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Esquisito. o. nome, mais esquisito. o. dono. Não. há,
entretanto, quem não o. conheça na velha e pacata São.
-Bímão. Baíxote e gordo, verdadeiro.' rolete de -homem,
Díúna é figura das mais populares. O chapéu enterrado.
até às orelhas, tendo. por baíxo .doís -olhínhos pretos,
redondos e vivos, perambuláconstantemente pelas ruas

sílencíosas, pretextando , infindável serviceira, embora �

seja Impossível estabelecer com segurança qual seja.
De pouco falar, muitos dos que o. conhecem de

longa data não. lhe ouviram ,ainda o. timbre da voz,

Ouvinte sílencíoso acompanha um grupo. por longas
horas sem manifestar opiníão sobre 0.8 assuntos tratados,
Iímítando-se; vez por outra, a ligeiro. gesto. afirmativo.
de cabeça, como a externar abalizada opíníão,

'Onde mora o. que faz, de que vive, são. questões
envoltas no. mais impenetrável místérío.

.
,

Pacíencíoso, nunca se exalta, mesmo. quando. a

criançada, na rua, o. Incomoda com palavras e até com

algumas pedras atiradas em provocação.
Também não. se importa com as brincadeiras de

que é vítima, a tudo. recebendo. com fleuma capaz' de
causar inveja a qualquer britânico. de boa cepa. Sua,
presença nas ruas da cidade é tão. normal como as casas

e oe postes, com chuva ou com sol a pino, debaixo. da

" neve ou com vento. cortante.
.

Horárío, ao. que parece, para ele não, existe,
pois é fácil encontrà.Io ao. meío-día ou em plena ma

drugada. Vive o. dia-a-dia da terra, a todos conhece e é
o. primeiro. a saber das novídades. Não. falta a valórío
e visita doentes no. hospltal, sempre sílencíoso, ensimes
mado, comedido nas palavras e usurário. nos gestos.

Um só assunto. é capaz de tirá-lo. do. mutismo,
soltar-lhe a lingua e fazê-lo. contar casos: os seus amores

numerosos, passados, presentes e futuro.s! Basta acenar

com palestra relacíonada ,
com eles para que Diúna

sofra profundá. transformação. Seus olhínhos, de co.�tume
vívos, aumentam de brilho. e aquela voz, tão. "poupada
em outras conversas, entra em ação. para recordar a

Joana, a Geralda a Antonía á Manuela e muitas outras...
São. nomes e mais nomes de mulheres a desfilarem em

interminável lista, são. lugares esquecidos que retornam
à memória, são. tatos e mais Iatos catalogados com pre
cisão.

.

de datas, incidentes e pormenóres. É todo um

passado. donjuaneseo que revive, não. faltando. mesmo.

as fugas pela janela e as ameaças de furibundo.s maridos.
E nisso. tudo. aquele ar de seridade do. homem que sabe
o. que diz e não. admite dúvida, po.� insignificante que seja!

Se -percebe, no. Interlocutor, vislumbre de ceticis

mo, embora não. manifestado. claramente; esforça-se por
desfazê-lo. à peso. de argumentos, irritado. e Intranquilo,
ofendido no. que tem de mais nobre -. o. seu orgulho
de homem. - \

Mas se alguém, em inusitada e' desrespeítosa
atitude, manifestar sua descrença nas suas qualidades de

homem, com a mais leve insinuação. de que já está velho.
e de que tudo. quanto. alardeíra não. passa de imaginação. e
conversa, Diúna silencia, enterra áinda mais nos ombros
o. pescoço quase inexistente. Um vermelhão lhe sobe
ao. rosto e, reunindo. toda sua Indignação, todo o. ódio.
à força sopítado, desabafa em duas palavras apenas,
duas palavras mais sibiladas que pronuncíadas, mais

cuepídàs que proferídaaque resumem todo seu sentímento..

«Sôjeíto caípóra l l l »

(Do. livro. «O Peão. Negro» - Editora
do. Escrito.r São. Paulo. - 1974).

Compromisso
,

a

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção e do l\1obiliário de Canoinhas
EDITAL DE CONV,O'CAÇÃO
Pelo presente edital de convocação, fic_!l.�enhores associados

deste Sindicato, em pleno gozo de seus d!tl}üo-t"Bociais, convocados para
a, Assembléia Geral Ordinária, a reali9&l"-'Sé'no dia 25 de junho do corrente
ano, em sua sede social, sita à J.:_ult'"Dr. Lourenço R. Malucelli, 157, nesta
cidade, c-om li seguinte .-<:.4'--

0,,:'"« D E M DO D I A

1 - Às 18 goiás do' -dia �5, leitura, discussão e votação por
escrutínio -secreto",dó 'Relatório da Diretoria e Balanço Geral, tudo referente
ao exercicio de..t974, bem como o parecer do Gonselho Fiscal.

NãO{�vendo número legal em primeira convocação, em segunda
convocaçãQ1' uma hora àpós, com qualquer número de presentes. '

2 - Às 19,30 horas do dia 25, leitura, discussão e votação por
escr lo secreto da Proposta Orçamentária para O· exercício de 1976,
e éomo o pàrecer do Conselho Fiscal. Não havendo número legal em

meira convocação, em segunda convoca9ão, uma hora após, com

qualquer número de presentes.
Oanoinhas, 20 de junho de �975

, \

BENEDITO SILVA - Presidente

II
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INPS
RECEBER

EXPLICA COMO
- AUXILIO -FUNERAL

. O Instituto Nacional de
Previdência Social é 8- maior
instituição de Serviço da Amé
rica Latina. Dentre os benefí
elos que p::esta ao segurado
está o Auxllio-Funeral destina
do ao pagamento de despesas
com. o sepultamento, Essa

quantia é paga à pessoa que
cuidou do enterro.

O valor do Aux.ilio-Funera)
varia de acordo com o locel de ,

I trabalho do segurado e basta
uma contribuição para que o

previdenciário st!ja atendido:
,

MODALIDADES
O Auxilio-Funeral deve ser

pedido no órgão do Instituto
mais próximo do local onde
mor\va o segurado morto.

Quando a empresa onde o se

gurado trabaihava tem -convê
nío com o INPS e-la poderá

.

tratar de todo o processo.'
"

Quando é um parente do

segurado que trata do enterro
o Auxilio-Funeral tem valor fi
xo: lé igual ao dobro do Salá
.rio-Minimo vigente, n!l data do

óbito,· independente do total
de despesas.

HABILlTAÇAO

Clube Canoin.f)ense

A�V I S'O
Os senhores associados do

Clube CánoinhenSe" com filhas
que -irãó debutar em 1975, .no
baile programado para 06 de
setembro de 1975, queiram fa
zer as inscrições des mesmas,
na sede social,. nos seguintes
horários: dai 10 às 12 horas e

dai 16 àll 17 horas, até 15 de
julho de H175.

.

J

A DIRETORIA

O Governo Federal preocupado com, a comercialização
da grande safra de batata do corrente anq, uma das maiores

produção em todo o pais, atendendo os justos reclamados dos
produtores, autorizou a compra do excesso do produto, através
da CaBAL.

Neste' �entido estiveram em nossa cidade os agrônomos
dr. ERICO GEBLER, da Assessoria da Cobal e dra. Vera Radtke,
Coordenadora do recebimento da batata.

.

Na oportunidade, estiveram rio Gabinete do Prefeito em

exercicio, dr. Paulo Eduardo Rocha Faria, para uma. visita de
cortezia. ocasião em que informaram que a compra dp produto
será feita, conforme demarches já efetuadas" através da Coope
rativa Agropecuária de CaCloinhas..

"'
.

Quem recebe.
Terão díreíto ao Auxilio-Fu

neral: o seu executor, e a em

presa credenciada pelo INPS.
. pars realização do funeral, me-
diante autorização dos depen-
dentes.

.

