
-

===-lmpressóes coibidas pelo camlnbo...
==========.

x-x-x-x

Dez anos são decorridos do falecimento' do Prof.
Othon da Gama Lobo -D'Eça, mestre que encantava os

alunos iransformando.o Direito Romano em coisa viva
/ e .líteráría. '

Mia vidá literária, com o nome de Othon D'Bça, ,

foi o mais autêntico intérprete: dos homens e das eoísas.
do litoral de Florianópolis. 'Seu livro "Homens e Algas»
lançado em 1957, reune ímcressões da vida litorânea
quê dificilmente poderão ser superadas. O meio ilheu,
com seu linguajar, seu i folclore, sua pobreza, tudo está
no livro que,' na época do lançamento, mereceu estudos
de Clóvis _t\ssumpção, Nereu Corrêa, Carlos Beverbel e

outros. Mas' Othon D'Eça està sendo esquecido; nada
. vejo na imprensa por ócasião do décimo aniversário

.

de sua morte.

.
Que pelo' menos em Canoinhas não, impere o

sílênelo. Aqui lembramos o nome de um de nossos
maiores escritores.

VARIADAS
Enéas' Atf)aná:i!.iO

"Ser filho de Graciliano Ramos e ser escritor
ao 'mesmo tempo, não deve serl coisa fácil: quantos
não, descobrirão a sombra do- pai nos escritos do Iilho?»'
Cóm essas palavras' o erítíeo Edgard Cavalheiro inicia
va um estudo sobre' o contista Ricardo Ramos, ,filho do
mestre das "Vidas Secas».

Idênticas palavras podem ser -ditas, hoje, com

relação a Luís, Fernando Veríssímo, filho do mestre
Érico, que estreou na vida literária, com o livro de
erônicas "O Popular» (José Olympio, Rio, 1.974). Re�l
mente, ser filho de Erlco Veríssimo, e também escritor
não pode ser fácil.

Mas, quer no caso do filho de Gracilíano, quer
no de Erico, a dificuldade foi superada. Luís Fernando,
que aqui interessá mais de perto, � completamente di-'
ferente do pai, escreve com um estilo todo próprio,
suas crôníoas são vivas, atuais e, cheias de humor. O
livro foi muito bem recebido pela crítica e a imprensa \

lhe dá/ cobertura. Uma leitura que vale a pena,
I

:x;-x-x-x

Alfredo da Silva, além da advocaeía, é inspirado
cultor da poesia. Em 1971 lançou' o livro «Paz 14 r 3�,
em que reúne seus, versos, cuja base se encontra na

r

«Teoria da Organização Humana»; do Prof. A. Rubbo
Muller.

'

",
Os 14 Sistemas são: parentesco, sanitário, manu

tenção, lealdade, lazer, víàrto, pedagógico, patrimonial,
produção, religioso, segurança, polítíeo, jurídico, >

prece
dênoía. Cada um sugere ao autor uma série de poesias,
'que, nas três dimensões, justificam o 'título um pouco
estranho da obra: "Paz 14 x 3�.

'

Embora um tanto complicada para '6S neófitos,
a teoria de Rúbbo Muller inspirou ao poeta versos re

almente interessantes, que revelam cultura o sentimento.
_/' .

, \.
.
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<Ecos da coluna: ,

- Lílía A.I Vellozo, escritora curitibana, escreve
ao colunista agradecendo pelo coméntarío a; respeito
do livro de sue autoria; "Velas ao Vento»,"

- D. Arminda Vaz de Camargo, víúva 'do �scri
tor Rogérío de Camargo, residente em S. Paulo, escreve
agradecendo ao colunista, ao Diretdr Rubens Ribeiro da
Silva. e toda a equipe do «Correio» pelo nosso artígo
sobre obra de seu finado marido, ,,0 Pantanal». E re-
mete-nas três outros livros do mesmo autor.

/

- 0- jornalista Aramis Milaroh, titular do
«Tablóide», do, jornal "0 Estado do Paraná» (Curitiba
10/5/75), transcreve algumas passagens publíeadàs nestá.
coluna sobre o livro de' autoria de Mário Marcondes
de Albuquerque:,

,

Ano XXIX Canoillhas -,S.nta Catarina, 14 de junho de 1975 Número 1324,

(

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
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A. PEDIDO

PREFEITO RECEB�
AB�IXO-ASSINADO '

o sr. Prefeito Municipal,'
vem de receber um abalxo-as
sinado, dos moradores da Rua'
Frei Menandro, Kamps, solící
,tando .provídêncías quanto ao

estacionamento de eamlnhões
n�quela via pública.

'

,

O documento foi encaminha
do à Delegacia de Policia, res

ponsável pelo trânstto na cida
de, para as providências cabíveís.

./

Jornal �Folha do Norte»
,

Mais um órgão de imprensa
vem de surgir na região do
planalto, na' vízínha cíaade �e
Pepsnduva;' Trata-se do Jornal
«Folha do Nortu, que .tem a

dir�ção do jover;6 Carlos R'egi
naldo Atanásio, contando aipda
com ii indispensável colabora
ção do jornalista Esmeraldino
'Mala de Almeida, também nos

so apreciado colaborador.
Ao novo colega, votos de

êxitu na árdua luta que vai
'empreender em prol de sua

comuna e toda a nesse região.

, Campanha, de vacinação contra I Meningite
,

I

A Secretaria de Saúdé do Estado está anunciando" para
o' fim do mês o início da campanha de vacinação contra a

meningite em todo o Estado. Esperem" os respensáveís pela cam

panha, a vacinação em massa de todos 011 catarinenses, pelo que
solicitam a colaboração, de, ,todos.

Assim, em data que será amplam.ente divulgada, chegarão
agui as equipes da Secretaria' e Ministério da Saúde, para o
inicio da campanha. I

(

I Jogos, Abertos' do Município
Os primeiro. Jogos Abertos do Município al�an�ar.am o

êxito esperado, reuníudo mais de 500 atletas em competições
que atraiu numeroso e entusiástico' público, cada um torcendo,
com ardor, para as SUas cores, I

I

,( O mau tempo reina�te protelou o andamento das provas,
somente terminada ontem, com a entrega de prêmios aos ven

'cederes, prevista para hoje à noite no Clube Csnoinhense.

Pertíclparam da competição as seguintes equipes: Colégio
Estadual Santa Cruz; Colégio Agrícola Vidal Ramos, Banco
BRADES,CO, Comuníoade Evaogélica Luterana, Colégio Sl?grado
Coração de Jesus, Clube de Bolão Democrata, Associação Re-

.

creativa e Esportiva Procopíak - AREP, 3.° Batalhão da
.

Policia
Militar, Associação Atlética do Banco do Brasil e Colégio Co
mercial de Canomaas,

/

No próximo número publícaremos o resultado oficial do
certame, c�fu a classificação das -equípee vencedoras.

'

/

de válvulas, tornando o motor mais 'preciso"
,

silencioso, dispensando reg�lagens.
A correia que aciona este sistema é den

tada e feita de material sintético, por isso ela
funciona em silêncio e dispensa qualquer ,tipo
de manutenção ou regulegem.

E'sta é a aímplíctdade que vai fazer você
,

economizar na manutenção do Mavérick 4' cilind.
Os europeus e os amerícenos foram os

primeiros II reconhecer o sucesso do motor
Ford OHC 4 cilindtos: este é o motor usado
no Csprt, no Granada, n� Cortina,

I

no Ford:
Pinto e no MU!'tsng II.

D E S P R, E E N D I M E N T O,

, -
,

Con�essionária �ord local; Basilio
HUDle;nhuk a.)'C�a� Ltda_f apresen
tou ao públiço ,0 novo "Mayer-ickJ

"

A Concessionária Ford de nossa cidade, firm� Basilio Humenhuk & Cia. Uda., reuniu sua

freguezia, eutorldades e
- alguns ccnvldsdes, 4a. feira à noite, para a epresenteção do novo I

Maverick. Na oportunidade foi oferecido
I

aos presentes um gostoso coquetel, sendo prestadas
todas as informações das inovações do novo

-,

carro, com as seguintes cerecterlsticasj
I

O Maverick 4 cilindros, em uso' cidade!
estrade, faz em média de' Iükm com um litro'
de gasoliI,la, e é o único motor �e 4 cilíndrca

, que permite a troca de óleo apenas nos 10.000 km.
Ele não oferece apenas a economia natural,

de um 4 cilíndros. Como neste motor os gasel!
'entram por um lado e saem por outro, dife
rente dos outros motores, em que os gases
entram e' saem pelo mesmo lado, I o resultado

'/ é uma excelente dínâmíca de gases que na

prática significa melhor aproveitaménto de
combustível.

O sistegla OHC, aperfeiçoado pela Ford,
elimina uma série de peças móveis do sistema

Por Dlnar'e P_ AraUJ�
Postal nessa época. Guardado
debaixo de uma 'escada na re

sidência de Cél. Otávio Rauen,
encontrava-se uma caixa com

fogos que não foram usados
nas festas junínas, Não
sei porque cargas d'água - .Juce,
Newton e eu, nos munimos de
um punhado de busca-pés, cada
um, e na maior displicência,
aproveitamos o descampado q\le
existia ne rua de baixo, para
soltar os foguetinhos. Fazia já
algum tempo que DOS enconbá
vamos naquele festejq, quando
a nossa frente, empunhando um'a

grande pistola mau:z;er, apareceu
Manoel Gregório, gritando para
que parássemos com aq,1:lela lou
curada e nos encaminhou paro
mostrar o que nos esperava. Nos
fundos da casa do falecido Emi
liano' Abrão, encon"trava-se dei.\
tadq em linha de fogo, todo o

destacamento policiai, sob o co
mando do Sargento Nico�au Car
los de Souza, tendo ao lado, de
arma em punho, � Sub-Delegado

de Policia' Alfredo Antunes. Os
busca- pés foram confundídos
com tiros e a policia ' foi fazer
frente aos revoltosos. Manoel
Gregório, que não perdia festas
estava presente.' Desconfiou do,'
estampidos e cheio de coragem
foi ao encontro e desvendou o

assalto que estava sofrendo a

cidade. Desse fato resultou a

promoção por merecimento e

bravura, do sargento Nicolau
para o pos�ó' de tenente e sua

nomeação para Delegado de -

Policia de Canoinhas e a remo-'
ção do Cabo Lucia que também
foi nomeado Delegado de Policia
de Mafra. �

,Ao verdadeiro herói do aconte

cido - Mano�l Gregório - a cujo
despreendimento e coragem fi-'
camos a dever-lhe a vida, não
me resta, 'em IIU'_' memória, ma,is

I L.
.

que rezar um pai nosso, quando
faço minhas preces aos falecidos.

