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BNU AUTORIZA
's�AQ�E :DO -FGTS

Rio (AJB) - Os titulares do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), após cinco anos de opção, poderão utilizar suas

contas para amortização' ou liqüidação do financiamento concedi
do para casa própria junto aos agentes do Sistema Financéiro
da �abitação (SFH) e, a partir deste primeiro saque, sempre que
sua conta do FGTS atinja a .30 vezes a prestação da época do
último seque.

'

PRESTAÇÕES �M DIA
A decisão foi edotada dia 27 em resolução do Conselho

de Administração do Banco Nacional da Habitação.
A centa d(X_FGTS poderá, também, ser utilizada para o

pagamento da poupança exigida na aquisição da casa próprla,
cuja, construção foi financiada pelo SFH. desde que o valor dp

.

fínancíamento junto com o saldo do FGTS, não ultrapasse a :i
mil e 500 Upç (C_!$ 392 mil). Com isso, o FGTS pode ser em

pregado para saldar a cota do terreno correspondente ao imóvel.
A utilização do saldo dos depósitós do FGTS, no entanto,

só poderá ser efetuada por parte dos que estiverem com sya8
prestações em dia para com o sistema ,financeiro da habitação.
QUllndo uma bmilia desejar comprar um imóvel fina.a'ciado pelo
SFH todós os seus membros (cumprtdas es exigências) poderão

.. sacar seus recursos depositados no FGTS, I desde que fiquem
coobrjgados pelo. pagamento do imóvel.
\, "

\

No caso de simples amortização. parcial de um financia-
mento 'já em andamento o lançamento do FGTS servirá para a

redução propçrcíonal do v@lor da prestação, mantendo-se inalte
rado Q prazo remanescente d"o financiamento. Quando o valor
da conta for suficiente para a Iíquídação

'

do saldo devédor não
será oeces,sário respeítsr-se o limite mínimo de 30 veze.s o válor
da prestação à época da última utilização do saldo do FGTS.,-

Para os compradores' de imóveis fina�ciados pelo'Sistema
Financeiro da HIibitação, os saques dos s�ldos acumulados do
FGTS, torará importantes vantagens tanto em relação à redução
do valor das prestações quanto ao prazo de amo�tização do
financiamento.

EXEMPLOS
Técnicos do BNH apontaram dois exemplos de utilização

-,
dos saldos do FGTS para aquisição de imóveis financiados pelo
SFH. No 1.0 caso, trata-se de um financiamento de Cr$ 35,246,50,
contratado em janeiro deste ano pelo pl'8Z0 de 25 anos e com

. ,juros de 2,9% ao ano pelo sistema de am'iutização constante/pla-
no de equívelêncla s,.larial (SAÇ/PES).

_

A renda familiar �xigida seria de Cr$ 1.065,25, com a

prestação inicial, de Cr$ 230,72' correspondendo 821,7%, Utilizan
do-se conjuntamente o FGTS e os' beneficios do Decreto- Léi 1.358
(abatimento, de 10% da� p(�stações pagas no ano anterior) ao fim
de cinco aDOS a prestação terá se reduzido para Cr$ 195,31, isto
é, 16,9% da renda familiar. Persistindo o emprego conjunto dos
dois mecanismos, em fevereiro de 1991 o valor da prestação serâ
de' Cr $ 18,30, enquanto o fiD8Dciameento será liqüidado .no mês
seguinte (oít» anos antes do prazo inicial).

. I No outro exeFIlplo (um financiamento de
o

Cr$ 10.8.882,50)
também pelo prezo de 25 anos, com juros de 9,1% ao ano e pelo
plano SAC/PES, a renda ,familiar exigida para • 1 a prestação é
de Cr$ 1.263,71. Empregando-se o FGTS e o Decreto-Lei 1.358
este' empréstimo será liqüidado em março de 1989, sendo que em
fevereir6 o valor da prestsçilo terá caído para Cr$ 96,29. Neste
exemplo a amortização do empréstimo inicial ocorre 10..5 anos antes.

Clube de Canoinhas
,

,·Rotary
A CASA DA AMIZADE, conforme programado, no dia

17 do corrente, levou a efeito 8 noitada ertistico-cultural, com
sorteio de prêmios, em benefício do Hospital Sta .. Cruz, desta cidade.

Os salões do Clube Canoinhense tornaram-se pequenos
para abrigar a populaçãô, que acorreu em massa, numa demons
tração de apreço pela arte e de apoio nas cempenhas beneficentes., ..

Eis O resultado financeiro:
.

�

R E C E I T A,S:

Doações em dinheiro ,

_
'- Venda dEI ingressos
- Total das receitas r

DESPESAS:

,

Cr$ 2.400,00-
Cr$ 6500,00
Cr$ 10.90.0,00.

C, $ 1.0.00,00
Cr$ 500,{)0
c-s 250,00

- Um televisor Semp
Um aquecedor Prosdócimo
Um Grill automático
'Um liquidificador (doado)
Um cobertor de lã (doado) r

Um jogo, de roupa de cama (doado)
Um jogo de toalhas' de mesa (doado)
Talões para o sorteio Cr$ 58,0.0.
Limpeza salão Cr$ 237,00
Portaria

'

Cr$ 9o.,�0
Sub. total \ Cr$ _2.13Q,00
LUCRO LIQUIDO entregue ao Hospital S. C. Cr$ 8 765,0.0
Total Cr$ 10.90.0,00

•
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«Ceu límpido e, claro numa

manhã em· que o sol levantou-se
'mais cedo por causa da geada. A
vistava-se - tudo, até o sétimo

/

ceú ... »
Eis como o «Correio do Norte»
noticiava em suas próprias páginas o
seu aparecimento nas lides da im
prensa, no longínquo 29 de. maio de,
1947.

A pacata Canoínhas : de então,
com suas ruas retas, semi-desertas
ti barrentas, observava alguns garo
tos que apregoavam o novo órgão
da imprensa. O 'Diretor SILVIO
MAYER, o redator GUILHERME
VARELA e o gerente AGENOR
GOMES, postados no «Edifício Go
mes», à RU,a 'Vidal Ramos, aguarda
vam, nervosos e desconfia:ios, as

primeiras repercussões. ,Mas
-

o temor I

era vão, pois que o «Correio» desde
logo conquistou simpatias. <Díário,
da Tarde» (Florianópolis); «A Notí
cia» (Joinville) e «Barriga Verde»
(Canoinhas) são os primeiros' a sau-

_

dar a nossa vinda."Começa, então, a
caminhada que ainda hbje prossegue.

Os tempos são out�os. A vida
é tranquila,' os dias serenos, as noi-,
tes bucólicas. O povo como que
pasmado diante da liberdade real
que sobrevem ao negror ditatorial
com a Constituição que se votara
em 1946: As 'esperanças são enormes,
'a fé no Brasíl é inabalável. Termina-

I •

ra o pesadelo da.Grande 'Guerra.

Assim, colhendo aqui e acolá,
o sr. Francisco Langer põe à venda
o, seu rádio de cinco válvulas, «com

apenas dois anos de uso», más em

perfeito estado I -ds conservação, e

'anuncia em nossas páginas que os

ínteressados poderão procurá ..lo na

Piedade. Noticiamos co\n' pesar a

promoção do Juiz de Direito Dr;
.José do Patrocínio Gallottí e regis
tramos a posse do Dr. Belisário
Ramos da Costa. Verberamos os

buracos existentes na esquina do'
Hotel Scholze, manifestamo-nos
preocupados com a já. notada pre
sença de objetos voadores pão iden-
-tífícados (discos voadores), publicamos
a lista dos candidatos a, Vereadores
e também comentamos os .feítos do
ilústrado Oro J. Ferriche, especíalísta
em consertos de lábios leporinos e

outros defeitos menores ou maiores.
Sem esquecer, naturalmente, o avião
«Cancínhas» e as qualidades do
robusto e. moderno Ford 1946, à
venda nos estabelecimentos de Emi
liano Abrã» Seleme...

'

.
..... . �...

�------- '�
.
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. .

. canoinhense e de sua gente. Em
nossas páginas ·se registra boa par
cela da história desta comuna, da
qual alguns distritos se desgarraram.
para viver libertos como municípios
de hoje, mas cuja lígação . sentimen
tal e hitórica ainda nos prende. Ne
las se Inscrevem para sempre' os
grandes anseios e aspirações, muitos

,hpje realizados, outros'. ainda per
concretizar, Nossas grandes àlegrias,
as tristezas imensas,

.

as tensões' do
mundo, as crises, as euforias. A vida
de um povo destemido que sempre
acreditou- 'na própria capacidade de'
conduzir sua terra ao caminho do
progresso •

Vinte e oito anos. Tempo con

siderável para OI;! jovens; o' ontem

para 'os -mais idosos. E àquí ainda
estamos. Os tempos mudaram, o

mundo transformou-se, a vida é mo

vímentada, as distâncias se encurta
ram. A pacata Çanoínhas se torna
metrópole, a sua população cresce,
age e luta. Não hã tempo para' as
rodas, as pessoas. se sucedem nos

postos, tudo avança, altera-se, modi
fica-se. Mas o «Correio do Norte»
aqui está, com o mesmo formato e

o mesmo ideal de servir à causa de
um povo nobre e amigo que .nunca
lhe! negou apoio.

