
,

Enéas At!)áilá:r.lo'
, , ') ,

'

, ' ,-:- o Brasll se debate com grave, probléma: a
falta de armazéns e silos para éonservar sua produção
agrícola. Fomos, por isso, convocados para essa batalha ...
Homens de visão dírigem- està empresa, que irá resol
ver � woblema' angustiante d� centenas de múnícípíosbrasíleíros, Eu aponto para voces a rota dos bandeirantes ...

. . '. Eis como o' chefe de vendas Iníeía o discurso
�1�lgldo a ,um punhado de «ptearetas» (assim' autodeno
ml�ados 08.vendedoras de ações, títulos e outros pa
pêís), arreglmentauos,através de eonvíncentes anúncios.
na .gra�d� imprensa. O' escritório acarpetado, as secre-_
tárias ínsínuantes e o figurão aposentado na Presidência) / c,

da �arataca,> .. tais os ingredientes 'com que o .Aguía "3 C '

.

b P 'd - '" d B ti t' S
'

t'.armou a captação de recursos dos incautos para o grande ' •
" urso so re ro ucao "e a a a- emen e

«foguete» ,(gOIp,e). ,

,', I .," "

-,

'

Esta......e outras estórias compõem o livro do baía-
-, O Centro de T��inamento e Multiplicaçio' 5. Enio Frola Escobar � São Paulo

no DELSON DE SOUZA'MOTTA; «O Faroeste do, Mer-
de Batata-Semente, com sede em nossa cldsde, 6. Luiz Alberlo C. Campos· Paraná

cado de .Capítats» (Editora Raio X _ Rio, � 1974:).
instalado no bairro Industri�l n.? 2, no Campo 7. Eleno Torres· Paraná

, '" I da A,glla Verde,\realizou o seu terceiro CQl'so,,' T I h' P'Sem pretensões literárias, mas escrevendo com iniciado 2.a feira, dia 19 e termínado hoje. 8. uneo S Imolo - arana

vivacidade, o autor desvenda aos olhos do 'leitor o mun- 'Os trabalhos obedeceram' a seguinte agenda, 9. Walter R. \ Tsunelo • Paraná
-

do movimentado onde agem os corretores de papéis. E servindo de palco para, as. aulas teóricas o re- 10. Tsugoio Iwasa ·/Sla; Calariná
O faz com ,a segurança 'dos que sabemonde pisam a, a cínto 'de "nossa Cplenda Câmara Muni'Cipal, '11. José Carlos Ribeiro lan • Sla. Calarínáautenticidade de quem relata fatos colhidos na vida. -

gentilmente cedíde pelo seu Presidente, Verea- 12. Odone Berloncini _ Sla. Calarina
I

.

Inoursíonando no passado, explica comp os piratas dor _R�inaldo Crestani:, /

-

-

'13. Jooo Silva -filho ."Sla. Calariaa \Ingleses, salteado�es dos oceanos, colaboraram para a OBJETIVOS:' A,tualizaç'Ao de conhecimentos Id
.

B b
.

k S ., .

exístêncía das grandes seguradoras da atualídedé., As 14. Wa emlrD unia' - lá••alarma
l'

.

h d
.'

t ( 1°' I relativos a várias! técnicas" tais 15.' WI'lson José Ol"en - Sla. Calar'lnaar iman as os cp�care as» que no mguajar de es não �

como: destruição da folhagem, colheita IInteci..
...

tem sentida pejorativo) são' narradas com, precisão, des- \ -

pada, inspeção e calibragem de tubérculos, em- ui. João Carlos de' Souza Palma - Sla. 'Calarina
de a montagem' de uma carataca», passando pelos tro- , 17. Hilário Francisco Rauber. Rio Gránde do_ Sul
peços de uma vida diUcil e aventurosa, até à conclusão balsg em, etiquetagem e uso de selo inviolável. /

inegável de que eles venderam 08 impérios de . hoje PATROCINADOR: <Ministério' da Agricultura . !�. Don�lo Pedro C. Dessimoni • Minas Jierais

(devidamente relacíonados no livro). ,.,' .." "atravéz do Sub-Programa PERIODO: 19 a 24 de 'DÍaio de U175

, .Contraríando a primeira impressão, a leitura de Apoio Governamental à Implantação do PROFESSORES: 1 _ Biólogo Osvaldo Siqueira\

revela uin livro sério, vivido, pensado, onde a figura Plano Nacional de Sementes - AGIPLAN -

_ Assessor Técnico da Ooor-
tão �assa conhecida; solitária com sua pasta: 007, 8urg� PARTICIPANTES: 18 EngOs. Agros .. Tanto de denadoría Central do AGIPLAN - Brasílía
como um s�/r humano que tem problemas, sente angús- órgãos oficiaiS (Ministério e

' '

tia,' alegraa 'e tristeza .eomo todo,s nós. Ora- ele' 'a'parece
' , '2 - Engo. AgrO. Díógenes da Silva Cardoso v

, � Secretaría da Agric,ulturíl) como de entidades \

Pequeno e humilhado na derrota', ora esfuziante" parla- - Ass�ss<?r Técnico da Coordenadoría Elltadual
Particulares, provenientes ,dos estados de Minlls '

dor e a,foito lia-vitória. do AGlPLAN, - Rio de 'Janeiro.
,

I 8eráis, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná; Rio
'I'ambém.os há - como em tudo - honestos e Grande do Sul e 'Santa Catarina.

desonestos, embora arcando todos ao peso' do apodo
igualitário. Muitos, nó' entanto, por caminhos tortuosos"
chegaram a empresários bem sucedídosa'.mésmo com

grande! renome. Como elementos de Iígação, mostram-se
necessários, levando a todos os recantos o seu produto
e possibilitando empreendimentos irrealizáveis sem o
concurso das pequenas poupanças.' v

A obra, fartamente documentada, 'traz um com-

pleto dícíonàrío da gíria do «mercado primãrto», bem· I f Icomo recantos espalhados por todo o País e indicados A inauguração da e etri icacão rur� em
ao repouso do «guerreiro». /Sem esquecer os âez man- F

'

.
' ,

dO
.

Idamentos do «picareta límpezas (honesto): 10. - Ser � -artura. provocou o' seguinte / e itoria no
cavador; 2°. - Nãp' escrunchar; 3°. - Não· fazer cobranti- "

, I (,

na; 4°. - Não recar; 5°. - Ser quebra-gelo; 6°: - Ser ,Â
'

I t -f- -' I fÍlabridor; 7°. - saber àplicar a operaçãio;� 8°. - Ser 'fiel r'\ e ,e ri Icaça4)o \
rura Ixa

ao conselho de Dona Maria; 9°. - Não entrar em, casa "
, ./

de marim�oÍldo; �o.o j Nunca deixar a arappnga cantar. ,

" EXTENSÃO dos benefícios O' BENEFICIO da energia elé- melhadas" importando nio a

O livro de,; DELSON DE SOUZA MOTTA nos faz' da eletrificação às localida- triça; il;ldependeDtemente do escala de valores, mas sim e

olhar com mais simpatia esses "bate-calçadas:. que sdl ,

des, i interioranas' Caragu�tá, ,se:u aspecto de conforto e me-, especialmente a criação de,

nQs querem vender exatamente o' que não queremos e
-Cerrito-e Fartura, no Municipio

c

lhoria/social, no caso' do méio 'condições.
,não precisamos, em ,ocasiões em que não temos tempo de Canoinhas, a que' nos repor- rural tem outfa8 conotações. A

B' LETRIFICAR <> meio rural,
: e nem disposição. (Faça o' DELSON, entretanto, ÚSO, tamos ontem, presta·se a con- principal, dela diz respeito � portanto, não é' apenas!