Todà cidade forma com o psnho ao violão. Outro 'que em vamo Se não dançava, peruava
decorrer do 'tempo o seu tempos idos integrou-se na vida todos os bailes, no salão do
'inelo-ambientE', o 'seU folclore. apucaranense foi o Manoel Gre':: Yakuss ficava.por dentro e no

Um boêmio, um jogador, 'um gório. Tinha muita afinidade Clube Canoinhense lambia a

transviado que por qualquer com o Cap, Gregório, anjo preto I vidraça. De par com e1E', nos

forma fica, fazendo parte io}e- do presidente Getúlio, com a idos de 1920 e poucos, os três
grante do passado, íngreesande diferença de que o ídolo do mosqueteiros da outra' banda,
na história da localidade. Curi- primeiro GregóriQ era- o CeI. era Juca Terézio, Newton Alves
tiba por 'exemplo te:n sua Maria '; Fabrício Vieira ao qual dava do Nascimento' e eu. A vezes,
Bolonha ou Maria' Polenta, o .tratameuto respeitoso de «tio». pa,a aumentar o trio, juntava-se

.
Carmelo Range�, Bataclan, este Era um mulatão que ,abeirava a fig1,1ra austera de Pedro Theo
aInda vivendo e muitos outros dos 50 anos de idade, alto e tania. Disse austera,' mss não
que Se �integraram na �ida esguio de corpo. P-ort,a�8 no co- deixava de ser meio briguento,
obrigatória e passam a dar no- coruto uma proeminência espon- . pois dessa turma eu ser'v,ia de
mes de ruas e bairros após jpsa,_ de aparência duvidosa, que'

)
apaziguador, para que não crias,.

terem qesaparecido do rol dos o obrigav.1l' a andar meio cor- , sem casos nos bailinhos da poeira.
viventes. Florianópolis, São cundo. Não dispemava um lenço

'

I Francisc'�, Joinville e outras de grossa sede 80 pencoço, para Cor�ia (o mês de outubro de
cidades do �stado, tiveram suas encobrir a deformidade descrita 1924. 'Em S. Paulo havia eclo
figuras jamais olvidadai, sendo acima. Usava chapéu de aba dldo a revolução do'Izidoro Dias
que Cãnoinhas, não fugiu à estreita, 6CU�Oi Weto, pal�tó Lopes. Constava que o Cavaleiro,
regra. escuro e culote com perneira da esperança com seus homens,
O primeiro foi o boêmio Zer- militar. Ess�8 trajes nunca va- rumava para o sul do Pais. To

bino que deixou p8s�8gens ines- riavam. Se vivesse, na época das as fQrças-legais em pronti,
queciveis. tanto pela �oragem atual seria catalogado na cate-, dão. Ordens severas para o trá
como por'suli tiradas Inteligen- goria de curumaco�, misto dI!! fego paralizar às 21 heras. Silên
teso O Tàlico, que ninguém esque- urubú. com macaco. Era curan:" cio absoluto Das noites das cida
ce péla maestria de seu desem- deiro e prestativo, todos o estima- des. Juca T�rézio era Agente

.
i
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Prefeitura
Obras em Execução

Rede de abaltecimeDto de ágoa �C()nv. c/Governo 'do
Eltado�;

.

,

alargamento fi abertora de ooval roaI 'DO J; Elperaoça;
extenlão da iJumiõação pública;
cOD!trução do Ginálio de Eiportel;
continoação 'da pavimentação adáltica da cidade;
abertora de caneie de drenagem no Campo d'Agua�Víeide;
pootél de concreto .fl'bre' o Rio Agoa Verde (uma);
'!l.colá de alvenaria em Barra Mania (Diltf. Pieheieos):
elcola de alvenaria em, Logeado (Díete. de Feiipe Sohmidt):

,

deetoeamento 6grícola - prossegulmento;
•

reveltime�td em Anta Gorda (Dístr, Paula Perelra):
laborat6rio . de lemeDtel de batatal certificadail Gincent.);

,

. conltroção do Ganoin;4al palac.e Hotel (Incentiyo);
coole'rvllçãQ dai rodoyial, mOQ�cipai.;' \

cooltroção da g�ràgem da Prefeitora; ,

conltroção da fábrica de tuboe de 1,50;
reveetimanto e alargamento, da, Colônia Ouro Verde
GDiltrito de Bela VilJ;a do, ToldoD;
ilominação pública rua'México; .

\
'

_

aterro ponte rio Agua Verde (prolonga'men.�Caetano Co/ata);
alargamento e revelti�ento eatrada Valinhol-Bonete.; ,/

alargamento e abert�ra' de, novai rual Campo, da Agua
Verde. .

,

'

alfaltameDto, . r�tificação' e' drenagem do núcleo d.
COHAB;
alargamento e revelti�ento do bairro Piedade;
alargamento ,e reveltimento em "Rio' Bonito
aela Viita d� Toldo;

,

po�to de inleibinação artifici'U;
POltO' de carr,p;tecida;
rede telefônica lubterlâoea· DDD (convê .'

, alargamento da eltrada Parado/Matio,
alargamento da �lÍtrada da Farrura;
abertora da rua Alfredo Mayer; ""
conltrução da E.tação Rodoviária"_'
iluminação no loteamento Mali / eiro;
ilominação no Jotea�ento Ao. 'nio 'Sa]om'bo,

. .

Hup!inação dó perímetro _.
'

rbano da ci�ade;
pavimentação . da rua que de €axial • exteosãd 2
Km., até o �lto dai Imeiral; 1

;
.

'eletrificação rural S • ito .,- Garaguatá li Fartura;
pav:imentaçãó ad :'lca rua Rpberto Elke 'até AveDida
Senador Ivo d' uino;' ,

cO!lltrução de
'

ma �raçá na rua, Maior Vieira <

'bjfurcação ,
a eltrada Do�a Fran�ilca

conltroç� eltràda Tamanduá (3 kml�;
conltruç o eltrada Serra dOI Borgel.

.1· I \

Mu�icipal
, ,,'

Obras Concluídas

de
POltO do;IBDF Ccon�êDio);I " ,

". iri.petoria do departamento de é8ça e pelca;
calç!imento a paralelepípedo no I Cemitério Monicipal;
reveltimento Ser�,. do' Lueíndo,'

.

'

'revestimento na �ocalidade de Imbuia (Bela V. do Toldo);
,

ilumi�ação a mereúrio 'uil. Praçal Lauro ,Muller e

Osvaldo de Oliveira;
árbcirização dai ruaI da cidade (2.0 ano);'

,

exten.ão dOI COrlOI do MOBRAL (ccnrênio]:
éxtenlão dOI lerviçol da (J:AFASe (coDvêoioD;
inltalação da Guarda. Úrba'n8 �otorD� (confênio'"

"

. calçamento a paralelepípedo- do pátio dá Pre, "'ura;
pa.vimeota,;ão alfáltica de onse quadras; ",'

�eve.ti�ento e.tra�a de Velinhol G��" eli�e'Schmi�t)j
IDltalaçao de britador em Va' OI (Dlltr, Felipe
Schmidt);
iluminação pública do, Dij Pereira;
ihi�iDação pública do .

" 'tr. d� Marcílio Dial (convênio);
deltclcament6 egríc9 'de. 5%1 ,alqueirei (2.0 ano);

-

çonlervaçio de e
.

ada!!. municipaia com conltruciÍo de '

novai pontes,
.-"
ntilhõel e boeírce com tubos:

/. .

ineentivos i u' uitriai. (doação de im6veil�;
aquiaiçã(), e' 4 tratarei. de elteira;
constru

.

o de. 1 (um9� ponte de concreto scbte o rio
A'gu, ,,' erde Cprolongamento' da rua Paula! Pereira);
a. 'Ii�ão de dual (2) motoniveladoral eHober.Warco»;
d" llilÍção um", (1) Retro.;Elcavadeira <Pooleín»:,

rec�peração de' tqdal ai máqiJÍn&1 rodoviárias:
recuperação de 2 caminl;lõep·caçambal;
pavim'entação alfáltica nal Praçal 'Lauro Muller e

OlValdo de O!iv'eira;
, computa,ção de dado. eletrônicol;

,

'nova planta cada.tral;
.

DOVO código tributário MUDicipa);
/ aterro no Rio da Areia de Cima (Ói.tr. Bela V. do Toldo);
reveltimento. da rua Alvino Voigt; \'

reveltimento da eltrada do Parado;
alargameDto da eltrada de \1olta Grande (Diltrito. de
Pauis Pereira; 1

alargamento; e prolongamento roa' -Emilio' Scholtz;
obelilco na Praç� La�ro Muller (illcentivo�
'.inalização 'da, cid�de cl in.talação de lemá'orol novo.;
balização dOI. logradourol pú_.blicol a acrílico;
aqui.ição de " nov,ol caminbõel caçambal;

.

abertura' dá rua. Venezuela;
abertura da rua BarãQ do Rio Branco (prolongameD�o);
variante Santa Leocádia;

.

.

'

cooltruçãq de doil mata.burrol em Anta Gorda (extio.,
ção d� portõe.); ,

,variante Paula Pereira ã� An�a Gorda;
aterro é reveltimento. eltràda Serrá do Luciodo a

Barra Mania;
.

remoçã� e reconltruçãó de 23 ca'81 Campo d'Agua
V;:erde (I cidade, para alargamento e abertura. de rual;

abertu!.'a de rual � loteamento Rodolfo", Bollauf
nova torre TV.canal 3; ..

reconltrução Elcola Çampa dn Mo - elipe Schmidt);
iluminação pública da rua E" Scholtz;
alargamento e conclusã /

a Bento . de Lima (Campo"
da Agua' Verde;

.
,

alargamento r • êxico;
equmçaq om tratoi' de elte-ira 14.500 kgl;

. aqu_i' o de uma pá Qafl'egadeira Michigan modelo 55·S;
.

te Copão do Erval / Matão;
,,' inatalação do Banco do livro (convêoio�; ..

iOlttllaçãO do eurso MOBllAL CULTURAL (convênio);
- abertur" de roal loteamentoWatzko (CampQ da Agua V.Q;
, abertura de rual loteamento Pedro 'Alvel Vieira;
iluminação públiéa Bairro Soesêgo; . �

.
.

idem Da rua Alvioo Voigt (Campo .da Agua Verde);
aterro da ponte sobre o Rio A'gua Verde' (peolongemen-
.to da rua· Paula' Pereira);

- ,

estrada de Taquariz�l' (35 kmD; ,

muro .de oedra na Praça Laura Muller;'
'in�taI8ção

-

de britatior em Senta -Leocádia;
abertura e , ..largamento da" rua México eDtre à ru.3,

Barão do Rio Beenco até o Frigorífico;, I

idem rua JoãO AlIage da rua, Emflio Schclze, até a rua..

. Bolívia;
, .

.

'idem rua, Uruguai até ,a rua hão AlIage;
idem �ua) Chile eDtre, a rua México até a rua João Allage;
idem roa, Paraguai eutre, a rU!l México até a rua

t .
João. AlIage; "

idem rua'Bolívi. a:té a rue Roberto Ehlke;
idem rua ArgentiDa entre a rua João -}lIage até a tua

, México;
idem' rua PaDamá;
idem rua Emílio Scholze entre a -rua, Rdberto Ehlke

I até a. _rua B1lrDardo Ols�Di.
-

idem rua Tomaachitz'eDtre a rua Roberto Ehlke até I

.
o loteameDto BraDdes;

idem rua Guatemala; "

idem rua -Honduras;,
,

idem
.

rua Gil Coata;
idem rua Paul RitzmaDD;
idem rua Jorge Wegger
id�m rua Paul Barris;
idem rua Aloia Stueber;
idem rua Velaemi�o OlaeD;
idem �ua HeDrique' ZugmaDD;
,idem rua Frederico Kohler; f

alargameDto da rua São JOlé e reveltimento;
muro de pedral na fachada do Cemitério Mur.icjpal;
p(\nte de medeia na - divila Felipe' Scbmidt- Irine6polil;

.

baIla na divil8 de Felipe Schmidt cem o monicípio de
Paulo Frontin • Pr.; J

iluminação do Salto da Agoll Verde;
abertura de rual . no loteam'ento. Mallaneiro �CaDipo'
da Agua VerdeJO; I, 1-
id�m loteamento Odilon Pazda (C�mpo da Agua Verde);
abertura.' de roal. no' loteamento - Antonio SálomoD
,.(Alto dai Palmeiral).

No De'partamento"de Veículos Usados
de ,Miguel Procopià,k Comércio

.

Veículos I Ltda�, 'vo.cê elcont
i

ré
. .

,

para p,ronta entreu

ROCOPIAK! COM. DE VEíCULOS LTDA.

Marca

Pick.up Chevrolet. 'C.IO
Pic/;.up Chevrolet C-IS
Ford' F,,350 ,

I Rural 4x4

'I Opala 4 po�tas lu�o
TL -

Ano
1972
/971
1973
1973
1970
1972

, )

, oncessionário General Motor. do Brasil S . .I.
.

Rua Major Vieira, 289
C a n o in h'a s -:- Santa, Catarina

ANlVERSARIAHTES"
DA SEMANA

Oi� 14: o sr. Luiz V('lério
Silva; a srta. Martha erisli- .

I
na WisniewrSki.

Dia 15: Os srs.: Johannes
/

RotÍte, t e Afonso O. Lütke;
, o jovem Rilson Ro-sa.