Por lei, não é devi
do O auxilio:
e] nos casos de ausência ou

morte presumida do· segurado;
b) por morte

_

de servidores

públicos e autárquicos' vincula
dos à previdência no regime

. especial.
! Prescreve o direito ao rece

bimento do' Auxílto-Funsral no'

prazo de cinco' anos, contados;

a) da data do óbito do segu-
rado, ou

'
- ,

b) da data em que o ínteres

ssdo tomar ciência do despa
cho. concessório.
As -exigências

-

pera o exe

.ouror não dependen
fe são:

a) requerimento (modelo pró-
prio);

�

GOVERN:O
'ATRA \7ÉS
ADQ-OIRE
DA SAFElA

b) documento de' identidade
do recebedor; /

c) Carteira Profissional do
segurado ou documento equi
valente de inscrição;
d) certidão de óbito;
e) guia de enterramento;
f) recibo da empresa funerâ-."

ria com discriminação dasl des

pesas, com firma reconhecíde,
, g)_ Atestado de Afastamento

e Salários (AAS), mencíonando
o mês de competência da últi
ma contrtbulção devida, ou, no

caso de segurado autônomo,
facultativo ou contribuinte em

dobro a 2.a via da última Guia
de Recolhimento, ou
h) o cartão de protocolo ou

de pagamento de beneficio, se
.

o segurado se encontrava em

gozo de beneficio.
Postos do INPS que

íratam de Auxillo
Funeral:
Hebilitação - Av.' Presidente
Vargas, 2,007 - 3.° andar..

Concessão - Av. Presidente
Vargas, 2007 - 3.° andar.

Para o executor de':'
pendente:
a) requerimento (modelo. SSS

-DB·�7);
b) c�rtidão 'de óbito do' se-

gurado;
,

c) Carteira Profissional do.
segurado falecido (todas) ou

docu'mento equivalente;
d� cadernetas ou carteiras de

contribuições, cartolina de -se

los, caderneta' de matrícula. ou
outro documento' equívalente
fornecido pelos, ex-IAPs;

, ,e) Atestado de Afastam,ento
e Salários (AAS) da ou dos

empregadores para os quais
tenha o sf'gurado trabalhsdo
nos últmos 2'\1 mesea anteriores

B/anda.·ra 80 óbito, ou

� f) se o 'segurado tiver' faleci-

Segunda-feira última, aia 16, conforme o prografilado, do-em gozo de_ beneficio, será'

perante o Delegado da Junta do Serviço Militar, Cap. Osvaldo' edxlgldO o car�ao do protocol�
Conrado Narloch e demais autoridades, cerca de 400 cidadiloll,

� e pagamento,

dispensa'dos de coorporação, classe de 1926� prestaram compro- A
g� no ca80 de �egurados a�-

misso à Bandeira. tonomos, facultatiVOs e contn-
.

, bt,lintes em dobro, é preciso
O ato ocorreu ,na Praça Lauro Müll�r, pelas nove horas, fazer prova de vinculo com o

ocasião em que o Prefeito Municipal, sr. Alfredo de Oliveira segurado falecido, o estado ci
Galcindo, prestou também o seu compromisso à Bandeira, como vil do dependente, de depen
Presidel1te da Junta �o Alistamento Militar. dência econômica em relação

80 segurado falecido e inexis
tência de dependentes pre�e
rencials.

FEDERAL,.
O-A COBA.L,
O EXCESSO

BATATA

acesso' doReforma

Público

, disciplina
Palácio ·(Barriga,·Verde

FLORIANÓPOLIS, (13.06.75) - Uma divisão em vidro
transparente com�çou a ser instalada ontem no Palácio,Barriga
Verde entre o hall de entrada do prédio e o salão nobre, onde
fica localizado o plenário e o parlatório dos deputados. A divisão
que consta�a do, projeto original, provocará modificações na parte
de circulação interna do prédio,. particularmente em relação ao

ingresso do público e o contato com os deputados. O plenário da
Assembléia sempJ'e foi considerado muito devassado, sem a pare
de protetora. O púbiico tem preferido «) acesso direto ao plenário
em lugar de. se dirigir às galerias. Ao anunciar 8S novas medidas
aprovadas pela mesa diretora da Assembléia, o deputado Epitécio
Bittencourt 'explicou que todas as precauções serão tomadas para
que as pes!loas que acorrerem ao Palácio Barriga-Verde tenham
todas 8S f8eili.�.�des de circulação nas suas dependências. Haverá
três portas de" én,trada, sendo uma delas exclusivamente para
funcioo,ários,. outra para deputados e autori�dades, e úma terceira
d!"stinad9 ao público, com ligação direta para as galerias do
plenário. Reccpcioni&tes atenderão os populares e os encaminharão
até os deputados ou gabinetes. Desta forma, será evitada a

aglomeração de pessoas em torno do plenário, ao ,mesmo t,mpo
em que o público poderá assistir às sessões devida'mente acomo
dado nas cadeiras das -galerias.
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,

Wiegando . Ois S. I.
Torneiro �ec�n'
Mecânico M tenção Industrial
Eletrecista dustrial

Wiegan�o
Ois· SIA estã sele�ioriando pessoal

. , ara os cargos aCIma. .

,

, O F· R E C E M 9 S:
.

,

<,

, ... q)'mo am�iente de trabalho,. salã.rio compatí-
vel cqúi a função, Seguro de Vida em Grupo e

Cooperatíva, Assístêncía, Médica aos, FamiUares.
"

i! Os candidatos deverão apresentar-se munidos
de documentos na Rua da Estação em Marcílio Dias.

lende-se OU troca-se
Um automóvel Dodge

Dart 1970 - 4 portas - cor,
verde.

-,

, Tratar à Rua Bernard'o
Olsen 604 ou Rua do
Parado 330. 1

Atenção'·'
Últimos lotes a venda

No' loteamento FernandeB,
hoje Vila Da. Vit6r' ponto
I;llsi8 aprazive Cidade, alto
e seco, ê a ven·(la os últi
mos �.l�(é�. Melhotes informa- IIções nesta 'redsção.

Prefeitura. Mnnicip.l. de Major . Vieira
• •

� -I , í- �

Balancete da DESPESA referente ao mês de M A I O e 1975
I

Discriminação da Despesa p�r ür-
oios do Governo e .AdlJlinistração

.

.

_I R E �-
"

I Z A D A
DOTAÇÃO A�é 'O mês Do mês I T O T .AL

,
. CrS .

'

�rS
.

Cr.S ,
.

, . .

Orçamepiârla
1 • Cílmara dOI Vereadore.
2 • Gabinete do Prefeito
3 • Secretaria' Geral'
4 • Setor de Contabilidade
5 • Setor de, Segnrançe

-

Pública
6 '

.•..: Setor de Saúde Pública
. 7 • Setor de Educação, e-oCultura
8 • Setor do Fomento Agropec.

.

9 • Serviçol Urbanol
lO • -Serviçol de:'Obral e Viação. D.M.E.R.

.

Total da De.pe.a,

2S,890,oo
43.400,00
37.420,

.

82.66,,' o

7. ,00
'3 ,!' 00,00

. .320,00
,

'

lô.220,oo
"'. 26.500,00

576.490,00

950.000,00
�

EXira ..Orçamen'árla .

1 • Previdência Social - I.N.P.S.
2 • Salário FamíÜã

.

CréditOI Adicionai.
-»:

Sub-total
RESTOS' A PAGAR

Do exeréício de 1974

'rotai da Despeea '. xtra-Orc;mentária . \
TOT

A

/'
QAS DESPESAS 950.00\00

./
,I o .,

"

Fundos� .BlspOD .. ··.
EM CAIXA 4'

Na Teeõuraria '

EM B�NCOS I

Banco do Bralil S. A•• c/· ndo de Participação dOI Muníc,
Banco do Brasil S. A.' 'cl ,Movimento

.

Banco do Eatado de" anta Catarina • cl Movim�nto
Banco Braaileiso de . eseontoe S. A.• cl Movimento
Banco Sul 6ralilei, S. A.• cl Movimento
Banco do Bra.iI· • c/FRN .

BanCO Sul Brael 1-0 S/A. Dep. de Divertel Origenl,
Banco dp Elt. Sta, Cato • COnta "T. R. V."

. T O' T A L G E R A L' 950.000,00'

..280.30
.

9.295.46
10.611,78
'22.134,22
2.582,9()
9.56.25

21.962,72
6.241,28

20.558.50
,200.,298,83
299.922,24

10.439,50
2.353,76
998,58

44.989.93

15.541,60

" 27.571,15 2.135,72 29:706,87

12434.39 12.434.39

40.005,54 2.135,72 42.141.26

339.927,78
'

77.677,32 417605,10
<,

/'

3.624,07

l�04,43..28.79 .

33.t�2,96
224,56
49,99

18.212,07
215.2,2
157,60 71.975,62 75.599,69

'493204,79
, ,

Major'Vieira, 31 de maio
.
de 1975.

Rein_ldb Crestani - Contador Victor Borges • Prefeito Municipal

Marca

Pick-up Cheorolet C.tO ..