'

es-
"

desta para vende! e estará agindo comp «picareta" e siderações de vários matizes. ,fixação do homem no campo" 'tender os beneficios eletricidade
i

nãO como ,escritor, e, pois, desautortzadàmente.
- Num primeiro plano hã que se o que é importantíl!simo a est" a populações atuantes e distan-'

considerar a louvável ,intençã-o altura do desenvolvimento cata- '

I
teso E, sobretudo, propiciar a

do ,programa de eh!troificlJcão riQense. O ruralista é freqüe'nte- milhares, dli!, coestaduanos novas
rural catarinemre, que objetiva mente atraído 'pelo c�'>Dforto ,das oportunidades de progresso,incluir no sistema _�odo o ,vasto cidades, /IJéquenas oUi grandes, d b à
interior barrig' ... verde atra,v,és na ilusão de um empr.ego rela-

acima e tudo (contri uindo
,

, fixação do homem. no seu
de um organismo novo, 'criado tiV8{Dente bem remuneradO, para «habitat. natural, o que é mate
esp!!ci�lmente para executar as si 'e seus filhos, muitas vezes do que importante. A produçãometa!l já estabelecidas e por pelas, dificuldades' de não ter agrícola çresce 8 níveis impresdefinir· 'luz elétrica., siODantes ti o çonsumo muitas

vezes é' superior, o que faz
antever-se sérios proble�as de
abastecimento de gêneros ali
,mentícios, em breve.
l' \

CONSIDERANDO a gravidade
d:e'ste fato, deve-se louvar o

programa catarinense ,de eletri
ficação rural, em que os caSOi

atuais de três lo.Calidades canoi
Qhenses são um belo exemplo. ,

Muitas outras metas idênticas
, pre,cisam ser, executapas em'

Santa Ca�arina,
\
para que real

,

mente o trabalhatlor do campo
fique no 'campo,! produziódo
para' as cidades:

)

,(

===--Im�ressõe� colbidaSr Dele, cllminbo•••
=====;===========.

BOTA DOS BANDEIRANTES,
II.

Mais urna

quista d/e
grande con-

,

(j;ilnoinhas/
I

\

�$indicato das

CanoillhlS - S.�t. Catarin�, 24 de maio de 1975
�------------------------�------

Número 1321Ano/XXVIII

.

Diretor: Rubens Rib.�ro da ,$i1va '

CAIXA' POSTAL, 2 - FONE, 128 - CIRCULA· AOS SABADOS N.O avulso Cr$ 1,20

'i ",

Engenheiros Agrônomos
1. Enio leite Dias • Minas Gerais
2. Frederico de Baslos • Minas Gerais
3. Amaury Pereirá de Almeida • ,Rio' de Janeiro
4. Arlei Irnaldó Madeira • São Paulo

, ,

,
,

COORDENADORES DO CURSO: EngD• AgrO.
i 'GILBERTO -

PRIMO SCHAEFER - Coordenador Estadual
�,do AGIPLAN em S'ta. Catarina.

Engo. Agr�. VASILE POPÀ - Assessor Técnico
da Coordenadoria Estadual Ido AGIPLAN em

Sta. Catarina. "

/

Caraguatá,
.

'

, , '

jornal -«A

,Y "

Serrito �.e

Notícia) :

o homem

I ndústtias e

Exportadores de Matê de 'Sànta .

r � _

ICatar'ina tem sua sede 'aqui"
Graças aos ·esforços I e diligências, do 'advogadr;> dr. José

L

'reu'"'-U-8"8 4a fe',-ra
Ivan dá Costa, cGDaeguiu.se a tranSferêicia da sede do Sindicato' .

U '. •

das 'Indústrias e Exportadores de Mate de Santa Catarina de No re�into da Câmara Mu�
Joinvile 'para' • nO�,sa cidade.,

.'
nicipal, reUniU-sé 4,.a feira à

A medida foi tomada 3.a feira, em Florianópoli!, em noite, o diretório Muniçipal 'da
-

reunião realizada n'a Delegacia Regionàl do Trabalho: com a Aliariça Renov,adora Nacional,
Delegada TELMA M.. DE ,LEMOS. Justa e aplausível a decisão,\ previamente convocada pelo seu

d�sde que Q nOS80 município é o maior' centre) prod�tor de mate ,Presidente, advogado dr. Saulo·

do Estado. A administração do Sindicato está provisoriamente C�rvalho. � I

com a Ind. Brasileira de Mate, sediada nesta cidade.
.

Mais A

'agronomos
O Escritório Regional da A.CARESC, estendendo suas

atividades em' nossa área, conta 'agora com mais dois agrpnomoll,
drs. Rpger Delmar Flelch e Derci Pedro Bulegon. Ambos, acom
panhados do dr. Dalton Soldattelj, fizeram UlJ}a visita de 'cortezia
áo sr. Prefeito Municipal, na manhã de 5.a feira. �ossos votos
'de boas vindas e estada em nosso meio.

(,NCLUSIVÊ a expansão de
SUai atividades ruríc'olas 'em

muito� cásós d�pende direta

m�nte da rede energética, para
ingr,ellso· num regime de indus
trialização de ,pequen,o ou médio

porte, de SUbsistênCia, é verda

de, mas de reflexos positivos e

imediatos junto 6 comunidade
.

em ,que est� rad,icado. Tais inÍcia
tivas ,lião tanto ensejadoras de
alguns empregacos comi> tam
bém . de, uma maior participação
pessoal no quadro da geração
de recursos, da melhor f distri
buição de bens e coisas asse-

Diretório' da ARINA'

Importantes assuntos parti· I

dários foram 'abordado�, objeti
vando a' filiação parti4ária e o

pleito do próximo ano. Todo!!! Amanhã,
-

graQde Tourada Intern�cional,
08 membros se fizer8� presen- ,- ,J r' ,

Ites, havendo grande 'otimismo
- benefício do Hospital Santa Cruz.'

,- e unidade de p09tos de vis,tas, ' \ I •

objetivando a próxima campa Vá ver o famoso mexicaÍl.o Fernandq :Ro-
nha. :a,euniões' periódicas deve- 'dfig.ues enfrentar. 6 touros e o vallient�
rio ser r!!alizadu porterior-'
mente. Também presente, em Panc!)o Pistolas mOI'l;tar animais selvagens!.
trânsito por nossa cidade, o sr. O lbcal é, a Hínica Julió 8udant e às,Ben'edito Th. de Carvalho Netto, �,

Preside'nte do IRASC.· 12:00 '.f)oras' «aquela» cljurrascada.
'

!

em
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CORREIO, oo NORTE 24.05.1975

-:- Santa Catarína

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Proc iak Comércio /de .

Veículos Ltda., ocê eDcontrará
para pronta 8ntreg;v.

Marca
Caminhão Cheorolet
Pick-up Cheerolet c.i
Pic!;.-up- Cheurolet C.15
Ford F-350

'

Ruta14x4
Opala 4 portas lu ,'o

Fuscão r'f
Fuscão

Ano
1971
1'972
1971
1973
1973
1970

'

1972
1972 '

-

, ,

L PROCOPIAK COM. DE VEityLOS LTDA.
Concessionário General' Motor. do Bra�i1 S. A.

Rua Major Vieira, 2'89
\ -

Canoinhas

PREFEITUIIA MUNICIPAL DE CANOINHAS', -

Edital de Concorrência N. 01/75
A Prefeitura Munic)'pal de Oanoínhas, Estado ,de""Sa;;ta Catarina,

torna público aos interessados \ que fará realizar às ,,1-6';00 horas do dia 14
(quatorze) de junho de 1975, nas dependências/da Prefeitura Municipal,
concorrência pública para venda de imóveisy.,ertencentes à Municipalidade,
na forma e condíções seguintes: , / I

7'/ ,) ,

1. - Venda de uma área de terras, COlpY{(45,85 (hum mil, quatrocentos e
quarenta. e cinco metros e oitenta e' cinco centímetros quadrados) mz.,
parte de maior área do Parque Jndustrial n. OI, sem benfeitorias, situada
entre as ruas México esquíaà.côm a Rua Paraguai. I

t'"

2. - Venda de uma' área' qe/terras co� 2,804;00 m2 .. (d9i8 mil, oitocentos e
quatro metros quadrados" com uma casa de madeira coberta de telhas
medindo 50,60 m2. (cinqup:.lta metros quadrados), situado no Bairro Alto
das Palmeiras, nestlV'Cldade, referente ao lote n, 147, carta de aforamento
n. 92, registro n',}63. \ �

.

3... As propostas deverão ser encaminhadas atê o dia e hora aprazado
em envelopell"lacrados.

'

4. - A PrE}f'tura Municipal reserva-se o direito de aceitar a proposta que
lhe p8rEj.�er mais vantaj�se, anulando-as parcial ou totalmente, se assim
lhe

c�o'VIer,
sem que cülb� aos proponentes direito de interpelação ,de

qual er espécie.
"

_
' ,.