Houve, por certo momentos
difíceis. Não é fácil a luta da im
prensa interiorana. Tudo vencemos,
porém, com a força inabalável da
fé nesta terra; neste Estado e neste
País gigante." Acreditamos que nunca

desmerecemos os nossos objetivos
daInformar com segurança, combater
em prol do bem comum, educar
vara a vida em sociedade.

,

Agora
-

o . futuro. Indevassâveís
são os caminhos do mundo, a cada
dia mais complexos e eriçados' de
dificuldades. A 'aldeia eb, 'que se
tornou a Terra faz de todos nós um

partícipe do -caminho a trilhar no

porvir. Nossa decisão, entretanto, é
indestrutível. Com a experiência do
passado haveremos. de' seguir pelos
anos afora na eterna íatenção de

"

bem (servir.

Com esse propósito é que vol
vemos os' olhos ao 'passado. E" ao
terminar, queremos aqui Inscrever

nossa palavra de gratidão a todos,
I diretores, gerentes, redatores, fun
cionários, colaboradores, pelo apoio
que nunca .nos foi negado. E aos
leitores, em

.

particular,
..

alma e fim
de um jornal, o nosso imorredouro

. agradecimento e o nosso apelo para
que sempre conosco continuem.

V V
1975.

-
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A CASA DA AMIZADE vale-se !ta oportunidade para
agradecer a presença de todos, .e, em especíal, a

I colaboração da
Diretoria do Clube Oanotnhenée, .das phinistas, do maestro e
membros do Coral Canoinhense e das firmas: Esquadrias Santa
Cruz SIA, Plásticos Santa Cruz SIA, Indústria e Comércio Irmãos
Zugman SiA, Frigorffico Canoínhas SIA" Empresa Industrial e
Comercial Fuck SIA, Comércio e Indústria Schadeck. Ltda, Merhy
Seleme & Cia., Esquadrias São José Ltda., Masatomo Murakaói;
Livr,ria Zsguini, Sociedade Industrial e Comercíat Sicol SIA,
Casa Para Todos, Tokarski & Cia. Ltda., Casa Trevísaní, Lauro I

Gonça!ves, Impressora Ouro Vérde Ltda. e Denelar - Comércio
de Eletrodomésticos Ltd..' ",

Canoinhas SC, 27 de maio de

.

Vivemos o dia-a-dia da terra
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CORREIO DO NORTE 31-Q5-197,5 '\

M uni C i,P 'al de
,

Canoi'nhas
abertora/.'de ��al no loteamento' Rod�lfo Bollaof;

p -
,

Posto dó IBDF (convçnio); ,"
. nov!y"orre TV.canal 3; ,-;. ,

"

,

r��onltrução E.cola C�mpo dai Moças (Felipe Schmidt);
in.petoria do departamento de, caça, e pesca;'

" �' Ifuminação pública da rua EmiÍio Scholtz; ,

calçamento a paralelepípedo no Cemitério Municipal; ,ti' alargamento e conclu,ão roa Bento de' Lima (Ca�porevestímeato Serra do Lucindo,", j)! da Agua Verde; '\
revestimento �a !ocalidade de Imbuia (Bela V. do TQld�); alargamento roa México;
i1ominaçã� a mercúrio nal Praçal Lauro MlÍti�r e aquilição de um' trator de elteira 14.5ÓO kgl:Osvaldo de Oliveira;

aquieiçâo de ,uma pá carregadeira Michigen-mcdel« 55.S;'�rbo:ização dai mas da cidade �2.o aao); (Jante Capão, do Erval l Ma tão;eit8.Q.�ão dOI CUflOI do MOBRAL (convênio�; inltalação do Banco 'do livro (convênlo];
" 1

exten}ãQ",dol, lerviçol da CAFASG,(c��vênioD; ,iOltG18Çao do CUflO MOBRAL
I

CULTURAL (convênio); ,

inltalacão�G,u'ar:la.Urbana N,,;9tõ�Da (convên�o�; abertura "de ruaI loteamentoWatzko (Campq da Agua V.D; ,

calçamento a�8ralelepípedo do "pâtio da Prefeitura;
, abertura, de rua I iloteamento Pedro iAlvelL-Vieira;� -:

, � , " i1ominação pública Bairro Soilêgo;; ':
pavimentação a,�ca de ,?O'ze 9uadra.; / idem nR rua Alvioo Voigt (Campo' da 'Agua Verd�;revestimentc e.trad" de Válinhol Cdiítr. Felipe Scbmidt); aterro da ponte sobre'o -Rio Agua Verde (prolongamen-
inataleção de briia:l�"',em Valinhol" "(Diltr. Felipe to da rua Paula Pereira); ,

Sohmidtj ;
,,'. eltrada de Taquarizal (35 km�;)

,

iluminação pública/ do Diatr] 'Ge"de -Paula Peréira; muro de oedra na Praça Laura Muller;
l/,' '4.: iostalação

-

de britedor em Santa Leocádia;iluminação pública do Dietr, de Marcílio Diae (convênio);
" �.." abertura e ..Iargamento .de rua México entre ,ea rus ,de',tocameôto egrícole de 5%1 alqueireI;, "(2.0 ano);

,

Barlo do Rio Braoco até o Frigorífico;
conlervaç�o de eltrada. municipais co�nltrução de idem rua João AUage da rôa Emílio Scholze até a rua
novai pontel; pontilhõee e boeiroe com tu61>, "

I Bolívia;
ince.n�i!ol\ indultriail (doação �e im6veil); �'" idem rua Uruguai até'. 'rua João Allage;, ,

aqulllçao de \4 tratarei de elteara; «., ., Idem "rua Chile �ntre' a rua México até a rua Joilo AlIage;
cenatrúção de 1 (ums� ponte de concreto lobreoo rio"",- idem rua Pareguai entre a rU!l México até, a / rua I

V It I \ I
"<,

� \

'Agoa erde {prolongamento da roa Paola Pereira); " ,JolIo AlIage; ,
'

,

equiaição de dual (2) motonivelsdoree «Hubee-WarcQ»; Idem rua Bolívia até' a rua Roberto Eblke;
aquilição uma (1) Hetro-Eeeevadeiee <Pcclain»: ideoi"::'r,ua Argentina entre a rua JoãoJ Allage até a rua

recuperação de todàl a. máqui.nal rodoviárias; " Mé�ico;
recuperação de 2 caminhõel-.caçambal; idem rua "oamá; ,

pavlmeuteçãc aafaltica nal Praçal Laurol M,oHer e idem rua Emfl.�. Scho!ze en,
tre a; rua �ober,to, "Ehlke

OlValdo de Oliveira; até a�ua B.:rDardo ,018eo;
'computação de dadol I!letrônicol; idem, rQ� Toma!lchilz,entre a rua Roberto Ehlke até
'nova planta cadaatral; lO' 10team�n,Brandes;novo códig,o tributário Municipal;, _

idem rua Goatemala;c. "'-',
aterro no Rio da Areia d'e Cima (Oi.tr. Bela V. do Toldo); / ( idem rUa Hondural; """'''''

, reveit�me\nto da rua Alvino Voigt; idem rua Gil Costa; "�'&
reveltlmento da eltrada do Parado; idem rua Paul' Ritzmann; '"

I "\,, alargameoto da eltrada de Volta Grflnde {Oiltrito de idem rua Jorge Wegger ""
PauIs Pereira; J. idem rua Paul Harris; '\
alargamento e' pr�longaÓlecto rua E�Ii1io Scholtz; idem roa Alois Stueber;

, ',�
obeli.có' na Praça Lauro Moller (incentivo: ' idem rua Valdemiro O!s"o;
linalização da cidade "cl inltalação de lemáforol novo.; idem rua Henrique ZugmaDD;

, ibalizsção dOI logradourol públicol • ,acrílico; 'idem rUa Fr�derico Kohler; \....

aqoi.ição de 4 novoI camiobõe. caçambal;'
"

al.rg8Dlerito da r,ua São' JOlé,' e reveltimento;
abertura da rua Venezuela; , ,moro de (ledral na fachada do' Cemitério Municipa!;
abertura da rua Barão do Rio Branco (prolongamento)'; ponte de medeia Da divila Felipe Schmidt-Irioeópoli.;
variante Santa LeocádiB; -'

'

, -'baita na divi.a de Felipe Schrilidt cem o município de

conltruç,ão de doil matà-burroí em Anta. Gorda (extin. Paulo Frontin· Pr.;' ,-'"
/

,

ção de portõel); iluminação do"Salto da Agua Verde";
variante Paula Pereira à 'Anta Gorda;

,

abertora 'de rual n8 loteamento Maílaneiro (Campo
aterro e' reveltimento eltrada' Serra do Luciodo a da Agua Verdtl�;
Barra Ma"ola; id1!m loteamento Odilon Pazda (ÇaoÍpo da Agoa Verdé�;

", 'remoçãp e reconltroção de 23 cala. -Campo d'Agua 8b�rtura de roal, no loteamento Antonio Salomqn
Verde e cidade pa�a �Iargamento e abertura de rua.; (Alto dai Palmeira.,.