Dia 16:'0s srs.: Emiliano J.
Uba e Ladislau Babireski�

)

\
'

( ,Dia .17: � O sr. A�oldo Mews,'
I
.Jl srta. Vera Lucia Oatz.

Dia 18: ,Os srs.: loão Polo.,'
, mani e dr. ZaMen E. Seleme;
a srta. Angela Maria Langer;
a menina Rosan; filha do
sr. Be,rnardino Sch,upel.
Dia 19: As sItas. Sarnira
El-Kouba e Maria Schulka; a
menina Simoni filha do sr.

,
Rubens Zócko.

\ Dia 20: A sra. dona Maria
Cecília esposa do sr. Basilio,
Szengzuh; o; sr. Paulino
Furtado de Mello.

\Aos aniversariantes deseja
mos muitas felicidades.

, '

Wiegando '018eo S. I.
Tor'neiro Me,cânico'
Mecân,ico Manute'
Eletrecista Ind lal

Wiegando Olsen.6 e'stá selecionando pessoal
p ",',j os 'cargos acima.

DF

Ór <>. ambiente de trabalho, saláriO compatí-,
vel co a função, Se,guro de. Vida ,em <;irul?o e

COOR
.

ativa, Assistência Médica aos }f"'amiliares..
Os can�idatos deverão. apresentar-se munidõs

qocul:Qentos na Rua da E�\ação em Marcílio Dias.
. ,

Dra. ,Zoé,Walkyria Natividade Seleme
,

. -Cirurgiã DeQtls,ta-
.

.

eJ-G- OOSS89B9ÍDEP ,

CHnica deptária de seDhores e crianças.
Especialização em Odootopedjatr's.

Hora marcada
Prap Laaro MiiIler, 494 Fone, 369

,.
'

, / -

IMPRESSOS VaJorize O
#

seu iando � ai
./'

.

.I

Serviço rápido e' p.erfeito

EM GERAL' (em uma ou mail çôre.)

IMPRESSORA
.

\

OURO VERDE LTSA.'
Pr� eitura M_unicipal dle Canol

� \

\
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Ano XXIX N.O 132<1

A�otações por mcurtcío

Se o' mundo tosse bem feito, a gente teria o direito de trocar
uma mulher de quarenta anos por duas -de vinte.

o JOIO E O 1�IGO
I

Tem-se i.otado que nos últimos tempos, a Polícia Milita,.
estorça-se no, sentido de mudàr a sua imagem junto à
Opinião Pública.
Nada mais justo. De tato, a -tunião do policial é da mais
alta importânt:<ia perante a Sociedade. E, temos certeza, não
se permitirá que esse esto-co, esse trabalho, se torne sem

efeito por atitudes isoladas. Nem se permitirá que sejam
aespedaçadas as rosas orereciâas pelo 3.0 BPM as atletas
dos Jogos Abu tos de 'Conoinhas. .

DOM ,O�C:R"'DO EM CAlvOIlVliAS I

Num esforço' conjunto do Sr. Adalberto Sagaz, presidente
da Comissão de, Propaganda da Festa em Benetício do
Hospitai Santa Cruz e do Vigdrio daParôquia, Frei Vitalino,
poderd vir a Canoinhas, o Arcebispo Diocesano Dom Orlando
Dotti, para a celebração da Missa Campal, dia 13 de [ulho.
Como informei em edições anteriores, a comissão responséuel
pelá festa está trabalhando de vento em popa e esta semana

poderá surgir mais novidades para que a testa em benefício
do Hopital seja a maior de 1975.

C01�ASA 'ce JANTA�
No último sábado, aconteceu no salão de testá do Clube
Canotnhense, um elegante janta,' oferecido pela Transporta
dora Cotrasa, aos funcionários e Diretoria da Rigesa, em

comemoração ao milésimo caminhão que saiu da fábrica
transportando bobinas para Valinhos. No referido aconteci
mento, altos, diietO]es da Cotrasa e da Iagesa, aco1J'Panhados
de suas esposas, pontiticaram.

'

O DESTAQUE desta

semana é Inês Horski -

.

) ,

filha do casal João
.

Horski. Inês é conside·

roda como '1ma das mais /

elegan:tts da mate city.
Simpatia e simplicidade,
taz de Inês, um broto

sensácional.

",

'RAPIDINHAS
* Dia 21, em M.rcílio Dias, está programado pólra o Salão

Metzger um grandt. baile caipira.

* Amanhã n'o Pavilh'ão São CrÚtóvão, grande testa popular
promovida pela Pia União de Santo Anto�io, e� benel�c�o

do Asilo -Dr. Malucelli. Uma grande promoçao, em beneftczo
do AsiU} Dr. Malucelli com o qual voc�, não pode deixar de
colabora,.... \

* Prá breve, o exp,esso. Santa C�tarin.a" (jterecerá um

, iantár ali pessoal da, Rzgesa. M'!tzvo: Sera con:emorado
. -2.000 viagens de transporte de b()btnas para. Valtnhos.

* Nilton Waitrick aPronta-se pa,a entrar no rol dos homens
sérios, no mês 'dê julho. Ela, Mora Ferreira. , .

* Hoie, Baile 1J.a S.B.O. Promoção �os Contadorandosf75.
. * Há necessidade de maior', fiscalização nos bailes dos

preços das bebidas. A exPloração está algo de assustar.
Um litro de Wiski Old.Eid está sendo cobrado a base de
Cr$ gO,OO. Aonde já S8 viu?

Até semana que vem.,

'Antonio GOnçalves de Lim' Elcrivão Interino do Cartório do
Registro Civil de São Paulo·Capital, fa saber 'por iutermédio da Oficial do
Registro Civil delta cidade que preteu m casar:

.-

«Haroldo Hedler- cem «Oawaldiua dOI Santos Bauha». Ele, solteiro, Jascido
em Canotnhas-SC, aos 28 de março de 1941, de prollssão gerente comer-
cial, residente e domiciliado em Subdistrito de São Paulo, filho de Adolfo
Leopoldo 'Paulo Redler e de Marta Hedler; ela solteira, de profissão mé

«Evaldo Kurce.zki> com «Otacilia dica, nascida em Maeapé-Terettõrío Federal do Amapá, a08 10 de maio
Luci Corrêa,.. Ele, aturaI deste Hs- de 1937, residente na Oapítal de São Paulo, filha de Joaquim Laurlndo
tado nascido em, rês Barras, no Banhe e de Izidia Rosa Banha. ..

dia 29 de maio de 1948, motorista,· B, para que chegue ao conhecímento de 3.8, mandei publicar o presente
solteir.o, domiclliad e residente em . Edital. ' .

Três Barras, filh de Sezefredo
Kurceszki e de Es efana Kurceszkl.
Ela,natural d/Estad nascida em Três
Barras no dia II

'

e abril de 1952,
doméstica, solteir , domiciliada e
residente em Três Barras, filha de
Manoel Corrêa e e' Mercedes Ro
drigues Corrêa.

Sábado dia 21 duas grandiosal sessões:
1.0 filme:' ,Rogo � Deus e mando Bala
2.0 filme: Aonde dói mal$

" I

..II•••••IIIiBII••••mUtlBUIl••II•••••••••••••••
II" I

"
'

'.

I Progresso,.X Desenvolvimento, "Motivação: I,
I ,Preteit�raftSJMttnietpat---de Canóinhas I'
1l1li.....11. 1111..;........

Registro
,,' / '

Civil

1975

Centrais Elétrices de Sanla Calarina S/A
COMUNICAD
A CENTRAIS ELÉTRICAS D ...�· ...

'RINA S.A. - CELESC, através d ministração da Agên
.cia Canoinhas, torna públ' que haverá interrupção' no
suprimento. de ene�étrica em toda a área sob sua
jurisdição, no .', imo domingo, dia 15, no horário das
07:00 às ,;' O hs., para que sejam executados servi-

d manutenção em seccionamentos, de linhas
rias de Distribuição.
Canoinhas, 12 de junho de 1975

A ADMIN'ISTRAÇAo

itais

Hegistro Ci vil'
,

EDITAIS

Antlln}o WiJ' n Wiese - Oficial
do Registro ivil do MUl!icípio
"de Três Bàrr Comarca de Ca·
noinhas, Esta· o de Santa Cata.
riua.

Faz saber casar:

,

J

Nereida Cherem CÔrte, Qficial do
_
Begistro Civil do Municípiode Cailoinhas, Eltado de Sauta atarina, faz saber que pretendem casar:

«Delfiuo Duwe» com «Wanda Chri,8 er», brasíteíros, solteíros, ele mecânico _

naseído em Rio da Luz, dísttlto d Jaraguá do Sul-SC, aos 3 de agostode 19i9, residente e domiciliado e Jaraguá do Sul-SC., filho de AUredo
,
Duwe e de Rosa Priebe Duwe; el do lar, .nascída em Corupá-SC, aos 16
de janeiro de 1948, residente e do ícílíada nesta cidade, filha de João
Christler e de Selma Christier. -

«João 'Budrlnski» com «Marli Maria eheíd», brasileiros, solteiros, ele índus
triárlo, nascido' em São Mateus do 8ul-Pr., aos 20 de novembro de 1936,
residente e domiciliado em Silo M teus do Sul-Pr., filho de Bstanlsleu

-

Budzinski, talecído- e de Marta Bud inski; ela do lar, nascida em Rolante
RS, aos 11 de março de !945, filha de Alceu Etvino Scheid e de AUra
Bernardes Scheid, domiciliados e r sidentes nesta cidade.'

,

'«BeDo PeleI'» com «Lidia LiDcoski», reslleíros, solteiros, resldentés e do�
miciliados neste dístríto; ele operá r o, nascido em Rio Cerro-Jal'aguá do
Sul-SO, aos 15 de maio de 1950" Iilho de Carlos Peter e de Olinda,

Boddenberg Peter; ela do lal, nasci 1(\ em Santa. Cecília-SC, aos 04 de
junho de 1959, filha de Clemente Li coskl e de Anastácia Arendli.rczuk.

«Airton SoareI!» eom «�rancisca Bodr gues da Silva», brasileiros, solteiros,
residentes e domiciliados nesta oíd de; ele operário, nascido em Fazenda
do Agudo-4. Distrito de Tupítínga-S , aos 17 de junho de 1954, filho de
José Soares, faleêido, e de Amelia aulina Soares; ela do lar, nascida em
Canolnhas aos 17 de maio de 1959, ilha de João ,Rodrigués da Silva e
de ROSa Sousa da Silva.

\

«Joio Kotkoski>. eom «En�dina de P ola Bueno», brasileiros, solteiros, do.
míeílíados e residentes neste dtstnt ; ele operárIo, nascido em Taquarizal

. di município aos 8l" de julho, de 194 , filho de Jorge Kotkoski e de' Dor
valina Carvalho do Prado Kotkoekí: ela do lar, nascida em, Campo dos,'
Buenos dI Comarca aos 11 de feve iro de 1957, filha de José' Bueno e
de Ernestina Bueno.' . .#

.

Canoinhas, 11 e junho de 1975 ,\

Nereida C. ca e -"Oficial do,Regi.tro Civil ,

«Fraacileo Acir aehinski>. com «Fri·
da Martiu. dos: anto8>'. Ele, natural
deste Estado, I aseído em, Santa
Cecília no dia o, de junho de :953,
operárío; soltei1\ , domiciliado e re
sidente neste , unícípío, filho de
José Sachinaki; de Josefa Estaus
ki Sachinskl. EI natural deste Es
tàdo, nascida � Curitibanos, no
dia 30 de agostol de 1955, doméstica,
solteira. domíoílf da e residente em
Três Barras, fll a de Miguel Fer
reira e de Luíza' Martins dos San
tos, falecidos.

Três Barras, 2
,

«Simio Kotar.ki com «Maria Feschy»,
Ele, natural do Estado do Perana,
nascido em Ant nio Olínto no dia
18 de fevereiro de 19(4, operário,
solteiro, domic liado e residente
em Três Barr s, I1Iho de João
Kotarskí: Sobrin o e de Peraskevía
Kutem. Ela, nát ral do Estado do
Paraná, nascida em Curitiba no dia
04 de junho e 1953, doméstica,
solteira, residen e e domiciliada em
Três Barras, fi! de Estefano Fes
chy e de Tecla orlate Feschy.