Oanoínhaa, em 14 de maio de 1975

Alfredo, de Oliveira GareiDdo ::- Prefeito MuDicipal

,

INFORMATIVO
'I

DE' CAÇA E, PESqA»
, ,

O Departamento Estad!lsl de ,As emissoras que eolaborerão e a pesca profissional e artesa-
Caca e Pesca tem a satisfaçãõ na execução desse programa são: nal, combater os abusos no to
de comunicar aos pescadorea e cante à víÓlação dos dispositivos
e comunidades pesqueíraa, bem Rádio eJornal A Verdade� S.A. legais, que regem aquelas ativi�
corno a todos que se interessam ís.ro - 18,:W hs. dades, batalher pela conservação
pela caça amadora a, ainda, Rádio eDifusora São Francisco» de nossos recursos naturais e,
àqueles que se 'preocupam com Ltda. 18,40_ - 19,00 hs. prlpcipillm_!nte, anim�is silves
a preservação de nossa flora

Rádio eDifu80ra !tsJ'ah S.A. tres e aquáticos, informar sobre
e fauna terrestre e aquética, as marés no decorrer da sema-
que a partir do 1.0 sébado' do 18.40 � 19.09 hs,

"

na seguinte, prestar informaçõeapróximo mês, de junho seré Rádio eDifusora de Laguna»' sobre questões relaciona'das com

ir,adiado, através de cinco emts- Soe. Ltda. 18,40 - 19,00 -hs, a csça e pelica e as Colônias
soras do litoral, o seu Informa- Rédio eAraranguá» Ltda:'18.40 _ de Pescadores. Informes estatis-
tivo .Departamento de Caca e \ '

19,00 hs, ,ticos, noticias interessantes e

Pe.�D». curiosas e a, apresentar uma

composição musical de cunho
folclórico, regional oU relaciona
,da com os fenômenos naturais,

«DEPART A:M ENTO

AniveJsariantes
-,

da' I,Semana

O informativo em tela terá
por fim divulgar os atos do

D.E.C.P., orientar a caça amadora

r •

Dia 24 - as sr tas. bâiriam
Seleme res. em Curitiba, e

.
Alaide Maria Dreher; os jo
vens Orlando Max Olsen e
Waldir Elsot/. Nouak:
Dia 25 - a sra. Dolores
esp. do s,.. Milles Luiz Zani-
010' res. em Curitiba; o sr,

Michel N. Seleme res. em

Curitiba. -,

Dia 26 - a sra. Silvia esp.
do, sr: José Pangratz Filh»:
os,.. Doriual R. do Nasci
mento.
Dia 27 - o jovem Pernan
do Luiz Freiberger,
Dlà 28 - a st'Q., Noldina
esp, do sr. Vicente Dambros-.
ki; os srs. Gebrael B. El
Kouba e Dionísio Karnos;
as srtas. Janaina Mendes e

Lurdes do Carmo; o [ouen
Fernando Benkendert res. em
Castro Pr..
Dia 30 - a sra.

-

Rosana
lSP. do sr, Raymundo reijó
Gaião; .sr.' Vigando , Prust;
il sita. Denise Regin. Wachtet.
Dia 31 - a sra. Ilda esposa
do sr. José F. Santos; o sr.

Frederico Witt.
Aos' aniuersariantes, nossas

telicitacões. '

o seu pre.stigia"do a

r...............--------------------------------..
/

'Vo.cê, que está pac cima porque já venceu n� Ida, não Rerca mais tempo.
\

E hora de você comprar Dodge. Aproveite s vantagens que oferecemos
através dos nossos planos de financiame 0, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha ver para crer. Conhe o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Qecida-se de uma vez po todas e venha Jogo buscar o seu

podge Dart novo.

\

F-otoe
'Novo

por
Rua Panlâ Pereira, 375 (ao lado Loteria, Esportiva) - (lanainhas

Fotocópia Cr$ 1,00

SELEME & elA. LTOA.
\

dador Autorizado Chrysler do Brasil S.A.
'aula Pereira. 735 - Fones: 365 e 366-

Canolnhas
.

Santa Catarina

IMPRESSOS EM GERAL Cem uma ou mai. côre.)
Serviço rãpido é perfeito

IMPRESSORA OURO �DE, LTDA.

I

No D�partamento 'de Veicules Usados,
de MERHY SELEME & -elA. LTOA., você

encontrará rev�sados para pro, �ntréga:
I) Marca '

"

, Ano
, rord Corcel coupe de lu b ,1971

Fó,d p. 600 /
.'

1967
Cheurolet Caminhão. iesel 19f!9
Dodge 1800 Gran /-' ux«: 1973
Dodge 1800 de U'lCO 1974
Dodge (Iran ,'OuPê 1973
Dodge Dart oUPê de Luxo 1974

Temos ara você; um plano especial d.
financiame o. Venha conhecê-lo,

,
I'� Ili. ::J

_"
II·'

, ,

REVENDEDOR AUTORIZAD�� CHRYSLER
� daBRASILS.Ao

M-ERHY' SELEME & (IA. LTDA'.
lua Paula Pereira, 735 - Fones: 365 e 366

c A N o I N H A S SANTA CATARINA
,

as
Japonês Nashua 23'0.

\

,'r �, "

_

'II� II()llJ\ 1)1� (X)J\IIDlllU11
11.-

"
-

\: ,

Oração ao Divino

Espírito Santo
Espírito Santo. ooce: que

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

instantes de minha vida está
comigo, eu quero, neste curto
diálogo. agradecer-lhe por tu
do e confirmar mais uma vez

que eu nunca quero me sepo»
ror de ooce, por maior que
seja a ilusão material não
será o mínimo da vontade que
sinto de um dia estar com

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

(A pessoa deverá fazer es
sa oração 3 dias seguidos,
sem fazer' o pedido. Dentro
de 3 dias será alcançada a

'

graça, por mais diricil que
seja. Publicat assim que re- (

ceber a graça). .

(Publicada p(!Jr ter recebido
umil graça.)

,

VMA DEVOTA·
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ANO�AÇOES -,

por rnauncio

Não se deixe vencer pelos obstáculos. raça
. como todo mundo: lute para conseguir o que mais
almeja na' vida.
N'Úpcl�s

Angelo (Maria) Puppi e Benito (Haidêe)
Bastos, convidando para o enlace

.
matrimonial dos

-seus filhos Luiz Gastão e Angelo puppi; que realizou
se às vinte horas do dia 22 pp. na igreja Santa
Terezinhai em Curitiba. -Os contndados foram elegan-

.

temente recepcionados no Clube Curitibano.

Destaque
O destaque desta semana é Talita Mara da

"Silva. Talita é =um - fino ornamento da sociedade

loinvillense na qual pontifica com muita elegância,
simpatia e charme.

�ovlmento Es'údantll
P,ttp.,an-s8 as'equipes da cidade, IPaH� rea

lizar jogos inter-colegiais nesta' cidade. Tal promo
ção é de iniciativa aarS» Coordenadoria Estadual
de Educacão e tem o beneplácito de Iodos os Colégios
de, nossa região. A nossa mocidade estudiosa e labe

. tiose leva os parabéns, poi.s 6stá enfrandeoendo cada
vez mais O esporte êm nossa região.
Giro 'Comerciai EuropaI

Hilton Iêitzmann, de malas prontas para um
giro comercial pela Europa. Seguira na próxima
semana _com sua família, através do velho mundo.

Llons Clube Canolnhas
I

r- No próximo, mês de junho, haverá grande
mooimentaçãe no seio do Lions Clube de Canoinhas, ,

quando assumirá' a\ presidência local o sr, Dr. Moacir
Budant, sócio cheuronado deste clube de serviço.
Parabéns ao Dr. Moacyr Budant e que leve avante
a agremiação tem acontecido sempre.
Dia 30,

'

.

No próximo dia 30 sexta feira, no 'Clube Ca
noinhens'e, Donato RadaUi e sua Típica mais Pe
drinho e Sl!U conjunto, estarão animando • grande
noite dançante promovidfJ ,pelo Mojestoso laa rua

Maior Vieira.

Rapidinhas' ,

Circulando pela city de rtgresso de lua de mel,'
Oldemarzinho M"ssi e sua bela espo�à. O jovem
casal deu uma volta ao mundo.

Emilianinho (Juci) Seleme, no último domin
go, em sua Tesidênc�a, receberam amigos, onde
aconteceu um bem bolado aperitivo

Dent"o- de mais algumas horas., grpnde festa
no Colégio' Sagrado Co,ação de Jesus,

.

cQm anima.
das atrações. .

.

Já começa o movimento para a noite, branca
no Canoinhens'e em' Setembro. Uma novid.de já
confirmada vai acontecer. Muitos J;ostinhos lindos
irão pontificar dia 06 de setembru no Baile Branco.