I

/

a.faltamento, retificação e drenagem do núcleo da �ri
COHA� �"

Hede de abaltecimento de
Eltado�;

-

\

alargam,eD�o e abertura' de novai ruaI

extenlão dI( iluminação pública;
conltruçãO do GinálÍo de Elportel;
continuação da p'avimentação alfáttica da, cidade;

) IAlbertora de caÓlIil de drenagem DO Campo d'AguaVerde;
pontel, de concreto' lobre.o Rio Agúa Verde (uma);
escola de. alvenerie em Barra Mania (Diltr., Ploheiroe):
esoole de alvenaria em Lageado (Dhtr. de Felipe Schmidt);
deetccamento 6grícola - prolsegui,mento;

.

reveetimento em Antá Gorda (Distr. Paula Pereira);'
laboratório de lemeotel de baJ,atal certifioades Cincent.);
conltrução do Canoinhal Pslace Hotel (Incentivo);
eonseevecão da. rodovías municipaie;

,
"

coo.troção da garagem da Prefeitora;
êon�trução da fábrica de tu'bol de, 1,50;

.

-reveetimento e alargamento da Colônia Ouro Verde '

.

CDiltrito de ,Beía Vilta do Toldo�;
�'

il'uminação ,Pública rua México;
aterro ponte rio Agua Verde �prolongamen. C�etano Coets):

,
alargamento e revestimentu eltrada 'V�Iinho.-Bonetés;
alargamento 'e abertura de novai roa. Campo da Agua

, Verde. '

'

" '.
.

- '

alargamento e reveltimento do bairro Piedade; ,ti
,

alargaaiiento e, rev,eltimento em Rio Bonit� �Di.tr.
Bela Vida do Toldo;

� //
polto de inleminação 'artificial; '.(i

� ,i
po.t� de carrapatecida; ,I'

/'
rede telefônica lobterrâoea· DDD (conJ�oio);
alargamento da eltrada Par8do/M�lão.i
alargamento da, eatrada da Fartura; i
abertura da lUa, AI{redo Mayar; /'1
conltnição da Eltação Rodoviár,i{; ,

ilumioação no loteamento Malí�neiro:
iluminação no loteamento A�lonio Salomon;
iIuminaçã� do pe�ímetro .,gurbsn? da cidade; ,,�.
pavimentaçã� da roa flfoquel de Caxiu • éxtsnsão 2 '

Kml, até o Alto dai palmeira.;
.

eletrifieaçilo róral S�It'ito - Caraguatá e Fartura;
,�

pavimentação adáJlica rOI Roberto Etke até Annida
Senalior Ivo d'AIi}'uino; \

conltroção de-"ma Praça" Da rua Major Vieira
bifurcaçãoj-J'm

-

a eltrada Dop.a FraDci.ca

cOill,tro� eltrada Tamanduá (3 km.);
con.troção eltrada Serra do. Borge••

I
'

)' ,

FOTÓCÓPIAS XEf\OX
\

Serviço

I

e,critó�io de Derby Carlos
na Praça Lau ...o Müller, 251

Procure o

Ulhm

ANOINHAS - ,Sa.ota Catarina

\ /

No Departamento de Veiculos Usados
de MERHY SELE�E & elA. LTOA., vbcê
encontrará revisados pára

I, _
Marca Ano

Dodge Oran CouPê 1973.
Dodge Dart «SE,.

,

1972
Chev,olet Opala 4. portas ". 1972
Caminhão Mercedes-8enz 14/1 1968
Caminhão rora Diesel glÍruk 1970
Dodge 1800 G,an Lux )

1973
,

Dodge 1800 couPê b
.

ico 1975

Temos para v "é, um plano especial d.
,financiamento. Ve a conhecê-lo.

, (

EME & 'elA. LTDA.
,Revended Autorizado Chrysler, do Brasil S.A.

-Rua Paula P�relra, __735 - Fones: 365 e 3661Canolnhas
' Santa Catarina,

I

,

Obras '�Coriclúidas

"

\,/R�egis�tr� ,Civil

EDITAL_'
,

lãs' P i nJlmn
/'

,)

'I'
0/

Caiá Erlita

Leopoldo Per.eira, Ofi do
Registro Oivil de ,Bela iat. do
Toldo - CaDoiobal- se, ez, Ilber
que preteodem casar- : ,JOÃO
DE LIMA com MA IA GLE
VINSKI, brasileiros,
turais\ deste Es,tado,
nascidi) em Imbuia aOI 05 de
junho de 1953, fil o dI') AdlIo de
Lima e Olinda rtz de Lima.
ehl doméstica. na ida em Pinhei.
rOI, relidente Rio Bonito,
nascida aos 09 \

janeiro de 1953,
filha de Leo rdo Glevinski e

I Sebilia SeDch i GI=vin8ki.

Se aJgué �o�ber de algÍ1�
impediment legal oponha.o na; IMPRESSOS,forma da 1 •

Bela Vi ta do Toldo. 21 de
maio de ]5.

LE OLOO PEREIRA'. ,"

Ofic ai do Registro Civil IMPRESSORA 'OURO VERDE ,LTOA.
,

'

'

') i ' ',I"' �
,

'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
. "'.

I Participe do :crescimento 'de SUl cidade pagando' I'o

I em,
I
dia seus IM PiO 5TOS/I

! Prefeitura unicipal de Canom I
••II.U••••••••III•••••••••••••II&II•••••••••

uma ou mai. côre.)

e pe'rfeito

IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ano XXIX

«Antonio Wilson

focalizando» ...

Movlmentaç6o' PolUlca
. 'f

:E notória a movimentação política em Três Barras, tanto
da Arena como do MDB. Os dois partidos estão, cada um por
si trabalhando de' cmangas arregaçadan 'no sentido de. arregi
mentarem

.

filiações partid�rias. :E bom sínal., Me causou espanto,
/

o fato .de gente qualificada em todos os �êrmos como 'Arenistas,
terem se fUiado no MDB. Não 10U· contrário a .que o MDB' con
siga elementos para serem filiados, no' entanto, 'ceitas pessoas
estio virando a 'ccasacu. O. que pretendem esses elementos?
Aproveitarem-se dá sit�açio atual? Çúidado, que vocês podem

. estar entrando num barco' errado. De qualquer, form., o trabalho
,de filiaçõ,es partidárias encetada! pelo Deputado do MDB, Acácio
Pereira causou pelo que observei um bom resultado. O' referido
deputado esteve em Tres Baarra" no último 'domingo. ,

Aniversário... , ,
'

Dia, 28 úl�imô, comemorou idade nova, o
I cidadêc GE

BRAEL BOIlLOS EL-KOUBA. Ao «Gabriel. os nOS80S sinceros

cumprtmentoa e, votos de muitos anos de VIda.
/

'

\
O E$porte, Cadê? ••

Não pOSRO concordar que o esporte tresbarrense, que
tantes glórias proporcionou, esteja hoje na situação em que se

encontra. C.ompl@tamente sbendonado. Inclusive, ouvíeertoe comen-
'

tários de que o, REAL F. C. pretende disputar o Campeonato da

Liga Esportiva Canoinpense, co'm o nome do tr,adicional e cvelhi
nhoa .TR€S' BARRAS S.C. Se for concretizada tal atitude' por
parte dos dirigentes tresbàrrenses, nesse sentido, desde já coloco
me contrariamente. Se hã uma equipe que. deve disputar oDsm
peonato de Caboinha8, é o Três Barrai S,O. Vamo8, fazer alguma
coisa para que sej� o TREs BARRAS 5,C"a disputar tal cam

peonato, e desde já coloco-me a disposição, para qualquer cola-

boraçâo que se faça necessárja. \
(

'"
\. '.

Nesse mundo acontece 'cada uma!•.•
·

"

Mickey Mouse foi o fevofito candidato .escoíhído numa

votaçio em COMÃL COUN'i'Y, Texas, para um impórtante cargo
de juiz. Os mesários ficaram Indiguadíeaímoe fi! se recusaram •

contar os votos dando como desculpa um técníco artigo de let
local: cMr. Moule não é e nunca fol residente �e CemaI CCilunty

, por 8eis meses' como exige 8 lei para qualquer candidato, a este
.

cargo» declaram os senhores muito indignados. «Além' do mais,
,

Mickt>y Mo,us!! é um idiota, lunático, menor, e muito passivei ..
mente um imperdoável criminoso, e o que é mais importante é
que, de qualquer forma pelas leis do Estado do Texas, é inelegivel':
para tio antigo e respeitado cargos. E fogo gente". !

Destaque�••
,

Um jovem vem se destacando' enormemente ,na cidade,
por luas qualidades. Trata-se de FELIX OAMASO DA SILVEIRA. '

Possui�or de uma jovi.lial,idade e cordialidade" Para com' todos,
merece realmente tal de "taque.