«Gerson EUeu i1 poroski,. e�m «Re·
nilda Reagel lIall ano». Ele, natural
deste Estado na ido em Três Bar
ras, no dia. 11 e abril de' 11154,
operário, solteiro domiciliado e re
sidente em Trê Barras, filho de
Pedro Toporolki de Doroty Oleha
Toporoski. Ela, n tural deste Estado

, nascida emPonte Alta no ,dia 12
.de junho de,1956, doméstica, soltei
ra, domiciliada e esldente em Três
Barras, filha de ão Alariano da
Silva e de Celestin Rengel Mariano.
Três Barras, 80 d maio de 1915

AprealÍotaram os' documentos
,

\

exigidos pelo

16digo
Civil, art.,

180. Se alguém' iver coohecimeo· '

to de existir aI um impedim.mto
legal, acuse-o' p ·a fioe de direito.

Três Barras, 04 de junho de 1975

ANTONIO WILSON WIESE
Oficial

Material escolar e de

escritório você encon

tra na loja da

Impressora Oúro Verde

Canoinha8, 10 de junho de 1975

Nereid� t. CÔrte • Oficial do Regi.tro Civil

, ,

-CINE
'

JUBILEU
o lançador de sucessos
, "

HOJE, dia 14 • às 20,15 horae - um luper pro ma duplo,

1.0' film@:' O Comedor e Biscoitos
2.° filme: As Travessuras Pedro Malazarte·

AMAN�Ã, dia IS • em mati,nê às ,'ÔO horas

O Comedo (te Biscoitos

Amanhã, dia 15 - em duas e�8ões: às 19,15 e 21,15 h�ras
,RUos S, an,lcos do Drácula,
Elte filme_}é'priza 2a. e 3a. feira às 20,15 hora8

4&. feira, dia 18,411 20,15 horas - A PROGRAMAR
"

I'

Sa. e 6a. feir, �s 20:15 40ras
,.

,-SALVE,SE QUEM PUDER

C i d a 'd
linda.

c

'\ .

e.
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CORREIO DO NORTE 14.06.1975

Juizo
-

de, Direito da Gomarea de (laoainbas· lan Catarina

Edital d. Citação com o prazo de tri a (30) dias
o Doutor Nicanor Alexandre ftamos, J z subtituto, em
exercício na Comarca d. Canolnhas, stado d. Sar;'lta
Catarina, na forma da Lei, etc. '

FAZ ,SABER a08 que o presente' ditaI de éitação virem
ou dele conhecimento tiverem que, por. este Juizo e Cartório, se

processam os termos dll ação USUC IAO, requerido por, AL
FREDO WOSGRAU, brasileiro, solt ro, lavrador,' residente em

,Santa Leceâdia, neste município e comarca, ficando' citados 1)'s

seguintes: ELIZABETH HAUE MEYER, WILLY HAUER,
AFFONSO HAUER e EDWIN AUGUSTO, HAUER, residentes
em lugar incerto e .não sabl o, para, querendo, contestarem a

presente ação, no prazo de inze (15) dias, contando trinta (30)
dias a partir qa primeira p. licação, referente a posse de uma

gleba de terras situada n lugar denominado «Santo Antonio»,
deste município e comsn a, com ârea de 1.648.5QO m2. (hum
milhão, seiscentos e qu enta e oito mil. e quinhentos metros

quadrados], ou sejam 8 alqueires e 2.900 m2. parte da chamade
Fazenda Santa Leoc ' ia,' compreendida nas seguintes confronta-,
ções: de um lado c m terràs de, Ismael de Almeida Garret: de
outro lado com dí as de Mamed C8dor, pelo Rio Paciência: pelo
outro lado com, rras do requerente e finalrr:.ente pelo outro
lado com a Es ada Canoínhes - Santa Leocâdía; que a gleba
aclma. referid , foi adquírtde por compra feita por Carlos Luler a

Augusto Hau r em data de 10/12/37 e posteriorment'e Alberto
Wosgr:au a omprou do mesmo Carlos Liller, alíenando-a mais
tarde ao plicante. Para 08 devidos fins, mandou o MM. Juiz,
.expedír presente Edital qúe, na forma da.' lei, será publicado
uma ve no «Diário Oficial do Estado, duas vezes no jornal local
e afix o no lugar de costume. - O QUE CUMPRA. - Dado
e passado nesta cidade de Canotnhes, Estado de Santa Catarina,
aos vinte e cinco (�5) dias' do mês de fevereiro de mil, novecen
tos e setenta e cinco (1975). Eu, ZAIDEN E. SELEME, Escrivão

,
o subscrevi. ,,' 1

Nicanor Alexandre Ramos -:- [uis: Substituto, em exercício

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
,-'

Procure no escritório de Derby Carlos
Ulhmann, na' Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina ,

Prefeitura Municipal de Canoinhas
'Posto' de Inseminação tificial

A Prefeitura Municipal de Cano' comunica
aos senhores criadores de gado bovino ue jã se encon

tra em pleno funcionamento o servi de INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL em convênio «PROCIA»: Secretária
da Agricultura.· , '

A INSEMI�AÇÃO TIFICIAL, método moderno
utilizado para melhora nto dos rebanhos, através da
utílízação de esemenx e excelente qualidade, é recomen

dado a tçdos aq 'es que queiram obter produtos que
valorizem a sp riação. ) ,

Para ceber a. visita do Inseminador em sua

propriedadje o criador deverã solicitar informações na

Prefeitu
'

Municipal - (setor de Inseminação Artífícíal),
aula Pereira, (Prédio .Trevísaní).

Canoínhas, 09 'de abril de 1975

,

J08é Bonifácio Fortado Dir. Adminietrlltivo

luizO de Direito da (lomarea de
(lanoiabas - Salta Catarina

EDITA� DE

IÇÃO
o Doutor J sél 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 irem ou dele
conhecimento ti srem que, por

\

este Juizo e Ca 6rio de Odãos
e Anexos deatd comarca, foram
regularmente rocessados, a

requerimento o REPRESEN-:-
TANTE DO MINIST:E':RIO
PÚBLICO, os utos n.? 6.31'1
de Interdição de PAULINA
EDUVIGES, po ,estat', sofrendo
de anomalia psí

I

uícs, cuja in
terdição foi ecretada por
sentença proferi: a neste Juízo
em data de 09, .75, tendo sido
nomeado curad ; 'o sr. PEDRO
WIPIEVSKI, br �ileiro, casado,
lavrador, com 5 anos' dE' ida
de, residente e omiciliado em

Barra' Man,a, n 'ta comarca; o

qual já prestou
'
devido com

promisso e est no exercício
,do cargo, pelo q e serão con

siderados nulos de nenhum
efeito todos os a s, avenças e

a Interditada
'conhecimento

de todos, é expe do o presente
edital, em quatro. vias,' que'se
rá afixado no lu r de costume
e publicado' pela prensa local
e pelo «Diário da Justíçs» do
Estado, com intervalo de .dez
(lO) dias. Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina. aos vinte e

um dia do mês de maio de
mil, novecentos e setenta e

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

José Ileraldo Batista
Juiz de Direito 1

, \

Vende-se ou

troca-se
Um automóvel' Dodge

Dart 1970 - 4 portas - cor

verde.

Tratar- à Rua
Olsen 604 ou

Parado 330.

Bernardo
Rua do

2,

Leial Assine! DivulgueI'

Correio do Norte

Venba, VOEê mesmo, testar" a

de Produtores -

'Ltda.
Cooperati va
de Mate Canoinhas
Rua Paula Pereir!l n. 698 - Canoinha.Sa

�
- Beg. INCRI D. 386/73

AoEdital de
O Presidente da COOPERATIVA DE PRO TORES DE

MATE CANOINHAS LTDA., usando das atrib ções que lhe
confere' o Art. 35, letra ce» do Estatuto Social, olve:

CONVOCAR

A Assembléia Geral Ordinária, dos As iados, a realizar-se
na', respectiva sede social, no próximo dia

r (vinte e sete) de

julho, do corrente ano, às 7,30 (sete e trinta� oras, em PRIMEIRA

CONVOCAÇA,O, a fim de tratsrde matéri constante da seguínte: .

ORDEM DO

L0 - Deliberar sob�e B�l&nço Ger'al ncerrado -em 31·05-7e,
Relatório do Conselho de Admio' ração, Parecer do Conse-
lho Fiscar e Demonstrativo da 'o ta de Sobras e Perdas;

/

2.° - Destinação das Sobras;
3.° - Eleição de novos membros Conselho. de Administração

e respectivos Suplentes, par lo biênio de 1975/1977;
'.I -

4,° - Eleição de novos membros. o Conselho Fiscal e respectivos·
Suplentes, para o exercící de 1975/1976;

5.° - Eleição dos Delegados t& Cooperativa, junto à Federação
das Cooperativas de P� Butores de Mate «S6nta Catarina»

Ltda., para o biênio dI)1975/1977;
6.° - Outros

..ass�ntos de if'íeresse da Cooperativa.
Não havendo núlfero leg�l - 2/3,- dos. associados pre

-sentes em PRIMEIRA t1tONVOCAÇÃO. para a instalação da

Aseembléte, fica 'desdejjá feita a SEGUNDA CONVOCAÇAO,
para às 8,30 (oito e t�Ata) horas do mesmo dia'� local.

Se desta vezJ)inda 'não houver número legal - 50%
mais 1 - dos assoqljidos presentes em SEGUNDA CONVOCA

çÃO, fica desde j?fieita a TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCA

ÇAO. pua às 9,3�nove e trin_ta) horas do dia 27 de. julho de

1975, com apre . ibç� de, no mínimo" 10 (dez) aesocíados: '

Para ef o. d� cálculo do «quorum» _, pare instalação' da

Assembléia, a 'ooperativa possue 1.140 associados.
-

NOT - A'!1 chapas que concorrerão a -Eleição constan-

tes nos Iten 3.°, 4.° e 5.° deste Edital, deverão ser entregues
ao Preside do Conselho de Administração d� Cooperativa até
o dia 27 d junho de 1975.

' . I

E ara que chegue ao conhecimento de todos 08 -asao

cíedos, o presente EDITAL será publicado nos jornais desta

Cidade, e afixado na Sede e BeUS Postos. de Recebimento" bem
como remetido 80S associados, n8 medida do posaível.

Canoínhae, 27 de maio de' 19'?5
I.

1 Braulio Ribas da Cruz - Presidente

Blusas, e
.

/
aeos

Ca Erlita,

utros carros da

carro com ,Garantra

qualidade do Dodge, '1800

Compare o' Qreco do ·Ocd
sua cla�e adquira' o único

.'

No
.

seu Rev-endedor CHRYSLER, você dirige/ o DODGE 1800 e forma sua opmrao sobre o carro.

Você irá 'entender também porque o Dodginho está com Garantia Total. Na hora de comprar, ninguém
melhor que você mesmo "para defender seus interesses. E' você' pode usar ess_9, direito. Com a vantagem
de que você tem crédito automatioo e pode pagar em até 36 meses. Venha ao seu Revendedor Dodge

e aproveite essa dupla oferta; a garantia do Dodginho aumentou, mas o preço não.

�-- .. _--...._"" ..... .;.. v

L TOA.
por Cr$ 3t�980�OO' em '

M-' E R H y. " S E L E M E &'
I

C I 'A •

, Revendedor
Rua Paula Pereira, 735

Autorlzi)do CHRYSLER DO BRASIL
Fone. 365 e366 Canoinhas - SC
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q0JtItEIQ ou NORTE

Edital de Praça
o DQutor José, Geraldo ,Batlsfa; uiz d'os Feitos

'da Fazenda, ,da Comarca de Canoinha , Éstado de Santa
Catarina, na forma da Lei, 'etc••.