Pid.,up Cheorolet C.l!5.·
Ford F,,350
Rural4x4

Opala 4 portas' lux,
TL

Ano
t!)72
1!)71

/

1973
1!)73
1970
1972

No Departamento de Veículos !Usados
de' ,Miguel Pr,ocopiak Comércio de
Veículos Ltda., você e contrará

para pronta eat 'ega:
'.

MIGUEL p.RocdplAK COM: DÉ 'VEíCULOS LTDA.
!

Voncessionário General Motor.' do Bra.slI S. A�
Rua Major Vieira, 289

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

Arteferro Dl�
.

.""",4.;1> , •

" ,---,

Portas ,;:-#"''i�I�s,
art�s

.

de ferro
/'"

.

�"
'

. \

"cRua Expedicicmários • Campo d'Agua Verde

I

da.
portões e

em .geral

� -

. . .

. Dra. ,Zoé Walkyri� Hativid!4.c. Seleme

.' Cirurgia'Qeaft«a. .

.

,

G 1<§._oossd'íS9/DBP
Clinica dentária d� senhoras e criánças.

Especialização em Odontopediatria.
Hora marcada

Prlip �1Il'O Müller, 494 - FOD� 369

\. ,'_

. F·otC>cópJas?
Em apenas. ·10 segundo��;,""v6éê tira FOTOCÓ.
PIAS, d. qualqu_,IP?""Üocumento, jornais ou

� livros, no c A
�

."o R 1,0 o o R E G 1ST R o -;

C I V I L - 'NEREIDA p. CORTE, no edifício
.

do FORUM desta cidade.

. Venba·� vo�ê· mesm'o
/ - \

.
.

Cr$ 31.980,,00 em
c

t

5 E ·L E M.'E: s .c .I,Aí.'
"

1.678,72 6.959,02
. 2.476,32. 11.771,78
2.909,31

'

13.521,09
.

I IIIIIÍiIII_I IIIIIiaI_1BII!!
9.275,48 31.4.09,70
500;00 3.082,90

956,25
32.402.22
8.595,04,'
21.557,08

245.208,76
375.463,84

testar . Qualidade·· do Dodge lS00

� ."
,

\
.

No .seu Revendedor
-

CHRYSLER. você dirige
.

o DODGE 1800 ,8 forma sua opinião, 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 esse direito. Com à vantagem
de que você tem crédito automatico à pode pagar em até 36 meses. V�nba.�- ,-,--

._,_c_
-

Dodge
/

e aproveite essa .dupla oferta: a 'garantia do Dod
.

-

�ãht6t.Í,
-

mas o preço' não.
,

"

Compare o preço do O com os outros carros da

sua classe, único carro com Garantia Total

IJ '
.•: '1

- Revendedor '�'orlzado €HRYSLI$R ':00 BRASIL
," Rua P8uía, pS'reira, 735 '.- F�n�s "36'5 -S ase" v

- Canoinhas � se
,--

<, ',-' -

!' ': .\ \

./

r
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Registro Civil - Editais
JIIereida Cherem Carte, Oficial do legistro Civil do Município

de Canoiabas, Estado de Santa Catarina, faz saber que pretendem casar:

«João Carlos Zaniolo osta» com «Terezinha Wrobleski», brasileiros,
solteiros; ele bancário, nasci em Ourítíba-Pr., 80S 26 de julho de 1953,
domiciliado e residente em ritiba Pr., filho de Osny Costa e de Eodete

Zaníolo Oosta; ela estudant nascida em Canoinhas aos 02 de julho de

1950; domiciliada. e resident nesta cidade, filha de Estefano Wrubleski e

de Apolonia Tokarski Wru skí,
.

«Newton Bojarllki Iteíek» com «Maria Lucia Ferreira», brasileiros,
solteiros, residentes e do ciliados' nesta cidade; ele estudante, nascido
em Joaçaba - SC aos 25 d � dezembro de 1946, filho de Nery Waltrlek.
falecido, 6IFde Florentina ojarski Waltrick; ela do lar 'nascida em 2°
Subdistrito de São Paulo a ,

28 de abril de 1952, filha de Moacyr Ferreira
e. de Lydía Constantino Fe eira, falecida.

«Edmar Sampaio» c m «Regina Maria Seleme... brasileiros, soltei
ros, residentes e domicillad s neets cidade; ele auxiliar de contabilidade,
nascido em Mafra-SC aos 2 de janeiro- de 1�54, filho) de Bílardo Sampaio
� de Joselina Alves Sampaí ; ela professora, nascida em Canolnhas aos

24 de fevereiro de 1949, Jilh de Michel Seleme, falecido e de Chemoni
Seleme.

«Glenoir Wistoba» c drene Alvim dos Reis», brasíteíros, soltei-
ros; ele funéíonarlo Público stadual, nascido em Curitiba-Pr., aos 23 de

junho de 1953, domíeílíado e esídente em Curitiba-Pr., filho de. Rodolpho
Wistuba e de Jovita Ayres Wistuba; ela estudante; nascida em Caçador
se aos 12 de março de J 955, domiciliada e residente n, cidade, filha de

ArgeIfliro Alvim dos Reis e' e çenercy Rodrigues dos Reis.

«André larrocheski» om «Dulcimar de Fátima Koch», brasileiros,
soltéiros, residentes e domící ados nesta cidade; ele carpinteiro, nascido
em Canoinhas - Timbozinho os 7 de maio de 1947, filho de Nicolau

larrocbeski, falecido e de \ul1a larrocheskl; ela do lar nascida em

Canoinhas aos 17 de janeiro de 1958, filha de Delfino Koch e de Jzaura
Fernandes Koch.' ,!

«Flávio Antonio d� Li
I'
a» oom «Ligia Maria Klobukoski Machado»,

brasileiros, solteírós, residente
I
e domiciliados neste distrito; ele pecua

rista. nascido em Barreiros Oanoíuhas aos 10 de fevereiro de 1948,
filho de Tobias Munhoz de Li a e de Nízta' Izabel dé Lima; ela do lar,
nascida em Felipe Schmidt d ;município, no dia %2 de setembro de 1956,
filha de Dorival Cubas �achad ,f&lécido e de CecUa Klobukoski Machado.

.

I
«João Bueno da' Sil.' Filho» com «EI",u"a.Cril!tina Mar8chalk»,

bràsUeiros, sotteíros, domicUi dos e residentes. em MarcUio Dias deste

município; ele laboratortsta,.' íasoído em Porto Uuião - Se aos 21 de

junho de- 1955, filho de João li Bueno da Silva e de Maria Knetsch da

Silva; ela do lar, nascida em artura-Canoinbas aos 12 de junho de 1957,
filha de Ronaldo Marlchalk e e Avani Artner Marechalk.

Ir

«Ademir çorrea» co i «Dolore. Steilein», l_l!asHeiros, solteiro!"
'residentes e domíollíadoe em

.

oinvUle e nesta cidade; ele torneiro meea

nico, nascido em-Ríaehuelo, d �t.0 de Lontras-Sü aos 26 de abril de '1953,
filho de Manoel Correa e de V rginia Correa; ela comerciária, nascida em

Canoinhas aos 13 de maio '.a 1962, filha de Alexandre Steíleín e de
Verônica Zimermann SteUein. \

«Airton jOlé do Paran
i
com «Mary Lúcia J�sé Ferraz», brasileiros,

solteiros, residentes e domíctlía os nesta cidade; ele eletricista, nascido
em Gaspar-Se aGS 31 de julho Uie 1956,. filho de Antonio' Schelbauer do
Paraná e de Neoflldes Rebelo; !feIa do lar, nascida em Rio das Antas

Caçador-SC aoa 21 de maio d 1954, filha de Genesio José Ferraz e de
Marlene Cipriano Gomes.

.
«Antonio Prusak» com !'faria Divete Machado», brasileiros, soltei-'

ros, residentes e domiciliados Ir�ta ci:lade; ele' carpinteiro, nascido em

Rio dos Pardos di municipio a 18 de maio de 1951, filho de João Prusak
e de Hadviga Androkovicz, fale da; ela do lar, nascida em Timbozinho

-Poço Preto-SC aos 14 de janeir de 1958, filha de Jorge Alves Machado e

de Maria Alves Machad.o.
�Mario Ribeiro Zgoda»

ros,
- solteiros, residentes e domi

do em Porto Ribeiro-Pr aos 31
de Maria de Lourdes Ribeiro Z
lo-SC &'os 20 de agosto de 1955;

«Tere8iDha Catarina Becker», brasilei
lados nesta cidade; ele pedreiro, nasci..r
jUlho de 1955, filho de Pedro Zgodll. e

da; ela do lar, nascida em Monte Caste.
lha de FridaUna Becker.