,
, I

"Dica de Disco•••
'-. FOREVER' ...:... Os Pholhas. :E um disco que quando lançado
não

� conseguiu fazE'!r ,o sú�esso que se esperava, no entanto' agora
destaca-se a música FOREVER título de disco. Podem, comprar
q�e, é bom.

'

, . ,
.,

.

CINE /JUBILEU
o lançador de

-

'resenta:

.... '.

_. a programar
--------

0,15 hora.'

ORA DAS ,GRADES

S' ado, dia 7. à. 2Q,1S horas - programa duplo
1.° filme: 'Rajada ao Amanhecer

� ,

2.° f : Uma Pantera. n� minha cama

Domingo, dia 08 • eml matinê lui 14,00 horas

Rajada ao Amanhecer

,--_ ,

PrefeUora ... Iunicipal de Canoinbas
Concurso, de,CaQastrador de lnióv"is Rurais e,
"Secretário da Junta" de Alistamen,o Militar
ALFREDO DE OLIVEIRA GARClNpO; Prefeito Municlpill de Canoi

nhas, Istado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber que:
De 31/5/75 a 30/6/75, estarão abertas na Preteítura MuniCipal de Oa-

noínhas à rua Vidal Ramos. n. 632, de segunda á sexta feira, no horário
das 8,30 8,S 12,00 e das 13,30 as ] 6.UO horas, as inscrições para o concurso
de Cadastrador de Imóveis Rôrals e, Secretário da JUnta de Alistamento
Militar, a realizar-se no dia, 02/7/75 na Sede da Prefeitura Municipal, com
Início previsto para as 9,00 horas. '

A inscrição deverá ser -solícítada pelo eandídato (vedada a partici
pação de intermediário) e será deferida àquele que munido de, doeu
mento de Identidade satisfaça as demais eondíções exigidas pelo Decreto

. 22/75 de 26 de maio, de 1975. 7, '

Será seleci(Ínado aquele que:
Nas provas eliminatórias de Conhecimentos' do' Siste_,ma de Manu

tençã de, Cadastro. e Tributação do Incra" e, Oonhectmentos Gerais,
obtiver nota minima de cinco ou' (vinte pontos) e atingir na .soma total
das dem ls dlscíplínas, maior número de pontos.

Canoinhas, 26 de maio de 1975 '

Alfredo de Oliveira, Garcindo .. Preteito Ilanillipal
, tal foi registrado e publicado no Departamento Administra-
pra., \

José Bonüác:io 'Portado .. Diretor de Administração
,

)

De:�eto n. 22/75, de '26/05/75
e E;��li::,::ar!�� ��p��::�:��:' Hegulamentõ\ Concurso para Provimento dos' Cargos
Admini&trativo, na data supra.' Públicos Murl\cipais de Cadastrador de Imóveis Ru
(Ae) Rogério ,A. Furtado Bugen ,rais e Secretalfio da Junta, de. Alista.mento Militar

Resp. pelo Setor de Expediente
'

ALFREDO DS

:fIVEIRA
GARCINDO, Prefeito Municipal de Canoi-

______________
" nhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

I
DKCRET�

F E S TA' Artigo 1. - A con ocação dos candidatos será feita mediante pu-
) blícação prévia-através d'\( «Editab a ser, publicado na imprensa local e

,
" afixados no local de costutte, no Edifício da Prefeitura lIunlcipal, contendo

J U N I N' A','?\ os prazos para inscrições �4'! da,ta para realização do refe,rido concurso.
,

,

" , Artigo 2. - Para

ins�lção 0,s candidatos deverão apresentar os
•

'

seguintes documentos e com ições:
.

,

'I - Ser ,�rasUeiro;
E no G.E. Fr�i Menandro .

' I!--- Ter '�dade
mínima de 18 e li máxima de 85 anos;

Ih - Certi lcado de quitação militar;Kamps, em São Cristóyão, IV - Títul ,Eleitoral, devidamente quítado;. ,

(X 'd )
,\ V - Laudo\de inspeção de saúde, realizado por junta

arquea a ; médica oficial, comprovando

.eO�'d"
íção física e mental para o exercício

do cargo; . r"
,

Dia 07 de junho - com VI - Folha c rrida expedida pelo CartQrlo C,rim,inal
,

\. da Comarca; ,

"

,

Bingo e gostosa Buchada. _,' \ VII - AtestadO\\ de idoneidade moral passado pela
Autoridade Judicial da Comarca ôpde o, cannídato haja residido DO& últi-

, ( d
•

h
moa dez anos; .\\' .

-

,

Dia 14 '

e )un Q - com VIII � Ce;,tificad� de conclusão do curso de datilografia�
, Artigo a. - A ,Ialta_ de um dqp documentos ennmeradcs no art�gofogueira, quadr.ilha, r�le- anterior, Impllearã no

cancelament�\\
de Inscrleão do candidato.

,

ta, peicaria_, e
'

mu,itás I

"

Artigo i. __. Ficam dispensado .
das exigência{ constantes do item

lI,do artigo 2., aqueles que já. eX,er"em cargos públicos em conformidade
outra. atrações. com, o artigo 69, § único da Lei n. �

I
49, de 25 de abril de ,1974.

,

Arügo 5. \' O Concurso será � nstítúído de «Provas Escritas».

Artigo .6. - As provas serão b' seadas nas seguintes matép,as:
a) - Português;' ,\
b) - Matemática;

,

\, ", '
' .

- c) � Conhecimentos do "� stema de Manutenção de Cadastros
e Tributa�ão do INCRA, para o cargo1 de Cadastrador de, Imóveis Rurais
-. ELlMINATÚRIA; � ...,

"

d) - Conhecimentos Gerais, pa� o cargo de' Secretá.rio� da Junta
.de: A118taIDento Militar - ELIMINA.TÓ IA; , '. , ,

. e) - Datilografia: 1 ' I

§ Uníco ..... A prova de datilogr� a será feita após apuração das
outras matérias e lerá realizada entre los três primeiros ,colocados

- para
cada cargo, medíante convocação por dítal.. ,

Artigo 7. - Para efeito d� avalia ão. das provas, serão atribuídas
as seguintes médias ponderadas:

a) - Português - 'peso 2; ,
' /

b) - Matemática - peso 2; ,
'

c) - Conhecimentos do Sist ma de Manutençlto de Cadastral
e ,Tributação do INCRA - peso 4;

, d) - Conhecimentos Gerais peso" ,

e) - Datilografia - peso 2 I, '

Artigo 8. - Os casos não previsto neste Decreto, serão resolvidos
com fundamento nos Estatutos dos Func nários Públicos Civis do Muni-,
cipio de Canoinhr.s, !

,

) ,

Artigo 9. - As provas terão a d ração máxima de uma hora por
matéria, com excessão da prova de Dati ografia que ,aerá. determinada no

ato, e serão realizadas no edifício da M nicipalidade em horário e data a
ser fixados em Edital. '

'

i'
" '

'

\o"..,- Artigo 10. - A Banca Examinad a será indicada pelo Chele do
roder Executivo. ,

Artigo 11. - O prazo, de validade concurso sará de 2 (dois) anos,
Artigo 12. - As nomeações para preenchimento das vagas exis

tentes, serão feitas de acordo com a or m de olassificação dos candida-,
tos aprovados no alud!do concurso.

'

.

\ Artigo 13. - O presente Decreto entr,ará em vigor na. data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas, em 26 de maio de 1975.'
,

,

(ae) Alfredo de Oliveira Garcindo - Preleito' Municipal
Este D;c;reto foI registrado e publicado no Departamento Adminis

trativo, na data supra.
(ae) JOlé Bonifácio Furtado -- Diretor de Administração

, .

Portaria n.o 40/75
da 20 ..05-75

,ALFREDO DE OLIVE1RA
GARCINDO, Prefeito Municipal
de Cenoínhas, Estado d� Santa
Catarina, DO uso de suas atri-
'buições, resolve

Nos termos do �r.
btnado com o artigo 0, cin
finu da Lei n.o' 1.244' d 4
de maio de 1.975, 0- titulo do
funcionário José Bonífácto Fur-.
tado, no cargo isolado dê pro
vimento efetrvo dt' Coordenador
Administrativo, Padrão P.l!.. 32,
assegurando-lhe as' prerrogati
vss : do mesmo,' a partir (Sesta

,

data.

C8noinha8� 20 de maio de 1975
, /" .

(AI) Alfredo de Oliveira Gareindo
Prefeito Municipal

,Por não ter sido passivei en
contrar os re

,ridOS
responsá

veis, pelo pre' ente 08 inti�o
para no prazo de 3 (três) dia8
úteis 8 contar 'da publicação
deste jornal, 'irem pagar os

mencionados tit, los óu dar as

razões porque n o o fazem, e,
ao mesmo temi> , no caso de
não SE'r aten�ida e ta intimação,
os. notifico do co etenté pro-
testo.

. ,

Canoínhas, 28 qe ia de 1975
".'.

I Paula S. Carvalho
.

