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Etiéas. Atf)aná2io
A noticia cdrreu .a cidade. Izidóro Paiva, o fazen-'"

, deiro rico, havia chegado da fazenda e passava mal no
hospital. Muitos;amigos foram vê-lo, mas as visitas
"

t lbíd
r

,

es avam prOl 1 as.
,

�"

'

No outro dia o'�élho teve, uma melhora. Rezín
guento, mandou .que chamassem O seu advogado. Que'�
ria' falar-lhe. O médico; contrariado, acabou cedendo.

,

<.

Em pouco, o homem chegava, Vinha -preocupado,
muitos erájn os negócios e os teres, haveria- questão'
no inventário.

' ,-,
-

-

Na �ala de visitas' o 'velho 'o recebeu'. Magrinh�,
desgastado .tínha as faces pálidas, os olhos fundos,
olheiras enormes, Vestia pijamas de malha, com marcas
de cotovelos e joelhoo. ÓS cabelos brancos estavam

arrepíados, como que soprados pelo vento dos campos.

, ',Cercavam-no a mulher e os filhos,' todos com ()
luto nas faces antecipado, sérios e tristes. O advogado
cumprimentou desajeitado, esperando .recomendações
complicadas. Teve 'uma surpresa quando o fazendeiro
se voltou para o filho mais velho e ordenou:' \

- Me traga' o revólver.
,,'

\ O rapaz, titubeou, mas ante o olhar ainda firme do
doente, movímentou-se. Num instante voltava, trazendo
Ó .Smíth Wesson brilhante. Cons-ultou com 0_ olhar o

causJdico. Ante o seu silêncio, entregou a arma ao' pai.
Ele a examinou, afagando-a com a mão esbranquiçada
e, reclampu:'" I,

\

- Não tem' balas, Onde estão? Vá buscar.
,

'

'A apreensão sé generalizou. Que planejaria o
diabo do velho? O advogado quiz falar, mas, o cliente
o silenciou com um gesto que não admitia contestação.
Fufminou o filho indeciso com Q .olhaé.

Vieram as balas. / _

'Numá' calma ele carregou o legítfmó. 'Colocou
1 todos os projéteis, um. a um, Jfechou o tambor 'que es

talou. Moveu-o nas mãos" apalpando -o metal. Silêncio
, completo. Depois' olhou Iongamente ,Q bacharel.

- Este revólver - disse' com 'voz 'ca';a - comprei
em ,1917, com duas caixas dê balas. Custou-me três mil
réls. Nunca me abandonou. �uncá se' .envolveu em

maus serviços e nunca esteve na mão de 'soldado.
, \

Fez uma pausa. Era-lhe, penoso, falar. Comesforço
contínuou:

_

- Não posso deixá-lo 'para .esses ventanas. Vão
botar lorá num ínstante.;

",'

'Num aâívío, todos se dístenderam.. Ninguém ousou

falar. Fitando o advogado; o velho ,prosseguiu:
-: Você sempre foi meu' amigo. Nas vacas gordas

'e nas magras. Quero deixa-lo' para, você, uma lem
.brança minha.

, Levantou-se,' trôpego, caminhou na direção do
causídico silencioso. Chegou-se, depositou-lhe nas mãos
a arma antiga. O outro 'levantou atrapalhado, nada
conseguiu ertícular, O fazendeiro,' num gesto seco, en-.
volveu-o nos braços raquíticos. Um abraço rápido,'
másculo, escondendo �a emoção. Afastou-se depressa
corno pode, tornou /à .eadeíra, virou-se para: o amígo
apalermado ,e determínou: \

.;. Agora ,vá!'.AgQra vá!

30 por cento: previsão,
salar,ial ao I

estadual
aume,nlc)

,

funcionalismo
o funciõnalismo público estadual poderá receber um

aumento salarial der 30 por cento, a partir / de primeiro de

jl1:IJ:;lO. Esta foi aé decisão,' mais importante da reunião do se

cretariado;'- reali�ª,da dia 3. O Gõvernador Konder Reis,
entretanto,; antes de' conceder o re,ajuste deseja coilhecer

-

a

situação fillanceira. do Estado.'
, ,Por isso, encomendou um mln1lciQ§o relátório ao Se-

cretári'o da Fazenda, Ivan Bonato, que será apresentado na

pró�ima re/união, terça' feira.
'

..

CEF

CAIXA ECOlVOMICA FEDE'R.-AC
,

, ,

'rOMA�DA DE PREÇOS
A CAIXA ECONOMICl\/FEDERAL - Filial )de

Santa Catarina, tOrna públic,Ü':--que Ifará realizar, .no dia
23 de junlío de 1975,: àyf500 horas,' licitação sob' a
modalidade de TomaJit( de Preços 'para execuç�o de
obras de constru ãÓ de prédio"destinado às nevas I ins

talações da A
�

CIA CEF EM CANOINHAS (SC).
O e al� l!-s �specifiQações' e .,.as plantas que

constitu o projeto se encon.trám à disposição.'.dos in
teress os, na Comissão Permanente de Compras' e

Con atações da Filial-SC, à Pr�ça XV dé Novembro, 30
- 3.° andar, em Florianópolis.

.

.

Florianópolis, 30 de maio de '1975.

do

( e
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Número 1323

O
,

/

Rubens Ribeiro da Silva,
CAIXA PO�TALj 2' - FONE., i2'S - CIRCULA

Diretor:
AOS SABADOS N.� avulso Cr$ 1,20

/'

A Por Dlnar:fe P. AraUjO
e sim o cadaver do cap.ov\pedro'" titulo, repetimos que a Bruxa
Pinheiro. J}lstificando o nosso

.

'andava solta sobre Três Barras:

',\
'

Qilancto apresentamos nossa

última crônica prometemos �ol
tare logo, éntretanto tanta cousa
atrapalhou para o cumprtmento
da promllssa,' o que estamos
fazendo egora. Três Barras era

o lugar predestinado para ,as
· ocorrêacías Iútuosas, senão ve·

[amos: Não s� passaram muitos
anoe após o trágrco acontecimen

-,
to com o Ten. Câmera Junior"

.'

quando para o mesmo cargo
+01 nomeado o Ten Redro Ma
nQ�1 Pinheiro. Tratava-se de um
militar de elite. Moço� educado
,às 'sombra do Governo Hercflio
Luz, do qual gozava, enorme
prestígio.Contava maisou menos

· trinta e cinco' auos, de Idade,
casado, pai de dois '�robustos
garotos, que sempre trazia 'em
sua companhia. Dissemos um

oficial de' elite, pois, quando
fardado andava impecável e em

trajes civil sempre 'o f8�i8 com
, muita linha. Era seresteiro, to
cava bem violão e dono de uma

bonita voz. Frequentador assíduo
da sociedade tresbarrense e ca-

noínhense. Era grandemente."
estimado por todos que o co
nhecíam .. foi promovido a ca

pitão. Em Canoinhas estava'
eonstant..mente disputando com,
o Dr. Oswaldo de' Oliveira e o

Tio Cíza, partidas de bilhar,
, carambola, [10 Clube Canoinhen

J 'se. Naquele tempo pouco� ',pos
suiam automóvel,' mas o' Dr.

, Oswaldo não dispensava o seu

ford, 'enquanto que' o ,Cap.o
Pinheiro tinha um Chevrolet
pavão. Dr. Oswaldo respeitava

· ri. meia noite e um pouco antes
dessas badaladas, regressava
para Três Berras.conde

.

residia,
pois nesse temp� falava-se que
o Passo da Cruz era malassom
prado e ele, Dr. Oswaldo, só
admetta: doentes deste mundo,
o que, com o" Oap.? Pinheiro
não acontecia, pois queria qu'e
lhe. apare,cesse, para pegar' o

touro a unha. Não quero com

isto dizer gue ae.,tratava de Ulll'

valentão, '{nas, não dava mos�ra
de ser corrido de careta. O Dr.
Oswaldo,' baiano v.,vido e pau·
derado, levava ,de' 18 8 20, mi
nutos para cqbrir' os

.

quinze
qúilômetros' entre as 'duas cida
des pois a estrada não era muito
bôa e por cima t�azja a can,hada

,

do Passo da.Cruz que atrazava
_ viagem. O Cllp.o Pinheiro não
se,c'onformava com o desperdicio

,

de tempo para essa viagem. Co- Colégio «Sagrado Cora<:ão de Jesf.l$>'l
meçou com 18,' passou para' 16 (

e até 14 minutos o seu traj'eto,
.
AGRADE CIME"N,TOmas o ideal seriam 10 minutos

para essa viagem. Na penÓltima Com
. aut�ntico espírito comunitário, graça� ao, �S7"

gastsra somente 12 e Daquele forço e de:iIcaçao d� �oda a família colegial,! alunos, nro-
dia pretendía fazer nos dez' f PP'

Ir"

minutos. planejados. O tempo
. essor�s, A. .' ., equipe de casais'de. extrema boa vontade

estava' bom, sem pó' na viagem,
e grande espírito de doação, o Cqlégio «Sagrado Coraçã�

somente não co�t�va 'que, na de Jesus»" marcou ép,pca na história de' C,anoinhas, com
reta da chegada em .T. Barras, sua tarde. ,recreativa. .