«Antonio de Jesus Barro.» com «Edite Bollapf», brasileiros, soltei
ros, res_identes e domiciliados nesta cidade; ele vendedor, nascido em

Colonia Ouro Verde nl município aos 19 de outubro de 195U, filho de Jovino
-de Barros e rle Benedita de Barros; ela do lar, nascida em Canoinha,s

.

aos 12 de março ,de 1953, filha de Rudolfo Bollaul e de Erica Bollauf.

Canoinhas, 19 de junho de 1975
.

Nereida C. Cal;'te - Oficial do Regi.tro Civil

,-------------,

CINE JUBIL U I
o lançador de

HOJE, dia 21 • às 20,15 horas - um luper progi
1

a duplo
1.° filme: Plrata4) da Ilha

"'.
Tesouro

Um filme de aventura e ação ,t
2.° fIlm�: SALVE.SE . M PUDER

com Antonio Marcos e outros f(iol,�fi a mú�ica Nacional-colorido

AMANDÃ, dia 22 • em. matinê �; íI,OO horas

Piratas da, ;', a do Tesouro

Amanhã, ,dia 22 - em d
? ':: í�s�õel!: às 19,15 e 21,15 horas

t;t0D���e as ,7 p.eCadorllS
Este :film�,;!tlprlza 2a. e 3a. feua às 20,15 horas

4a. feira, dia 25 ,}i� 20,15 horas - A PROGRAMAR
/ '

5a. e 6a. fei��:a. 20:15 horas �Contos q.o Alem
I

' Um filme de terror
/

Sábado, dia 28, duu grandio881 8essões:

1.0 filme: EUzabete Taylor e Richard Burton ,em

A-megera domada

2.° filme: A mais cruel batalhaI
�--------------,

�.-?fJ'

Novo e modefiíó sistema Japonês .Hashua 230

Preço por Fotocópia Cr$ 1,00
Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) - Canolnhas

Fotoc
, •

Aniversariantes da Semana
Dia 21 • O sr. Ary Hautte;
o [ouem João Batista Me
deiros.
Ola 22 - Os srs : Benedito
Therezio de Carvalho Netto
e Arnoldo Mews; a srta.
Maria de Lurdes Grosskop].
Dia 23 ;, Os srs.: Ottmar
Riede, Henrique Artner; a

srta. Ana Silvia Mayer; o

{ooem Gastão Rudolf.
Dia 24. A sra. Elba esp.
do sr. Orlando Gate; a Sr ta.
Maria das Graças Silveira.
Dia 25 • A srta. Edeltraudt
!(nopp.
Dia 26 - O sr. Altavir Za
niolo res, em Curitiba; a S1 til.
Edenir de Melo res. em Pau
la Pereira.
Dia 27 • Â sra. Ludovina
esp. do sr, Faustino Galéski;
o jovem Luiz Eraldo Tomczyk.
Aos aniversariantes deseja
mos perenes felicidades.

Instituto Nacioual de
Previdência Social
A�ência em ':anoin'ha.

EDITAL
Pelo preaente e noa tel'mo.

do art. 52 do Decreto-lei
7036/47, notificamo. o. bene
ficiário. de Luiz CarIo. Lop�.
a eompaeeeerem neata Agên
cia do INPS, afim de eompro-,
vação e habilitação doa bene
fício. decorrente. do Aéidente
do Trabalho, ocorrido em

190475, oeesíonende-Ihe a

morte. '2

Registro llYU . EDITAIS

Anotações por maunoro

Os Jogos Abertos, serviu para levantar o esporte em modalidades
até aqui, não muito praticadas em Canoinhas. Também serviu como uma
grande lição ao Canoinhense, que foi. humilhado, ferido em seus brios,
por elementos sem condições de viver numa sociedade. Serviu também,
para que mais (do que nunca seja feito uma campanha de alta repercussão,
em favor do término do Ginásio de Esportes, em suas obras paralizadas,
para que em competições a torcida possa vibrar pela sua agremiação sem

medo de levar pancada e até guardada. Serviu de lição também, para
que eomíssões não sejam entregues a elemento que não sabe distinguir
esporte com cargo. Vamos olhar com mais visão, analisar os prós e contras,
não vamos deixar que nossos brios de canoínhensea sejam feridos por
forasteiro a quem foi dado um pouco de crédito e hoje pensa que é o

dono da casa.
A verdade é esta, e a verdade sempre dói:

Intlm,ftç60
O Club Concórdia de Porto União, está intimando seus associados

e convidados à comparecer ae melhor baile do ano. C�RNAVAL DE
INVERNO, emoções inéditas e fantásticas. Será dia 28 de junho, com

início às 23 horas, traje esporte, e vai terminar quando a patota quizer.,
O som estará a cargo do melhor CODjunto de Santa Catarina - o Joinville
S.A., O dep. Esportivo do Concórdia partíelpa do I!lampeonato Catarlnense
e desta maneira realiza esta promoção a qual deverá merecer todo o

apoio do seu quadro associativo.

Grupo Tropical
O Dep. Social .do Canoinhense, contratou para abrilhantar a noite

bránca do dia 06 de setembro, o conjunto.Grupo Tropical. A.s melhores
reterêncías foram feitas sob este conjunto e por este motivo, foi contratado
para um baile de gala;' o das Debutantes. Lindos rostinhos vão ser

apresentados a elite canoinhense.

Antonio Wilaon Wieae - Oficial
do Registro C'vil do Município
de Três Barras Comarca de Ca·
noinhal, Estad de Sta. Catsrina
Faz Baber que pretcmdem caBar:

«José Beaedi Soares» Com ..Luiza
Kurceszki» .

Ele, natural do Estado do Paraná,
nascido em A onio O1into no dia
2 de setembr de 1950, operário,
solteiro, domi nado e residente
neste município filho de Florentino
Soares e de d 'a Altiva .Ferreira
Soares. Ela, na ral deste Estado,
nascida em

T�r
Barras no dia 22

de fevereiro d 1951, doméstica,
solteIra, domic l1ada e Iresidente
neste Município,. filha ,de 8ezefredo
Kurceszki e de . stefana Kurceszki.

«David laebi .» com. «Terezinha,
Cbicalaki» j

,

Ele, natural de te Estado, nascido
em Ribeirão R 'so - Major Vieira
no dia 24 de mSf.ço de 1961, operá
rio, 80lteiro. do�cmado c residente

neste. MunicíPiot'
f filho de Firmino

lachltzkl e de d, na Vitória KRchi
marek. Ela, na ra� deste Estado,
nascida em lui Bonito - Major
Vieira no dia liil de maio de 1956,
doméstica, solte!ra, domic1l1ada e

residente neste. unicípio, filha de
801eslau Chicals ,i e Udia Chicalski.

«Nelson Ivo ite» com «Maria
Elizabete de'

' .. ,

a»

Ele" natural de 'te Estado, nascido
em Canoinh!ls .' o dia 3 de junho
de 1948, operár', solteiro, domicl
liado e resident nelte município,
filho de Maria ,ancisca Leite. Ela,
natural deste tado,' n'1scida em

Canoinhas no a 28 de abril' de
1951, doméstica, solteira, domicilla
e residente nes e Município filha
de Ozorlo de Li a e Maria Alves
de Souza.

Apreaentaram OB documentos
exigidos pelo digo Civil, art.

180. Se alguém ver conhecimen·
to de existir aI m impedim�Dto
legal, acuae-o �a fins de direito.

Trêa Barras, 9 d junho de 1975
ANTONIO W LSON WIESE

Ofi aI·

RAPIDINHAS
Na última quínta-Ieíra, aconteceu na Sede social da AABB uma

saborosa canja preparada pelo mestre cuca Paulinho. Abebeaóos e suas

esposas pontificaram; além de convidados especiais.
Hoje, no Salão Metzger em Marcílio Días, grande baile junino, em

benefício do Grupo Manoel da Silva Quadros. Pinhão, quentão, em pauta.
U)Da churrascada na útíma' quinta-feira aconteceu na Sede do

Clube de Bolão Temeroso, oferecida pelo Binatti aos amigos da msty
city. Foi regado a caipirinhas e cervas.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIOE.CIA SOCIAL - Agência em Canoinhas,

.E DI T A L� :

A SecretarIa de Arrecadação e Fi!'«;alização do INPS, ten-
do em vista a 'Lei n.o 6.205, 29/04/75, quo! descaracteriza- o-

sâlerto-mínímc como fator de rreção, o Decreto n.? 75,679,. de
2,9/04/75, quê fixou níveís .de s árro-mínímo, o Decreto n.? 75.