Oficial de' PÍ'ótestos

Venha e Participe 1

TabelloDato Paula SO Carvalho

ITAL'
"

. se em 'cartório à
amos, edifício do

Forum, para sert!m protestados
os ",seguintes titulas: '

DP n.O 07 - vencto. 11- 3-15
valor Cr$ .021,00 (u� mil e

vinte um ,c�zeiros), emitida
por Renato aiola de Ca.tro,
c/Joio lIacha O, de SOUZI.
DP n.O 071 - yeneto. 11 3-75

valor Cr$ 87 ,00 (oi,tocebtos e

setenta e, s�is cruzeiros), emiti
da plRenato aiola de Castro,'
,c/Mario' dos Sa tos Freitas •

,

, \

�,C:ERTI-FICADq
,EXTRAVl O
Estefano W evski, deé'lara

que foi e Viàdo o Certificado
de.pr riedade de seu vei'!ulo
marca Ford LTD, auo 1970,
chassi OA64U60603.1.
)

,
-

Ficando o mesma sem efeito
por haver requerido 2.� via.

'

EDITAL

t e��ra�eCiIn�'
Convite -' ssa

Familiares de

Ale:x:� re Kumi'nek
. agradecem �a lreção' e Enfermeir,os do, Hospital'
Santa Cruz elo excelente atendimento; ao' Frei

Pedro e Vigãrio pelo cónforto espiritual; aos mê:"
dicos Antonio e Dr. Haroldo e a, todos que os

ttaram no doloroso tr,anse por que passaram.
\ 'Outrossim, convidam, parentes e' amigos 'para a

Missa de 7.° dia, hoje (dia 31) às 19 hora�, na

Matriz Cristo Rei.

\
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CORREIO no NORTE (

•

'.
\ \. /' 131.05.1975

O' Doutor 'José Geraldo
Batista, Juiz' de Dir,eito, da
Comarca de Canolnhas Es
t__do ,de Santa C"tarina, na
forma da Lei, .t�. '.

FAZ' SABER a quantos o

�����!�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!�� c, pre sente edital virem ()u dele
, I

conhecimento tiverem qu@�. por

No Departamento de Veículos Usados r ,:s�,n;��zsO dee��:r!���:c:,���::
de - Miguel Proeopia,k Comé,rçio de �:���8r�:':ri:: l;oBe�����EN�
V., 'I Ltd "ê t á TANTE no MINISTÉRIO
elcu OS I ai, v,oe enoon rar . PÚBLiCOo' 08 autos 0.° 6.31-1

,

", ", de Interdfcão de PAULlNA
J para 'pro/nta entrega: �,I,; \' EDUVIGES, por estar sofrendo

ri de anomaiíe psíquíca, cuja i:o-
.

'Ma a'.
-

Apó
'

terdíção foi decretada por
. '" sentença proferida .neste Juízo

Pick"up Che olet Clll{)
'.

"l!)72' em data de 09,,05.75, tendo sido
Pic!;."up Cheur etC"J5 I"� 1971

, nomeado curador, o sr. ,PEDRO

,Ford F,,350 ',:1 1973
.

WIPIEVSKI, brasileiro, casado;
Rutal 4x-l- " ' I }! 1973 lavrador, com 59 anós de ida-

O,pala,4 POttàS l�' o, '. .l·. 1970
'

'de, residente e domiciliado 1m
-, " Barra Mansa, nesta comarea, o

IR,u,scão' . ,"/' ,
1972 qual já prestou a devido com-

T L
)

.

I, r 1972
. 'promisso e esté no exerffcio

I do cargo, pelo que serão con

siderados nulos e de nenhum
e!éito todos os atos: avenças e

eenvsnções que a interditl.l'da
celebrar; E, para conhecimento
de todos, 'é expedido o presente
edital, em quatro vias, que se;;'
rá afixado 90 l�gar de costume:
e publtcado pela imprensa local
e pelo «Diári.o da Justiçu do

Estado, com Intervalo de dez)
(lO) dias. Dado e passado nesta
-cidbde de Canolnhas, Estado

: de Santa Catarina, 80S viote e

um dia do j mês 'de maio de

mil; 'Ílovec�ntos" 'e setenta e

cindo: Eu· ZAIDEN EMILIANC>
SEI.EME, Escrivão, o sub�crevi.

·José Oe,.ãldo Batista
Juiz, de DireiÍto
,

'

.Prefeitura Municipal de C$noinha�
In$é_minaçã� ,Artificial,

A Prefeitura' Municipál de Canoin�as' COfDu�ica.
aos senhore criadores de gado bovino que jj se' encon-

Ju� tra em pleno cionamento o s�rviço de !Pf,sEMINAÇAO
de

'.

ARTIFICIAL em
.

vênio c�m o «��CIA», Secretaria
2 da Agricultura. ,'. ,,'

'. ",tof,}6
A INSEMINAÇÃO .' .CIAL, método moderno

utilizadp para melhorame,p,ttf rebjlnhos, . at�avés' da
Vende-s'e lotes utilização ,de «semen» <i,e'�excelente ualidade, é/ rlcomen'-

- "

"

dado a todos aque��s�" que queiram trer ,produtos que
Situados ,na parte mais. valorizem a sua c�lâção..

alta do, Campo da Agua""
.

�ara r�,ceb�,r -a, visita . do �n.semipaae",er;t sua

Verde, com frente para a proprIedade, /0 cI,'Iador d,everã solICItar lnformaçoe�. na.

Rua dos, Expedicionãrios 'e Prefeitura' Municipal - (setó,r de Inseri:linação Artificial),
Rua Alfredo Mayer. à rua Pa.ufa Pereira, (Prédio Trevisani).
Tratar com o ',s'enhôr, ' ,/' I Canoinhas, 09 de abril de 1-975

Adolfo Hec;iler. 2, I.. J08é Bonifácio Furtado - Dir. Àd':"iniatrativo
, ... .

) _ _f" I.'''

Ja&lQfi1f:U'aàJ�&l�&1(i1MM&lfilQra&lQ�QPi1�QQfi1J.1gQQfilQ�&lQtaQtilQIiJ�riUi1�.QQQJi1gQQ&1QQ&lgQJ.;lfi1QQr.1�
ae •

.

"

,

'

•. " '.'
'

,

. )' ",.,'
'

.
'.,

BD

g O Aproveite a ,graJ)de promoçã9 de Vendas. na Loja DENELi\R/ �'
.cm' ,

'

E comprando' pelos melf)or,es preços, a vistà. díé, 20% de descontos, no ,seu lJetrige!,ador� m
.ce I

... I / " ' m
ce N" Consul ..... ProsdócimQ e G.E. Televisores' Pf)ilips ..... Pf)ilco ..... �. Q...... Semp - G.E...... 7ropical e m
ce '. Pf)ilco a lu;;! e' Bat.eria_ Fogoes a l�ÚJ . --=::- ·etf'tm:I1Jrea-"G'a�'-r:J'(!lft!}e�:_um,"fJ:4.Jmj;;.g:,�Ck grátis.

'

m

m E Jogos d_e copa e co�intiQ '�, nOs Elgin - �ig ...Ea,g' ..... Genius e outras. Biciclela/ MõnpTk e �
! L' Gallo� Jo_ ar, Café e Cf)á- Aspirador, de pó G.E. lJádip I� �adiolas e" umtz infinidade 'e
m ' �e artig'os, taça-nos a sua lAsila sem compromiss6�

,

9D
g. A ' DENELAR

'

... COM. ,DE ELETR'O ,DOMÉSTICOS LTDA. , m
m, R, I I, RUA' VJDAL

,

RAMOS ,9q� FONE. 185,
,

.

, /,,',
I,

_
, �

,

i!.ii;jarJfjfj(!jEiljrJtUSarJaDiSrJrJi5rJi!jEJi!.ii!irJEjBtsEiEiEi1515EjEiEiPJaEJi!jri�,fji;ii!ji5EJalll!iEJat;jlji!jEiEitsEil5Eilll!J
(
'.

\

.

J
' . •

�

-
,..

-
,.. .

A PIA UNIAo DE, SANTO ANTONIO, 'convida
a todos para a tradicional Trezena, na Matriz Cristo Rei
do dia 1.0 a 13 de junho. Dia 14, haverá barraquinha
com quentão, pinhão; doces e salgadinhos no Pavilhão
da Igreja. A renda será em benefício. do AsíloDr. Malucelli.

Pelo comparecimento, antecipamos
nossos agradecimentos,

'A DIRETORIA

LTDA.
COlu:essi ário General Motora do Brasil 8. 4.

_i"

I Rua M�jor Vieira:' 289
'e a·n o i n has. -:-. . Santa Catarina

Artéferro ;Dl
, I , I

.

.--,.-bttI ff.
,

Portas 71'ãne'as - portões e'

�s de. ferro em geral
<

Rua Expedi,cionários '" Campo d'Agua �e,rde.
, .

fo,toc�
Em apenas 10 s .,

.