.

'\
.

· ia encontrar .uma vaca deitada É' d'·' ..

h
"

.

em sentido transv,ersal na estra.
,

nosso eseJo eXprImIr pen orados agrad�c.lI�entos, i
da. O'frei? mecânico' do payao-

a �og?S que de �ma fo�ma ou de outra nos prestlgu�ram,
zj·nho falhou no momento mais benfeltGres e amlgo� CUJOS nomes deixamos arquivados,

.
preciso, ó' que origiriou o salto' respeitosamente, na grandiosa simplicidade deste nosso
morh'l do automóvel que ficou ,«Muito Obrigada»!
de roda.s para o ar e: debaixo '. .'

'

. ,

do volante o peito'l,io motorista, L�mbrando amda que:
qu� �nquanto teve alento e cons-

"

. A colaboração anima.,
ciên�ia .toc�u a buzina estriden- A "amizade .consola;'
temente" Qua�dp.�carreram pes- A união no trabalho fortifica e leva' a'o', p'''Q,gresso'soas· e desvlraram o carto, '

'.
..

não mais ali se 8'chava O Dele- ,contmuo •

gado de Policia de Três Barras Canoinhas, 30 de 'maio de 1975
( ,

_I

Arena •

reuruu-se
Convoéada pelo seu Presidente, advogado dr. Saulo Car

valho, o Dlretórío Municipal da Aliança Renovadora Nacíonaí,
ARENA, reuniu-se novamente; 4.a feira última, pelas vinte horas, .

no. recinto da.Câmara Municipal. ". '.

.' Praticamente todos' seus membros aIÍ 'cómpareceram afim
de acertar-se a chapa .que concorrerá 8, eleição óartidádà de
julho próximo -. Muitos assuntos foram abordados, fi:x:aado-se por
último, numa única chapa, o que bem 'demonstra o alto es�ir:ito'
de harrnonía. de todos, objétivando, antes de mais nada a untda-,

, /, t

de/partidária, Ievando o Partido do' governo aos seus gloriosos
destinos.' Na oportunídade, nova reunião foi marcada para o dia./
11 próximo, somente.a Mesa Diretora, destinada a formação da
chapa defin�tiv�, Também ali se fez presente O Presidente da

,;Reforma I Agrária de Sant,a Catarina - lRASC, sr. Benedito To.1
d� Carvalho Netto que retornou à Florianópoiis na tarde qe 5a.
feira. O sr. Alcides S�humacher foi incumbido e está preparando
a papelada para o devido registro -de chapa, mediante a nova
le gtslação eleitoral 'Vige�t,e.

'
'.

)

P.rogralll'il'i;ão
CUIRSO' 'DO DESENVOLVIMENTO

I ',o. '

J. I.

DATA: 13, 1� e 15 de junho de 19'?5

HORARIO: - Sexta-feira - 19,30,íA'& 23,90 horas'
,

- Sábado
.

08,00 às 12,00' horas
� 14,00 às 18.00 horas r

.
' ,20,00 às 22,30 horas

":, Domingo ' 08,00 às 12,00 horas ';';',',
14 00' 17 'O ',1;;. '". ik'" ,

"
as " O úora's:5.;;"'t ':,:.

LOCAL: F U N P L O C ,

'

'!

MATERIAL: Apostilas dos temas, bloco, esfe�ográfica, fo1ha de
.

,
aV,eliação que serão fornecidas 'pelo C'ED. �I

TAXA: A taxa já inclui o material - Cr'$ 3d,óo
'

FREQUENCIA: ,100% ,
,

C$RTWICADb: Logo após o encerramento .no dia 15/06/75'
COORDENAÇAO LOCAL: Piof. Dr. J. N. Mafra
INSCRIÇÃO: até 'segund�". feira, às

-

22,00 horas na S�cret8ria
da FUNPLOC "

,
,

'

INFO'RMAÇOES: No Periodo da Tarde -e NQite pelo Fone 346
,

' 'com o Coordenador., "

.

"

O CONVIVIO é uma organização cultural, reconhecida cemo" de
"Utilidade �ública, f�ndade. em 12 de dezembro de 196!, por uol
grupo �e_ lDtelectu�ls paulistas. Sust�nt8do ,e alimentado por uma,

c,osmovl�ao determlDada pela culturEl, o CONVIVI.O tepresenta
um1 conjunto de pragrames destinados' à juventúde Universitária.
A Entidade mante'nedora do CONVIV10 é a Ü N.A.P; (Uniã() Nacio
l';8� de A�par� à Pesquisa) que receb� cootribuições· de pessoas
flslcas e JU,ridlcas, ,sob ,a coor�eneção de um grupo de elÍlpresários.

, A Direção.'
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORR'EIO DO NORTE
c
,

'Ed\ital 'de Praça e Leilão
o Doutor 'José Ger.ldo Batista; Juiz

/

dos Feitos
da Fazenda, da Comarca de Canoinhas; Estado de

�antCatarina, na fo-rma da Lei, etc••:' '.
,

rAZ SARI!R a JOÃO CAMARGO, e a quantg .0

presente edital virem, ou dele conhecímento tiverem, ql1 nos
autos de Execuções Fiscais nrs. 12.832 e· 934, promovid

/,

pela
Faz@nda-Pública dó Estado de Santa CatarinA e Fazend /"Pública
da União, respectivamente contra 'JOÃO CAMAR 0 O, para
a cobrança de .Cr$ 9�6,58_ ( ... ) e.

-

Cr$ 231,23 ( .. : ),;,{ espectívs
mente, e demais cotmnsçoes legats, em curso nesta,,o comarca', fl
no cartório da serventuário que este subscreve, fo:�' designado o
dia 16 (dezesseis) de junho do corrente ano de i975, às, 10,0-0
horas, no Forum desta comarca, p�ra a realizaç,;ó da prsce do
,bem penhorado ao devedor, que é o' seguinte:-I«Um terreno ur
bano sem benfeitorias, com a área de .oit9,11ent08 e dezenove
metros quadrados:' (819 ms2.)" parte dQ,il'Gte n.? 150, carta
de aforamento munícípãl número 166, sj.t�do nesta cidade, no
bairro Agua Verde, transcrito sob númer,r 32.931, fI,s. 127, livro
� �-q; em data de 17 de setembro deyJ'963, do Registro. Imobl
ltârto da comarca, CONFRONTANDO:if'com OLINDA BASTOS
DE ALMEIDA, com DAVI FERRE A PADILHA, soa.fuadoe
com GUSTAVO WJTT e pela frente com a RUA- SÃO JQSl!::,
imóvel esse .que foi avaliado em '.' S ,10.000,,00 (DEZ M!L
CRUZEIROS�. Não pesam ônus ��';re o refertdo imóvel, �'nãohá recursos pendentes no proclj880. No dia, hora e local acima
referidos, será levado' à praça Ip'ára a venda a quem maior lenço
oferecer, acima de ,avalieção��,' se ltcítsnte não houver, que ofe
reça preço superior a av�l�çAo, referido bem será leiloado no
dia 30 �trinta) de junho � "corrente ano de- 1975, às 10,00 horas,
«Edifício dp .For�m»� pe� maior preço oferecido, sendo o paga-

.

�ent? em dinheiro a �ista, ou com 3 (três) díes de ,prazo, me-:
diante caução. Para o/',nhecimento dos Interessados; foi expedido
o presente edital, qt,1'e será fixado no Forum e publicado por
uma (1) vez no «plário da Justiçe»' e dusa (2) vezes DO jorrial
Iocal "Correio 9!(Norte», a primeira @m 7 (sete) e a segund,a em
14 (quatorze)f.d; [unho, .

�D� e passado nesta cidade de Canoinhas, Estado de
Sa'1t8 Catarina, aos. 18 (dezoito) díes do mês de março de 1975.'
Eu, Agenôr Vieira Côrte" escrlvão dos Feitos da Fazen
da, O· oactilogrefei e subscrevt.

_

-

2
Dr. José Geraldo' Balista"

-Juíz dos Feitos da Fazenda

-N,o Departamento de Veículos Usados'
de ,Miguel Procopiak Comércio 'de
Veículos Ltda�, você encontrará

paraI pronta . entrega:
,(

Marca
Plck.u Cheorolet C.:: 10

. Pick.up eurolet C.15
• I Ford F,I3

. I c

Rural4x4
Opala 4 porta

, Fuscâo
TL.

) .

Ano
.1972.
1971
1973'
1973
1970-
1�72
1972

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS'
(J�ncessionárlo General Motor. do· Brasil 'S. A.

Rua Major Vieira, 289 -

.' C a n oi n h as, -:- Sa.nta Catarina

.

Wiegando Olsen s. J.
Torneiro MeGânico,

. Mecânico Manutençã,'·
Ele.trecista Industr',

Wiegando Olsen 8/A,
/

ii selecionando pessoalAiÍ •

-cargos aCIma.

Ótimo biente de, trabalho, salário --,cómpatí-
f�nção, Seguro d� Vi,p,a e,m 'Grupo e

Assistência 'Médica aos Familiares.
. -

,

,Os candidatos d�v�rão apresentar-se munidos
de na Rua da Estação em Marcílio Dias.