704, de 08/05/75, que fixa COE'fi nte de atualização monetária e a

Portaria n.O MPAS 213, de 19/0 75, esclsrece:

Limites Máximos do Salário-de-Co ribulção
Os limites passam de 1 e 20 v ..zes o maior SalárIo-mi.

nimo vigente no p'ais para I e 20 vezes o Maior Valor
de Referência, ou Beja: Cr$ 5.01 ,00 e Cr$ 10.020,00.
Trabalhadores' lutOnomos, Seguraq s Facultativos e Empregadores-

Os salários- base est80

�
cuiados aos V�lores de Refe

rência, uIvo I} primeiro da esc ,cujo valor é igual &.0 Salário-
Mínimo Regional, conforme tab a seguinte:, ,

Classe " Salário- base
1 1/ alário Mínimo Rt'gional
2 í

2 alores de Refer-ênbia
3 31 c «

.

c

4 5 c c

5 7 c c C\_

6 10 c c c

7 12« c c

8 15 c c c

9 18,«« c

10 2«« c

Contribuinte em dobro
O Salário-Declarado p

.

minímos de 12 meses, observa
rência (33% em 01/05/75), não
Salário-Mínimo Regional.
Salários Mlnimos e. Valores de R� rência Corresponde�tes ... ,

A tabela lDdica 08 nov\, níveis de SalárlO-Minlmo VI- ,

gentes a partir de 01/05/75 e Ó correllpondentes Valores de Re

ferê�cia, q�� substituem· o 8al4' J'
o-mínimo como ba8e de cálculo:

Salárlo-mlnlm. em 01/05/75 ,I'� Valores de Referência em 01/05/75
376,80 I -

354,00
417,60 392,00,
453,60 427,00
494,40 466,00
532,80 501,00 ..Qllota de 18lario-Familia
Permanece o valor da' quota ,representando 5% do
Salário-Mínimo Regional.

Empregados Domésticos
O salario-base continua, corre�pondel)do ao Sal.-mínimo Regional.

Hegistro
Leopoldo Pereira, Oficiàl do Re- Estado, ele agricultor, nallcido em Se alguém aouber de algum impe.

gistro Civ.il de Bela Vista do Toldo, Lagoa do Sul, aOI 13 de fevereiro riimento legal oponha-o Da forma
de 1947 filh,o. de A08stãcio Voz' d L'

Canoinhaa :.�S�a�n�t�a-J���::�rt�����iN�����������a�;:e�I·�T
\

nlack II 'de N.talia- Voznl8c ,-
saber que pre endem casar: FLO- doméstica, nSlcida em Bela Vista e ista \ do Toldo, 10 de

RIANO VOZNIACK com MAR- do Toldo aOI 06 de maio de 1955, junho de 1975
I

LENE FERREIRA DE SOUZA, filha de Izaltino Ferreira de Souza LEOPOLDO PEREIRA
bralileiroa, solteiroa, naturais deate e de Emilia Ricardo, falecida. Oficial do Regido Civil

detá ser reajuatado a intervalos

.

s OM ínciiceii do Valor de Refe

pdendo seu valor ser inferior &0

EDITALRegistro Civil
Jaclra Emilia Paul Corrêa, Oficial Ela, natural de Taquarizal deste

do Registro Civil do 5.· Distrito de Distrito/nas�ida em 17 de fevereiro
Pinheiros, Comarca de Canoinhas de 1955, do lar, solteira, domiciliada
Estado de Santa Catarina.

.

em C-ª�ontes, deste Distrt-

. Faz Baber que pl',.e�ende!B...,casae �íl1i'ã"de'�'[�·.tmdes e Januaria

João Augustinho �"'dê Al-
.

A.lves de OlIveIra. .

meida e Nezia de Jesus Mendes. Se alguém souber de algum im
Ele; natural de Tamanduá, deste pedimento, oponha-o na forma da
Distrito. nascido em 11 de �ovem- lei. (
br.o de 1950, servente, solteIro, do- Pinheiros 11 de t;:nho 1975
mlC1liado em Campo dos Pontes, ' _

'deste Distrito, fllho dé Conceição Silvete Da i Paul
Gracia de Almeida. Escrevente Juramentada

-c iv i I EDlTAL
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MAJbR
Prestáção de Contas do Fundo de Participação dos Municípios - Exercício de 1974

O I
..

o Preleilo Munltlpal ie MaIor Vieira, em lIendiMello ao q�IS� o\! :";a �soluçãa n.. 118, de 6 de
- deze�bll de .1912, do Tribunal de CaldaS da

I ,ec ara�aoUnião, torna público o montante das despesas realizadas com recursas do Fundo de Parlicipação dos' Municípios, como segue: '

I - DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO . M.

10.268,40 SIRINEU SALV,i OR D'ROSC.21.840,17 ZAK e ZULMIR" SOBCZAK,

P',R E F E I T U R A
I

MUNICIPAL DE

A) - Saldo, anterior (em. 31.12.73)
B) - Cotas recebidas em 1974 .

A P L I C A C Õ E 'S :
. 275.703,58

C) - Em Despesas Corrêntes • Cr$ 1'73.270,60
D) - Em Despesas de Capital. ,,/ . Cr$ 89.058,02

'

Saldo para o l'xercicio de J 15 . .. Cr$
--.......----,-.

�I- )}V

I- '

E é Despegâs Correntes Despesas de CapitalArea do Programa strat gico' '-'=""""'4'r;;...,r--------
. �l Tranet, I Investí- I Inversões I 'I'ranst; de ICusteIo, J Correntes TOTAL mentos : Financeiras Capital TOTAL

262.326,62

13.376,96

TOTAL

GERAL·

o • Governo • Administração Geral
1 • Administração Financeira
2 - Defesa e Segurança
3 - Recursos Naturais Agropecuários

Prod.:ação Vegetál
Contribuições Diversas - Convênio
c/ ACARESC

4 - Viação, Transp, e Comunicações
Rodoyiário

7.00�,OO 7.000,00 7.000,00

I

40.�72,69
I .�
10.268;40

21.140,17

Material de Con.umo •

a) - Combustíveis e' Lubrificantes _/

b) - Material de Construção ... madeira, (

cimento, etc. :>

c) • Peças e acessórios -t- ,,"

Serviço Ter�eiro. - Conserv'aCã,6·� repa
ros de Máquinas e Viaturas

, '

O�ra. Pública. - Material p! construção
ponte si Rio da Serra na

. Divisa Monte Castelo.

Amortização da Dívida Pública:
a)' - P'�, eamínhão marca

..
Chevrolet ano

.

1974 - motor de 149 HP, 6 eil, -

chassi n.o C65CBR5865J.
b) - Um caminhão marca Chevrolet ano

1974 - motôr. 149 HP, 6 cilindros e �

chassi 11.ô CÜi53CBR59131J. ;

5 - Indústria e Comércio
6 � ,Educação e Cu'ltura'

En.ino . do 1.0 Grati
Pe••oal - a) - Professores Municipais

b) - Inspetor Escolar
c) - Supervísora do Mobral

Serviço. de Terceiro.
- Transporte de Professores

Diverta. T!'an.ferência. Cprrente.'
- C.N.A.E. I:

Obra. Pública. - Construção da Esgbla,Estadual de Rio Novo em ConJênio
com a Secretaria de Educf.lci\Ó do
Estado

'

7 '. Saúde
k•• iatência Médico�Bo.pita ar

Pe••oal -:._ Médico
.

Di.er.a. Tran.ferência. orrente.i
a) - Subvenção ao ospital Santa

,
Cruz

b) - E;pnvênio e] " CARESC
Obra. �ública. - Construção do
Posto de Saú do Município

8 • Bem Estar ocial
9 • Serviçó rbanos

TOTAL GERAL

40.872,69 40872,59

10.268,40
21.840,17

J

34.037,27 34.037,2\1
,

4.196,12 4.196,12 4.196,12

25.949,50 25.949,50 25.949,50

25.949,50 25,949,50 25.949,50\

30.502,07 30.502,07 30.502,07
.