'�AZ 5ABI$R a JOÃO CA ARGO, e B quentes .o

presente edital virem, ou' dele conh êímentc tiverem, que nos

aatos de Execu�ões Fisc&is nrs. 12 32 e 934, promovidae pela
Fazenda Pública do Estado de Sa a C6tarin8 e Fazenda Públíca
da União, respectivame9te contr JOÃO 'CA,MARGO. para
a cobrança de Cr$ 936,58 ( •.. ) e Cr$ 231,23l ( ••• l, respectíva
mente, � demais eotnínações 1 gais, em curso nesta comarca, e,

no cartório do serventuârío
-

',e este subscreve., fo! designado o

dia 16 (dezesseis) àe junho o corrente ano de 1975, às 10,00
/ horas, no, Foram desta co arca, para a realização da praça do

bem penhorado ao 'deved ,que é o seguínter- �Um terreno ur-

Ibano sem 'benfettortas, cm' a área de, oitocentos e dezenove
metros quadrados> (81 ms2..), parte de

/

lote n.? 150, carta
de aforamento munící aI número 166, situado nesta cidade,' no
bairro Agua Verde, ,

anscrito sob número 32.931, fls. 127, livro,
3 A-ti; em 9ata de 7 de setembro de 1963, do Registro Imobi
liário da comenca, CONFRONTANDO: com OLINDA'BASTOS
DE ALMEIDA, om, DAVI FERREIRA PADILHA, a08 fundos
com GUSTAVO WITT e pela frente com a RUA SÃO JOSÉ,
imóvel e,S5e q fol avaliado em Cr$ 10.000,00 (DEZ MIL
CUUZEIROS, Não pesam ônus sôbre o referido imóvel, e não
há recursos endentes no processo. No dia, hors e local acima
rehridos, rá levado à praça para a venda b quem maior lenço
oferecer, cima da avaliação, e, se licitante não houver, qUe ofe
reça pre o superior ,a avaliação, referido, bem será. leiloado no

dia 30 ,rinta) de junho do corrente ano de 1975, às 10,00éhoru,
«Edific"o do Fórum», pelo maior preço oferecido, sendo o paga-'
menta em dinheiro à vista, ou com 3 Itrês) dilUI de- prazo, me

diant caução. Para conhecimento dos Interessados, foi expedido
o pr sente edital, que será- fixado' no Fortim e publícado. por
um (1) vez no «Diário da Justiç8» e dU�3 (2) vezes, no jornal
1 c

(���t�,,��:�O,d,�O,j�:���, »,
' a

P,'r,im,e,',l,.ra@m7"(sete),e,asegu"ndaemi,DADO e passado nesta cidade de Csnoinhss, Estado de
ta Catarina, aos 18 (dezoito) días do mês de março de 1975.
A·genôr Vieira Côrte, escrívão dos feitos da Fazen-

/
da, O dactilografei e subscrevt,

'

,

.

,

.
1

i

, Dr. José Geraldo Batista '

,

/

Juiz 'dos Feitos da Fazenda

Arteferro ni,�
Portas 1

-

,
portões

em 'geral
1

�_"'e

ar�s de

E�pedicioná_riós

ferro

Campo d'Agua Verdé'Rua

Fotocó a

Em ilpena� 10 FOTOCÓ-
PIAS, de. quer documento, (j.ornàis ou

livro éARTÓRIOj O O REGISTRO
C I de NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

f,",o Dep�rtamento de VeiCúlos
de MERHY SELEME &

Usados
elA. LTDA., você

encontrará revisados para prontá entrega:

I Marcà
Dodge Oarn CoaPê
Dodgé Dart «SE»
Chev,olet OPala 4 portas
Caminhão Mercedes-Ben'Z 111/'
Caminhão Ford Diesel cltruk
Dodge /800 Gran 'Luxo
Dodge /800 couPê b

'

, '

i í Tembs_
financiamento.

Ano"

[973
1972
/972
1968

-�/97()
.1973
1975

você, um plano espécial de
Venha" conheCê-lo. ,I

MERHY SELEME & elA. LTOA.
. -

-.'

Revendedor' Autorizado Chryslar do Bra'sil S.A. _ ,

Rua Paula pereira, 735 .. Fones: �65 e 366 :1êeD91nhas S!flDta, C��arin�

,

Nôtíc'ias
di,stândasGovernar é, encurtar

O Governador Konder Reis
num pronunciamento feito
aos catarínenses, enfatizou
a frase que passará para
a posteridade: «Governar é
encurtar dístânelas»; real
mente a 'frase, é extensiva
em toda a, sua plenitude,
não somente em rodovias,
o encurtamento, nem nas

tele-comunicações. Recen
temente foi assinado con
vênio entee o Estado/lNPS,
para' prestação dé socorros
u todas as pessoas, filiadas
ou não, aquele . órgão pre- Escreveu:
vídencíarto. O fato .está Esmeraldino M. Almeida
repercutindo intensamente_' ,

em todos os estados brasileiros. Quando efetivamente
implantado, esse atendimento obedecerá três turnos
de 4, horas, compreendldos entre 7 e 19 horas, das
segundas às sextas-feiras. Bncurtande distâncias em,
todos os setores ,carentes do fator tempo e distância
acabando com as intermináveis filas que tanto mortí
Iíca a quem necessita dos seus serviçosespeeíalízados.

Papanduva vai bem obrigado
r

De quando em vez, a coluna bate nesta tecla,
dando assim, informações para a comunidade, estado
e ao Brasil todo de que, aqui também se trabalha.
Exemplo: As estradas que ligam 'o interior ,do muni-'
'cfpio estão como nunca )estiveram, as comunicações
são as melhores e tranquilas, são também os trajetos
pacificamente vencidos sem aquele lacônico aviso
(cuidado lá na volta tem aquele buraeo), agora o

panorama é outro. No setor urbano, (não vê quem
não quer), as construções aumentam dia a dia, pré
dios de mo�rna arquitetura são construidos,' outros
de menores dimensões vão aparecendo inclusive
residências confortáveis surgem continuamente quer
no perímetro urbano quer na zona rural, é o pro.
gresso em ritmo acelera rio que estamos presencian
do. Indústrias poderosas estão a' se , instalar
brevemente na «urbs» movimentando centenas de
'trabalhadores, planos estão sendo .elaboradoe caute
losamente para sua final concretização; Assim só.nos
�esta dizer: «Vamos prá frente que atrás vem gente».

\,

Pais poderão faltar 4 dias ao trabalho
Nó caso de nascimento de filho, poderá. o em

pregado faltar ao serviço pbr 4 dias conse

cutivos, afim de prestar assistência a 'esposa, é o que
'estabelece proj�to do Sr. Vasconcelos Torres (Arena
RJ), aprovado na Oomíssão de Justiça do, Senado. A
Consolidação das Leis do Trabalho permite a falta
apenas por, um dia, o que, impede, no entender do
Senadór e da Comissão, que a mulher e a criánçá
recebam cuidados índíspeneaveía; (Entrelinhas)

Eléi'ção da ARENA será tr,anqüila
,

' Pelo que tudo indica, a eleição da Arena para
a renovação 'do seu Diretório municipal, aqui será
pacífica, ao contrário do que está aeonteéendo em
"outros municípios, onde estão, encontrando certas
dificuldades na composícão das chapas. Aqui feliz
mente a receptividade é, boa por paJ;te dos membnos,

-; istl} deve-saa compreensão e boa vontade dos mes

mos, tudo fazer para o bem estar da comunidade
papanduvense justificando assim de que, o bom sén-

/
so está acima. das disputas acirradàs que nada d.
proveito trás para nós. UI;D exemplo dignifi'cante é.
li apresentação de chapa única para composição do
referido Diretório.

(orurci de, Itaiópolis com novo juiz
Desde, o dia 02, do, corrente, que a Comal'ca de

Itaióbolis tem novo' Juiz de Direito. Trata:se do Dr.
Luacyr Muniz, �ibas" que substituiu o MM, Juiz Dr.
Genesio NoUe, transferido para 'outro município ca
tarinense, possivelmente para �uritibanos. O' municí
pio de Papandúva congratula-se com o MM. Dr. Juiz,
augurando felicidades e prolongada permanência entre
nÓL

' •

\

"

Sr. Leopoldo Fallgatter
Estéve em nossá cidade, dia 03 do corrente o

sr. Leopoldo Fallgàtter, MIJ. Gerente da GráIlca e

Impressora «Ouro Verde» Ltda.. O ilustre visitante
que é particular e grande amigo deste colunista que
teve o prazer de receber ern sua residência. SS: veio
a Papanduva tratar de assuntos correlatos a sua'
função especifica. Q colUnista agradece a visita que
mU!to o 8ensi�ilizou.

.

,\

�xator Feder�� em Papanduva'
EsteVe em nossa cidade a .serviço (> sr. Victor

Lauth, MD. Goletor Federal lotado na' cidade de..cMafr8.
S.S. procedeu, eDl nosso municfplo a entrega dos
�ovos formuláriQs do I.P,' orientando na oportunidade
as mOdificações introdU:zidas no respectivo formulário,
que prevalecerá já, para o próximo ano. Também fez
idêntica entrega e esclarecimento'as firmas, comércio

.

e in�tituiçõe.s contábe.is. O sr. Victor Lauth é, 8.;migo
partlCular deste colunista com' O ,qual" manteve amis-
tosa e cordial palestra.

- ,

Banco Central do Brasil
Comunicado

,
o BANCO, CENTRAL DO BRASIL, reiterando

os termos-da divulgação de 27-05-74, vem 8lt�r\tar o
, comércio, a indú,stria e o pÚblico em, geral quanto

14';O(j-1975

,P�panduva
'as cédulas antigas de dez mil cruzeiros, carimbadas
ou não com valor atual de CrI 10,00 (dez cruzeiros)
que perderão o poder liberatório a partir de 01-07-75'
inclusive, 'em razão do que deverão ser trocadas:
improrrogavelmente, até 30 de junho corrente, em
qualquer estabelecimento da rede bancária. - Brasí
lia (DF), 20 de fevereiro .de 1975. - Banco Central do
Brasil :.... Gerência do Meio Circulante. (Gazeta do
Povo)., .

'

'

Supervisora do ))Mobral» em Papanduvl
Dia 27 do mês p.p. visitou a sede e Interíor do

mun�cípio de Pãpanduva �'Súpervisora de Area do
MOVimento Brasíleíro de Alfabetização - «MOBRAL».
A presença da Srta. Oaeílda Riske aqui, foi realizar
palestras acompanhadas de gravações que foram di
vulgadas aos presentes durante a reunião" feito
também uma oportuna demonstração aos presentes
por,meios de mapas que dava uma, clara e segura'
posíção dà progressiva evolução do Mobral desde a
esfera Federal a Bstadual e finalmente no setor
municipal, A Comissão municipal do Mobral esteve
presente na mencionada reunião. Foi também esco
lh!da a nova.Comissão que int_regrará e participará

/ ativamente dos trabalhos de divulgação o progresso
do movimento,' cuja Comissão estão integrados ele
mentos: Sindicais, Educacionais; Veterinários, .Rurais
e eomunídade toda. A Supervisora de 'Area acompa
nhada da Supervisora local Da. Ione Antoniazzl da'
,Silva, conclamou a Comíssão li dinamizar os, traba
lhos' de dívulgar, orientar, conscientizar a comunidade
toda para. a grande campanha da extinção do Anal
fabetismo 'em nosso Estado e especialmente no
n'Osso, município.

'.