<"

07.06.1975

Vende-se lotes

Sebaltiilo Greio Gosta, Escrivão
de Paz e oficial .do R�gistro Cio
vil do município de Major Vieir
Comarca de Canoinhas, Es
de Santa Catarina
Faz saber que prete em casar:

AGELÉU JOS� REIRA.
CELESTINA MO ÉSKI.
Ele, natural dest Estado nasci
do em Rio Nov , neste munící
pio, no dia de outubro de
1954, lavrado, illolteiro, domici
liado e reside te neste município,
filho de C mente Moreira e

Veronica reira. Ela, natural
deste Esta o nascidà em Rio
Novo. des município,' no dIa
02 de sete bro de 1954, domês
tica, solteie , residente e domici- Iliada -nest município,

/'
filha de

'

Eduardo déski e Julia Modéski.

NIVALD
LUCIA _

Ele, natur" destes Estado nascido
em Rio vo, neste município
'no dia 24 e setembro de 1955,
lavrador, oleeiro, domiciliado e

residente este município filho
de José d Oliveirá' e Ana Ru
thes de liveira, Ela, natural
deste Est o nascida em Lsgea-
do Liso. ete município, DO dia
1.0 de de mbro de 1956, rlomés.
tica, lolte a, domiciliada e resi.
dente ne e município, filha de'
Eduardo dêski e Julia Modêski.

ELISEU -IrUMINEK
/

e EVA
KARVAT. (

Ele, natural deste Estado nasci.

Abrahão Mussi S. A.
-lndústrie Co�ércio

so
Abrahão Mussi .A. Ind. e Com.,

avisa ao sr, VA DEVI<NO DE
JESUS, portado da certeira
profissional n.O 7 .99,7•.serre 145,
à apresentar-se a Empreza no

prazo de 3 (três dias pua re

gulertzar sua .si' ação.
O não comp recímento im

plicará na resci ão do contrato
de trabalho po abandono de
serviço, n08 te mos do I Artigo
482 dEI C.L.T.

Departamento Pessoal

,

Situados na párte mais
alta do

\

Campo a Agua
Verde, com fr te - pará a

Rua 'dos Ex dicionários e
" /Rua Alfre Mayer./

o senhor
l'

CERTIFICA9°
�XTRAVI DO
Es't�fano ski, ,declara

que foi estravi 0'0 Certificado
de Propried ,e d@ seU veí-:ulo
Il)arca Fo ,LTD. aDo 1970.
chassi O 64U606031.
Fic8nrJo o' m�smo 8em �f@ito

por haver requerido \2.a. via.

ATENÇÃO'
, V�nde-se um terretlO -com 6 .

alqueires de terra de cultura,
co'm 'água potável, uma estufa
completa, lo-caliza nO -Bairro
Apar@cida, a 3 do centro
da Çidade. _, \

Os int essados déverão tra-
tar co o sr. Francis.cõ França,
oa Prefeitura Municipal.

ED1TÁIS

\

No Depa;támento de Veicul s

MERHY SELEME & elA.
Usados

encontrará r.�visados para entrege:
,

Marca Ano

Dodge Oran CouPê 1973
Dodge Dart «SE.,. 1972
Chev,ol,et,Opala 4 po" as 1972

. Caminhão Mercedes· 'erzz 1111
.

-1968
� Caminhão Ford Di sei cltru): 1970
Dodge 1800 Grqn 'Luxo 1973
Dodge 1800 cou � básico 1975 ,

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

MERHY SELEME & elA. LTDA.
Revende�or A�torizsdo e�rysler do, Sr,ssil S.A.

Rua Paula 'Perelra, 735 - Fones: 36.? e 3661ICanoinhas - Santa Catarina

Municip 1
'Canoinhas

APr��C��!�a�'�t:l/7��U��'D�e5��dOe sob
n. 1562.r:$Ye 14-10-74

_

nu

respe,ct�á's plantasr e ain,da de

(lcordy'!�om a Lei n.? 1.135 de
16/LO/74, cuja área será doada

�refeitura Municipal mediante
. fescritura pública. .

.

Art. 2,.0 - Este Decreto e r..:
trarA em vigor na data de sua

publlçl!ção, revogadas as dísposí
ções em contrário.

Canoinhas, 15 de maio de' 1975

Prefeifurà
de

Alfredo de Oliveira Gsrcíndo,
Prefeito Municipal de Canotnhss,
Estado de Santa' Catarina no

uso de suas atribuições

(As) IlfredO' de 'Oliveira Garcindo
Bref'!ito Municipal'

Este Decreto foi registrado e

publicado no Dep8rtamento
Administrativo, n8 data supre.

(AsD José Bonifácio lnrtadó
Diretor de Administràção.

,

Decreta

Art. 1.° - Fica aprovado
Loteamento procedido pelo/'st.
AqUilino Gustavo· Ziger d,,1' umI

terreno, situado a rua fletulio
Varg&8, esquina coJ' a rua

'Adol'fo Bading, com {Ire .. tot�l
de -' 1H!06,OOm2, giiltr10 182-

.

183-184, carta 11 '-112-181, lo�e
165-166-16'l, S@ 'ido 15,256,00m2.
distribuido 24 lotei e

2.550,00m2 stinado a servidõe�;
de confor

,
(jad@ c?m o despacho

.

do Diret' do Departamento de
Viação Obras, exarado no

Fotocõpiàs?
Em apenas 10 segundos,' 'v
PIAS, de qualque cumento, jornais ou

livros, no C
'

Q pt I O , D O R E G 1ST R O
C I � I e NEREI'OA C. CORTE� no 'edifício'

do f'ÔRUM desta cidade.

Arteferro ..Oiduc� Ida.
, .I

Portas
') artefa

portões e'

"ferro' em t' geral
Rua Expedicionários - Campo d'Agua Verde

,�
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(
Nereida Cherem Côrte, Oficial do civil desta cidade que pretendem C8l!ar: residente e domiciliada nesta eída

Begistro Civil do Municipio de Ca:- «Valentim de Souza» com «Elisabeth de, filha de Augusto Haag e .de Li-
Boinhas, Estado de, Santa Catarina Haag», brasíleíros, solteiros; ele, de- na Zeiger Háag. '

faz saber que pre� ndem casar: c,orador, nascído��-e:m=S:àfità::� :8;-::-' para, que chegue ao conheci
«Luiz Hempkem 'ep com «Maria Cat!lrina aos 9 d : arço de. 1950, mento de tercêir_O!\?,,� publicar
Izabel- de Paula Silva», , brasileiros,

residente e
_ domi�ihado em .dlstrito o presente Edital. "

aolteíros; ele el recísta industrial,' de, Boqueírão-Ourítíba P(,., fllh? de Canoinhas 04 de '[unho de 1975" ,Angelo de Souza e de Anastácia de "
.

nascido em Lag -SC. aos 05 de, a- Souza; ela do .lar, nascida em Ca- NEREIDA C. CÔRTB
gosto de 1949, r sldente e domíeí- 2 d O R
líado em Lages- "filho de Roberto noinhas aos'.... O. e jibril de, 1952, ficial do egístro Civil

Hempkemaier e e Maria Rosalina
por meuricic Hempkemater; e professora, nas

cida em Canoin s aos a1 de janei
ro de 1953, filha de Luíz de Paula,
e Silva e de Z mira, ,üller Silva.

«Terezio Bras' "iro Batista'> com

«Ólair de Alme' a Pereira'" brasilei
ros, solteiros, esídentes e domici
liados nesta Idàde; ele militar,
nascido em nta Ce'cilia·SC. aos

25 de Julho'. 194!i1. filho de Anto-
nio Batista d SOU�8 e' de Nardina
'Bezerra Bati a; ela do lar, nascida
em Lebon égis-Santa Cecllia-SC.
aos 1� de ou ubro de 1957, filha de,
Joaquím Tib ,s Pereira e de Leoni-

Curso Da FUNPLOC lia de'Almei a Pereíra, Ialecída,
Dias 13, 14 e 15 deste mês açontectrá umÉcurso sobre Pro- «Wilmar Bec I» com «Tadviga Tcjm
blemas do Desenvolvimento Brasileiro. a primeira vez poroski», bra lelros, solteiros, resí-

�q,�e a Sociedade Brasileira de Cultura - Conoioio - vem a dentes e d,o ciliados nesta ci�ade;
'Canoinhas para realizar o 1.0 curso sobre Desenoolvimen-: ele, operarío, ascido., em Canomhas

•• -

, .f 'd S
-

P I
( aos 2% de ab 1 de 1950, ,filho de

to
..

Mznzstrarao o curso pro,f.Ssore_s e ao
_au�, que Ignácio Bech e de Catarina Be-

lecionam na USP. É de grande volta o curso nao so para ,chel, falecida; ela: do lar, uascíde
Universitarios, como também para graduados.

'

em Taíosínho a.panq';lva-SC. aos 6
de outubro de 945; filha de Fran
cisco Tomporo' i Filho. e de Josefa

, Iglíkoskí.
Canoinhas, O de junho dI? 1975.

Dia 7 - O {ooem Norberto
Schroeder
Dia 9 .. A srta. Lili Marle
ne Michel; a menina Siomara .

