

1.107,30
� 5"8,26

80,76

1.107,30
34826 '

143,240

3.229,70
,

96,60
6.253,80
112,68 '

280.15
408,15

619,35 .

4008,15

20.293.3\ 76.C81,75

1.333.58
365,12 39.436,78

50.254,01 173.101,25

lf3,82

308,04

lJ3,82

308,04

52;80 211,20

77.138,02 299.779,2Q

/

8.697,13 32.606,46

98,37
133,71
98,37

8.795.50 32838,54

85.933,52 332.617.74

) J
I

14.000,00 ,3.717,56. 1.133,48 4.851,04
1.000,00

====

950.000,00 250401.78

,
/

I
Major Vieira, 30 de abril de 1975.

Reinaldo Crestani • Contador
/

87.067.00 33746878

3.788,44
68.934,72

I

410.191,94

V��tor Borges .• Prefeito Municipal

17.05·1975

A-NIV ERSA,HIA.'NTES
DA S'EMANA

Dia 17 '� a sra. Leopoldina esposa' do senhor
Rodolfo Froehner; Dr. Haroldo Schmidt res.
em São Paulo; sr ta. Irma Zuerhut; o jovem
Hugo Fioraoanti Collodel res. em Curitiba.
Dia 18 - os srs. Pedro Merhy Seleme e Célio
Kehler; a srte. Mi,iam Kohler; a menina Silva
na filha do sr. Silvio Siqueira.
Dia 19' - a sra. Elsa 6Sp. do sr. Altaoir Zani-
010 res. em Curitiba; o sr. Eroino Tremi; o ;0-
ve11J Silvio Knop.
Dia ZO - a sra. Paula Maria esposa do Dr.
Saulo Carvalho.

Dto 2.1 - a sra. Izolde esp. do sr. Armando
Mlillóa,uer; srta. -Margaret Senczuck; o jovem
Luiz Cesar Zoniolo res. em Curitiba; os, gêmeos
Antonio Sé.,gio eLidia R,egina filhos do sr.

Alfredo Drener. )

Dia 22 - a sra. Haydee esp. do Dr. Osvaldo
Segundo de Oliveira; o Dr. Osoalao Segundo
de,Oliveira; ,o jovem José da Silva.

.

Dia 23' -, a s;ta� Mar,ia �He,.ta Hartner; o ;0:1
'vem Luis Roberto Benkendorf res. em Castro.

,

I

Aos aniuer sariantes, nossos cumprimentos.

ROTARY CLUBE
DE CANOINH'AS
No próximo dia 17' deste mês. às 20 horas,

nos salões do Clube Canotnheuee, a8 senhoras da-"
CASA DA AMIZADE, do Rotary Clube de Canoí
nhss, na contmuidade da campa'nhá beneftcente que
estão promovendo em beneficio do Hospital Senta
Cruz, desta cidade, lévarão a eofeito o. seguinte pro-

-

grama artístico- cultural:

a) - Recital de piano, por pianistas canotnhenses:
1.0 • MALAGUERA - de E. Lecuooa

Píanísts: Srta. Kartn Scheide
2.0 - CHANT OU BERGER (Canto do Pastor)

- de Mme. G. Galos
Píanísta: Srta. Doris eeci'lia Raquel Bart
nick de Carvalho

3.0 - ARMENIANA, - F8ntasi_!l oriental de
Carlos Pacheco
Pisuíata: Srta, Leíla Maria Seleme

'4.° - FANTASIA BRILHANTE SOBRE UM
TRECHO DE «O OUARANI:t - de 'J.
Leybsch

'

Pienísta: Sra. Da. Helmy Wendt Mayer
b) - .Rscítel de canto, pelo Coral Canoínhease:

1.0 - «ENGENHO NOVO» (Folclore Nordestino)
- qe E. Braga .'

-

.