Posto Atlantic, sofrendo re/ormas em sua

Tachada. Tico com muitas, idéias para oátras.

.
Pessoal afinado para os Jogos, da cidade que.

vai começar dia 31 próximo. Movimento inusit.do.

\

IMPos'-ro
SI\70' N.AS

T/ERHI1'OHIAL PROGRES-
AREAS lMPROOUTIVAS

I Bruflia - 8 - Uma reformulação no

Instituto Nacional de Reforma Agrária, que
possibilite ao governo Ifedpra'l desapropriar, em

recursos extremos, as terras que não estiverem
sendo satisfatoriamente exploradas. Foi o que
anunciou ontem o Presidente do órgão, Loreiro
Silva Vieira. aos secretários ,da' agricultura de

ffgião do sudoeste do país, Disse mais que
com a rdormulação do clmposto Territorial
Rural», terá mais condições de funcionar como

Instrumento de controle até mesmo no preço
,da terra, efim de evitar especu'açõ es, principal
mente nas áreas sujeitas a problemas especiais

\,
----------------------------__-------------------------------------------------

do governo.
\

0, presídente do INCRA explicou que o

imposto será aplicado com mais rigor e com

\
taxas prcgressívas, dependendo do grau de,
utilização da terra, além de taxas variávei�
relacíonadas cosn a infra-estrutura disponivel '

a sua proximidade dos centros urbanos, e

o relacionamento entre patrão e empregado.
. A nova. estrutura desse imposto chegará

ao ponto de permitir ao INCRA, desapropriar
a terra I não explorada adequadamente ao preço
declarado pelo proprietário, nê hora do cadas
tramento,

,CiVil EDITAISRegistro
Nereida Cherem Côrte, Oficial do

Regilltrp .Civil do Municipio de Ca.
noinha8, E8tado de Santa Catarina
faz IIIIber que pretendem caaar:

--..
/

»Wilson Alve8 do Prado» com «Te
rezinha de Jeaua Padílha», brasilei
ros, sotteíros, residentes e domici
liados nesta cidade; ele, ope 9.
naseído em Canoíâhaa ao 4 de
novembro de 1956, filho redolino
Alves do Prado e de abel Gomes
do Prado; ela do ,nae.cida em

, Canoinhas aos %0 (Ia setembro -ide
1958; filha de aul Padilha e de
Francisca Rib .

«Aquelino, ereira dOI Sánto.» eom

«Vera Lúcia, �Ive. de Moura», brasi
leiros. solt ro� residentes .e domi
ciliados n sta cidade; . ele militar.
nascido e São José do Oerríto-êü,

.

aos %4 de março de 1951. filho de
Bloir P. os Santos e de Nilza A.
Pereira;

,
la do lar, nascida em Cu

ritibanosl SC. aos 08 de abril de 1955.
filha de j ereu Alves de Moura e
de' Mari Luiza Benta. \

\ '

«Paul , Roberto Kuehnier>t eom

�<Neuza .' aria Teodorovez», brasilei
ros, s()It�iro8, residentes e domící
liadõs nesta cidade; ele I Agente de

Empres� de Transportes. nascido
em 'Reli ência Fuck - Papanduva dI

'

Estado a s 17 de nevembro de 1952,
filho de �oão Kuchnier Filho e de
dona, J

uli�Eva
Cieslinski Kuchnier;

ela profe ora. nascida em Canoi
nhas aos 1 de outubro de 1955, fi
lha de Jo Teodorovlcz e de Albi-

na Teodorovicz.

«Joio Maria de Lima» com «Maril.
da Santana» brasileiros, solteiros
residentes e domi

' .

e s

trito; el�...JlP& o, nascido em Ca
nlllJ.pmrraos 23 de junho de 1953,'
i11í.o de Julio de Líma-e de Bozalí-
na Gonçatves; ela do ....ar. nascida
em Felipe Schmidt, dI comarca aos
28 de junho de 1959, fi�ha de' José
Santana e de Maria Madalena San
tana.

. \

«Joio Maria Lemea Pinheiro» com

«Marta Fer.reira do R08ário» brasilei-

I

ros, solteiros, residentes e domici
liados nesta cidade; ele auxiliar de
laboratório, nascido em Ventania,

a=de 'l'ibagi - PR aos 7 de
agosto de 1950. filho �pio Le�
mes Pinheiro e de Maria Joana Le
mes Pinheiro; ela do lar. 'nascida
em Canoinhas aos 24 de dezembro
de 1955, filha de Francisco Ferreira
do Rosario e de Maria Farias do
Rosario.

Oanoínhas, 21 de maio de 1975.

Nereida Cherem.Côrte
Oficial do Registro Civil

/

VENDg-SE
.

'

(,rÓtima casa d construção
\mixts, nesta cida e. contendo:
sela, copa, cozinh, baneíro, 3
quartos; com garagem.

)
Ver e tratar a Rua Almeida

Cardoso 146, nest.. cidade. ?

DES'PEDIDA _-_
-

_-_
-

ri Sr. Fiorindo Wusa, Gerente do Super Mercado
Cereal, tendo transferido residênci� de \ Canoinhas para
Iratí (Pr), e não podendo despedir-se pessoalmente' de seus

amigos, o faz por intermédio deste' jornal, oferecendo
seus préstimos no novo endereço.

TABELIONATO PAULA S.
"

'

EDITAI
O"

Encontra-se em cartório à li Ramos, edifício do

F,?rum,' pera ser protestado 'por f' a de pagamento o seguinte
titulo:

DP n.? 248 - venc . 24.,02.75 - valor c.s 1.162,00 (hum
mil. cento e sessenta e : 19 cruzeírosl, emitida por Renato Laío-
la de

-

Castro, ,cl MA BATISTA DA SILVA.
/

Por não r sido possível encontrar o referido responsável,
pelo prt'sente intimo para no prezo de três (3) dias úteis a CQ'l
tar da pu ação deste jornal, vir pagar o mencionado titulo ou

o porque não o faz, e, ao mesmo tempo. no caso de
.atendida esta intimação, o notifico do competente protesto.

Cenoínhas, 2l de maio de 19'15

Paula. S. Certulho - Oii'cial de Protestos
,

O Chefe. do Posto da Receita Federaf de. Canoinhas, pede o compare
cimento dos abaixo relacionados, no POSTO, sita a rua Vidal Ramos, 232,
no exp,-diente das 13:00 as 18:00 horas. part;l retirarem 0$ seUs cartões
de Identificação de Contribuintes C.P.F., a saber: .

1 Ademsr Silvano '

18 Aloysio A. o. Faria 35 Antonio C. de Camargo
2' Ademar ,Fc.o Cri!lpim ' I 19 Alvaro Alegri ' 36 Antonio Castro Santos
3 Alcides Schue M�rtjns 20 Alvino A. Draaefeld 37 Antonio da C. Correa,
4 Alcides Teske 21 AlvinA Chave.. 38 IAntonio "Joio Jacinto
5 Agenor Kochan '

. 22 Alvino Rodrigues 39 Antonio Kondras Filho
6 Alberto D. da Silveira 23 Aluizio C .. Souza 40 Antonio Liberio Santos
7 Alceu Ribeiro 24, Amadeu Çolaço 41 Antonio Nippel
8 Alcides doS- S. Veiga 25 Amaral da Silva 42 Antonio Paulo Novak
9 Alcides Peres 26 'AmUton Alves Martins 43 Antoninho P. de Souza

10 Aldori Avila Arruda 27 Ana Dematte 44 Antonio R. da Silva
11 Aleixo Carlos Castro 28 Angelina Pospor Medeiros 45 Antonió G. Pereira
12 Alexandre Kondras 29 Anibio T. de Camargo 46 Antonio Mackinievicz
13 Alfredo Ríbaíro Silva 30 Anildo A. Martins 47 Antonio C�lio Correia
14 Alinor Cardos 31 Antenor Geraldo AS ADtonio Simões ,Mendes'
15 Alioor Mendes 32 Antenor O. Ribeiro 49 Arnoldo L. dos Santos

.