O" você tira· FO/TOCÓ�
PIAS, a quer documento,- jornais QU'
livros,' no CARTÓRIO O O 'RE,GISTRO

, C IV,. L de NEREIPA' C. CORTE, no edifício
"

do FORUM desta cidade. \

.

/

(
Juizo de Direito; da Gomarea de

Canoinbas � lantá Oatárina

,'ÉD,ITAL2 DE

INTER'C)ICÃO
., • oI

Vende-se'_.,. ,. \
. .

Otima casa,� .de alvenaria
sita . à rua Oro Almeida
Cardoso, 762, 'c/, 3 quartos
�ala, sala de jantar, cozinha,
área' de serviço, banh�iro

.

cf box, iluminação cbmple
ta· e ar condicionado.

_ Ver e tratar cf·o sr.

'lio Costa no 'C�ntro
Saúde desta.

Aniversarian'tes daS'emana
Ola 31 • O senhor Frederico Karnos.

Witt, Ola 6 - As sras.Lsabela esp,
Ola 1.°161• ,As srás.: Ma,.ia I do sr, Doriual Bue- /

de Lurdes, esposa no e Irene esp. do sr; Nelson
do s,..) Bruno Hugo Colqdel e Peneira das,' C�agas; os 8,._S.
Judith esposa do sr. Wiegan- Rupp,.echt Loettler e João
do Knopp; o. sr. Sergio Arno Batista Ferreira; as srtas.

Hottmann. Elizet« Mariz Medeitos e Ma-
ti Stela Bartnick; a 'menina

Dia 2 .,0 senhor Henrique Miriami, Renata filha do sr.
Artner, I

Renato 'Siltieira.
.

,Di,a 3 - A srta. Edilete M. Di� 6 • A sra. Martha esp,I

de Fátima. Noen- '

., do sr. Aâolto He-
v berg;.o S". Ladislau Knorek.. dler; o sr, Tuti Nader: as

Dia 4 • o senhor Antonio srtas. Lucia Nazira Mussi,
,

'. Martins de Oliveira Paulina Petrintchuk e Regi-
tunc. do B. ,N. C. em Rio de na Maria - Carvalho res. em

Janeiro; srta. Beatriz lsabel Brasilial D. F.
Maroiz Becil; a, menina Si- /�t)s aniversariantes, deseja
mane filha do sr. I Dionisio

,
mos muitas teliciaaâes.

3

Post,o de

, Juizo de,Direito da Comarca de "Clanolnbas • Santa Catarina
Edital de Citação com. p prazo d�' trinta (30) dias
o Doutor 'Nicanor Alexandre .Ramos, Juiz subtituto, em

exercício na Comarca de 'Canolnhas, Estado de Santa
Catarina, na forma da lêi, .ete.

FAZ SABER aos que o presente Edital de C'itação virem
,QU' dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e. Cartório, se

procEI!tsam 'os termo!!, da ação U�UCAPIÃO; requerido, por AL

FijEPO WOSGRAU, 'brasileiro, solteiro, lavrador, residente em

Santá Leocádia. neste munícípíe e ç01D8rC8,_ ftcando 'cttádo8 às

seguintes: ELIZABETH HAUER MEYER, WILLY HAUER.,_,
AFFONSO HAUER e EDWIN AUGUSTO HAUER, residentes
em lugar Incerto é' não sabido, para, querendo, contesterem a

presente ,çlio, no prazo de quinze ,(15) qia8, contando trinta (30)
dias a partir dê primeira publicação, referente a posse de- uma

gleba de terras situad'a no híg�i' denominado' c'Saloto .Antonio»,
,deste muetcípto e comarca, com área de 1.648.500 m2: (hum
milhão, setscentca e quarenta e oito mil e quinhentos metros
quadrados], ou' sejam 68 alqueires e 2.900 m2; parte da chamada
Fszende Santa Leocádts , compreendida nas seguintes confronta
ções: de um lado com terras de Ismael de _Almeidav Gsrret: 'Qé
outro lado com ditas de Mam@d Cador, pelo Rio �aciê�cia: "pel�
outro ledo com terras 49 requereDte e fin.IILente. pelo outro
lado com a Estrada Canotohes - Santa' Leocádla; que ii gl�ba
acima referida, foi adqutrfde por compra feita por Ca�losLuler a
Augusto. Hauer em data de 10/12/37 'e. postértormente Alberto

W08grau 8 comprou do mesmo Carlos Líller, alienando-. meis
tarde ao Suplicante. Pera 08 devi.dos 'fine, mandou o MM. Juiz,
exp�dir o presente Edital que, D8 forma dà lei, será publicá'do
ums vez n@ «Diário Oficial do Estado, duas vez·e!J ·no jotnallocal
e afIxado DO' lugar je costume. - O QUE, CUMPRA. - Dado '

. e passado' n'esta cidade de Canojnh�tiJ, Estado de' Santa C�tario8,
áQ!\!

.

vinte e cinco (�5) diRÍI do mês de fevereiro de mil, novecén
tos � setenta e cinco (1975) E\1� Z,'\IDEN E .. SELEME" EsCrivão
o subscre.vi.

'

, " '., 3
Nicanor Alexandre Remtos - Juiz (Substituto, em exercício

,
.

( ,
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'Notíçi'as
, �

PAPAND'U'VA} � ,

,

.'
'

•

Fábrica de Cimento em Papanduya

de
.

,

(

Será muita )urpresa não só para- nós do mu- )

ntcípíé, -mas também para toda Santa Catarina. Pelo
'

que tudo está' a indicar, brevementeeatarà instálada
ino perímetro urbano da cidade .:uma poderosa - Fábrt-
I ca de cimento. A indústria será instalada pelo !lais

, de «TIO SAM» Americanos, dai a euforia da comuni
dade toda 'com uma noticia desta .naturese, por, certo
que grandes vantagens trará ao muníêípío e, comuni
dade. Nosso município vem se ressentíado da pre-

., sença 'de tndústríasde grandes portes as quais são

sempre as propulsoras do progresso. V'amos aguardar
mais um pouco e então veremos o' que de veracida-
'de estará poutttíoendo está no,tícia., '

, E8creveu:
Esmeraldino M. Almeida

. cujes 'trabalhos que �nteCed�m o gr�nde 'dia tio pro
.

tetor dos (noivos, estão se dese�volvendo em .rítímo
acelerado, A novidade prínçípal será .a inauguração
da linda Igreja recentemente construída, trata-se
realmente de um magestoso templo-Saero que -ê um,
cartão de visita a todos os. yisltantés que aqui apa
recerem. A arquítetura do templo dispensa comentá
rio. Portanto. 'um grande dia! para homenagear o

salljto. ao mesmo tempo conhecer a Igreja e com
suas presenças honrarem'8 eomunídade de Papanduva.

I

Fotografada à)1. Gota de Eletricidade
, J'

"

«Folha do Horte» em Papanduya, ,

.,

.

É com -satísfacão 'e alegria que regístramos
nesta coluna o aparecimentd em Papanduva do jor
nal «Folha do Norte», seu feitio é' de ótima aparencia,
o tamanho de regular dimensão dando (lesta forma
uma estrutura que ínólut no paralelo':' de muitos

jornais da região norte cétarlnense. Seu Diretor, res
ponsável o jovem CarIos,'Reginaldo Atanásio, tendo, '

como eolaboradorés uma equipe de gente jovem e

esclarecida inclusive da humilde participação deste
modesto colunista. Sua impressão está a cargo da
«GráUca Editora Jorna-lística Ltda.»,

.

da cidade de
Mafra-Sd. .Nossos sinceros, >,otos de progresso nas

lides da imprensa inédita na história de Papanduva..

Problemas Sociais da Época
-

� A Ml1rginalizacko' de' pessoas, .por estarem
lntegrádas ou promovidas na comunidade. CONSR
QU�NCIAS: amasíamentos, crimes, vícíes desordens...
,Separaçí!,o multo antecipada dos tühoa do aconchego
do ambiente ra�lIillr. CONSEQUt:NCIAS: falta de ea

lor afetivo e ambiente' responsável para os filhos:
Liberdade sexual sem compromisso ... Influência dect
siva dos meios de comunicacãq (TV, revístas.. filmes)
no elemento jovem. CONSEQUENCI,AS: o jovem vive
na onda, da moda, não tem senso crítico. gerando-lhe
insatisfação. Individualismo familiar e parental, Au
sência de conciência comunitária: :A comunidade não
assume 'os problemas de famn�as em .dtüeuldades,
limitando-se apenss em comentar. Valorizaçãó da
/funçllo 'social da riqueza, da cultura, apenas visado o

Tf,;R e" não o SER" o DAR e o DOAR-RE. �

Dia 15 Festa de Sabto Antonio
{

,

,

I .
A' exemplo dos anos' anteriores, lerá r,ealizada

dia 15 de junho a tradicion�1 festa de Sa�to Antonio

Ingresso
.

de' "

menores
,

Cientistas da' Universidade de Berkeley, na
l Califórnia Iotogrataeam pela primeira vez um� gota

de ene.rgia, confirmando uma predição feita há 41
anos atrás, de que a eletrícídade-de fato é um liqui
do que pode entornar como a água. dsto é / verda
deíramente um estado de COiS8S totalmente novo e

dev�os saber maís sobre o seu comportamento»,
afirmou o professor Carion D. Jeffries, um dos
pesquisadores de Berkeley, (Gazeta do Povo).