900,00 900,00 900,00
1.360,00 1.360,00 1.360,00

2l..560,OO 21.560,00 21.560,00

2.510,00 2:510,00 2.510,00

17.172,40 17.172,40 17.172,40 -

-,

1.820,00 1.820,00 1,820,00·

600,00, 600,00 .1· 600,00
7.000,00, 7.000,CiO 7;000,00

8.788,50 8.788,50 8.788,50
'\

"

163.160;60 10.110,00 '173.�7(),60 30.157,02 58.'699,00 89.056,02 26'2.326,62

VICTOR BORGES - Prefeito MunicipalMajor Vieira, 18 de junho de 1975

VIEI-RA

m eumprunen o a ítem X,
artigo 34 da Resolução n.9 118/72,
do Tribunal de Contas da União,
d�daramos que duracte o exercício
de 1974 não foi alienado. desde
1967. nenhum bem adquiridO com
recursos do fundo de Participação
dOIl M�nicípi08.,
Major, Vieira, 18 de junho de 1975

PEDRO VEIGA SbBRINHO
Tesoureiro

,
VICTOR BORGES
Prefeito Municipal

Hegistro Civil

'Editais
Sebastião Grein Costa, Escrivão

de Paz e oficial d Registro Ci.
vil do munieípio d Major Vieira,
Comarca .de Can nh�!I, Estado
de Santa Catarina

Faz saber que pr casar:

Ele, natural deBt Estado nascido
em ltai6polis, no d, 18 de utem·
bro de 1950, la� ador, sclteirc,
domiciliado e reBi nte neste mu

nicípio, filho de 'TI maz Drosczak
e Jui ia Deoscsek, I alecida.

Ela, natural desf Estallo n!lscida
-

em Rio Novo, de'8te município,
no dia 12 de ;ulh� de, 1950, do

�Btica, solteira, d?l?iciliada e reai- ,

dente Deste muniJ ípio, filh. de'

�amii1o Sobcsek'e J lia Latochéski.

Major Vieira, 10 de junho de 1975

FJ.lANCISCO t>.. ASSIS DE,
OLIVEIRA ,e M . IA MARLE�
NE VEIGA.

Ele, o.toral des e Estado nas

cido em Tamanrtui!, neste munici-"
pio, 00 dia 29 de 'maio de 1953,
lavradorJ solteieo, domiciliado e

eesideate neste m icípio, filho de
Antonio de Olív ra e Vitalina
Soarea Fregoeo, f ecida.

Ela. natural de Estado nas-

cida em Rio Clar '. d/muniCipio,
no dia 13 de ja . iro de 1956,
doméeties, solteira domiciliada ,e

residente neste mu cipio, filha de
Walfrido- Vr-iga e ,0_ Iankéski
Veiga.

Apresentsram os 'documentos'
exigido. pelo C6dig Civil art.

180. Se alguém tiv conheci
me'nto de exiatir algum impedi
mento legal, acuse-o psra fina
de direito.

Major Vieira, 14 de junho de 1975

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial. do Registro Civil'

Q���QQ����Q��MQQQ��Q���Q����QQQQ����QQg���gQ�QQQQQ��QQQ���Q�QQQ�
ce " , .,'., -

,

. m

� D Aproveite os 'descontos especiais da DENEL'AR m
� E·; comprando o seu 'Refrigerador Cotisul, Prosdócimo ou G.E. :'" Televisor P�i1iP$, Pf)i1co" G.E.,' �
m N" Semp, e Z!.enit[) .... Bicicletas Monark para Senfjoritas, Ga110 - Fogões a Gás e a lenf3a Ma- m
ce E

rutnbi.... de 11icô modo 820 .... Jogos de copa e ta
ce ; cosüaõa Faqueiros e Gravador dos os tipos. &ti

� L Pneus, .para tratores, caminhões e (automóveis de todas as marcas ,e m
-.1 A pENELAR - COM. DE EJ,..E1R2_ DOMÉSTICOS lTOA. I
m

.

R -

�UA VIDAL RAMOS 906 fONE 185_ m
BiSl!jt;ímlja�iSfjnai5i!ifji!jafjaai!iai?jflaEifjEjaEleiEiEit?jntSfjt?ji!i�EirJEii;jrJ-nfji!ii!i�t;j15t;jt;ji!j�fjEit;jljrJ�Eia/

'

,

\
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(

Indústria 8 Comércio Irmãos Zugman S.4.

A V IS
Indúdria e Comércio OI Zugman S. A •• avi.a a

na. ANA RITA FERREIR ortddora da Carteira P�ofilsional
n.O 57.�90, lérie 426 S a apreleotBr·le na- Emprela no prazo

regularizar lua lituação.
O

-

comparecimento implicará na reaciaâo do COD
Trabalho por abandono de lerviço. nOI termol do .

482 da C., L. T.

NOTA O�'[CIAL
Com vistas aos XXVI JOGOS

UNIVERSITARIOS BRASILEI
ROS, a realizar-se em Macció
• AI., de 18 a 29/07/75, o prof.
Luiz Pegoraro. Diretor de Atle
tismo da FeDU, informa que
ficam convocados os seguintes
atletas para participarem dos
X/XVI JUBS.
FURB: Paulo Cesar Zimmer,

Antonio Celso Silveira,
Mário Padaratz, Rui Treiss,
Walfer Ducker, Silda Ern Dec
ker, Liége de Abreu, Brsulía
Maria Reinert, Ingrid Roessel,

FUNe:' Santino Rita, Adalir
Borsattí, Celso Ramos

Sedrez, José Augusto Caglioni,
Icracír Rosa, Francisco Alves
de Souza, Maria Luíza Friedri
ehsen, Alvaci Braga Medeiros,
M�rilene Eberhardt, Angela

Antonio Matsudu
FUNe
Edgard Eduardo
FURE

Maria Von Hohendorff.
UFSe� José Rubens de Paula.

Delman Sérgio Ferreira,
UDESe: Pedro Mae!! Filho,

Ademir Anton, Osval
do 'Rodrigues Junior. Dulce

. Tortato, Alva Neves Pessí, Ra
quel Stela de Sé, Jamira Lín
doclr 'da Silva, Venià Raulino.

FUCRI: Francisco de Oliveira
NE'to, Euclides Jeronimo
Ribeiro.

FEDAVI: Miguel Angelo Rai
mundi.

TÉCNIC:OS:
Prof.

Nakatsukasa
Pror.

de Campos
DIRETOR:

Prof. Luiz Pegoraro
FeDU

Departamento de Veiculos Usados
& elA. LTOA., você

No
de MERHY SELEME
encontrará revisados _ para

I Mar�a Ano

Dodge (Iarn CouPê . 1973

Dodge Dart �SE»' r
1972

Chetnolet Opala 4 port ,1972- ,

Caminhão Mercedes-!Jénz 1111 1968
Caminhão Ford j)ilsel cltruk 1970

Dodge 1800 G,r..arí Luxo 1973

Dodge 18J!f�UPê básico �975
. !a�.$pará você, um p�ano especial de
tmancla}l1ento. Venha conhece-lo.

,

'

M!(HY SELEME- & elA.' LTOA.

/'Revendedor Autorizado· Chrysler do Bra�iI S.A. .

Rua Paula Pereira, 735 - Fones: 365 e 3661Canolnhas '

- Santa Catarina

oeure no escritório de Derby- Carlos
-

Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS ,_' Santa Catarina

,FOTOCÓPIAS XEI\OX
Serviço

moderníssime, '

Erlita

Blusas e Casacos

Noticias
'21-06-1975·

de, Papanduva
Fotografada a 1. gota de eletricidade

Cientistas da Universidade de Berkelei, na
Califórnia fotografaram pela primeira vez uma gota

I de energia, confirmando uma predição feita a 41
anos atrás, de que a eletricidade de tato é um liqui
do que pode entornar como a água. «Isto é verda
deiramente um estado de coisas totalmente novo e

devemos saber mail sobre o seu comportamento».
,

afirmou o professor Carson D. Jeffries, um dos pes-
quisadores de Berkeley. (Gazeta do POVO).