16' AlvaDi Gonçalves 33 Antonia R. da Silva
I

,

50 Ar'y Gomes
17 Alexaodre \Kotikoski 34 Antonio Alves dos Santos 51 Arthur Hermann Junior

. \

também
fornecendo

·a., Rua

I'
a acelerar os tra lho.S--d.8-Sa€last�g,:_d'

,..� __... ementos de sua residência, no

Major Vieira n. 522 no horário integr�I.,
domiciliares, baseadas' nestes dados terão seu

Ajude "ocê
CASAN,
Escritórió
As liga'cães

início na próxima semana.,

1····································1,
:1' Progres:so X Desenvolvimento tviotivação:. I
I' P' unic,ipal qe'�Canoin a I,
II I -

.'.
.••••••••••••••••••••••••••••••�••••••

, I
/
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CORR�IO,DO NO
__R_T�E �__� � 2_4._O��-_1_97_5 ____

die
Conforme entendímentos anterlor, dia 15 do.#

corrente estiveram em Florianópolis em reunião com
o Sr. Governador' Konder IReis uma comissão inte
grada pelo prefeito Aloisio Partala;" Esmeraldino M.
de Almeida - Preaídente da AreDa e João SODagllo
membro do Diretório. Nossa reunião estarl'a marcada
para as 17,30 e exatamente neste horário, subíamos
as escadarias do Palácio Governamental. Abrimos
aqui, (parenteaes) para levar ao conhecimento do
povo Catarinense e especíaímente ao povo de Pa
panduva, como está trabalhando o DOSSO Governador.
Antes de sermos, atendIdos notamos ,a entrada e Isaída de dezenas de Comissões em audiê'ncia com o
Govemadoz, algumas com mais de &2 integrantes.
Chegando nossa vez,que foi erenométríeamente às 23,30
horas, recebidos que fomos por S. Bxcia. já visivel
mente demonstrande sinais de fadiga, assim mesmo
DOS recebeu com a sua habitual ateneão � carinho .

'

pelo que, agradecemos sínceramente. As 2:i,45 o Sr.
João Sonagüo-dísse a Konder. Reis: DOSSO Governa
d-or ,precisa repousar, tendo. S. Excia. respondido:
preeísamós trabalhar, e argumentou: eu é que agra
deço aos. senhores terem .vtndo de tão lórige. Um ,

agradecimento todo especial ao deputado Moaoír .Ber
tale que tão prestativo foi conosco, tendo mesmo

"

partíeípado da reunião com o Governador Konder .

Reis. Agora eu' pergunto: já se falou /

alguma; vez,
que um Governador despacha até a meia noite e no
dia seguinte às 8 horas está despachando normal
mente em seu gabinete, Isto Dão pela vez, primeira,
mas sim, nol dias dá reuniões com o povo tem se

prolongado até as a horas da madrugada. SINAL
DOS TEMPOS.

Prefeitura recebeu 10 pulverizadores
,

.

De conformidade com o Convênio assinado
entre a Prefeitura de Papanduva e a Secretaria de
Estado dos Negócios da Agricultura de Santa Cata
rina, convênio este feito no dia 24 de abril p. p. em
Florianópolis, já encontra-se em Papanduva 10 pul
verizadores, Oostaís, MaDuais e Plástico com capací-

-,

dade para 20 litros. Os mesmos' serão distribuídos
em diversos pontos do interior elo município e serão
manipulados sobre a oríentação técnica da Coorde
nação da Defesa Sanitária. Mais um beneficio de
grande valia para nosso munícípíc concedido por
'intermédio do Governo Oatarínense Antonio Oarlos
Konder Reis.

,

F. E. A. R. envia verba a Prefeitura
Peld conclusão da 1. .•, 2." e 3.- etapa . do Cro

nograma Físico Financeiro, relativo. ao Gonvênio
8,TQ

.

N.o 008/74 firmado em 3 de maio do mesmo
ano com a Secretaria dos Transportes e. Obras (FEARJ
correspondente a. reconstrução ela ponte sobre o
Rio Bonito. A Prefeitura recebeu o valor de Cr$-
20.000,Ou (vinte mil cr",zeiros). Com' estes convênios
firmados, a Prefeitura vem rec.ebendo valores que
estão sendo aplicados DO 'setor rodoviário de DOSSO
município/dando assim melhores condições de tráfego
tanto na sede como no interior.

.

A família construtora da, sociedade
, "A família é.'i!. fOrmadora de pessoas, é o ,gran-

'

de fator de personalização pessoal, dando as condi- '

ções a cada um de ser alguem. A Igreja defe,nde a

Papa'nduva

�assarela da Sociedade
, Dia 20 do corrente, -festejou idade nova o jovem
industrial �atanlél Resende Ribas, filho do casal sr.
José (Elvira) Guimarães Ribas, ele do alto comércio
madeireiro. ',- . \

X
.

X X x·
.

. Também 'na mesma data aniversaríou o jovem
Mário, filho do casal Jo�� (Beltnde] : Correia, ele,
agente postal telegráfico local., .

I
.

X x' X x
Dia 21, nossa agenda .socíal registrou a passa

, gem de niver da jovem senhora eacilda, virtuola
, esposa do jO,vem sr, Arno Reckzlegel Jr., proprietáriodo Ilndo (Mini-Centár) com praia própria em Barra-
Velha, BR tOI-Km 89. .

',x x'x- x
Tam�ém em Canoinhas, onde reside, completou

maís um ano de sua. prestativa. .exístêncía a' sra,
Teresa, esposa do sr. Olímpío R. Sch:adeck, gerente
da firma que lhe empresta o nome. '

x x. -x x
Dia 24 do andante completou mais um aDO de

sua feliz exístêncía a 'Sra. Luzia Breda, esposa do sr.
Antonio Breda proprietária do Rest�uraDte Breda Da

, BR-116. ,
\

, .' x· x· x. �. ,

JOÃO, V LADIMIR, também na mesma data,
.festejou natalícío e jovem estudante Jfilho do casal
.. Miguel (Elza) Matioski, estabelecido com Oficina.
mecânica.

'x x x o X ,

Dia 25 do, corrente nossa, agenda social registrs"
,a passagem de níver do sr; Aloís Karasinski, zeloso
Oficial do Cartório do Registro Civil.

'

'x 'x
.

x X '

Dia 26 do corrente, quem estará festejando
troca de idade é o sr. Mo�esto JHrth, proprietário do
Açougue Centra:'

x x x X.

Dia 28 do corrente completando 'seu primeiro
anínho o garotinho Iomar, filho. do casal Miguel (EI-
za) ,Matloski. I

x x X x
Dia 30 do corrente festejará idade' nova a sra,

. Etelvlna.Lísbôa esposa do, sr. Elpidio T. Lísbôa, va
cinador do Posto local da CAFASC.

A coluna felicita a todos os aniversariantes
formulando votos de multas felicidades e prosperidade:

Tabelionato ,:Côrte:� EDITAL
dor! Domingos Coelh
'Por não te �

.' ao possível
encontr� referidos devedores,
osjDtifíló para pegar as impor
ãDciaa mencionadas das ditas
Duplicatas, dar es razões porque
não O· fazem, É!, ao mesmo tem
po, na falta do pagamento no-,

tíftco-os do competente protesto.
Cánoínhas, 21 de maio de 1975
AOENOR VIEIRA CÔRTE

2.0 Tabelião
'

Prefeitura Municipal de ·Canoinhas
,

�

de lnsemineçêc

Registro Civil

Acham-se em meu Cartório,
para serem protestados por

�scl(eveu: Esmeraldino) M_, Almel�a falta de pagameuto, 08 seguln-
Réunião I com o Governador doutrina .a respeíte do Matrimônio e da FamfJla, tes Titulos:

•

porqne é tnspírada Da palavra de Deus; 'PRESERVA Duplicata
\

n.? 4894,O HOMEM C01\(O' PESSOA. libertando-o da maseíâ- 563.55, venfida em 2 -975.
\

I cação, ou seja, de ser uma p'eça qualquer Da Imensa-
engrenagem da sociedade. Para superar as idéias' Devedor: Miguel . Trinoski;

, liberais do casamento, é necessária uma profunda
. Credor: Tok 1 & Cia. Ltda.

meditação sobre o papel real da f�mflla na soçiedade
atá n.? 1829, de Cr$de hoje. As responsabilidades dos cônjuges tem efel- .'

tal; não \SÓ na Inetítuíção-Famüíá, mas também Da 300,00, vencida em' 3'1.03-975;.

sociedade. Portanto, os cônjuges são livres para Devedor: Sebastião Alves; Crecontratar; mas Dão para dissolver 'o compromisso
matrimonial; não só por estarem implicados espiri-
tual, mas-também, socialmente.