2.0 - «TEMPESTADE-BONANÇA-PORTO . FE
LIZ:. - De Fsbtano Fioravante

-

3.0 - «DANÇA HÚNGARA N.o 5» .. De J.
Brahms

c)' - Sorteio' de prêmios aos presentes.
Canoínhas SC. maio de 1975

i vil Editais'Registro
UL CORR�À., Oficial do Iteglstro
nheiros, Comarca de ,Canoinbas,
, faz saber que pretendem casar:

-', -,
João Ataides Pereira Leonora llaria Fernandes de Lara.

Ele, natural de manduá, deste Distrito, nascido em ,

23 de setembro de 195 , agricultor. solteiro, domiciliado em
Barra Mansa, deste Di trito filho de Manoel Rei Pereira e

Elza Groscop Pereira.'
Ela, natural de manduã, deste 'Distrito. nascida em

21 de julho de 1954, d lar, solteira. domiciliada em Barra
Mansa. deste Distrito, ilha de Leopoldina Fernandes de
Lara e Maria Noêmia F rnandes.

JAGIRA EMILlA
Civil do, 5.° Distrito de
Estado de Santa Catari

LeopoldiíÍ.o Fern ndes de Lara e Maria Noêmia
Fernandes. .

,

Ele, natural de manduá, deste Díatríto, nascido em
,2 de juiho de 1934, ,gricultor, solteiro, domiciliado em

Tamanduá, di Distrito'llhO
de Laurenüna Fernandes de Lara.

,Ela, natural de Campo dos Pontes, deste Distrito;
nascida em 22 de lever . ira de 1939. do lar, solteira, domicilia
da em Tamanduá, destre Distrito, filha de Pedro Fernandes
e Ana França da Silva! .

. Pinheiros, 30 de bril de 1975. \-

Ortencio Maria de soula e )laria Irene Padilha.
Ele, natural de amanduá, deste Dfstrito, Dascido em

10 de ,dezembro de 195 , s,ervente. solteiro, domiciliado em

Taquarizal, deste Distr to" filho de Slpriano Maria de Souza
e Roza Machado. .

Ela, natural de ampo dos Pontes, deste. l)istrito,
nascida em 25 de deze bro de 1960, do lar, solteira, domi
/ ciliada em Taquarizal, este Distrit�. filha de JQão, Padilba
e Maria Madalena Grac as de Almelda. .

Se alguém

aoube�:
de algum., impedimento, oponha-o

na forma da lei.

Pinheiros, 06 de _ aio de 1975.
SILV TE DARCI' PAUL
Escrevente Juramentada
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Ano XXVIII

«Antonio Wilson
, I

.
.

�

focalizando »,. �.,

,
I

-

x-x-x-x

Elogiável em todos os aspectos a recepção de imagem e

s,?m, do! canais de televi�ão 3-TV Coligadas, de Blumenau e do
12-TV Parausense, de Curitiba. O técnico responsável é o sr.
Basilio Bidos.

X -·X -'x - X

Segundo pronuncíemento do
.

Ministro ,Euclides Quandt
de Oliveira, na cidade de Sorocabe, 08 governos estaduais' vão
colaborar Jn& Implantação de redes retransmíesão de . imagem de
televisão para o interior. Acrescen�ou que a medída desafogará
as Prefeituras, que arcam Iltualment� com essa .responsabtltdade
e informou que estudos conjuntos estão sendo desenvolvidos.
Esclareceu que o DENTEL prorrogou a vigencia da portarís 139
por mais dois anos, exatamente para que o assunto pudesse ser
estudado com mais éalme. . I

x-x-x-x
,

.

Domingo. -qlÍilÍlo &.ssisti. a partida' de futebol realizads
aqui em 'Três Barras, ,entre 8S equipes do Internactonal e a do
Benfíce, de Canoinhas. O que me causou espanto, foi que um
jogador de grande cati'goria como o jovem João Eduardo (Boião),
f�ssé colocado ns reserv, d'a equipe do Interaecíonal. ,Falo isso,
pois quero salientar que O referido jogador é integrante da equipe de
juvenis do Pinheiros. ije Ourltíba. Estava de passeio na residência
de seus pais. Poderia ser' perfeitamente .aprovettado, pois foram

�

\ colocados jogadores na equipe,' que nem na' bola sabem bater -
pernas de, pau - e um jógador como o que citei fica a margem..E lamentável.'