Daoina filha do sr. Nivaldo
l'ufl elD ação Damaso,

Tuti Nader, ex-oereaâor, prefeito, ex-presidente do Clube Dia 10 .. A srta. Luzia
Canoinhense e outros cargos dentro de diretorias de Associ- Margaret Wrubleski,' e me

ações e Sociedades representativas da cidede, hoje está res» nino Luiz' Amilton filho do
pQndendo pela presidenciã da Operária. (lraças a esse ,ho- sr. 'Qsvaldo Sorg.

'.,

mem,
.

seu trabalho, entusiasmo, dedicação, toi reiniciado Dia 11 _ EJr. Aroldo Cllrne;
os trabalhos da cancha da S.B.O, Como si! tem conheci-

ro, de Carvalho; o iovem.menta, os trabalhos de reforma estavam paralizados. Con- (iabriei El-Kouba; a srta.
forme informaçõés, o sr, TUTi Nader pretende até o rim do Rosemary Metz; a menina
ano fazer a cobe, tuta. Pessoas deste quilate é que estamos Sueli filha do sr. Raimundo
precisando e não destas que só aparecem na hora da glória, Preissler.
(isso Canoinhas está cheio) e só prestam pá,\a c, itica, se

nada sair certo. Parabéns Tu!i, o seu sucesso nll S.B.O: Dia 12. II A sra. Marguid ...

s�rá o sucesso da iuventude esportiva qUf! sente a falta da esp. do sr., Osvaldo Sorgj o

cancha., '
� -�'.. �>........ "",.

'/' / sr. �fonso Schroeder .

. -

"'h,"'-.:_

Dia 13 - Os srs.: Roberto
Rosa e Antonio Melo, seS. em
PaU_la Pereira; os jovens:.An
tomo Carlos Crestam e
Antonio Sé,gio de Souza

Borges." .

Ãos aniversariantes. dese
iamos muitas felicidades.

C.8ooiohas (Se,. 07 de jooho de 1975 N.- 1323Aoo� XXIX

ANOTAÇOES
Li não sei ao-nde, .e dou de presente a quem quizer: Contra
tl fôrça e a ignorância não, existe argumento.

Ele e. Ela r

Ele: Zeno B. R.ibei,o da Silva Junior. Ela: Maria de Lurdes
Ferraresi, desde o último sábado pontificando com aliança
na mão direita. Ele, filho do nosso amigo Zeno B. Ribeiro
e esposa - ela, do casal Má,io A. Ferraresi. Ao Zeninho e

a Malude parabéns. I

'

Aconteceu 'com
-

muita

elegância na' noite df,ln
cante. que o Clube Ca
noinhense promoveu', dia
3015, a sra. Maria de,
Fatima Cubas Souza.
Ela: que reside na ilha

cap, com-seu esposo /0-
st de Souza,' vem sempre
oisitar seus familiares e

amigos na Mate Cap.
Fâtima é o destaque da

". ''''''...
�.�

.�
.

.

Lucia Nazira Mussi, onten 10i -muito cumprimentada pela
passagem do seu aniversário. Lucinha com tr)(ja s,�a sim
patia e simplicidade é lilha do casal Oldema, (Helena)
Mussi. Parabéns. .,

'

Também Andrea Silva, linda' garot�nha filha do casal Aste·
roide (Sueli) Silva ,ec€beu seus inúmeros amiguinhos na

'última quinta feira para festeiar suas 16 p,rimaveras.,
Logo' mais no arupo Escolar Frei Menandro Kamps; acon·
tecerá uma saborosa buchada, dando. início a programação

<,'Junina que culmin.rá com grande festa iunina dia 14 de
iunho. Quentão, batata doce, pinhão, são alguns dos inc,e
mentos a ser olerecido. Promoção Associação de Pais e

Mestres e Alunos.
.

Da/son Dalla Barba, dedicado ti eficíente funcionário da
Rigesa, recébeu cumprimentos na última quinta feira:
Da/son festeiou idade nova.

A .dir6toria do arêmio XV de Julhó, movfmenta-se para o

seu grande baile de aniversário.
.

,

Dia 13' de iulho 'grande Testa campal, t?m benefício do Hós
pilai Santa Cruz. A Com'issão está trabalhando a todo
vapor, e acredita.se que t) sucesso será tetal.

i

RAPIDINHA·S

Reg'istro Civil ;" EDIT'AL
Maria Góss Glinski, Oficial do Re- em Paula Pereira, no dia 19 de ju
gistro Civil do Distrito de Paula nho de 1957, doméa,tica, solteira,
Pereira, município e Comarca de domiciliada e residente neste Distri
Conoinhas, Estado de Santa Catarina to, filh'1 de AUre

. ,

de Paula e

Faz saber que pretendem casar: Zezé au a.
«CARLlTO CORDEIRO" com «M ... .,_,--�apresentaram os documentqs ex i
RlZETE IVONB DE PAUL�» gldos pelo Código Oivil art. 180. Se
. Ele, natural do ,P nascido alguém tiver conhecimento de'existir
em Paula Frei ia 14 de outu- algum impedimento legal, acUse-o
bro de comércio, solteiro, para fins de direito;
do o e residente em Paula P I 3 d

. '

h d 1975
Freitas, filho de Julio J,osé Cordeiro Paula' ere ra, e Jun O e , .

e Maria D. E. Cordeiro. Maria Góss Glinskl
Ela, natural deste Estado _!lascida Oficial do Registro Civil

I

REGISTRO

Nereida C. Côrte '

LYGIA SZABÔ BAPTISTA, Oficial
do Regi,stro (;ivil' de Boqueirjio, Co�
ml!rCR de Cnritiba-Paràná, faz saber
por intermédio da Oficial do registro

Aniversariantes
da Se'mana,'

FESTA
JUNINA?
E DO G.E. Frei Menandro
Kamps, em São Cristóvão

/

(Xa�queada);
Dia 07 de ju�ho - com

Bingo e gostosa Buchada.

Dia, 14 de junho - com

togueira, quadrilha, role.
ta, pescaria, e mU,itas
outra. atrações.

Venha e' Participe I,

Vellde-se
Ótima .

cala de conttrução
mida, nelta cidade. contendo:
laia, copa, cozinha, banheiro,
,3 quartoe, com garagem.

Ver e tratar a Rua Almeida
Cardolo 146, nelta cidade.

\

CIVIL EQITAIS

DES,EHVOtVIMENTO x EDUCAÇÃO
I

Temas parà Reflexão
I Para falarmos, em desenvolvimento, 'devemos, antes, dizer,· que

«O DESENVOLVIMENTO, É UM AMADURECIMENTO INTEGRAL E EQUI-
LIBRADO DA NAÇÃO». ".

Mas, como conseguir este amadurecimento e este equilibrio?
Será o aumento da Renda PER CAPITA? A Distribuição equita-

tiva da Renda? Um forte poder econômico?
Isto tudo' e mais as suas consequências, são 08 resultados.
É no ENSrNO, que está. o fator mais importante para tal tarefa:
Desenvolvimento é ensino. 'E, será possível, educar para o' de'-

senvolvímento? '

, / '

A resposta é Positiva. Sim. Pois, a formação de técnicos, profis
sionais e dos demais agentes que irão dirigir e movimentar o Jlue quere
mos que seja desenvolvimento, cabe exclusivamente à EDUCAÇAO. Afinal,
a educação, é o objetivo mais precioso e .básíco do desenvolvimento.
Sabemos, que uma.êooíedade educada integralmente, é meta final da
Nação que busca o desenvolvlmento. E, busear esse. desenvolvimento é
EDUCAR-SE. Baseado neste amadurecimento e crescimento educacional é
justo motivp para se construir uma sociedade economicamente desenvol
vida. Mas, S8 quisermos construir um crescimento, apenas econômico,' pode
mos dizer. que este crescimento, é defeituoso, insensato. Não é crescimento
e amadurecimento Integral; pois, o HOMEM, fim de todo o desenvolvimento
foi esqueéíde.

. , \

Portanto, ,é na Uníversldade, que vamos encontrar os agentes e

dirigentes do amanhã. E, se é, posstveí educar para o desenvolvímento,
a tarefa prioritária deve ser a de formar os estudantes Universitários.

.

E, para incutir tal Jdéia .na UNIVERSID4DE de hoje, não é tra
balho só dos professores e da própria Universidade; mas da eomunídade
e de outros agentes que, vivendo a verdadeira UNIVERSIDADE, procuram
encontrar-se com o Universitário, chamando-os para o Convivio das idéias.
H, estas idéias, sabemos haverão de se difundir em toda a comunidade,
realizando a metamorfose ou seja, encontrando o. caminho do desenvol-.
vimento.

,
' " .

Sabemos que não podemos construir um «8TATUS» ou seja um
melhor nível de bem-estar em todos os setores, somente com 'palavras,
más são elas que abrem o eamtnho para o desenvolvimento. E. o caminho
que o País deseja perseguir é este, em que os I PND e o II PND, deixam
transparecer em suas metas, onde:'

'

- uma condição
- um meto
- um fim
realizem a pessoa humana, fim último dó desenvolvimento. }

__ Assim sendo, a Fundação das Escolas do Planalto Norte Catari-
nense - FUNPLOC - estará juntamente, CQm a Sociedade Brasileira de Cul
tura - CONVIVIO - através do Centro de Estudos do Desenvolvtmento,
promovendo um eurso .sobre os Problemas do Desenvolvimento, aqui
na nossa, Cidade.