Posto Artificial
Prefeitura Municipal de I Canoinhas comunica

aos senho s criadores de gado bovino qu� -já. se encon

tra em plen uncionamento o serviço d�.9",I'NSEMI.NAÇÃO
ARTIFICIAL e convênio com o }PKQCIA;», Secretaria
da .Agrícultura. . ,/ ,

A INSEMINAÇ�A1fT'IFICIAL, método moderno
'utilizado para melh.9yaTiíé� .dos rebanhos,» através da
utilização. de «se;P,en» de exc��te qualidade, é recomen
dado a todos,,,f"á'queles, que queisam obter produtos que.
1· .# . -" \

va onzem ",arsua cnaçao. ....,"" '

�� r�ceber a visita do Inierpinador. em sua

pro�,(dade, o criador deverá solicitar' 'i1!lformações na

P�I'eitura Municipal - (setor de Insemínaçãõ Artificial),
à rua Paula Pereira, (Prédio Trevisani).

'.'

Canoínhss," 09 de abri!" de 1�75
José.Bonifácio Furtado -

I
Dir. Adminiatrativo

Um por semana
«Auxilie Ó ofensor com os' 'seus bons pensameDtos.
Ele no& em:inafquão agressivos e desagradáveis so
mo� ao ferir alguém».,

NOTA OFICIAL.
.A Federação Catadó.ense, de

Despottop UoiversitãrioB, estará
"

promovendo cim n08sa Capital,
DOS diaa 05, 06 e 07/06/75,.0
Campeonato Universitário Sul
Brasileiro de' Basqu�te" com a

participação das Federaçõe., Uni
versitárias do Rio Grande do
Sul e de São 'Paulo. Informou o

FeDO
I

.. ". I
e ementos para uma ,reUDlRO no

',dia 22}5/75 Às 20:00 horas" em

!ua sede, sita/ à rua Alvaro de
Carvalho, 58-A:

UOESe - Evaldo Prõx, Henri.,
que . Kielwagem, Sérgio Pe�eira,
Orlando �essi. Jorge Martins.

FURB • Helmuth Edson Koet.

tker, Celar Jon8s Obenaus.
I \'

FUNC - Marcus'Jesus de Olivei�a.

UFSC - Julio Cepar S. Rocha,
Adil cReb�lo J�nior, Rsmon Roe-

\.. '., (
, � , '

d,uger, João Paulo Makowieck,
Sérgio Hickel do' Prado e Aloy
sio Sérgio Sosrel de Oliveira.

-

'FOTOC,ÓPIAS,�
�erviço iustaota'P(4r�eit�. '.

DO elcritório de perby Carlos
aDo, na Praça Lauro Müller, 251

.( •

I

. CANOINHAS· - S�nta Catarina

Ant,()nio Wil.óo Wiese - Ofi�ial
de Registro Civil do MUl!icípio
de Três _Barras, Comarca .f)e Ca·

no�nh88, Estado de Saota Cata.
, riDa.

Faz i 8�ber que pretendem casar:

eIRENEU
eJANETE
SANTOS,.

Ele, na·toral do Es do do Paraná,
nascido

em�D
nio Olioto no dia'

:5 de feverei . 'de 1949, óp�rário,
solteiro, d miciliade e residente
neste iP6nicípio, filho de Fran
cisco Coxbela e de Rosalina 1

Se ontek Coxhelã; ela natural
.'

ste E,tado, nascida em Salseiro.
Mun; dá Canoinha9. Ílo dia 29
de abril de 1955, dom,éatica, soF
teira, domic'iliada e residente
neste Município, fIlha d. Herme·
lioá doa ,Saot08 e. de Alciada
Farias.' "-..

, I ._

Apresenteram 09. documentos
exigidos pelo C6digo Civil, art.
180. Se alguém tiver c�)Dhec.imen.
to de existir algum impedimento
legal, acuse-o' para fios de direito.
-,

" "

Preaidente da FeDU, acad� Audi
Luiz Vieira, qu� este' campeooato
visa dar maior estímulo aós nOIl'

sos atletu, qu'! participarão dos
XXVI.° JOGOS UNIVERSITA.
RIOS BRASILEIROS, a reali
zar-s8 em . Maceió,' Alegou. de
18

.

a 29/07/75.' e· para tanto,'
ficam convocados '�,8 seguintes

DrêJ. :Zoé Walkyria Natividade Se'l'eme
, I· _ Clt,urglA Dentlsta

c I c- ÓOS589159/DBP
Clfnica dentária de senhoras e crianças.

,

.Es,pecialização em Odootopediatria.
Hora ntarcada

. I " \�
Praça LaÚI'O :Müller, 494 - FODe, 369

«SEBASTIÃO DOS SANTOS
LIMA:. com «AMELIA, PILCH·
BISKh

Três Barraa, 14 de meio de 1975

ANTONIO WILSON WIESE
OficieI

modernÍssilÍla.

,Ele, oatural deste Estado nascid
em Canoiohas no dia 03 de e·

, tembro de 1952, operário;'s eira,
• domiciliado e resideote n ste mu

,nidpio, filho de Ao nio do�
Saotos Lima Filho de Maria
Bueoo Lima; ela aturai deste
Estado, nascida m Monb! Cal_:
te lo no dia 30 e março de 1958.
domhtica; teira, residente e

domiciliada' este muoicípio,' filha
de Teod o Piléhbi�ki e Julia

'

Malach ski Pilchbiski.

, .,'. ,I, ,"",_,',,','[, ",
" '., ( '..".

•

�Q&1Q�Q�!iU'a'�;�!i1'�QQ'�QQQ�QQ�Q�QQQQQQQQ�,Q,&1�&1�Q�Q!i1QraQQ�'QQQ�§1Q&1!.1QfaQQ�,g��ae "D �.'
'

Q 'maior show' de novidad,s está na DENE.�AR .

,'aD,

I, E:',/ 1
'

Copàs Fórmicas Aquecedo�ês a Gj,�_:"P9r.c.�!��: ��ixela8 I
�,,'N, g 'Faqueiros, � TV, a cor����fttgêfadores'·,-:;. Radioíh:�'Jl�lógi()s' �
� E \"�. EM PREÇOSy,�E-erÃÍS' EM HO,MEN.A(�EM /, AO ,MEs 'DAS' NOIVAS ,mce

L
É V:DC� ainda tem 2.4 meses para pag/a,r. mm 's .

U·.m' T Não p'er,ca. as sup'er ofertas, - 'veia, .compre e confirm&,�, mI A .�, DENELAR - COM. DE ELETRO', 'OOMÉSTICOS LTDA.
{

m
'�J R' �.

.
.

RUA V1DAL RAMOS 906 f'ONE 185'
.'

, . . m
fjEjfji!jai;i�i!ifjt;jBi;i��rJrJt;jfjrlfjfjrl�a�arJt;jt;i�rJai:jalJfjf!ji!i�l!\rJEj�l;jfjlj�ri�aEjeir.ir.iEJEifjt;ji!il.U;trJ�fj
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"

Inst. Brasile�ro de Des'envolvimento Flores,tal

�I

Adquira
'-

-, "
\

seu
) "

""'-

e '·m��'

Aten�lo senhores
,contribuintes de I (M
A Exatoria Estaliual de Ca

noinhas avisa aos, senhores
contribuintes, que eonfornre
Decreto N/SEF-29-04-75 n.o 231,
publicado 'no Diário Oficial \ n.?
10.227, de 5-5-75, ficam obriga
dos à aPr:E!sentação da Guia de
lnformaçAo e Apuração de IeM,
08 eontríbuíntes cujo faturamen
to anual seja superior a 14.000
,(quatorze mil) vezes o valor do
maior salário mínimo mensal

vigente _. no Estado, sendo de
ciclo anual para os demais.

"} ,

No primeiro caso, o .prezo
para entrega encerra no último
dia da quinzena subsequente ao

período a 'que, se referir; no

segundo, até o último dia do mês
de fevereiro do exercício segutá
te,

.

sendo obrigatória a apresen-
'

tação na Exatorta' Estadual, en:

duas via.:
'

, Ex,toria Estadual, de Canoi
nhes, 16 de maio de 1975.

Adêlcio José, da Cunha'
Escrivão em exercido

Vende-sé

\

1

Erlita

lãs
r,

�
,

Ca'sa

'Fotocópias?
Em apenas 10 segundos, vo _, _,

TOCÓ.
PIAS, d. ,�

-

$(- '·-docum.ênto, jornais ou

li
,

' no' C A R T Ó fti O
,

D' 9 R E G IS T,R O
'

C I V I L d.cNEREIDA 'C. CORTE, no edifício
do FORU'M dest,a' cidade.