_

Convênio assinado, recen

temente entre o Hospital
São Sebastião de Papan
duva e FUNRURAL, para
o fornecimento do mate
rial pesado a ser usado
pelo mencionado Nosocô
mio. Diante do aconteci
do o nosso Hospital por
intermédio de sua Direto
ria, tomou as medidas ca

bíveis para o término de
suas obras no menor tem
po possível. Para tanto, os
reparos ·finais estão quase

Escreven: no seu' final como seja:
Esmeraldino M. Almeida pinturas internas e exter-

nas, colocação de tacos,
ligação de energia elétrica (esta j.il em uso), calça
das, pisos etc.. Por outro lado, o liUNRURAL, já está
providenciando a remessa do material pesado como

seja: Raio X, Mess de Operação, Cama Giratória,
Apàrelho para Anestesia, e outros. Asssim sendo,
brevemente serão abertas as portas do Hospital
para a sua comunidade e para quem dele necessitar.

Agora um sonho de muitos anos já no limiar de sua

realidade.

Ho-je a grande noitada junina
Hoje, logo mais à noite .no Salão Paroquial,

será realizada a grandiosa noitada Junina promoção
da «Escola Básica Alinur Vieira Corte», nas depen
dências. do Salão Paroquial. O programa está assim
elaborado: uma grande Fogueira será acesa dando
assim início as festividades;' apresentação folclórica
do Coral Santa Cecília da cidade de Canoinhas; con

curso de schots; dança do pau de fita; Grande baile
com início às :n horas, abrilhantado pela Banda Wie
gando OIsen de Marcílio Dias e outros divertimentos
e surpresas que serão apresentadas durante o baile.
Uma infinidade de guloseimas, comestíveis, inclusive
a presença .mareante do típico quentão. Vamos lá
minha gente, prestigiar esta grande promoção da
Escola Básica AlInor Vieira Côrte que muito promete
para logo mais à. noite.

Hospital & Convênio
,

(apitão Narlock em PapanduvI
Dia 09 do corrente esteve em Papanduva a ser

viços. expecíficos de suas altas funções de Delegado
da lS&. Del. S:M. da cidade de Oanoínhas o brioso
oficial do gloríoso Exército Brasileiro. Em palestra
com Ó colunista, adiantou que além de Papanduva
vjsitaria Itaíópolis, Mafra, Ireneópolis e Porto União,
afim de realizar Inspeção nas Juntas de Serviço Mi-'
lítar, Ao capitão Osvaldo Conrado Narloek os votos
de feliz e profícua gestão, almeja este colunista.

Dr. Luacyr Muniz Ribas
Dia 02 do corrente assumiu as altas funções

de MM. Juiz de Direito da Comarca de ltaiópolis o

Dr. Luacyr Muniz Ribas, em' virtude de ter' sido
tranferido para a Comarca de Curitibanos .o MM.
Juiz Dr. Genesio Nolie. Este colunista e presidente
da Arena, foi apresentado ao MM. Doutor Jui� Elei
toral pelo sr. Alfredo Fernandes Luiz, MD. Escrivão
da 38.0 Zona Eleitoral, o qual na sua poltdez e ama

bilidade habitual cercou de toda a atenção. Os votos .

de feliz e duradoura permanência entre nós perten
eentes as comunidades de Itaiópolis e Papanduva.

Escola de Datilografia «Pe.
José de Anchieta»

Dia 09 do corrente, foi sol�nemente tnâugurada
a «Escola de Datilografia «Pe, José de Anchieta»
anexa ao Colégio Comercial de Papanduva. A inau
guração se deu durante -a Hora Cívica promovida»
pelo Centro' Cívico Escolar «Jair Damaso da Silveira»
(grande vulto desaparecido dó nosso convívio), da
Escola Básica Alinor Vieira Côrte e Colégio Comer
cial de Papanduva, em homenagem ao vulto cívico '

do (lia Pe. José de Anchieta. Alunas e outros ora

dores se fizeram ouvir, todos rememorando a vida
santificada de Pe. Anchieta. Falou também o Sr.
Prefeito Municipal, Aloisio Partala, o Coordenador
local de K e Cultura sr. Walmir Lucio Senna, os

quais enalteceram e descreveram a vida de Pe.
José de Anchieta. As solenidades da inauguração
foram um exemplo vívo de patriotismo e vontade
suprema de bem servir a Pátria. Brasileira.

Passarela da Sociedade
DOM ORLANDC DOTTI. Amanhã, quem estará

festejando idade nova é o bondoso Bispo da Diocese
de Caçador, Dom Orlando- Dottí, alma de reais vírtu
des, coração cheio de ternura e humildade, no festivo
dia de seu natalício receberá de seus inúmeros
amigos e admiradores as mais justas manifestações
de carinho e amizade.'

x x x

Também na mesma data, festejando niver o

jovem senhor Arno Reckziegel Jr., sócio-gerente do
aprasível e magestoso Hotel Itajuba com piscina
própria. Os cumprimentos pontificarão em alto estilo
para o natallcíante em Barra Velha, onde reside.

x x x
MARISTELA S. KRIECK. Festejando amanhã

troca de idade nova a inteligente garotinha filha do
casal sr. Renato (Ilza) Krieck. A !estiva data será
festivamente f�stejada na residência do casal.

x x x

.

Dia 26 do andante,· aniversariando o garotão
�MERSON, filho 'do distinto casal Dr. Rubens (Nivia)
'Albert0 Jazar. A turminha do barulho em alta rota
ção para o «Revelion» que será fora de série.

x x x

JAQUELINE ALMEIDA. Também na mesma

data, comemorando seu anive1'8ário fi inteligente
garota Jaqueline, filha 40 casal sr. Hamilton (Jacy)
T. Almeida, ele. responsável pelo Serviço Militar e

alto luncionário da Prefeitura. Festa e alsgrta
pontificarão no festivo dia.

. x x x

ACAD�MIGO, DÉCIO B. ALME'IDA. Dia 27 do
'corrente festejamdo uiver o sr. Décio B. Almeida,
gerente de Merchandising da «Cia Souza Cruz» para
os estados do Paraná e Sta. Catarina. Os cumpri
mentos pontificarão em alto estilo para Curiliba,
onde' reside o natallcíante, filho deste colunista.

UM POR SEMANA.

JUSTIÇA. Se desaparecesse a [ustíea, não haveria
quem pudesse dar um centavo pela vida
de um homem. (A. KANT).

Oração ao Divino

Espírito Santo
Espírito Santo, você que

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

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

q u nunca quero me sepa»
rar de oocé, por maior que
seja a ilusão material não
será o mínimo da vontade que
sinto de um dia estar com

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

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

graça, por mais difícil que
seia. Publicar assim que re-

ceber a graça). I

'

(Publicada por ter recebido
uma graça.)

P.V.W.

Juízo
de

Direito
Canoi�has

de, Comarca
Catarina"

de' vinte (20) dlas

. Leia! Assine! Divulgue!

. Correio do Norte

da
- Santa

o prazo
. osé Geraldo Batls.

ta. Juiz de Direito da
Comarca
Estado de Sa a Catarina.
na forma da Lei.
FAZ SABER, aos q

sente Edital virem o

conhecimento tiverem q ,no
dia 02 de julho de 1975, à 14
horas, na sede deste Jutzo,
sala do Juri, _ no Fórum. nest'
cidade de Canoinhas, o Porteiro
dos Auditórios, levará em praça
os bens penhorados na execução
de sentença movida por ANDRÉ'
FIGURA, contra WALDOMIRO
KUCHLER, que se processa
neste Juizo, constante de: um
terreno, urbano, com a área de
600 m2 aseiscentos metros qua
drados), sendo 15 metros de
frente e 40 ditos" de fundos,
situado à rua projetada, em
Alto das Palmeiras, desta cidade
data 2l9, carta de aforamento
1.160 e regístro 990. fazendo
frente para a Avenida cB». da
planta cadastral, extremando ao

norte com a data 220, ao sul
com a rua Paula Pereira; e

mais -um
/ barracão, construído

de madeira, coberto de telhas,
medindo 7x8 metros, edificado
no mesmo terreno; transcritos
no Registro de Imóveis desta

comarca, sob n.? 37.679, fls. 97,
do 'livro' 3-A-L; avaliados em

Cr$ 6.000,00 e Cr$ 7.350,00
respectivamente, no' total de
Cr$ 13.350,00 (treze mil, 'trezen
tos J! cinquenta cruzeiros), pre
ço por quanto será levado a

praça. para ser arrematado por
uem maior oferta fizer acima

avalições, sendo a venda
a dinheiro à vista ou me

fiador idôneo por três
dias. virtude do que, expe
di este 8 outros iguais, que
serão pu

.

eados e $fixados na

forma da le o QUE CUMPRA.
Dado e pass o nesta eldade
de Canoinhas, tado de Santa
CatariDa, aos tre -13) dia� do
mês de maio de mil novecent�s
e setenta e cinco (1975). Eu
Zaiden E. Seleme, Escrivão, o

subscrevi. 2

José ·Oeràldo Batista
Juiz de Direito
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Realízou-se no último do
mingo, uma graode festa
de confraternização, pro
mov-ida pelo conceituado
vereador e cidadão tres
barrensa SILVINO G. DE
LUCCA. Tal festa deveu
'se ao fato do 11.° aniver
sário de fixação de resi
dência em Três Barras.
Estiveram presentes auto-

I
ridades de destaque: Dr.