'

".

. O temário, que os professores do CONVIVIO, haverão de abordar,
gira em torna do 'DESENVOLVIMENTO, sob os seguintes aspectos; .

- filosófico
- político

. - econômico '

É, mais uma oportunidade" de nós Universidade e Universitários
nos cientificarmos de que: ,

Um Pais qne nllo tem eeeagem, meios on idéias para formar BelUl
, futuros dirigentes, n.ão tem o direito de esperar uina ordem, Social,
Politica e Econômica traDqüila para 011 dias, futnros.

,

P,of. Dr. J. 'N. Maf,a

,I' _

CINE. JUBILEU
lançador de sucessos

,(
o

HOJE, dia 07 • às 20,15 horas - um lÍuper p.
/

ama duplo
1.0 film'e: Rajada ao /,,' anhecer
2.0' filme': BONECA /"""' I:ORRENTADAS

, \._.
,

"

AMANHÃ; dia 08 • em matina- '14,00 hora,s
.

I

I

'Rajàd�41o AlDanhecer '

� ,

Amanhã, dia 08 - �...-áuaa sesllões: às 19,15 e 21,15 horas
uma grandi,o,ss��a,;.eo-'�tnédia sexi do Cinema Nacional toda colorida,

, p7 _

censura 18 anos,
,

,

Utíu� Pantera. na IDlnha: calDa
_/-

Eate filme repriza 2•. e 3•• feira -àe 20.l5 horas

4a. feira, dia 11 - às 20,15 horaa
_... ,

NOITES ARDENTES
, �

,l

.._,
o Chefe do Pósto da Receita Fede�.1 de Canoi
nhas, ped.. o comparecimento. dos abaixo rela
cionados, no POSTO,-sito a rua,Vidal Ramos, 232.
,no expediente das 13:00 �s 18:00 horas. para
retirarem os seus cartões de Identificação dê
Contribuintes C.P.F;" a saber:

I ' ,

52 Arnaldo Wypyck
53 Arnolibio Garcia
54 Argemiro F. de Lima.'
!J5 Augusto C. do Prado
56 Avelino Cavalli ,

57 Bernardiao' Medflirõil
58 'Bertino M. doa Santos
59 Benedito S. Neto
60 Boleslau Baranoski
'61 Carlos Erzinger ,

€:2 Carlos M. Wachtel Filho
63 Çasemiro J8nkoski
64 Celeste C. Rohrbacher
65 Celso Olilikoviski

66 Claudio Kutma'
67 Clemente Lisczkovski
68 'Cenilton Pessanha
69 Celestino S. da Silveira

- 70 Clementino de Souza
,71 Cirilo Moreira
72 Cristovão Fuck Nct-o
73' Dama80 Nepomuceno

I Pinto í
74 Damasio F. Guimarães'
75 Darcy Do11a

'

76 Darcy Alves de Lima
77 Daviõô SchiJ!ssl
78 Daniel �areck
79 D�metrio Nogatz Filho
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CORREIO DO NORTE 07-06-1975

E C O' N O M l C A' 'f' E D E' Rc A L
Norma de Serviço 'CEF!PIS, n. '25/73

Portar,ia n. 212, de -19 dé maio de 197.� . O·
-

b E d
\

B á· d Int
.

PIS
. Di.<ipJi:a:o:.n;:·:::'n�:xr: i�:âi! crarro a

.

IS�Op�eol�!"� C2'8 E!nô�!��!eràl"�!� r1�. a�ov��!!!�.aq�. !��n!tltuiM.
no uso de suas aJribuições regimentais, tendo em, após o término do, prazo para e trega da RAS' esco-

O MINISTRO DE ESTADO da PR IDÊNCIA ,E 1 vista 'a necessid e de regulamentação do conpeito Iherão, a seu crité�io, uma a, ela bancária perten-.
ASSIST,ÊN€IA SOGIAL, no uso, de suas atribuiç es;

de Endereço Banc ·0 das empresas perante o PIS eente à rede autorizada, co o seu Endereço Bancário.
e de acordo com a R lusão da Diretoria de 21.08.73, 's t

�l
'I CEF 'li 'õ 'd'CONSIDERANDO o carát@r eminente

.

ente social e hu- Ata n," 156 bátxe li pre 'te Norma de Serviço. -,
,

'

3.� ,

erão a en. II pe a as a eraç es" e,
, "" Endereço Bancário " solicitadas pelas empresas, até

mano da lei n.0,6.179, de 11 de dezembro de 974, que assegure 1. ' Bnteude-se-como En eco Bancário de uma 30 de novembro..,d 1972, de acordo, com o item t.4,l
'amparo aos maiores de set�nt8 aBOS e a08 i álidos nos casos e

. empresa perante o PIS a agêné ban,cárle pertencente do Anexo�d,"'Norm,
a de Serviçe CEF/PIS n. 10/71.

na fo'rma que especifica; ,

à rede .autorízada, à qual a empr a esteja vlncu,lada _

'

' '...' .

,

.

, . para eteíto de: .

- '" Sao C- '" sideradas irregulares as eentrl-
- eONSIDERANDO a conveníêncta -peopícíer 808 destí- Cadastramento .dos empregados bule

-

s ao PIS efetuadas por uma em-
natários da referida lei, dli'da sua especial' condição, maior facili- ou matriz;

,

pr
'

a numa. agência· bancária que não
. dade para o cumprimento das exigência legais, Recolhimento de suas- contribuições devidas

; J8 O ',seu Endereço Bancário .....
€ONSIDERANDO 'que o INP'S o FUNRURAI. dispõem ao PIS; , \' , .

de meios capazes de coibir as eventu '

s. 'fraudes para obtenção Qualquer outlo contato, obrigação ou troca: de Nede caao, á empreea deverá recolher
, informações que venha a ser esrabelecldo entre' novamente' a lua, contribuição no Ende-do am,paro previdenciário;

" PIS de ou t' d t é"
,

e a se e ou ma rIZ 8S empresas, a rav s
reco .Beneâeío correto, ap6. o que poderá

CONSIDERANDO qUI!) os m 08 da prova das condições rede de agências autbrizadas.
,

,
'

lolicitar·à CEF' a devolução da' cootri-
para o gozo, do direito assegurado ela lei n.o 6,179, previstos, 2. ,O período de validade da

Vinculaçwy'0
.' uma' buição �rregular, de acordo com OI

em seu ar.tigo 5.°, são apenRs iodic
'

Ivos; \ emprese a um Endere,Co Bancário ,coi�cidir, com o rocedimeotol eetabelecidoil n8 Norma
CONSID�RAN'DO

exercício financeiro i;ló PIS (1.0 de'Jul a 30 de
.Servico CEF/'Pl-S n'.O 18/72,' 'de' 11 'de'"'...,. que a da mencionada junho do ano subseqüente). \"

lei é da maior importância para uníversalização 3. A. partir 'de 1.0 de julho de c a ano, ti Bnds- mai de 1972.
da' proteção social;' reco Bancário de uma empresa ser 'a. agência ban- 5. - Para el

·�de
.cadastramento dos empregadõs,

.

, \ ,
. /', cária, pertencente à rede autoriz a, na qual � em- estende-se. o pres te c«?nceito de Hndereço Bancádo

1. A prova de ioativid ' é e de inexistência de renda ou presa tenha entregue a RAS Relação Anual de
para cada uma das

'�IS
de .uma empresa•..r sê elas

. Salários - correspondente à ua sede ou matriz e exístírem, Assim os e ' regados de cada- filial deve-de me, íos de súbeístêncíe, esse ial à conc@ssãedarendamensa"I!'ltt"'éd'êi"re eren e ao ano an error. rav s. essa sg nc a, a .rão ser cadastrados, a tir de-üt de julho de cad�vitalícia de que trata B Lei n.o' 6.179, de 11 de dezembro de 1974, empresa -eumpríré as obri 9ões especificadas no item
ano, na agêneía 'bancária, �Etenc.ntes à rede auto-

além da prevista no seu 8rt o 5,°, poderá também ser feita 1, d'Gsta Norma de Servo. -.
.'

rizada, na qual cada filial te�a entregue a sua �AS
mediante declareçâo do .prõp o Interessado, desde que confírma- 3.1 Estende-se, obrigatoriedade' da entrega referente ao ano anterior. -,

da por duas pessoas idôpeas a critério da instituição de .preví-
'

anpfJ da RA8 a to s as etppresas,r�lacionadas com
6.' Ficam 'Irevogadas as disPQsições anteriores,

dênci'9 socíal, identificadas' � queltfícedas, as quaís assumirão, �.l.t· Empr, as sem emp'regados de�erã.o,entteg�r contrárias à presente,Norma de Ser,viço e cnnslderadss'
com Q requerente, !l respaq sabilidade civil e penas pelas declara- regulares as contribuições efetuadas até a presente'anualmente a nas a RAS referente à -sua sede ou, 'datà; independentemente do endereço bancário dações prestadas.