,Arteferro 'ni�uc� lt�a.
�,

)

artefatos de

portõJ9s e

�'
Rua Expedicionários ,Cam�o d'Agua ,Verde

Delegacia Eltadual de Santa Catarina .I

PORTARIA, N. 154�5�P ..

o,' Presidente do JIstitnto Brasileiro deiDestnvolvimento
FI.�est.l, no uso das atrtbuíçõee que lhe confer,' o ínctso H� do
artigo 23, do Regimento aprovado pelo Dec7!:0

11.· 62.018, de
29 �e !ieozembro de 1967, e tendo em vista u i:U�pósto nas Reso
luçoes n.s 63 e 69 de 23.09-70 e, 01-07:� 1, respectivamente,
baixadas pelo Con�elho Naçional de Comérc� Exterlor (C0:NCEX).

, \

Considerandn a 'recomendação dalComissão Coordenado
ra das Exportações de Er,va-Mate (CE MATE), aprtlvada em
reuníão de 10·03-75, visando 8 melhor ..'emuneràçio ao produtor,
b�m como a melhor rentabilidade dos p"odl1tos agricolas extrativos,

R E-S ° L É:
'

\ I

,
'
Art. 1.· - Estabelecer, par,' a colheíta de erva mete;

8afra 1975, os períodos de (H' de fabril a 30 de setembro no
( .

' ,
, Estado do Rio qr�nde do Sul, e/de 01 de maio a 30 de se�e,m-
bro, nos Estados de Sant .. catr.lna e 'do Paraná.

,
'

Art. 2.° - 'Fixar os s�guíntes p'reços mínir�os �arà 88
vendas ,de, ,erva-mate, sa�ra 1/975, dos produtos aos\ induatri.is:

2.1 Rio Grande do .Sul
Cancheada, peQi!ir8 4,50 mm, com até 25% (Vinte e

cin�o po� cen�6) de) pauzinho�, Cr$ 1,50 (um cruzeiro
)e cíncoenta �pntavos), por quilo;

2.2 Santa. CatarIná e Paraná
)

,

Canchl!8d�/:Ct$
\

1,60 (u� cruzeiro e sessenta centavos),
I por qutlo,' posto em Mafra ou Curitiba. Nail demais

\_/ localidadés, prevalece esse mesmo preço, deduztdes as

despesa," de I transporf@ entre os locaís de aquisição e Vende-se 'um terreno"n8 rua
uma I d/ás cidades antes nOJIlinadas.'

,
Frei Menandro' Kamps a' dues

2.3 Mato/Grosso quadras' da Igreja Matriz. Os
\

CaD9'heada, tipo MS 1, Cr$ 1,30 tum oruzelrn e trinta Interessados deverão' dirigir-se

c@n/fsvos),porquilo,postoPonta-Porã.,-a Empresa Industrial e Comer
daI' Fuck S.A.

'

Art. �� .. Fica liberado o contingente i�icial para expor-,
tação de erva-mate beneficiada, destinada ào mercado chileno,
relativa ao f.e semestre do ano ervateírc 74/75, DO montante �e
5.000.000 (9inéo milhões) de quilos, para distribuição entre os

participan�es do rateio de acordo com o critério estabelecido no

anexo\ I �â portaria n.· 173-DEM, de 26�07-74, deste, Instituto.,
Árt. 4.0 - Esta, Portarià entra :em vigor nesta data, revó

gadas 8� disposições em contrârto,
,

, ,'j, I B�asUia, 15 de abril de 1975.

PAULO AZEVEDO BERUTTI
Presidente

, ATENCÃO'
Ve�de-se um terreno com' 6

alqueires de terra de .culturs,
.com água potável, uma estufa'
completa, localizado na Bairro
Aparecida, a 3 km 'do centro
da Cidade.
Preço de ocasilo.

'

. Os interes�ados deve/Ao I tra-
"i"-

tar com o sr. Francisco França,
Da Prefeitura �Municipal.

v, ' ,
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I Mi�uMrocn�iat Comércio �e Veículos.,
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Ano XXVIII - Canoinb•• (sq. 24 de maio de 1975 N.· 1321

,«Antonio

focalizando» ...

� realmente ridículo certas coisa! que vemos na televi
são. No último domingo, no programa, Silvio Santos,' nUm.l/de
seus .quadros em que participam untversttártos e artistas, o ani
mador fez 8 seguínte pergunta: Em que museu está a cama On
de morreu Tiradentes? ijesposta unâmine: Museu do Ipiranga,
Museu Hístôrtco, etc. Meus caros leitores: vocês sabem, onde -está
a cama? Poderiam dizer-me? Solicito encarecidamente que me

informem, pois fiquei numa dúvidà tremenda. Já não sei se foi
na FORCA, ou se !oi na cama, que Tiradentes tregicamente
veio 8 fa,lecer.

'

x _'x - 1·',- X'

Foi inaugurado no último dia - 17. o prêdío pertencente
ao s!" Pedro Sauchuk - popular Shell - que em suas, dependên
cias inferiores foi reservada para um bem montado Bar, e na

superior para residência.

x x--x,-x

O Prefeito M�nicipal, sr. José Felic'io de Souza, deverá
dentro em breve proceder a total r,efonnulação ,da iluminação

/

pública' na cidade, pois a que ora exi�tê já se demonstra ínefl-
, ciente. ·Foi àdquirida também uma fábrica de lajotas, para / o

calçamento de ruas, sendo que a primeira a receber tal beneficio
será a Av. Santa Catarina. Aqui também há progresso e

desenvolvimento.
X-,lX-X-X

Amanhi por vqlta da 1:00 hora vocês poderão observar
um eclipse total da lua. O mesmo se prolongará até sprcxíma
damente 4:00 horas. De madrugsde, é claro. Não é brincadeira, não.

x�- x - x - X

Também amanhã às onze horas, o Grande Prêmio da
Bélgica, no Círculto de Zolder, vál�da pelo Campeonato Mund!al
de Fôrmula 1. Será transmitida pela televisão. Emerson FiUipaldi
'está em primeiro COIL '21 pontos, seguido de/ outro brasileiro
.; José .Cerlos Pace - com .16, pontos.

/

x·- x - x - X
\

,

A muníeípalídade tresbarrense no íntuíto de proceder
melhoramentos na cidade, pintou o muro que circunda 8 Escola
Básica Ge�eral Osório, e o Parque Municipal. Diversos melhora
meatos estão na pauta do Prefeito Municipal, trazendo em con

sequência benefícíos enormes a coletividade.

x-x;...;. x-x

�tençíio, leitores!' Vila devagar, gente, devagar.', Vocês I
querem derrubar a gente? A mim? Meu negócio sempre foi ou
tro. Não sei lidar com essas cartas que estio chegando. Obrigado
leitores.

\

Recebi novamente ·convites para escrever' em oUtl'09 jor
nais. Infelizmente não posso fllzê-Io. Em primeiro lugar me falta

, .0 tempO' ,necessário, e em seguado já me. comprometi em dar
exclusividade,80 nosso cCorreio dá Norte». Qual será o motivo
'de receber tantos cOIÍvitefí? Bem, deixa pera Je!

\ -

x-x-x-x

"é,om o eclipse lunatu com a co�rida automobilbtica, com

futebol, enfim com tudo que traz rdegria, 'desejo um bom sábado
e um bom domingo, aos\' leitores, e até a pró:x:ima. Tê logo gente..

I, I

- \

_._
• NOTAS

,
ESPARSAS _ ...

•

Canoinhenses na Europa, dr.
Hilton Bítzmann e IIrs. Moacyr
de Paula e Silva e Frederrêo,
Kolher Filho - Ico. Embarcaram
4.8 feira última e dia 28 esta
rão 'na F1!ica Internaelonal . de
Hannover.