"

x·....;"x-x-x.
'.

.

Comemorou \
idade nova no último dia 12" o' jovem Felix <'

Damaso da Silveira, ntt residência de seu irmão Osvaldo., Meus
,efusivos cumprimentos.

·x - x - x - x

Ssgundo soube através de \ comentários; Canoínhss está
,... ,se movimentando para a escolha de um provável candidato a

Prefeito. Muitos nomes já, sparecem com destaque. mas até I agora
não foi definido nada. E' lógico que o candidato' só será E!scolbido
através do Diretório, mas as cogitações já são feitas. Quem se

movimenta mais é a ARENA.

x-x-x-::i:

Gente que gosta de automobilismo: domingo _ amanhã _

nova corrida de Fórmula-!, na Bélgica. Há divergências sobre
-qual o circuito a ser; utilizado, mas seja qual for deverá 'ser uma
boa prova. Até o momento de redigir esta coluna não tinha
informações do horário, mas deverá ser pelas onze horas aproxi-
madamente. Transmitido pela televisão..

_.

x-x-x-x

Próxima semana tem mais gente.

•
__
•

_._
•

Muita }gente e bastante' feBti�
va a anunciada t-ntrega de me

dalhas e troféus às autoridades
e participantes do Torneio de
Verão, grande promoção da
LIGA, e que teve absõluto

. sucesso. Cumprimentos ao gran
.de comandante sr, Golenoskí.
O fato ocorreu sábado 'último,
à noite, no Pavilhão São Cris
tóvão.

x x x

Também a enuacísde ínsugu
rsçã» d'a eletrificaçãQ rural na.s
localidades de Caraguatá, Ser
rito e Fartura, réuníu grande
e entusiastivo público. \

x x �

. ;

E'S PA'R S A S
/ /

- O stscante canolnhense Re
nato, contratado pelo Iguscú, vai
ser emprestado para um Clube
de Curitiba afim de disputar
o nacional.

x x x

E amanhã, um jogão de bo
la em Marcilio Dies, no Wie- I

gsndo ·Olsen 'reuníndo São
Bernardo e Pery de Mafra.

I

Ainda repercute favoravelmente, a reunião realizada em I Anuncia-se no�os' ecônomos
Porto Uníão; que contou com B 'presença' do Governador do n.os Clubes C�nolnhense, .So-,
Estado, sr; Antonio Carlos Konder Rei8�' mais precíeemente p.elal' cleda.de

Beneficente 1 �perária
atenção-que o mesmo dedicou ao Memorial Reivindicatório e

i Elite, todos com .novídades
apresentado pela Prefeitura Municipal de Três Barras, referente no setor.

-

80 CALÇAMENTO, e construção de' Passeios, na extensão de
três quilômetros, d!i!sde� ponte sobre o .río Cenoínhes, até o alto
da Xarqueada. O Texto do referido Memorial - fartamente
ilustrado co� fotografias - foL transcrito neste jornal em SU8
última adíção., Vale 'ressaltar, que foi o único memorial estudado
naquela ooesíão.

Vende-se um terreno na rua I

.
Frei Menandrb Kamps a

-

duas -------------/.. ---------1----
quadras da Igreja Matriz. Os
interessados deverão dirigir-se
a Empresa Industrial e Comer
ciai Fuck S.A.

x X :li.

, Já ínícíadas no bairro indus
trial do Campo da Agua Verde
as dUBS novas construções con

tratadas pelo AGI?LAN.
I

X X X

.