.

matriz. indlc do a Inexistência dos mesmos,
empresa. -,

2. ,A prova de fil sção à previdência soeíal eu da ínclu- 32 P a qualquer empresa a substíulção anual do EN' d S'
'

t
.

'ã
A

bit
'

á
' Enderero Bancário poderá então ser teíta automatí- �

7.' sta orma e. erviço en ra em VIgor a
s e em seu am laser elta por meio da Carteira Profísstonal v .. ti d t d t

'

,

cament , mediante a entrega da RAS 'de 'sua sede
-

par r es a a a.
eu de Trabalhc ,' e .Pre .d�ncia Social ou por qualquer' outro

, ou matríz na agência bancária pretendida como En- R.io de Janeiro. 22 de agosto de 1973.elemento de convicção,
.

clUsive declaração firmada pelo empre· dereço Bancário no 'exercício fip.anceiró subseqüente
gador eu, per diretor e SÓ,cj'o remanesce'nte, da emoresa, .identi- do PIS. UIA1r,f:PA.OLO MARCELLO FALCO Presidente
ficado e qualificado, as umindo o firm&tório a responsabilidade
pela declaração sob 8S penas da lei. \,

3, O exercicio durante cinco aDOS ou mais, consecutivos
ou não, de' ativIdade emuneradà atualmente incluida no regim•

.

' dó,INPS ou do ,FUN URAL. ióélu8ive �m caráter facultativo,
,ainda que não tenha avido filiação fi eS8as entidades, � inde,pen
dentemente de have, o interes8,ado transferido sua fe,sidência

- da' área rural para urbana, 01I vice-versa, podérá também ,ser

comprovado median � declaração firmada pelo próprio\ interes-

,S8��, sob as pena da lei,' desde que sejam especificados 8 Oração ao Divino·atividade, o local d seu exercício esede da empres!l, fazenda, ;
sitio, ,,:-c.) e 'o resp ctivo período de trabalho � confirmada esu Espírito Santo
de�laraçio -Da

f,orla e,stabelecida na parte final do item 1, .

E pC)'t S "t
'

A

, .

,

.

s zrz o an O; voce que
.

-

,.
,4. NãO, pr udicará, o direito ao� amparo previdenciário \.

,me esclarece tudo, que ilumi
Instituído pela. Le n.O 6.179: , na todos os caminhos para
,

.

I - a per epção, pelo amparado, de renda em dinheiro
I

que eu -a tinia 'o meu iti�àl;
de valor ,não

sUL
trio r ao da renda mensal de que trata - a men- voei que me dá o dom divino

.

cionada lei; , .,' de perdoar e esquecer o mal
II . a r idência em cas.a de eutrem, parente eu �ão; que me fazem � que t.odos o�
III ondição, de internado ou a�iJado. / tn�t�ntes de m'nha vltda estta,

eomzgo" eu quero, nes e cu, o

,

5. A P vidência secial poderá, a qualq�er tempo, reáll- diálogo, agradecet.lhe por tu-
z�r (:Jillgên�ia8 para apurar a veracidade das declarações e pro- do e eontirmpr mais �n:za vez
,vas produzida pelo a�parado, / q,ue eu nunca quero me sepa. '

5,1 - erlficada qualquer irregularidade, será concedido. tar r;ie' vocd, por maior que
.

ao Ibteressad o prazo de trinta dias para prestar esclarecimentos 'seia a ilusão material não \

,e preduzir, s for o, caso, prova \cabal de veracidade dos fatos, ,será o mínimo dai vontade que
----------------------

alegades. sinto de um dfa estar com

,5,2 .. Vencido o, prazo�_. sem 'manifestação d'a intetessado, você (!. to_dos ,os meus irmãos
será suspen o pagamento da renda mensal até� que sejam na glória perpétua .

.prestades clarecimentos' � oferecidas p.r(\vas aceitáveis, nes Obrigadó, mais uma vez.

termos da i e deste· ato. (A pessoa deverá fazer es�
6. indeferimento 'qo pedidQ eu Pt suspensão do paga-

so oração 3 diads'dsegDuidos!enda msnsaLserão"submetidos, de oficio, à apreciaç,ão, sem fazer o pe t o. ' entro

caso, das Juntas dé Recursos da Pre�idên'cia Social'· de J dias será alcançada a

issõ.es Rev.iseras do FUNRURAL. graça, por 'mais ,difícil que
\ l seia. Publicar assim que re-

7. Este ato' entrará em vigor na da.ta de sua pubJicaçilo, 'úbe,. a graça)cabendo o INPS e 80 FUNRURAL, em, conjunto, d,ar·lhe ampla ,(Publicada P01: ter l"ecebido
divulgaçã , especialmente junto às Prefeituras Muni�ipais.. ' uma graça.)

(A'sS.J L. G. DO NASCIMENTO E SILVA
'

UMA DEVOTA

m��QgQ���Qmm�����QQQQQQg�QQ�Qg�gQQQQQQ��QQQ���QQQQQ�QQQQgQQg�QQg
ce' ,

,

'

,

m

�, O . A.proveite a ,grande promoção 'de \lendas' na Loja DENELAR m
� E, \

'

\ ' I

e
W\4 comprando, pelos melf)Qre$ preços a. vista a{é 20%. de descontos. no seu 'R�frigerador tu

�' N,'. Consul .... ProsdócimQ e G_E.\ Televisores PlJi1ips .... PlJilco ..... IJ. 0_ ..... Semp -� ?_:�,�_: 171-'CrokPigCraa'!tl-Se., �",
� PlJi1co a lu:i!.. e BateriQ� 'Fogões a lenfja MarumbI e Q Gá�s, ce..

' ,'t1JIolI

�. E,
'

-,

!ift,m
lI6l2

Jogos de copa e co:zin Ulnas EQll:l
-

-

-

.1(;;- ag .... Genius e, outras: Bicicleta Monark e
tu

.� L
GQllo� Jogos de ar, Café e Cfjá_ Aspirador dé,pó, G_E. 'Rádi" e, IJadiolas e uma infinidade !!,

� de artigos, 'taça-nos a sua 'Visita sem compro11)isso.
.

tlJJ

m \ m

m, ,A, D,ENELAR .oi ,COM.c ,DE ELETRO DOMÉSTICOS LTDA. .�
ceR'· ,.

-- ta
'ce .,.

'

,
.

.

...'
,. RUA, V�DAL' RAMOS !)06

:

- f'ONE 185.
'

,
'9I2

�Eja,�i;;j�t!i,i!jljBrJ�fji5t;ji!j�fji9t:Ji;;ii5fjt;ii'j·Eii:j'rJfji:jt;ifjfji!1EjrJfjrJaEJfjfji?ji.;t�i.!jfjBf!ji!jEjl!jt;jEjEji'ji:jEji5fjEj,fjfjfj

Prefeitura Municipal
FUNRURALe

�, /

IMPRESSOS EM GERAL\ (em uma,ou maia côrea)

Serviço rápido e perfeito ,

IMPRESSORA ,bURO ,VERDE LTDA.

Dra.'Zoé Walkyria' Ha'tividade Seleme
Cirurgia 'Dentista
c I C OOS589159/DBP

Odor..top�dI8tri8.
Hora ma ada

Prap La_ Müller" 494' ,- FODe, 369

Fot
Novo e mode,

.

'sistema JaponêS Hashua :23.0/
, �por FptQcópia Cr$�1,OO' r

-r.:;Panla, Pereira,· 375 (ao lado ,Loteria Esportiva) � Cànoinhas

/Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



qORREIO 1)0 NORTÉ 07-06-1975

Cooperativa ide
de Mate Canoinhas

Produtores
Ltda.

Ilua Paula Pereira ia, 698 ..:. �

Canoblh...SC - R�g. INCRA. D" ,386/73

Edital \' de Convocaçao,
.\' O Presidente da COOPERATIVA DE PR DUTORES DE '

MATE CANOINHAS LTDA., usando das atri uícões que lhe
confere o Art. 35, letra Ct'» do Estatutó Social, esolve:

A Assemblêía. Geral Ordinária, dos scciedos, a realizar-se
na respectiva sede social, no próximo dia 27 (vinte e sete) -"de
julho, do corrente ano, às 7,30'(sete e trin � horas, em PRIMEIRA
CONVOCAÇAO, a fim de tratar da mat ia constaote da seguínte:

� /

ORDEM D a DIA
L° - Deliberar sobre Bal&nço Ger encerrado em 31-05-7é,

Relatório do,Conselho, de
-

Ad nístração, Parecer do .Conse-
lho Fifical e, Demonstrativo conta de Sobras' e Berdas;

2.° - Destinação das Sobras; .

. 3.° - Eleição de novos' membro do, Conselho \ de Administração
J!_ respectivos Suplentes,

'

ara o biênio de 1975/1977;
4.° - Eleição de novos memb s do Conselho Fiscal e respectivos

Suplentes, para o exer Icío de 1975/1976;
,

5.° - Eleição dos Delegado dest& Ceoperatíve, junto à Federação
, das Cooperativas de rodutores de Mate «S6nta Catarina»
L,tda , para o biêni de 1975/1977;

6,0, - Outros assuntos Interesse da Cooperativa.'
Não havendo úmero legal - 2/3 ....::: dos associados pre

sentes em PRIMEI A CONVOCAÇÃO, para a instalação da
Assembléia, fi�a de e já feita a. SEGUNDA CONVOCAÇÃO,
para às 8,30 (oito trinta) horas do mesmo dia e local.