Passarela dá Sodedacie
j ,

Dia 3 de junho entrante completará' mais um.

ano de sua prestativa exístêneía o estimado cidadão
sr. João' Maia de Almeida,.fazendeiro aqui residente.
Os preparativos para a grande festa inclui uma

grandiosa fogueira eom churrasco.
. x. x

.

x' X

Dia 4 do próximo mês estreando idade nova a,
senhora 'I'eeeztnha : Alves Machado, esposa do sr,

Heitor Machado, \ Exator no oeste catarinense. Os
cumprímentos pontíãcarão em alto estilo.

x x 'X' x ;
,

( Dia 1.0 p.v. estará festejando idade nova a,

,senhora Da. -luvellna G.' Costa Almeida, virtuosa
esposa do sr. João M. de Almeida aqui residente.
No dia' festivo de seu niver, recepeíonarã 8S pessoas
de suas relações na sua residência.

"

I. ' Ó; '
•

,

,

A coluna almeja muitas felicidades aos aníver-
sarlantes, 'desejando que a data seja repetida por
muitos outros anos.' ,

-

UM' POR SEMANA'
, ,\ -"

PENSAMENTO:' O grande milagre do pensamento se
I ;" /' realiza quando um escritor consegue

,descrever uma peqUena parte
.

do q,ue dilacera o

coraçãO humano. (L. Rom.àno,,:ski). \

em casas noturnas
behcimentos congªneros�
Aós, menor!!! de 21 anOS, é

vê/dado :0' ingresso na!! casa" de

jogos. O projeto agore vai à san

ção do Presidente da República. '

Brasilia -(SDIRP) - O Senad,n
Federal aprovou projeto da Câ-.
maTa dos Deputados que proibe

/_ 0 -ingresso de, menores de 16

anos em' casss de bsUés públicos
ti o de menores de 18 anoa em

C8SfHI D()turn.s' de espêtéculos,
bares potur,no, buetes ou esta-

I- !
, _

. , ' .

.'

'- ).

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
: Cirurgiã Dentista"

'

�l1Dic8 den�ári:'::::::::� ,',1'.,

Especialização em OdoDtopediatrta.
Hora marcada' , ,.

� ,_ Prap ,Laaro Müller, 4.9' .:.. Foee, 369

VENDE·-SE
Útima casa .. de'

-

construção
mixta, nesta cidaqe, contendo:'
sala,

.

copa,
" cozinha; baneiro; 3,

qua.rt09, com garagem. .

Ver e tratar a Rua Almeida I

éardoso 146, ne,s,bl .cidade. 1

Cooperati va de
. Produtores

,

, '

Canoinhas / Ltda.
Cauoiuha..IO - Reg. INCRA D. 386/73

Edital) ,d� Convocaçã I,
o Presidente' da COOPERATIVA DE PRODUT

MATE CANOINHAS LTDA., usando dss . atribuiçõe
confere o Art. 35, ,letrá ce» do Estatuto Social, 'resol

,

CONVOCAR
.
A Assembléia Geral Qrdinária� �08' Assoei, bS, a realízar- se

na respectiva sede social, no- próximo dia 27/ / nte e sete) de
julho, .do corranee ano, às 7,30 (sete e trinta� h

'

s, em PRIM,EIRA
CONVQCAÇAO, a fim de tratar da lIÍatériA,'

,

nsta,nte da seg'uinte:'
, , O, R D 'E. M D o ,

o
.. A .

1.° - Delibel\ar 8obre' Balanço Geral / cerrado em 31·05-7e,
,

Relat�rio do Conselho de A,dmini ração, Parecer. do Canse-
,.

, lho FIlIcal e Demonstrativo da". nta de Sobras e Perdas;
2.° ,. Destjncsção das Sobres; �/'

, '.

3.°,. Eleição d.e novos m.embrO.,a.,.
".

YC?ó�elho dé Adm" inistração. ,e respectivos Suplentes, p� o bíênío de '1975/1Q77; <,

�_o,- Eleição de novos r:riembr' do-Conselho Fiscal e respectivos
,

Suplentes, para o exerc 'cio de 1975/1976;
5.° .:. Eleição dos Deleg8'do�{ãest& Cooperativ., junto' à Federaçâo

das Cooperativas de./' rodutores de Mate cS6nta Catarina»
Ltda., para o, lJiêni!iirde 1975/1977; ./

6.° - Outros assuntos i" interess.e da Cooperatíva, /)
"

,

Não h8vendoiilúólE!t� legal - 2/3 ,_. dos associado: pre- I,
sentes em' PRI�E���A CONVOCAÇÃO, para 8 instalação da
Assembléia, fica d.�8de já feita 8 SEGUNDA CONVOCAÇÃO,
para às 8,30 (oit��Ei trinta) horas do mesmo di,à e Iocal;

.

�e des2J"vez aina. não houver número legal - 5.0%
mais 1 _ dos I 'ssoeJad08 presentes. em SEGUNDA CONVOCA-'
çAO, fica de�;l! já feita a TERCEIRA E ú:LTIMA CONVOCA
çÃO, para à�!r9,30 {nove e, trinta) horas do' dia 27 de julho de
1975, comi 84t1>resepça de, DO mínímo, 10 (dez) aS80ciados:,

.

,P�# efeito de �álculo do ..quorum» para instalação da.

Assembléllf a Cooperativa possue 1.140 associados. -

';, r/l)TA: - As ch8pa� qúe �oncor�erão a Eleição constan-

tu,,Dos er;l8 3.°, 4.° e 5.° deste Edital,
\
deverão se! entregues

ao Pre ,tlente�do Conselho de Administração da Cooperativa até
o dia de junho. d� 19'7-5. ..J

.

.
\

E, para que, chegue ao conhecímento de todos 08 asso-,
cíad l' o presente' EDITAL será pubUclildo BOS jornais desta'
cidade, e afixado na Sede e 8eUS Postos de Recebimento, bem '.

como rt'metido 80S associad08, ne meqida do poseiv,el.
.

)

Ce,noinhas, �7 de maio de 19'?5

3 '. B,auZiõ 'Ribas ,da Cruz - Presidente
( ,�

I

Venha v.ocê: mesDlt 'testar'
,

a qualidade' do Dpdge 1800

\'

'de (Mate
Rua ,Paula Pereira D, 698

t'º_cópias
Noyo e 'moderno sistinl.,.�lclponês Hashua 230'

.........,"'� .

.

J .preço por F9tocópia C1$�QP .

'. '

Roa Paola Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) .. 'V'ãl�iDbas '

�

dos' "Na'm,orados
demonsfré seu �mor 'com - um lindo, carlão da

>,
-

. ,

IMPRESSORA
.

OURO .VERDE

Nó seu Rev�ndedor Cf-IRYSLER. você' dirige o OOOGE 18bo e forma sua opinião sobre o carro.

Você, )irá entender /tambér11' porque à QÇ>dgil1no' es�á 'com Garantia TO,tal. Na hór� de' comprar. ning�é�
melhor que voé.ê m,esmo .. para_jj_§_!ender seus interesses. E você pode us'ar esse direito. Com a �antagem

. .,.� -" ,

de que você tem crédito automáticp 'e(5õã'à",ag�ç_e.,tl1�_,ªJé 36 meses. Venha ao sel);, Revendedor Oodge
" • -', j

e aproveite essa dupla o·ferta: � garantia do,Oodgln'f:iõ"'_'CltJm,��as o preço não.
\

.._ -�....

Compare' o pteço qo Oodge 1800 com os outros' carros�êJã\-----
(,,)

súa classe. e adquira () único carro com Garahtia Total ,

dia

elD
,{

L'T 'O A.I

l -,

·por C-;$ 31.980,0,0

M E R H· y, ,5 E L·E M E &

\
/.

Rev.endedor Autorl�ado CHRYSLER DO BRASIL

Rua Paula Pereira, 73p, �, fone. 365 e 3êe Canoinhas • se

J

/

\.
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A n o t a c õ e s
�

Chico Anisio, considerado como um dos melhores humoristas
do Brasil, declarou que: A. maturidade e o entendimento
das coisas é uma pena . que a uida não ensine. Se adquire.
A gente sÓ aprende perdendo. O amadurecimento aparece
em funpão do sotrimento. Só a idade dá O conhecimento da
trincheira: Só sé aprende sentindo na carne as diabruras
da vida. Há um montei de 'Betzebus soltos por aí,

\

Festival _ Canolnhense
Deverá acontecer em no-ssa cidade o 1.° Festival da Csnção
Inter.Colegial de Canoinhbs. Dentro de alguns dias realizar
se-á uma reunião-entre os diretores dos e�tabelecimentos de
ensino para ser estudado o regulamento. A coordenação do
Festival, será do pf/'ofessor J. N. Mafra, que também preten
de realizar um testioal de Folclore R.égião Norte do Estado.