Delegado Regional de Mafra
em Papanduva

Dia 29 do mês p.p. esteve em visit!!. a Papan
duva J> Exmo. Sr. Dr. Luiz Guimarães, Dias, novo
Delegado Regional . de Policia' da eídade .de Mafra.'
S.S. se fez acompanhar do Bacharel Hercííío Nolli e
Tte. Nelson Silva. A ilustre comitiva' veio a serviço
de sua. especialidade, inclusive, de -elaborar um pla
no de pronta ação para a construção da nova Cadeia
Pública, local. A coluna agradece a atenção díspen
sada ao colunista, o qual deseja muitas felicidades
nas altas funções ao .Titular da Regional, como tam
bém, a toda a valorosa equipe que integra O quadro
da mesma. ,"

" '

Passarela da Sociedade
,

,!'lia 11 completou mais, um ano

.

de vida a
tntelígeme rgarota Vera Lucia" filha do casal ar. Mo
desto (Silvia) Hirth; ele proprietário. do Açougue
Central. Multa alegria pontificou no acontecimento.

x 'x x x
,

,

Dia 12, festejou idade nova .a elegante garoti
nha Tânia Maria, filha do distinto casal sr, Jorge
(Marisa) Weekene, ele Diretor da Oía, Souza Cruz
em Blumenau.

"

'

x x x x

Dia 3 de junho completou mais um ano de sua
prestativa existência o estímado cídadão" sr. João
Maia de Almeida, fazendeiro aqui residente.,

'

x 'x x 'x
, Dia 4 estreou idade nova a se�hora Teresinha

�Alves Machado, e,sposa do sr. Heltor Machado.
,

x x x x

" Dia 1.° festejou idade nova a,senhora Da. Ju-
velina G. Costa Almeida, virtuosa esposa do sr. João

,
M. de Almeida, aqui residente.

x x x X
I

Dia 13 'festejou passagem de idade nova o) sr.
Jos,é Antonio Correia, MD. Agente dos Correios à
Telégl'afos de Papanduva.

.

,

x x x x
,

Também na IDespla data, festejou mais um
aninho a garotinha Adrianll, fUha do casal sr. Valdir
(Florinda) Adam.

x x x x

Dia 18 festejando idade nova/a senhorita' 'Pania
Regina, filha do casal sr. Heitor (Teresinha) Machado,
Coletor Estadual. (

x x x x

Dia 20 do corrente festejará troca .de idade
nova a sr. Paulino ,Furtado de Mello, cidadão que
desfruta de grande amizade e vasto conhecimento
pessoal � chele de nUInerosa famflia.

.

x x ;x x

Srta. ANA MARIA TREVISANI. 'Também dia 19
colhendo mais uma flor no alegre jardim da vida, a

elegante senhorita, que receberá de suas inúmeras
coleguinhas as mais calorosas demonstrações de ami
zade/e carinho, filha qlle é do casal Deonisio (Pas- \
qualina) 'l'revisani do alto comércio local.

x :x; x x
- T�l!1bém-na mesma data festeja troca de Jdade

o garot8.() SANDRO, filho do casal sr. Gilberto (Suely)
Sonaglio'

'

x x x x

.

Na mesma data festejará igualmente mudança'
de Idade o inteligente garoto Luiz Carlos, filho do
casal sr. Olimpio (Hultla) Cardoso, ele alto funcionário
da NODAIU de Curitiba.

. c

JULGAR;

Um ,PQf s,emana
"; ,

deixe a Deds todos os julgamentos dos
pecados dos outros. Arrogarmo-nos/ às',
funções da Divindade é tão presunçoso
como irreverente.

'
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CORREIO DO NORTE
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,

Prefeitur
PUBLICAÇÃO, OFICIAL 'DA

,

(

Municipal de
Balancete I ,da

,

I

de,' ,Imaioreferente de 1975ao mês

IC!ODIGOS

Geral _I L�cal
,

"",
"

,

,,' �
RECEITAS CORRENTE�
ReceitA Tributária �\
IMROSTOS �

�\01 Imposto Predial '102 Imposto Territorial"Urbano �\

03 Imposto lobre Serviçal de Qualquer Natd�eza
TAXAS

,

' ," �\��,
, Taxa' pelo eser,c:ício do poder de poliCia'

, ,\\ ,

04\ Taxa de Licença'e Filcalização I/O Comércio e a \�ndúltria
,05 Taxa de Licença e FilcaliJação '/'1 Comércio Arl\)?ulante
06 Taxa de Licença e FiJcarização sobee obl'al' '%,\ '

Tasa �ela predação de. lerviçol ",�\
�,.

07 Taxa, de Expediente '�,\\�'", 2.000,00
_

08 Taxa .de S'é,viçol Urbanoa '\

,�� 1.500,00
09 Taxa de' Apreenlão � ,

, �'" ' 50,00.
1 O� Taxa 'de Alinhamento' e Nivelamento

'�\"
50,00

1.1.3.00 Conbibuiçõel de'Mellioria ""
11 Taxa de Conlervação 'de Eltradal'

'

\.,50,001.2.0.00 Receita, Patrimonial i�
1.2.3.00, 12 Participaç5el ti Dividendos 1�0,00 ,

.
Receita Indu'trial t�

13 'Divenal' Receitai In�ultriail 400: p
Transferênc1as 'Correntes
Padicipação em Tributol Federai. ,

'
, '(\,!) ,

14, Co�a.parte do Fundo de Participação dOI Município. o 70% 217.000,00 \76.081,75 16.732,10 :92.� 3;85
1 S �ota.parte F. R. N, - 30% "

'

,
1,1.700,00 ;1"

' . '

5.�09,78 ,s-ti09,78
16 Gota-palte' da Taxa Rodoviária Unica • 30% 840,00 i�3,33.58

!'
Ai.333,58

17 Retorno do Impolto_Territori,al Rural 27.000,00

39.'l36',7,,8 \,' ",,,, 39.436,78
•

18 ,Retenção do Impósto de Renda Da Fonte 50,00
, t1� ,/' \

'1,' ,

Pârticipação em Tributo. Edaduai. 'i!�" ./ '

'19 Participàção no Imposto sobre Circulação de Mercadoria. 480.000.00 173.101,2'5" 35.8�,54 208.963,79

Receita� Diverle.
' ,

, \ J#
201 Multai ,_,' 1.500,00 1l3,82 1.,� 2015,35
2 Indenizaçõel e Reltituiçõel 100iQO ':i.
22 Cobrançf1 da Díyide' At!va r 2:500,00

37°8,9 '�28,1: ,636,16 Lei n 311' de 03�06-15
1.5.9.00 Outral Receit81 Diver.a. " J: ,', 'o '

'

1.5.9.20, "23 Re�eitaí de Cemitêríoe 500
\

ií '\\,
264 00

S�plementa otaçÕes'" da Orçamento'
, , ,24 CODtribuiçõel Compuhôríes de Previdência .Socíel 50o'ci� 'li?;

,20
< 5�\0 ,'.' vigente e abre Crédito especial por

1.5.9.90 25 Outral Receita. ,

,_ 2.000:00 L '\� 'co:ntá de excessc de Arrecadação
Total dai Receitai Correntel" 767.040,00 99.779,20 62,016,�i\ 361.795,61 -VICTOR -B0RGES, Prefeito Municipal de ,Ma- ,

RE'CEITAS DE CA'PITAL

..

....\�',",'.
jor Yieira, Estado 'd-e Santa Catarina, ,faz saber ,que
a Câmara Municipal decretou ê, eu sanciono a seguinte

'

Opera'çõe. de Crédito
"

' I -\' ": / L E I :
'

Empréltimol a curto prazo
'

\,'
Art. 1.0) - Ficam suplementadas por conta do

,

"

"," excesso de arrecadação verificado at� o mês de
Empréltimol a longo prazo

,

_
',( abril .do corrente exercíclo- diversas dotações, do

Alienação de Ben. M6vei. e Im6vei., '\ / orçamento vigente na importância, de' Cr$ 18,000,00
Alienação de Bens Móveil '200,00

' (dezoito mil cruzeiros), como 'segue:, """""

Alienação de B,eol,Im6vei. 190,00 '\"'" _ , SEC,RJ1:TAIÜA GERAL, /

1.129-033 • Secretárío ,Muóicipal, .de Admíníetrsção :

TransferênCias de Capital '\ 1 GereI Cr$ 9.000,00 _

Participa�ão em Tributo. Federai.
"

.

'] 206-036- - Artigos de- Expediente' ", c-s 1.000,00-

cota,partedo�uDdOdeparticiPaçãodoiMuni�íP'
.030% 93.000,09 32.60�.46 7.170,90 39.777.36

\ ,1,409043 ,- ��;�isç���O��������D�r$ 1.500,00

Cota.parte do Fundo Rodoviário Nacional - % 27.000,00 12.622.83 I 12.6�2,83 ' ,
" ' ," ,

Cota-parte do Ilnpol�o Unico sobre Energia, létrica' 50,00 _. 1130-0_56 - Outras Gratífícações Cr$ 3.500,00

Cota-psete dc-Impoeto Unico sobre Minera' do Paíl 2QO,00, 133,71 133,7,1- li 317-059 ". Serviços dé Impressão e de
,

Gota.parte Taxa Hodovíâríe Uoica • 70o/c) 1.960,00 ,98,37 98,37 Encaderneção., , Cr$ 2.000,00
,

SETOR DE SERVIÇOS U8BANOS
158 • Conservação e Ada'ptação de

,

Imóveis -

'

Cr$' 1.0.00,00
Total da Supleméntação

'

Cr$ 18,OOO'0!l \'
Art. '2,°) • Fica igualqlente aberto um crédito

,especial p ,� cODta do' exceRSO ,de arrecadação veri
ficado à:té ó\mêi! de abril do corrente exercício, na

importância a�eCr$, 5.000,00 (Cinco, mil ,cruzeiros�,
para fazer face 'a.o pagamento d'a segqinte despesa:

. Paga �Ílfo dos v�nciment.os do funcioIJá
, rio, contI\atado pela CLT, auxi- ,

liar do ES'critório' da CAFASC Cr$ 5.000.00
-

'
'

\. '

------'--

, Tot8l'� crédito especial Cr$ 5.000,00
I) 3.788,44

_

Art. 3,°) • Esta Lei�ntrará em vigor na da.ta
68,934,72' _de sua publicação, revogadas 8S disposições em

contrário. ,I 'I

'

,
�

,

,�/ ,.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 03 de

junho de 1975.

8) VICTOR BOROES • Prefeito Municipal
,

, r

Registrada' e publicada a presente Lei na Se
cretaria Municipal na mesma data.

a) JAIR DIRSCHNABEL - Secretário

1.0.0.00
1.1.0.00
1'.1.'1.00
1.1.1.1'0
1.1.L11_
1.1.1'.30

1.1.2.00
1.1.2.10

1.1.2.20

1AO.OO
1.4.1.00
1.4.1.20

1.4.1.30
1:.4.2.00
1.4.3.00

104.4.00
1.4.4.10,

I

t.5,O.00
,

1--:5.1.00
1.5.2,00

2.0.0.00
2.2.0,00
2.2.0.01;' 26

; 27

\2.3.0.00
2.3.0.01 28

29
-,

-2.5.0.00
2.5.1.00
2.5:1.20
2.5.1.30
2 . .'5.1.40
,2.5.1.50

2.5.3.00
2.5.3.90

,ARRECADA,DA
Prevista 'Até o mês ',I, Do mês 1 TO T AL

, ,Cr"
'

, €IrS, Cr$ ,

D-ESIGNAÇ-AO

J ,

,

4.000,00
'I 2.500,00

500,00

l.107,30
548,26
143,24

1.496,76
794..05
12_!!,4

2.604,06
1.342,31
156,0�

12.000,00
,

100,00
100,00

6.253,80 ' 128.70 6.382,50'
112.68 -\... ' 64,40 177,08

46,56 46,56'

619,35 303,00 922,35
408,15 539,41 947,56

30
31
'32
33
34

,"

14.000,00 4.8!>I,04
I 1.000,00

====

950,UOO,00, 337.468.7Q a3.012.85 '420.481.M

€ontribuiçõe.
35 Auxílio. da União
36 AuxíliOI do E.'tado

. 100,00
45,000,00

----

\ 167.310,00 32.838,54 ,19.793,73 52.632,27

935.000,00 332.617,7'4 81.810,14,_ 414.427,88

Extra.Orç'amentária "

37 Contribóiçõel de Previdência Social - INPS
38 Divenal

'
1.202,71

RE6EITAS
�

,
Saldo. do eserClÍ 10 anterior

Em Caixa
Em Bancai
Em pode., de

\

i '

TOTAL GERAL . 493.204,79

Vieira,./ 31 de maio de 1975.