,

Se desta ez ainda não houver número legal ..l- 50%
mais 1 ""i' dos a octados presentes em SEGUNDA CONVÇ)CA
ÇAO, fica desd já feita a TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCA
çÃO, p'na às ,30 (nove e trinta) horas do dia 27 de julho de
,1975, com a resença de" no minimo, 10 (dez) associados:

.

,

' I

Par efeito, de cálculo do equorums pare instalação da
Assembléia a Cooperativa' possue 1.140 essoctades.

N TA: - As chap�& que concorrerão a Eleição constan
tu nos I ns 3.°, 4.° e 5.° deste I!f::iital, 'deverão ser entregues
ao Presl ente do Conselho de Administração da Cooperatívs até
o dia 2 de [unho dO! 1975.

E, para que chegue, ao conhecimento -de todos os asso-
c

cíades o presente ,EDITAL será publicado nos jorneis desta
cída ,e afi'xado na Sede e seus Postos de Recebtmento, bem

, co remetido '"OS associados, ·D8 medida do poseíve l,
'

Caboinhall, 27 de maio de 19''?5
2 Braulio R.ibas da Cruz - Presidente

12 JU�HO'

DIA DOS
-

NI
I

IDOS
presentea; Ue agradam

Erlita

luizo de Direito da Comarea de
Canoinhas • lanta Catarina

Juizo de Direita da Comarca de Canoinhas .' lanta Catarina

Edital d� Citaçãó com o prazo de trinta (30)' Ias

o Douto-: Nica'nor Alexandre Ramos, Juiz sub' uto, em

exereíere na Coml!rca de Canolnhas, Esta de SaJ"ta
Ca,tarina, na forma da Lei, -ete,

,

EDITAL DE

INTER IÇA0
O Doutor J sé Geraldo
Batista. Juiz d Direito da
Comarca de C noinhas Es
tado de Santa atarina, na

forma da Lei, te.
,'FAZ SABER a quantos o

presente edital ,rem ou dele
conhecimento tiv rem que, por,
este Juízo e Car ,

rio de Orfãos
E' 'Anexos de .. ta

I

marca, foram
regularmente

I
ocessados, a

requerrmento d REPRESEN
T,ANTE DO 5 MINIST:E':FÜO
PÚBLICO, os a tos n.o 6.311
de Interdição (ie PAULINA
�DUVIGES, po estar' sofrendo
de' anomalia psi [uice, cuja in
terdição' foi ldecretada por
sentença profer da neste Juizo
em data de 09. 5.75, tendo sldo
nomeedo curad1br, ,o sr, PEDRO

WIPrEVS�I, brasileiro, casado,
lavrador, com 9 anos de ida
de, residente e domiciliado em

Barra Mensa, esta comarca, o

qual já presto ' o devido com

promisso e e tá no exercicio
do cargo, pelo que serão con

siderados nul s e .de nenhum
'e�eito todos o atos, avençai e

convenções e a interditeda
celebrar. E, p ra conhecimento
de todos, é e pedido o presente
,edit�l, em qQ tro vias, que se

rá afixado n lugar àe costume
e publicado ela imprensa Iocal
e pelo cDiári da Justiçe» do

Estado, com intervalo de dez
(lO) dias. Da o e passado nesta
cidode de anoinhas, E!!tado
de Santa <;at íne, eos 'viote e

um dia' de s de maio Ide
mil, novecent e setenta e

cinco. Eu ZAIDEN EMILIANO
SELEME, Escrivão, ,o subscrevi.

José Geraldo Batista
Juiz de Direito 2

Leial Assine! DivulgueJ

FAZ SA8ER aos que o presente Edit de Citação virem
ou dele conhecimento tiverem que, por este uízo e Cartório, se

processam os termo! de ação USUCAPIA ,requerido por AL
FREDO WOSGRAU. brasileiro, solteiro, avrador, residente em

Santa Leocádia., oeste município e co arc:, ficando çitados' os
seguint�s: ELIZABETH HAUER, YER, WILLY HAUER.
AFFONSO HAUER e EDWIN 4U USTO HAUER:, residentes
em lugar incerto e não sabido, ra, querendo, coatesterem a

presente ação, no prezo de quio I (15) dias, contando t,rinta (30)
dias a partir <!a primeira publi ação, referente a posse de uma

/

gleba de terras situada no lu ar denominado «Santo I
Antonio»,

deste municipio e comarca, com área de 1.648.500 m2'. (hum
milhão, seiscentos e quare a e oito' mil e quinhentos metros

quadrados], ou sejam 68 queires e 2:900 m2. parte da chamada
Fszenda Santa Leocádts compreendida nas seguintes confronta
ções: de um lado com erras de Ismael de Almeida Garret: de
outro lado com ditas e Mamed Cador, pelo Rio Paciência: pelo
outro lado com terr do requerente e finahr.ente pelo' outro
lado com a Estrad Canoinhas - Santa Leocâdía; que 8 gleba
acima referida, fo' adquirida por compra feita por Carlos Luler á

Augusto Hauer data de 10/12/37 e posteriormente Alberto
Wosgrau a co rou do mesmo Carlos Líller; alienando-a màís
tarde 80 Supl] ante. Pera os devidos fins, mandou o MM;. Juiz,
expedir o pr sente Edital que, na forma da lei, será publicado
uma vez n cDiário Oficial do Estado, duas vezes no jornal local
e afixado o lugar de costume. - O QUE CUMPRA. - Dado
e passad 'nesta cidade de Cenoínhee, Estedo de Santa CatariDS"
aos vinte e 'cinco (�,5) dies do mês de fevereiro de mil, novecen
tos e setenta e cinco (1975), Eu, ZAIDEN ,/E. SELEME, Escrivão
o subscrevi. 2
Nicanor Alexandre Ramos ..;_ Juiz Substituto, e� exercício

Correio do Norte

Venqe-se
Otima casa de alvenaria.

sita' à rua Dr. Almeida,
Cardoso, 762, cf 3 quartos
sala, sala de jantar, cozinha,
área de' serviço, banheiro

cf box, iluminação comple
ta e ar ,condicionado.

'

Ver e tratar Cf o sr. Ju-,
lio Costa no Centro de
Sa4de desta. 1

FOTOCÓPIAS' X:EI\OX
Serviço instantâneo e perfeito.

Procure no scritório de Derby Caeloe
Ulbm J na Praça Lauro Mü�JerJ 251.

CANOINHAS - Sant�- Cafarilta

Prefeitura
Posto de

Municipal de Canoinhas
Inseminação ArtiFicial

A Prefeiturf:l" Municipal' de Canoínhas omunica
aos senhores criadores de gado bovino
tra em pleno uncionamento o servíç NSEMINAÇÃO _

ARTIFICIAL e convento «PRDeIt\»; Secretaria
.da /Agricultura.

'

,

1\ INSEMINAÇ� FICIAL, método moderno
utilizado para mel ,6famento dos re' ps, através da
utilização de «s"

0

en» de excelente qualidade, é recomen

dado a todo "aqueles que queiram obter produtos que
valorize ,a sua criação. _

'

,

ara receber a visita do- .Inseminador 'em sua

pr 'iedade, o criador deverá solicitar informações na'
,

efeítura Municipa� - (setor de' Inseminação Artifiçial),
à rua Paula Pereira, (Prédio Trevisani).

,Canoinbas, 09 de' abril de 1975
José Bonifácio Forta'do Dir. AdmiDistrativo

\

Venha votê mesmo

, \

,testar a
/

:quulidade do Dodge 1800

em

�"
.

No seu Revendedor CHRYSLER. você dirige 6 DODGE 1800 e fbrma�, sua opiniã2 sQb��JL,carro.
V�cê irá _entend�r t�mbém pprque o Dodgin�o está com ,Gar�nt!a ���t�,I.�;.����[��pfar���melhor I que, �e�.�,�.f,TJº��_ .���nder seus mteresse�, E ]519��p0â�:�esse dlrelt? Com � vantagem

. de que você tem, crédito automátiCa-"e-::O'IlQd�?i-�;�,�ar� e�,.' �t�S$6i Illeses. ,Venha ao seu Revendedor Dodge
e aproveite essa dupla of�r=ta:�a�-gàtantiã'�-dó/:Qºqgi(lho ,aum�ntou. mas o preço não.

\. .' ...

-.
.'

� -'''''�
.. � �;.:.;��-

Corop�"e' 'o preço< -(10 Dodge 1800 com os�litros-o�(Los da
��;;,i'- _ \ �

��-;"/;sua cl�sse;, e adquira o único carro com Garantia Totãl-�

��"
.

/'�/'por '

Cr$ 31_980�OO
, I

.

,.1( ,

e,;'Ft V \

S E L 'E iVI E,� .