O 81\ Tufi Nader arregaçando
.as. mangas para o término da,
cancha de esportes da, SBO.

x x x

O conhecido Posto Esso, afim
de melhor atender a SU8 gran
de freguezía, anuocíendo gran
de e moderna remodelação em

suas instalaçõfls.
.

. x x x

Uma
.

comissão .canoính ..nse,
constituída p- lo Prefeito, Pre
sidentes d" Câmara, Municipal,
ARENA,- Hospital, FUNPL08 e

Associação Comerciei e Indus
trial, foi recebida 5 a feira, p�
las 17 horas, em auotêncía com

O Vice-Governador. Assunto em

pauta, debate sobre o msmort
ai de reívíndíeações, entre gue
ao' Governador Antonio Carlos
Konder Re�!I.

x x x

A firma Greca também con

tratad, pelá CASAN para a8

ligações domíciltarea do abas
!:imento da á'gua.

O Prefeito Municipal sr. Al
fré'do de Oliveira Garcindo, em

Florianópolis, tentará um con

vênio corri a Central de Medi-�
camentos.

, Vende-se

)

Atenção
Últimos lotes a venda

No loteamento Fern8'ndee,
hoje Vila Da. Vitória. no ponto
mais ..prazível da cidade, alto
e _;seco, estão 6, venda os últi
'mos lotes. Melhores .Informa
ções nesta redação.

x x x

Com 9 prata da casa, noíte,

de música e arte, hoje nos sa

Iões do Canoínhense, Vsmos
prestigiár 8 promoção.

t José Bartolomeu Fedalto
Após rápida enfermidade, faleceu 3:a, feira pela manhã, o

sr. José Bartolomeu Fedalto, de tr.adicional fsmílta canoinhense·.
Servidor aposentado da Prefeitura, exemplar funcionário, seu de
sapsrecímento consternou a todos. Deixa viúva, filhos e netos.
Seu sepultamento ocorreu na manhã de 4,° feira, com grande

, ecompenhamento. O sr, Prefeito Municipal ·determinou o encer

,
..emento do primeiro expediente da Prefeitura, afim àe- todos os

funcionários, seus colegas, partieipessem dos atos funerais. Nossos
pesares ã familia enlutada. Também 8 Prefeitura enviou, uma

. corôa, homenagem do Executivo e fuucíonárlos.
,----------------------...---

CINE; JUBILEU
o lançador de sucesao

HOJE, 'dia 17 - às 20,1� ho�a'8 /_'" ,

I O ,E X 0Jl�C 1ST A

AMANHÃ, dia II, às J-Yhoras,\' em mati?�

Ave/ntur,rna Estrada do �Sol
- todo colorido -

18 11 - às 19,15 e 21,15 horas

Exorcistao
de seguoda .

a 118xta-feira à!l 20,15 horas
" -----

À "
I,

,

Convite Missat
Familiares" de

, Augusto'Corrêa
convidam parentes e- amigos para a' Missa de 1 ano

de seu falecimento, que mandam celebrar dia 20
(terça-feira)' às 19,00 horas na Igreja Matriz .Crísto
Rei.

..

Por mais este ato de fé, agradecem.

•

I,

1.
�ranclsco B\lrgardt

convidam parentes e amigos para a Missa de 1 -ano
.

/

de seu falecimento, que, mandam celebrar dia 18
, (amanhã) ;às' '18,30 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

J
Por mais este ato de fé, agradecem.

t Convite Missa
,

- I

. Familiares de
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Pneus de todos os tipps, medidas, e tamanhE>s. para' '8utornóveis, utilitários, \ caminhões. ,e trato'res

�::I:'::ENCERADOS I LOCOMOTIVA' em lonas de fios 8,' 9_J�.<,JO,�. -d9�'"'tee€)s�,e��.[lhos.
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'7Mer'�y Seleme lhe oferece alnda_ as
_
melhores vanta.gellf> em suas compras a vista' ou a prazo.
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I VENHA COM�ROVAR I O seu dinheiro' vale mais em
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