X X x

Falando na Europa, retornou
do velho mundoo jovem indus
trisl Oldemar Mussi Filho, onde.
passou a SUa lU9 de mel.

x X'X

Projeto de Lei oriundo do
Poder Executivo vai subir a

I Câmara Municipsl obje.tivandd
isentar do imposto predíal e

territorial todos os operários
padrão do município, numa ini
ciativa das mais elogiáveis.

x x :x:

Mai& uma indústria 'deverá
Iustaler-se no bairro: indUstrial

,

n.? 2, 00 Campo da Agua Ver
de. Demarchea· nesse sentido
estão sendo mantidas com o

Prefeito, IIr. Alfredo de Oliver
ra Garcindo.

x 'x x

O sr. Olim�io Murara e filhos,
instalando um moderno Posto
de Gasolíne, na esquina das
-ruas CeI. Albuquerque e. Wolf
Filho.

x x x

O Diretório Municipal da
ARENA, sob a Presidência do

advogado dr. Saulo Carvalho,
reuniu-se ,4,8 feira última, no

recinto de nossa colênda Câ
mara Municipal, abordando as

suntos . partidáriós com vis'tas
ao próximo pleito.

a' participação de. 18 agrônomos
-

oriundos dos Estados centro-sul,
iniciado 2.8 feira e encerrado
ontem.

x x x

Srta. Emilia, filha do Empre-'
sério agrícola Massatomo Mu
ra�ami, na Holanda, aperfei-'
çoando seus conhecimentos no

cultivo e comércio de batata.
x x x

O Vice.Prefeito, dr. Paulo
Eduardo Rocha 'Faria, esteve em

Florianópolis, a serviço do Co
légio Agrícola Vidal Ramos."

x x
l
X

j Amanhil, .

na Hípica Budant,
apresentação de touradas, por
profissional mexicano, numa

promocão em beneficio do

Hospital Santa Cruz.
x x x

No amistoso' futebolístico de

domingo último em �arcilio
Dias, reunindo pequeno público,
o SAo Bernardo não foi além
de um empate de 2 8 2 com
o Pery Mafrense.

Estiveram em Paraoagué no

último fim de semana, partlcí
pando de mais um Cursllho os

canoinhenses srs.: Avelino Go
mes da Vale, Ervino' TremeI,
Guido Fuck, Miguel Markiw e;

Julio Wendt.
x x x

A firma Coral Empreendi
mentos e Participsções Ltda.,
responsável pela construção do
CANOINHAS PALACE HO
'l'EL, na Praça dr.

/ Osvaldo,
Oliveira, acaba de obter o seu

registro no Conselho Nacional
de Turismo: sob o n.O S61/Se.

,
,x IX, X

O casal Benito Gastla Bastos
e sra. Haydê Fernandes Bastos,
residente na cspítal paulista,
comemorará dia 27, 3.· feiria
próxima, Bodas de Prata de
felri consôrcío, pelo que, ante

eipsmos cumprimentos.
"

x x x

O AGIPLAN realizou o seu

terceiro ',curso de aperfeiçoa
mente, treinamento e multipli
cação de batata-aemente, com

-
-

\ .

CONVI.TE -
,..

A PIA UNIÃO
\ DE SANTO ANTONIO, convld'a

a todos pata' a tradicionàl Trezena, na Matriz Cristo Rei
do dia 1.0 a 13 de junho .. Dia � 14, haverá barraquínha
com quentão, pinhão, doces· e salgadinhos no Pavilhão
da Igreja. A renda será em benefício do Asilo Dr. Malucelli.

·Pelo comparecimento, antecipamos,
nossos agradecimentos, te

A DIRETORIA

Inquéritp' ap,onta- quem teve

apoio eleitoral' 'comunista
Deu entrada ontem na 2.& Audi

toria de Guerra, procedente . do
DOPS. i novo inquérito sobre' as'
atívídades do Partido Comunista
Brasileiro, relatando a entrada no
Pais de 'dinheiro do Exterior para
sustentação de atividades clandes
tinas do PCB.' O

.

dinheiro; segundo
se apurou, ehegasa ao Brasil em

dólares, que militantes do, partido
iam bUS,ruIor na Argentina.
fI O relatório do inquérito destaca
as deelaraeões e. as atividades do
ex-deputado IederalMarco Antonio
Tavares Coelho, que esclareceu o'
apolo do PCB' ao MDB nas eleições
de 15 de novembro de i974, afirman
do que em São Paulo foram apoia
dos para a'Câmara Federal: M.arcelo
Gato, 1 Guaçu Piteri e

- Frederico
Brandão; ,para a Assembléia Legis
lativa: Alberto Goldman e Nelson
Fabiano.

'

)

Outro ,indiciado, Rodolfo Guilher
me Peano, déclarou no inquérito
que os candidatos à Assembléia
Legislativa de São Paulo apoiados
pelo PGB eram Alber,to Goldman e .

Airton Soares.

Diz o relatório que, no panorama
nacional, Marco Antonio Tavares
Coelho esclareceu em seu interro·
gatório que na Guanabara o PCB
apoiou Danton Jobin para o Senado,
Lisâneas Maciel e Jorge Moura,

grande ,soma em dólares para ser
usada pelo PCB; Jarbas da Rocha
Santos, que em 1964, foi indicado
no IPM dos Metalúrgicos do Rio,
sendo condenado, fi revelia, a 2
anos e 2 meses de reclusão. e em
São Paulo passou a usar a ídentída
de falsa de Manuel dos Santos;
José ArHnathéa Coradello Lima, que
adotou a, falsa identidade de José
Carvalho de Lima, montou a firma
USIPREC (Estrada de Campo Limpo,
!..567), destinada a levantamentç de
fundos- para o partido e viajpu para
a Rússia, onde frequento'u um curso
de capacitação politica por dois anos.
Além destes, cujas prisões pre

ventivas foram 'solicitadas, estão
indiciados no inquérito: Rodolfo
Guilherme Peano, Antonio Bella
Martine, Pedro Dias da Motta, José

Foi pedida a prisão preventiva Fernandes da Silva Neto,' Haziel
de: José Píres, segundo, tesoureiro SaUas Navarro, Cl'istobal Ros Dias,
do Sindicato dos Condutores de '. Dante Ancona Lopes, Milton{ coeiho
Veiculos Rodoviárias e' Anexos de da. Graça, AbeJa,rdo Andrade Cami
São Pau!o, 08asco e Itapecirica da ,nha Barros, Paulo de Mello Bastos,
Serra e membro do Comitê de Trans- Hélio Hilário da Silva,' Conceição
portes do PCB; Écio Rosseto: presi-' Aparecida Abrá.nche� 40s Santos,
dente Ido Sindicato das Indústrias ,Carlos Alberto Corrêa Uma, José <,

de Fiação e Tecelagem de São Paulo, Mário Taques Bittencourt, uma vez
e que segundo o. relatório, tinha que seus envo'tyimentos não, justifi
atividades comunistas (lesde 1965. cam - segundo o inquérito - tal
sempre na área das indústrias téx- medida e'-Poderão., aguardar em

teis; Ruth 8i1nis, tradutora do. PGB liberdade o pronunciamento da
desde �967 e que em '1974, Viajou Justiça ,Militar.
para a Argentina de onde trouxe ,. U. H. de 25/4

para a Câlliara Federal, bem como
Edson Khalr e Délio Santos, para
a Assembléia Legislativa; em Minas
Gerais, Itamar Franco para o Senado
e MlI.rcos Tifo para a Câmara Fe-.
deral; em Pernambuco: Marcos Frei
re para o Senado, Fernando Lira:
Jarbas Vasconcelos e Sérgio Murilo
para a Câmara Federal, e Marcos
Cunha para' a Assembléia Legislati
va; no Estado do RiO, Roberto Sa
turnino Braga para o Senado, Wel
Iíngton Moreira Franco para a,
Câmara e Alves de Brito para a
Assembléia Legislativa; no ,Rio Gran
de do Sul, Paulo Brossard para o
Senado" e Pinheiro Machado·· para a

Câmara; e em outros Estados disse
Ignorar os nomes. dos candidatos
prestigIados pelo PCB.

" ,.
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i� Pne�s 'de todos os? tipos. medidas e' ta,m�nhc�!-�óriíóveis. utilitários. cáminhões e tratores

'�:,F.m E_NCERA,D�S LOC()MOTI�-ãríí lonas de fios 8. 9' e 10 de todos os tamanhos.,
�I.. Merhy Seleme lhe

J

o_fereca-al1(cÍa ás melhores vantagens em suas compras a Yist� ou, a prazo., '- \ '
.•.

m/. �H�COMPROVAR I' o 'seu din�eiro '"ale mais em III
'� '-MÍRHY SELEME & (IA.' ,LTDA. ..�• • • .� .

. 'I' •••

·\.�.Rua Pau.la Perei�a, 73�. - Fo�es 365 e.366 ___; .Canoi.�ha8 -
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