ReinaldQ Crestani Contâdor V�ctor Borges .' 'Prefeito M��icipal

Major Vieira
Lài .n. 369 de 03-06-75'

, ","

Homologa Decreto' do Poder Executivo
. VICTOR BORGES, Prefeito Municipal de Major Vieira,
Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Munici

pal aprovou e; eu sanciono ii. seguinte
"

L E,I:
-,

,

Art. 1.0) _ Fica homologado o Decreto n.o 234 de 23-
04-75 do chefe do Poder Executivo, que abríu crédito espes
cia1 por conta do excesso de arrecadaeão verificado no

mês de março do corrente exercíeío, na importância de Cr$
,2.1)41,21 (Dois mü.inovecentos e quarenta e um cruzeiros e

vinte e, um centavos) para fazer face ao pagamento das

primeiras trê_s parcelas dá confissão dá divida. ao 'I.N.P.S,

Mt. 2.") - Esta Lei entrará em figor na data de sua '

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura. Municipal de Maj:&'r Vieira, �3 de junho "de
1� ,/. ,

a) VICTOR BORGES .IPrefeito Munieipai \, �

Registrada e publicad
�

a presente Lei na ,Secretaria
Municipal na mesma._ data.
v

a) JAIR DlRS ,HNABEL .. Secretári!>

DIS�:! S� ��n�!in�;��:7�u,s
VICTQ;[ BORGES, Prefeito Wunicipal de

'

Ma

jor Vleir�;I�st6do de Santa Catarina, faz saber a

todos o,yhabitantes deste Município que a 'Câmara

MZBic'f5al
decretou e, eu sanciono a seguinte

A' LEI:/
, ,.- Art. 'l.0) - Passará li denominar-se rua «AR-

O" MIRQ BORGES» a stuel rua Canoínhas e, em

lillnsequência 8 atual rua' Argemiro B. Vieira. passa
rá a denominar-se rua «CANOINHAS».-

I

Art. 2.0) _ A atual rua. Santa Catarina passará,
a denomínsr-se, rua «VICTOR FERNANDES».

Art. 3.°) • Passará a dsnomínar-se rua «ODI-
LON DAVET»; a, atual rua Espírito Santo. ,I r

Art. 4.°) - Esta Lei entrará em vigor na data
dei 'SUa publicação, revogadas 8S dispostçôes em

contrario.
'

Prefeitura MUl';licipal de Major Yieira" 03 de

jUQho de 1975. I

)

a) VICTOR BORGES • Prefeito 'Municipal,'
I Registrada e publicada a presente Lei na Se

, cretaria Municipal na mesma data.

a) JAIR DIRSClINABEL '. Secretário

,

,

!
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CORREIO DO NORTE'
-----------------------

/' 14.06.1975

-,

80, Dietmar Paulo Mau
81 Divino Claudio Ramos
82 Dorivaldo G.· da Luz
83 Dorval de Lima
84 Dorico G: dos Santos
85 Dulcilio Paes
86 Durval Neízer
87 Edmar Sampaio

-,
88 Eduardo Erzinger
89 Eduardo Francisco Lima
90 Eduardo Sanchuki
91 Edison Hatschbach
_92 Ecil Terezioha Borges "

93 Ehrold Wisch
94 Eleodoro Gome! Santos
95 Elvira Nunes
96 Erich Adam
97 Elz9 Kohlbeck Fendrich
98 Elfrido Bolduan
'99 Elizeu dos S, Bittencourt
100 Etbio R. Vieira Lopes
101 Ermilino dos S. Veiga
102 Ernesto Pinto da Silva
lO':i Erasmo Schmidt
104 Estacilio de Paula
105 Estanislau B Urbanek
106 Estanísleu Nadroski

. 107 Estefano Iendras
108 EstefaDo Krasoski

CEF

CAIXA �E COlV OMIC JJ.
I

"TOMADA D'E' PREÇOS
A CAIXA ECONOMICA FEDÉI:ltAL-"�Filial de

Santa Catarína, torna público que,..la-1'�ãlizar, no dia
23 de junho de 1975, �s,<: lã::tW'-noras, licitação sob a

modalidade de TQ.JIt8.�· Preços para. execução de
obras de c911 rii\iÇão de prédio destinado às nevas ins-

talações AGENCIA CEF EM CANOINHAS (SC).
edital, as especificações e as plantas que

constítuem (ô projeto se encontram à disposição dos in
teressados, na Comissão Permanente de Compras e

Contratações da Filial-SC, à Praça XV de Novembro, 30
- 3.0 andar, em Florianópolis.

Florianópolis, 30 de maio. de 1975.

por Fotocópia Cr$ 1,00
.
Rna Panla Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) • Canoinhas

.,'1

U8 Jrineu He'rbst
139 Iríneu Witt
140 Ivo Bechel
141 Ivo Medeiro�
142 Izarína Ribeiro
143 Izardina R Mardigo
144 Izrdoro Falkiewicz
145 Jair Renato X. de Souza
146 James Pereira de Souza
147 Jardelino Tre

'

148 Joaquim Alves da Silva
14-9 JOaquim Borges Vargas-
150 João Alves Machado -

t'51 João Antonio G. Gomes
152 João Batísta da, Cruz
153 João Batista M. Machado
154 João Carlos de Castro
155 João Domingos Schmidt
156 Jloão dos Santos Muller
157 João Fernandes
15S João Gergout
159 João Gomes Sobrinho
160 João 3uesselt'

.

.

161 João Ivo Quadro
162 João Jusak
163 JGão Laercio Jacinto
164 Jqão Leandro Milch�vski
165 João Maria Alves' de Goes

, 166 João Maria das Neves
167 João Maria da Rocha
168 João Maria Pinto

_

189 João Maria M. dos Santos
170 João Maria R. Ferreirá
1'71- João Martinho Pedro
172 João Monchaloski
173 .toão PadÚh" Ferreira'
174 João Salvador Rodrigues
1,75 Jorge Fernandes Maia
176 Joaquim M. de Lhna
177 José AIvir Nizer
17ª José Alcides de Souza-
179 José Altavir Soares
180 José Antonio Barcels

, 181 José Antonio de Souza
182 José Augutinho Correa
183 José Batista dos Santes
184 José Caetano de Souza
185 José F�ancisco 'Santos

.

-186 José Gonçalo Gonçalves
187 José Gontarek
188 José Idair Nunes Lima
189 José João Feliciano

( 199 José Klopas

o Chefe do Posto da Re(e�ta Federal de Canoinhas, pede o comparecimento dos abaixo relacionados, no,

,
,. .

.

POSTO, sito à rua Vidal Ramos 232, das' 13 às 18 h, para retirarem os seus c�rtões de Identifica<ão de
r' Contribuinte (.p.rF.,' a saber:

1()9 Estefano Lapchinski
110 Erico Hinki
111 Euclides Davi
112 Eugenia Vitória Naves
H3 Eugenio Jungles Sentes
,114 Euzebio Pereira Santos
115 Evaldir de Lima

, '-
. 116 Evaldo Simões de Oliveira
i 17 Fernando Andrecovicz
118 Francisca N. Vieira
119 Fran.cisco A. da Silveira

, 120 Francisco Ríb etro Silva
121 F�ancisco Carvalho de Lima
122 Francisco Schulka
'123/ Francisco Vieira Filho
124 Frederico Souza
125 -Frederico Torquato
12'6 Frieda Klara Koehlpr
127 Geronimo Voidela
128 Giuseppe Anesi'
129 Gumercindo' S. de Oliveira
130 Henrique Bíaleski

' ,

131 Henrique Boddenberg
,

132 Heitor Zavaskí
133 Hercilio G, Schatzmann
134 Hilario Batista Moreira
135 Hírostsu Ntshímort -

136 Horacides M. do -Amarante
137 Hugo Werner Sobrinho

Atenção
Últimos lotes' a venda

No loteamento Fernandes,
hoje r Vila Da. Vitória no ponto
mais spreztve l da' cidade, alto

e ,seco, estão a venda os últi
mos lotes. Melhores informa

ções nesta redação.

228 Luiz Antonio' D. Centena
229 Luiz C.' Mareca Nacintn
230 Luiz C. Maria Barbisa
231 Luiz Lísvsío
2:i2 Luiz Ribeiro da Silva

233 Lourenço' C. Pereira
234 Lourenço dos Santos Veiga
235 Ludovico Kchecinski
236 Luiz Sergio Zucco •

237 Manoel José da Silveira
238 Manoel Pereira de Souza
239 Manuel E. Simão de Lorena
240 Maria Candito Rosario
2'41 Maria da Luz Ramos
242 Maria Elis8beth Kosak
243 Maria L�iza Fran�a
244 Maria Mattos Martins

'

245 Maria Rosa Correa
246 Manoel Gonçalves Silva r

.247 Mario Keuva
!B8 Marciano Nogath
249 Miguel Osni Bileski
250 Miguel Onstes \

2'Q 1 Miguel Schypula
252 Miguel Vonk I

253 Miguel Woitexen
254 Miranda Zermianl
255 Natalia Willi
256 Nilva Maria Kaazler

. 257 Nivaldo Brey
258 Norberto Dominico
259 Olga Tadra Laatsch
260 O_dil9n F. Iarrocheskí
261 Olímpio Nunes Santos I

262 Olinda B.· de Almeída
263 Orlando Kurpiel
264 Orozimbo Alves Peppes

�91 José Kucarz
192 José 'Kuminek
193 José Laercio' Trindade

, 194 José Leonardo Grein
195 José Lourenço Lima
196 José Luiz Peim
197 José Maria Gomes Neto
198 José Mernitzk'i
199· Jos'é Miranda'

, 200 José Moreira
201 José Rodrigues Chagas
202 José Zoiimo de Souza
203 Joaquim Neves Chaves
204 Jovino Becker
205 Jovino do Prado
206 Jovíno Navalski
207 Julia Ferreira Souza
208 Julio César Figura
209 Júlio de Oliveira
210 Julio Wipich
211 Julvira F. Franco Santos
212 Konegunda

.

Matvicio
213 Lauro da Silva
214 Laueíndo Barbosa
215 Leodor Castro .'

216 Leonsrdo Brandes Meleck
217 Leoníl Alves Teixeira
218 Leonides Nízer .

!!19 Leopoldo Alves Teixeira
220 Leopoldo A,ntonovicz
221 Leopoldo Soares _Fragoso
2,22 Leopoldo Weise
223 Leví Suckow
224 Lisandro, F. dos Santos
225 Louríval A. Pereira
226 Lourival Jarschel
227 �u,cio Fudal

=::::=:::�:::::=::::::=:::::::::I=:::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0:::::::::::::
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55 HOSPITAL SANTA CRUZ ii
- -
- -
- -

ii AGRADE IMENTO I
U 1_
- -

ii - A Direção do Ho pita! Santa Cruz, vem de II
55 público externar os sínce os agradecimentos as 'firmas 55
55 Estefano Wrubleski & lhos Ltda. e Indústria e Co- ::
ii mércio Otto Friedrich

,
A\ - Icofrisa, pela doação' de �

55 Azulejos decorados e isos vitrificados, que foram, 55
_;; utilizados na remodelaç o de um dos apartamentos ii
5: do Hospital. 5:
- -
u _
••

d
. ..

· 55 agra ecímentos. 55
- -
••

A D'
_ ••

,-55' , i r e ç a o Ü
· 55 Canoinhas, o de 1975. ii
- -
- -

::==:::::::::::::::::::::=�:H::::::::: :::=:==:::=:::::�:::::::::::::::::HI:�::::=:::::=::::::;"·
/

.

· .®@®®®®®s®®®®®®®s�®s ®®®®@®®®�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
®

-

, ®

�. liOSPIIA SAN1A C'RUE �
® ®

I, -CIMENTO I
,® ®

� A Direção dó ospítal Santa Cruz, vem agra- �
: decer a Casa da�- A ízade, do Rotary Clube, pela �
� doação da importân ia de Cr$ 8.765,00 angariada �
� pela realização dO.B go Beneficiente. /I� )
® '.. ®�
� Com esta aju a, Juntamente com outras, tudo (li

� faremos para reergu r o nosso \Hospital, e para que �
� este venha a ser orí ulho de Canoinhas," I
� A

l
Casa da _ izade e ao povo em geral, os �

� nossos síncer s agradecimentos. �
� .