'

Revendedor ,Autorl�ado CHRYSLER DO BRASIL
Rua Paula Pereira, 735 (- Fone. 365 • 388 Canoinhas • S C
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e conseguir uma: classi'fic:açãa'
melhór, pois depois da péssima
atuação' deles' ns última .corrída,
suas posições não são mais tão

. boas, .Inclbstve perderam 'as
, previlegiadas colocações.' DeFoi publíeado por um jornal local um Demonstrativo de qualquer forma deverá ser uma

Arrecadação., relativo 80 Imposto sobre Circulação' de Mercado- excelente prova. Desta vez não"
r�as '- IC.M - correspondente a? mês d� fevereiro último. IDcl�- lhes posso adiantar .0 horá�iosive, abaixo da relação dos 30 -munlcípíos, do, Estado, que mais ,da corrida, mas acredito quearrecadaram, demonstraram o total de errecadação . dos munící- oscilará entre onze e doze hoeas.
píos de Canoinhas, Três Barras e Major Vieira, que deu um", '

montante de Cr$ 2.441.000,00 (DOIS MILHO�S, QtJATROCEN- CREIAM _ ••

TOS E QUARENTA E UM MIL CRUZEIRQS), classificando este, Breve, não haverá mais guer-total' como o 10.0 do Estado. Até ai nada demais, pois é real- ras nem discôrdias. A' huma
mente significativa esta classificação, mas os beneficios que nidade deve acreditar nísto.pcderíam advir desta arrecadação não aparecem. Se tem gente
querendo novamente discutir "obre a tão discutida fusão é me

lhor ir tirando o «CAVALINHO DA CHUVA». Fusão já era! No
entanto, os nobres colegas desta vez «esq�eceraJl1.» de destacar
as classificações de Csnoínhes .e 'Três Barras, em alto relevo
como jll o fizeram' anteriormente. Mas os caros leitores sabem
porque? Pelo simples' feto de que, TR�S BÀRRAS obteve, a 19,°
colocação no Estado com a arrecadação de Cr$' 1.228.0'00,00' (um No loteamento Fernandes,
milhão, duzentos e' vinte e oito - mil cruzeiros), ao' passo que hoje Vila Da. �itória no ponto
Canoinhas, aliás, CANOINHAS se colocou em 21.° lugar, arreca- mais sprszlvel da cidade, alto
dando Cr$1.170.00D,00'·(um milhão, cento e setenta mil). Todos e seco, estão a. venda 08 últi-\
t d d

- , o

f
'

btíd t é d DO"'" Of * F?i ,e,mpossado 3.a feira
,

es es a os sao reais, pOIS oram o I os a rav s c 1 ..,pO 1-
mos lotes. Melhores informa- S' dcíal n.? 10.214. Humildemente peço perdão prezados leitores por .

r- última, ne ecretarta e

esta elucidacão,,,e 'os nonos' colegàs de jornalismo desculpem-me ções nesta redsção. Assuntos de Imprensa, no Ps-

pela intromissão em sua informação, pois tive ínfeltzmente a ne- lácio do Governo o, conhecído
cessrdàdé de fazer alguns reparos. Cade um defende seu ponto jornalista Adolfo Zigelli,'
de vista, o que por sinal é muito bom, fazeDdo' core que os V. end e-se -ou * Como nos anos Briteri�re!s,jornais sejam msís procurados. . ,

\ muitas, fsstas juninas anun-

ciadas por ai, com praticamente
todos os sábados já tomados.

'.1. * Muita animação nos 1.0
* Também esteve no Rio de Jogos Abertos do Muniei-' /

Jaaetro, visítaudo famitia- pio, prejudicada um pouco pelo
res,' o sr, Silvio Alfredo Mayer. mau tempo durante 8 'semana.

Hoje o finá.} e o en\1Dciado.., * I A firma Greeca, devida-
baile de encerramento' nQS sa-AUTOMOBILISMO •• ,;.' �

Tratar à Rua Bernardo mente contratada, já -está
Iões da S80. No pióxim«? nú-Amanhã no Circuito de Anderstop, será / disputado o

Olsen 604 ou R d
executando os serviços de liga-

.mero o resultado; com completaGrande Prêmio da Suécia, válida pelo Campeonato -Mundial de ua -,.� ção domícilíar para o abastecí-
reportagem a respeito,

I

Fó�mula-l. Desta VEZ, os corredores brasíleíros terão que realizar Parado 330.' u mento de água, cuja data 'de
/

' "
'-

.

11I1II1II!l1l1l1l·_IIEl!IIlmlllllllll_IlIIIII_IBJIIIIIIIIIIIIIII_"III!__��III11_._IIIII!II-", .

II .

'

.-

' '

,

I

'

J II

I NOY,O 'REY[NDEUOR: ({ C. B. J:,')} PARA i
'II ,II

i CANOINHAS [ IODO' O PlANAlrw INENS[ ,I
. ./ /.
I � �

.

#I
\

'I
I MERHY SELEME Bv/#CIA. LTDA'� t
li I.,

Nr' I.
. .'
'II /�,;!V ) ,_

I Oferece para pronta entrega /otIa a linha de Tratores ,« C BT» I
;; c' B T _ 1.000 _ �'Dieset:t1 \

C B T _ 1.090 _ Diesel -I
I CBT '_ 1.065 � \Dt�&s-ell, , 'CBT _ .1_105 "Diesel/ li

'd�.'

agrí(ol� que (onqu,istou\ a preferência
I •
llIII mais q - maior .produção - lucros maiores I'1\/ •

I MERHY S,EL'EME & (�IA.: LTD,A. � .1
II ' '_ ' '.

»

.

. II
II .'. Rua Paula Pe�elra, 735 - .Fcnes: 365 4;t ,366 CANOINHAS· 5 C

,
II

.

.

-

, ',' .
�••••••••mE.m•••••B••••••�.R••••••••••••••••••••••••••••••••�.

«Antonio focalizando �> .••Wilson'
, ,

r QUE QUE É ISSO? ••

Jã estão, querendo mudar o nome desta coluna. Segundo
soube o nome passaria a ser «ANTONIO WILSON PAÇOCANDO».
Chega-se .a uma conclusão: não adianta colocar meu' nome na

coluna, pois os 'leitores sempre me reconhecem- pelo ccgnome..\ ' ,

De qualquer forq:la, entretanto, porém, o que vale mesmo lião os ,

comentários e criticas com respeito a' este espaço, -pois deinons
,tra claramente que ela alcança O' objetivo. Gostaram do inicio

,
'da frase? A coluna é lida, e isso é que é o lQais importante,
Tenho que agradecer a08 leitores, pois se' a comentam é sinal de
que Elia apresenta motivos para ser comentada, e, consequente
-mente tamb�m é lida. Muito, obrigado gente. '

INTERESSANTE! ! ! •••

Últimos' lotes a venda

. PARABÉNS CANOINHAS.!! •••
Canoínhas está realmente de parabéns por ter patrocinado

os Jogos Estudantis, reunindo jovens àtleta8 de vários municípios
do' Estado. Canoínhas teve um. destaque muito grande com a, _ Um .automóvel Dodge
conquista da ma,ioria d!ls prOVBS .. Congratulações gente, e vamos Dart 1970� .. 4 portas - cor
em frente na luta pelo desenvolvimento do e�portE"., verde.

troca-se
.

,

-

e,

Ano XXIX

\

Esparsas
inauguração
ser marcada.

oficial está parao sr; Therézio Netto, agora
Presidente do IRASC, estpve em

nos'sa cidade, tendo' participado
da reunião do Diretório Munici
palda ARENA, 4a. feira última.

* Tamb-ém esteve em nossa

cidade, no últlmo fim' de
semana, cumpríndo compromís
so socíal, o 'sr, Zeno Benedito
Ribeiro da Silva, residente em

São José, perto de Florianópolis.
* O industri�l' sr,� Olde�ar

Mussi esteve em Brasília,
enquanto' que Mikei Procoptak
esteve em São Paulo e Rafael
e Miltop, da Wi1lys, no, Rio.

* 'Aumentado bastante' o

cultivo de soja rio muniei
pio, ,çom boa sefra, devendo
dóbrar pare o próximo ano.

* Grande festa está sendo
, anuhciada -

para o. dia 15\

próximo, DÍl localidade de Pon
tilhão, Gulgemínn, com a' vinda
de 20 calhambeques de Curitiba.

* Amanhã, festa 'no bairro
São Cristóvão, Xarqueada,

,em benefíclo da escolã local,
hoje a tarde buchad!.
* Faléceu 3,a feira últma,

pela manhã, o sr,
_
Lauro

,Müller, o popular e estimado
Tico-tico, ccphecído. na intimi
dade. Bom � praça, tipógrafo
profissioDal,; trabalhou .para to
dDS os jornais dá cidade, en

cerrando suas atividades neste
semanário, Deixe víuva e filhos, '

8 quem enviamos os nossos

pesares. Lauro era filho de

criação da viuva 'Marta Word�ll.
Seu sepultamento foi "realizado,
na tarde daquele dia, com

grande acqmpanhamento ,

e

também pelos. seus colegas des
ta Impressora, além do' Chetê
dá Casa, sr. Leopoldo r,Ugatter.

mercado, Brasileiro:
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