Nolli - Delegado Regiooal da Policia de Mafra;
ex-deputado e hoje jornalista Ary MHlis, de
Pôrto União; Dr. Paulo E. Rocha Faria - Vice
Prefeito de Canoinhas, Dr. Camargo, alto fun
cionário do governo parenaense, autoridades
locais e convidadns. Foi feita na ocasião a en

trega de uma Kombi ao sr, Ozório P. de Lima,
pelo anfitrião da festa, em virtude de ter o

cOZORINHO» na última campanha perdido a

sua em c_onsequência de, um incêndio.
x-x-x-x

Faleceu repentinamente no último dia 12,
a digna espose do sr. Athanazio João Braz,
MM. Juiz de Paz de Três Barras; DA. ROSA.
Seu sepultamento ocorreu no dia seguinte. A
toda a família enlutada pelo inesperado acon

tecimento, as nossas
/

sinceras condolências:
Veio a falecer também no dia 15, o sr. WAL
DEMIRO SCHiJIT.K, conceituado cidadão tres
barrense. A sua fami1ia também as nossas eín
ceras 'condolências.

�-X-X"""i'"x
Esteve presente em Tr_ês Barras, no últi

mo dia l I, o Capitão Osvaldo C. Narlock -

Chefe da 13.a, Delegacia do Serviço Militar,
quando na ocasíão fez entrega de certificados
a vários' jovens de. Três Barras. Posteríorman-.
te fez uma visita de eortezía ao' Cartôrío do
qual SO!! o titular. \

x --x - x - x

No mp.smo dia também esteve em Três
Barras, o MM. Juiz de Direito da Comarca, sr,
Dr. José Geraldo Batista. Adiantou-me na oca

sião, que ri Casa da Cr�nça da qU61 é o Pre
sidente encontr•• se totalmente concluída. Re
formas no prédio foram feitas, mobiliário
instalado, enfim tudo o que é necessáríc para
o seu funcionamento. Tudo isso loi feito com
enormes sa,crificios, mais foi realizado o que é
o mais importante. No entanto,' encontra ago
ra um novo problema a

�

resolver: gente capá
cítads para dirigir o estabelectmento. No caso,
pessoas de responsabilidade e que tenham
tempo integral para se dedicar ao cuídado,
educação e aproveitamento de crianças neces-.

sitédas. O objetivo da Casa da Criança é dar.

f I
·

d'" 'Ano 'XXIX - CaDoinhaa (sq, 21 de junho de 1975 - N.o 1325
oca Izan o ' ...

condições de uma vida digna no futuro 8S

crianças, que dali' sairão li enfrentar o mundo.

x-x-x-x

Amanhã, domingo, será realizada li tra
dicional festa' da Igreja São João Batista, de
Trêll Berras. -A trações das mais diferentes,
como quentão, doces churrasco, deverão trazer
UIJl grande número de pessoas 8 par tlelparem
dela. O otimismo do, Frei Teobaldo - Vigário da

,

Paróquia é ínconteste. Também não é para
>

menos, haja visto a enorme· afluencia de gente,
Das festividades preliminares, que ora se reali
zam aos sábados, e nesta semana n08 dias 19

r 20 e 21.
x-x-x-x'

, Também amanhã mais uma corrida de
Fôrmula-I, pelo. Circuito de Zandvoort. na

Holanda. Será o Grande Prêmio da Holanda.
Os brasileiros: Emerson e Pace, depois da últí-.
ma competição da qual não se saíram bem, terão
sua prová de fogo, pcís em caso de um novo

fracasso estão praticamepte eliminados para a

Conquista do Campeónato. Esta prova será
televisada, no entanto até o momento de es

crever a coluna não coosegui obter o horárío
da prova.

x-x-x-x

I Quero me puahenizar com o sr. ERICO,
pela ótima imagem do Canal 4. Recebo imagens
e som aqui em Três Barras como se fosse lo ..

�aJ, e o que é maIs importante: colorida.
x-x-x-x

,) ,

O lar do casal Osvaldo (Aglaé) Bueno
está ecgalanade desde o último día 1,0, com o

nascimento de uma menina, que 'levC)u e boni
to name de VIVIANE MARIA. Felicidades.

Campo de Instru�ão Marechal Hermes
Três Barras Santa Catarina

AVISO
o Diretor do Campo de Indrução. Ma�

rfi!chal Hermea, avi.a a quem po..a intere••ar,
que fará alienação de uma Viatura com a.

.eguinte. caracterÍatica. I Camioneta Chevro
let - Ano 1963. ao preço mínimo de Cr$.
5.000,00 (cinco .mil cruzeiro.).

O. intere••ado. deverão comparecer 80

Campo de ·In.trução Marechal Herme•• até
o dia 30 de junho de 1975, afim de tOJ;Ilarem
in.truçõe••.

NILSON SANTOS WALLaACH
Ten-Cel Diretor de) CIMH

NOTAS ESPARSAS
Esteve rapidamente 3a. feira

última em nossa cidade o enge
nheiro dr. Joaquim Sérgio F.
Fagundes, alto funcionário. da
GOPEL no Paraná e residente
em Curítíbê. \

x-x-;x:-x
Dua'a firmas construtoras de

Curitiba, aqui instaladas a ser

viço do AGIPLAN" participaram
da Tomadá de Preços para a

construção da Agência da €aixa
Econômica -Federal de nossa

cidade.
x-x-x-x

O Deputado Aroldo Car.valho
assumiu a SU9 vaga na Câmara
Federal, dia 11 último, data do
seu aniversário.

••••••••��m••••E�.m••••B�••••••D .
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x-x-x-x

O Prefeito LIDIO SECCON.
do visinho Município de Monte
Castelo, em grande atividade
na construção do trevo da cí
dade, na Br-116, em convênio
com o Departamento Naciooal
de Jj:stradas de Rodagem.
x-x-x-x

O Prefeito. Alfredo de Olivei
ra Garcindo esteve em Flórte
nópolls, e servíço .de sua

administração.
x-x-x-x

Dr. José Geraldo Batista, MM.
'Juiz de Direito da Camarca,
esteve em Porto-Alegre, visi
tando familiares com a saúde
abalada.

.

x.- x - x - x
(

O Sr. João Wunderlich, em

visita a, Alemanha, enviou lo
seguint� cartão ao Prefeito Mu
nicipal: «Alemanha, 11 de jU9ho
1975. Senhor Prefeito Alfredo
Garcindo. Saudações cordiais.
Estou mantendo 08 contatos com

os quais fui incumbido pelo

amigo e pela Prefeitura de Ca
noinhas. A_ críse também é
notada aqui' na Europa, existin
do porém boas perspectivas
comerciais e industriais também
com Canoinhas. Estou trazendo
endereços dos contatos que 'são

)
. .

RS chaves para se conseguir o

que é desejado. Em meados de

ego.to estarei de volta e pode
remos falar pessoalmente. Um

�

ebrsco do amigo. Ia) João
Wunderlich � Como já a_9uncia
mos, o sr, João foi credenciado
pela Prefeitura para contatos
na Europa visando .trair algu-
ma índústrra pioneira ao nOS80

município, levando os incenti-
vos que oferecemos. \

x-x-x-x

O sr, Benedito Therézio de
Carvalho Netto,

.

Presidente do

IR'ASa, passou o' último fim de
semana em nossa cidade, parti
cipando de reunião da Mesa
Diretora, da ARENA, mantendo
outros contato! e despechando
na sgêncíe local do . IRASC.

·x�x-x-X

Vem ai o Torneio Inicio da
LEC, visaodo o campeoneto de
75, com a participação de oito
clubes. Sllnta-Cruz, Botsfogo,
São Bernardo, Cenoinhas, 3
Estrelas, Bela -Vista do Toldo,
Três Barres e Rigesa.

Material escolar e de

esceitôrio você -encon

tra na loja da

Impressora Ouro Verde
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