A Direção �
� Canoinhas, junho de 1975. .: �
® ®

\®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®s®@®®@®®®@®®s®®®®®®®®®e®�®

&1QQ�tiI&l1il���rilQQ��filQQfil���Pi4�filFi1Qtri1�QQ�QQQ�QQ��Q�QQ��QQJaQ�"f3Q�QQ�_g�QQQg
ce '. ..', -,

. 9D

m ,I? Apr \7eite a grande p�omo-ção de Vendas' na' Loja DENEL'AB 'I
ae ' E cQmprando elf)ores preços a vista até 20% de descontos no seu 'Refrigerador m

� N
ConsuI - Prosdócimo e G. � es Pf)i1ips - P.f)ilco -- �. Q. - Semp - G.E. .... 1ropicaI e �

ce Pf)i1co a lu;;! e Bateria.
-

e Q Gás,' e ganf)e um Magi-Click grátis. m

.� E Jogos de copa e co::einf)a. Máquinas Elgin Eig-Eag ,--
\. icleta Monark' e

- m
-

ce Ga)1o� Jogos de Jantar, Café e Cf)á_ Aspirador de pó' G.E: 'Rádio adiolas uma infinidade 91l
Li L.; de artigos, faça-nos a suá visita sem compromisso. ,&ti
m ' .

./' �

,

&ti

fi! A DENELAR - COM. DE .ELETRO DOMÉSTICOS . �
m R / RUA VIDAL RAMOS 906 FONE - 185 _ \r �
,fj.rit;ji5l.iBi!jEU!ji!jrlai!ii!jE.u,�Eit;ii!iQfjei�fjai;jfjafjfjt;iEifjai,;ífjfjfjEjafjljEiEjEjriEiEii5t;jEirJi5fji,;írJnfii!jEiEiEifjfj

•
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«Antonio Wilson I focalizando») •..

*' As notas antigas de lo.oôo
_ E D I T A L

.

perderão o seu valor até o
I

.

,-

/

dia 30 próximo e estão s'endo
Acham-se em meu' Cartório, de Máquina9 para Panificação Por não ter stdo possível recolhidas cela rede bancárfa,

para serem protestados por Lisbôa Ltda, encontrar os referidos devedo- conforme 'd�tetmiD8ção do Ban-
f&lta de pagamento, 08 seguiu- Duplicata n.O/1453/19, de Cr$ res, os intimo /

para pagar":-as co Central.
tes Títulos: '; 500,00; vencida em 14-05.975; importâncias mencionadas nos ,;

Duplicata �.o. 11lli4-C - de ',deved?res: fla�j!!C!�Ola�!JQ�º- ,5,�:.t��pIS Titulos ou dar as * Assumiu 8 chefia do Escri-
Cr$ 1.950,00, vencida sm 03-12

. Ap!9rnO �Ptd�"credor Iudústrta razoa pOrqq. !lãQ�::-Jaz_e..tr:! -e_" tório, Regional da ACA-
-974, d�f)&iQl�IUI-�gW!íi' ·de �áquin$s para Panificação ao �esmo te��o na a a do

. RESG. Supervisor, 01 agrônomo * O casal sr, Domingos Coe
Toeheto; credor: A. G. .dos San- Lisboa Ltda. pagamento notlfíco-os do com- dr.. Rogérío Gislon, já nosso lho e exma esposa, Bodas
tos & eia. Ltda. Nota Promissória s/n de Cr$ petente p�otesto. corihecido desde que iniciou a \ de Prata- de feUz, consórcio; ,dia I

Duplicata. n,? 1443, de Cr$� 2W,OO, vencida em 05·03-975, Canoinhas, 10 de junh�' de 1975 -earreíra �qul, em substítuícãc 24 próximo e viagem ao Rio,501),00; vencida em 14�04-975; Emitente Wilson dos Santos
. T • • �

dOI dr. Daltro Soldateli, que foi
d f Ih'

.

N
.

'

devedores: Panificadora Santo Corrêa, cre�or: RubHar Mas- AgenQr Vtetra Corte promovido parà o Escritório um presente os" i" os. ossos

Antonio' Ltaa. cre!ior: Indústria trantonio. 'i '2,0 Tabelião
. 61entr�l, em FloÍ'i8l.lópolis cum'primento�..antecipados.

,

'

ImBB�����������.�"""�."Em���"��E"'���"

I NOVO RIV[NBEUUR {(C.8.1.}) PARA, I
mm .,

mmIa . \�
IDI

- y,-fiBl
'I"

BmI

i CANOINHAS ,[. IODO, O
.

PlANAlTO· "CAIARIN[NS[ i
II /

;/ '.

i MERHY SEL'ME, &/ elA., LTDA. i
•

I

•
II, / II

I Ofer�ce para p�onta entrega toda a linha de Tratores -« O BT» I
• •
II C B T '- 1.000" - Diesel C B T/ 1.090' - Diesel ,II
II 'J III
II C'BT, '_ 1.065 .., Diesel CBT fi-v 1_105 ,Diesel II
181 ,r III,

I; \/
. e toda. rJ a Linha de Imple:rnentos .. / I

II r &I
III « C B, I» - O Trator agrícola' que conqUistou a 'preferência' do - mercado Br,asileiro. II
II .,

� •

I !Dais' 'qualld,�de Dl�ior ,produçâ:o - 'lucros màiores IIDII ' ,i" i. ' • "
I

BmB
IIDB

.
. ,- ,'"

"'III

II" II

I MERH,y SELEME .& '(�IA. LTDA. I
• •
tI1 Rua Paula Pereira, 735 Fçnes: 365 e 366 CANOINHAS· se 1'1
�. '

'. .
,.lIl1l1lElI1l1mm•••IIR.mllta.BII•••BUIIl••IIII.IIII••••••••fIURR.illIlIlI•••••11•••••••••.

i'
.

I
t f

I ". 1 "". •

•

. Memorial e Governador••.
O Prefeito Municipal de Tr�s Barras, sr.

José Felicio' de Souza, recebeu do Excelentís
simo Governador do Estado, sr.. Dr. Antonío
Carlos Konder Reis, o seguinte ofício: Of. n.?
GG-449/75. - Florianópolis, 04 de junho de 1975.
Senhor Prefeito, acusa em meu poder seu ofi
cio ,n.o 36/75, de 30 de abril último, pel,o qual
V. Exa: me enéaminho Imemorial reívíndlcató
rio sobre os problemas da Estrada Canoinhas
Três Barras. RealmentesSenhor Prefeito, trata':'
se de uma estrada' 'vital para o Município, P. sei

\

que a �r_,.efeitura não tem possibilidades de
-

executar uma obra dessa envergadura. �anda
rei examhiar .o : seu, pedido, através da Secreta
ria do_s Transportes e· Obras e, se for possível,
da será construída. V. Exa. será informado,
oportunamente, das providências adotadas com
relação a esse [usto pedido da comuntdade de
Três Barras. I Atenciosament�. ANTONIO CAR�
LOS KONDER REIS - Governador.

.

Reunião da AMPLA __•

Foi realizada no último dia 13, ontem, em
Três Barras, mais uma reunião da Associação
dos MunicípilJs do Planalto Norte Catarinens�
- AMPLA, contando com a presença do Inspe
tor Regional do Tribunal de Contas da União,
sr. Adalberto Lima Cruz, sccmpenhedc da
Assessora Da. Maria Estala. Darei melhores'
detalhes na próxima edição.

Calçamento•••
Segundo previsões, dentro de' 60 dias'

aprcxímademente, terão início as obrea do
calçamento da Av. Santa Catarina. A fábrica
.de lajotas já está em pleno funcionamento, es-

,

perando-se
.

somente uma, produção suficiente
para que se concretize o cslçemente. Em se-

'

guida serão calçadas as demais ruas e avénida8
'

da cidade.
,�

\

Tabeli·O'nato

Theré�.o vlsUa Juca•••
Quinta feira" dia 5, esteve I em Três

Barraa o Presidente do IRASC, sr. Benedito
Therézio de Carvalho Neto, em visita de cor

( tezia ao Prefeito Municipal, sr, José Felicio
de Souza'.

Festa' de Bscola na Xarqueada .••
"

Decorreu.multo animada a festa realizada
no Núcleo Residencial São Cristóvão, em bene
fício da Escola «Frei Menandro Kamp8�. Esti
veram

.

presentes diversas personalidades de
destaque. Entre elas: Oldemar Mussi e sra.;
Oldemar Mussi Junior e sra.; Adhemar Schu
macher e sra.; Odilon Pazda e Isra.

Preparaç60 da fest& da Igreja
" São João Bansta

�. ,

Toçios os sábados estão sendo realizadas
animadas festividades em preparação a. gran
d� Festa da I�reja São João Batist,:.. para Q
dIa 22., Quentao, doces e outras atraçoes estão
chamando aos sábados grande número de gente.
I \__

Aniversário. • •

'

No último dia 4 comemorou idade nova

a srta. Maria Salete Moskwenj dedicada {uó
clonária do Setor Eleitoral de Três Barras, (,Já
no dia 5, quem

. ani�ersariou foi a sra. I"ra
Terezinha S�humacher, espose \do sr. Adhemar
Schumacher. El� é Chefe do Setor da, C.N.A.E
- Campanha Nacional de Alimentação Escolar -

de Canoioha·s. A elas os nossos cumprimentos.
), Dica de Disco: Para quem gosta ,. * Aniversariou-se 4a. feira úl-
de um som da pesada, dou' a dica dos LPs. tima. dia 11; o deputado,
que levam .como título: NEKTAR. São grava- Aroldo Csrvelho, que já assu-

'çõ�s oriUndas do programa' de televisão" «Sá. I miu a sua vaga na Câmara Fe
bado Som». Para a juventude gananciosa por deral, como' suplente do Dep.
um bom dísco.. vale' perfeitamente esta dica. OU:> Cherem, convocado -pare a

E encontrado na prsçe. Prefeitura de Florianôpclia.

I

C,ôrte

•

;

Notas Espqrsas
* O cirurgião dentísta, dr.

Silvio Alfredo Mayer, tam
bém nas 'lides agrícolas, num

sitio que edquiriu na região de
. Barreiros �

,

,* O ex-Deputado dr. Clodo
rico Moreira, fáleceu em

Florianópolis, onde atualmente
, resídíe, prestando serviços no.

. INCRA. Era filho do sr. Flavia
no Moreira, também falecido e

bastante 'conhecido e relaciona
do em nossa região.

* Um novo médíco, procedeu-
.

te de Minas' Gerais,' espe
cialista em ortopedia, deverá
instalar-se em nossa cidade.

\

'* Três turmas de caçadores
canoinhenses se preparando

para' nova temporada no Mato'
Grosso, eada : uma em locais di
ferentes, chefiadas, respectiva
mente, por H. 'Fischer, Saul
Flores

.
e- Ney Cordeíro. Todas

as. tardes o assento ?a viagem
é basta?te I come�tado e a ca�,,�
da praticamente lá; teve Inícío.

* O: sit,o Monte-Libano, do
médico dr. Antonio Mehr.y

Seleme, foi palco, semana pas
sada, de uma/gostosa cabritada.
/

* A, AMPLA - Associação dos
, Municípios do Planalto Nor

te Catarinense, rêuniu.se sex
ta':feira· última, no, vizinho mu

cípío de Três Barras.

* Muito concorrido, bastante,
aplaudido, disputado com

D?uito ardor, alguns excessos

logo -superados, foi a tônica dos

1.0 Jogos Aberto, realiddos em
. nossa cidade, O mau tempo rei

nante protelou as provas; que
tiveram seu. término somente

ontem. O saldo de tudo fói' po
sitivo, é o comentário de todos ..
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