Juventude em Festa
A Juventude Canoinhense está oioendo el(l1. clima de emo-

.

pão e entusiasmo. Na última quarta-feira, com o congresso
de Abertura e quinta com o desfile, está acontecendo a rea

lização dos 1.° logos Abertos de Canoinhas. Uma 'iniciativa
que veio despertar os ânimos da mocidade para, a prática
do esporte e suas várias modalidades, uma vez que em nossa
cidade o mais praticado era o Futebol de Salão e deixando
de 'lado o Basquete, Voley-Boll Masculino e Feminino e ou

tros. Os Colégios' com suas torcidas coloridas, comparecem
nas canches para animar e vibrar por sua equipe.
Parabéns e sucesso 'aos promotores;

,

a destaque desta semana é Máriângela Ferreira, outro bro»
to sensacional da 'Manchester Catarinense. ,Quando pontifi
cou em nossa cidade, Mariângela .que foi hóspede do casal

\ ,

.

1

Dr: M.oa'cir Budant, levou para sua terra gratas recordsções,
-prmctpabnente do baile das debutantes, onde foi Iapresenta.
da, a nossa sociedade.

-

Caldeirão começa'8 ferver
a Caldeirão político de Canoinhas está começando a ferver.
A Arena movimenta-se em todo.s os sentidos p,incipalmente
para '! eleic�o d_o novQ presidente do Diretório que acontecerá

n� mee de ,uhho. Duas chapas concorrerão para presidente,
.

nao .havendo f_gvoritismo pois BS referidas são. formadas
por elementos de alto :prestigio. Por outro lado já começa a

surgir nomes a �leipão de v�readores para, o ano que vem.

,

, ,.

por mauricio.
I

,

Rapidinhas
I

Logo mais no pótio do Co..
�églf! Comercial, grande testa
tumna, com quentão, pinhão,
e outros comestíveis. Vale a

perta comparecer.
a Canoinhense já, descobriu
'a loira fantasma, trata-se
do galo cego e sua peruca
loira.

.

Recebeu muitos cumprimen
tos a garotinha Giouana Dal-
'lã Barba Fuck, dia 27/5 . .Â
lindérrima Oiovfjna é tilha
do casal Beno (Eunic�) Fuck.
Parabéns.

..'

" '\.
�

I

•

-

Hoje na S.B.O. Baile de
Abertura dos logos Abertos
de Canoinhas.

Um novo par p.ode Ser visto
constantemente nas reuniões
elegantes da jovem sei, Ps:'
drinho Methy e Malude Za
guini.
A firma Merhy Seleme .in�
talou para idemonstração na

Cantina 'do Diretório Acadê»
mico da 'Funploc, um apare
lho de televisão -colorido;
Uma propaganda de "ôtimo
aceite e não vai faltar entu«.
siastas em querer adquirir
um televisor colorido.

-

Atenção
Últimos lotes a venda

No loteamento Fernandel?,
hoje ,Vila D8� Vitória no ponto
mais apnzivel da cidade, alto
e seco, estão a venda 08 últí-

. mos lotes. Melhores informa-
ções nesta redsçio.

.

, ...;

�_..
•• ..--••-_.••- ••-- e •• •

-
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]y
.

.

,Na Pr0":l0ção de �endas..das LOJAS 'M E R 'HY S.' E�
EM E, �ocê m

m c9mpra 'o seu" t�levlsor a cores oq) preto e
�

branco '�,.j,��,� de brinde m
Ui um faqueiro de aço mox.

.

�

'

.

j!j
lU TELEVISORES a cores ou preto e branco: TEL.EFU�!5s,�.....�PFfILIPS '_ SE,MP _

'�.i:m
«G� MANCHESTER - ADMIRAL

�

Pelos· melhores pre nas melhores condjções de' pagamento. i

Iii · ,Entregamos o seu TV' stalado no local e damos assistencia técnica' permanente.
'i'

/

�SELEME
:�\;.�ua .�aula Pe

• :�5 • �:ne. ��5 e 36�.
- C.anoinhaa•• se.. .. . FILIAL: Rua c.�tra'.�"'- .Três Barras; .sej:� � ---_ _ _-_.._ _ -..- _ _-_._._ �

... .. .. .. ..! .. . . .'... . .

Registro
EDí

r>: °Iv.ivu

AlS
\.(

Nereida Chere Càrte, Oficial do
legiSlrO Civil Mumeipio, de Ca·
noinh"ll, Estado de Sa\lta Gatarbía
faz saber que p etendem ellll8r: \

«Jorge Contar » colD'-«Lldia Popo
vicz», brasileir s, solteiros, resíden
tes e domíeí lados neste distrito;
ele mecânico ascido em Lages 8-C.

aos 28 de a sto de 1943, filh� de
.

Estefano Go tarek e de VerÔnica
Sckryp; ela o-lar, nascida em �io
dos Pardos / município aos 15 de
novembro e 1947, filha de Joã'O

.

Popovicz de Rosa Popovícz.:
«José Rod luel" eom «Maria de Fáti·
ma

. Ferre a, brasileiros, solteiros,
residente e domiciliados nesta cida-

��;d�!�f e���o9 ��s)�h:md:a�::�
filho de ntohío Rodrigues Alves e

de Jose a Leal de França, falecidos;
.-ela do lar, nascida em Ganoinhas
a�s 28 e janeiro de 1954, 'filha de
Bejami Ferreira e de Alexandra
Corrêa
Can inhas, Z7/m"aioJ1975

NEREIDA C. CÔRTE ,

Oficial do.Registro Civil
'

Notas E�parsas
grande público na Hípica' Bu
dant, com boa renda, porém (J

espetâculo não agradcu, valendo,
contudo, a

.

boa intenção, o',
resultado obtido e os esforços
do sr. Inocente Tokarski e Bua

equipe. E _ outra grande fest�/'
vem ai, em julho próximo ,taQ;r:':'
bém em benefícto do Hospital,
desta feita com a colaboração
de todos os clubes de serviço
da cidade.

x x x

Também anunciando grande
festa, o Sindicato dos Trabalha
dores Rurais, dia 8 de junho
próximo, na Igreja N. S. do

Perpétuo Socorro, no .baírro
Jardim Esperança.

x x x

Toda a cldade se movimentan
do para '08 1.0 Jogos Abertoa
do muníeípío, reunindo mais
d� 50U atletas e com a duração
de uma semana.

x x x
,

)?8ndo um giro pela Clpital
do Mate, 90, último fim de se',"

�

mana, us srs, Gabriel. Costa e

Ricardo Guglnskl, procedentes
de Campo Mourão-Pr.
L

Informações seguras de um

reporter de Blumenau dia conta

da possível venda da TV Caoal
'3 e Jornal de Santa Catarina,
80 grupo Pauló Pimentel, Caóal
4

.
e Jornal O Estado do Paraná,

�6 Curitiba.
x x' x

A poderosa Cooperativa CO

TIA, com sede em São Paulo,
em imóvel doado pela munici

palidade, no bairro do Campo
(da'Agua Verde, deverá construir

. um grande eomplexo agrícola.
A respeito, segundo informações

. prestadas pelo gerente da filial
de Curitiba, virA no próximo
mês ,de junho um técnico da
Holanda afim de estudar d!'ta
lhadamente as nossas condições
climáticas.

x x x

Dois destacados Ud�res do

nosaq interior acabam d�falecer;
srs. Fran�isco Krull, ��b"o, da
Serra do Lucinda é' Pedro Wi�'
pieski, de Barrá-Mansa. I'

x \ X X

O conhecido advogado dr.

Moacyr Budant - dr. Môa I
como

ehsms o dr. Antoninho Seleme,
é o novo presidente do Líons
Clube, devendo seguir a -gestão
dinâmica do \seu ,ntecessor.

'x ;X' X

Dia 27, terça-feira última,
aconteceu as Bodas de Prata

�e feliz consórcíc; do industrial
sr. WIJm.ar F;!�drich e exma.

� x x

O .sr. Aduci Peíxer festejou
o seu aniversArio sábado último,
reunindo seus inúmeros amigos
com uma churrascada em Cha
péu de Sol, nas barrãnces do

Iguaçú. �

x x x
,

Iníctadsa na cidade mais duas

grandes ê importantea eonstru

ções, a Unidade de Semente na

Cooperativa Agropecuéria e Q

Alojamento do AGIPLAN, de8�
tinÍldo a 20 estagiArio,B ê 20
professores ou técnicos, conclu
são das obres . prevista. para
dezembro.

esposa.
xxx

Dr. Rivadavia R. Corrêa, de
câno do fórum local, acertou

na última loteca e faturou mais
de sete mil.

x x x

A anunciada tourada dê do

mingo último, em 'beneficio do \

.

Hospit61 Sant.a Cruz,' atraiu

mês
4 de

I

arentes e amigos para a Missa. de um

seu falecimento" que mandam celebrar ,dia
junho, às 19 horas, na Ig�eja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de· fé agrade,cem.-

·t
Familiares de

<,

',CI·A�
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