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NEGROo
José Afrânio Moreira Duarle

o Estado de Santa Catarina tem fornecido

muitos valores à literatura brasileira hodierna, como

Pérícles Prade, Ricardo Hoffmann, Edla Van Stlen,
Salim Migdel, Lindolf BeU; entre' outros. Ao grupo, vem

incorporar-se o nome de Enéas Athanázío, ensaista,
crítico literário e çontísta,

Após muito publíear na imprensa, Enéas Atha
názio estreou em livro, lançando «O Peão Negro»,
coletânea de contos no que, fez muito bem, pois assim

o leitor tem maiores possibilidades de avalíar-Ihe os

"dons. Que não são poucos.
'

Enéas Athanázio demonstra com «O Peão Negro»,
ser contista mesmo, dos bons. Seus trabalhos reunem

as qualidades positivas que o .conto moderno requer.
Dotado de eapacídade de síntese, Enéas Athanázio diz,
de modo .objetívo, o muito que tem a dizer. Pela
temática são contos regionalistas, já que enfocam casos

e coisas típicos da região onde se desenrolam. Um
meio que o autor conhece profundamente. Os pampos
Gerais estuam. Personagens marcantes. Que ficam.

'Logo de Inicio há um' trecho que serve para
dar idéia da expressividade de Enéas Athanázio: cA

meio do campo, no topo de uma colina, a casa pintada
de azul tinha aspecto solitário, com vidros rébrilhando
ao sol. Ao' lado, um embuzeiro enorme, de folhas ver

des e cachos amarelos, espalhava sobre o solo vermelho
a raízama ". grossa, a oferecer ,assento há- decenios a

quem' por ali andasse, já gasta pela fricção de corpos
I

de várias, gerações. Seu tronco, rugoso, estava repleto
de iniciais e datas. gravadas à ponta de faca. Numa:

, das raizes um btíeaco quadrado, féito a enxó, permane
cia sempre cheio de água de chuva, suja e víscosa.»
Isto .Iaz até lembrar Monteiro Lobato em bons momen-

tos do livro <Urupês», \
"

'

,

'.

A localidade de São Simão vai fornecendo os

diversos temas que são trabalhados por Enéas Athanâzío
com admirável habilidade, tanto assim que' se tem a

impressão de serem verídicas todas as histórias nar
radas.' Cada uma delas tem seus méritos, mas «O Peão

Negro»; que dá título, é realmente- a melhor.
J ,_ •

" ,

Pelo talento que o autor demonstra e pelo tra-
tamento literário adequado, d/e bom nivel, «O" Peão

Negro» é 'uma feliz estréia. Enéas Athanázio já realizou
bastante' e dele muito mais se pode ainda �sperar.

Nota: «O Peão Negro» - Enéas Athanãzio - con

tos Editora ,do Escrítor - S. Paulo. - '1974.

éI:ranscrito do jornal mÁRIO MERCANTIL, Juiz
de Fora, Estado de Minas Geraís, I Domingo, 26 e 2a. I.,
27/1/75).

VISITANT�S
Estiveram 4.a feira em nossa cidade os srs, dr.

GILBERTO SCHAEFER, Coordenador Estadual do Agíplan e

dr. ,NATHAN, 'Engenheiro do Ministério. da Agricultura,
seguindo 5.a feira para Campos Novos.

"(. .

Ligação domiciliar
A primeira residência, a ser atendida com a ligação

domícílíar para abastecimento' de água, foi a do sr, Vergilio
Trevisani, homenagem a um das pioneiros de nossa cidade.
O acontecimento foi ali festejado' sábado último com um

gostoso aperitivo, com presença de autorídades-e convidados.

E falando em água, o importante melhoramento tal
vez seja inaugurado juntamente com a nova agência do

INPS, dia 19 próximo, tudo dependendo de confirmação do
Exmo. Senhor Governador Antonio'Carlos Konder Reis.

Is ligações devem ser soliciladas no Escritório da CISIN, à Rua Major' Vieira,.
em frente a firma Mussi, cuslando a soma de CrS 475,00, pagável eml dO,is
anos, ligando da rua até um metro e meio no inlerior da propriedade. Is liga
ções não feitas agara pela firma contJala�a, cuslarão bem mais, caro mais larde.

'

14.0 Salá
•

rio
,
Todos os trabalhadores �

I
da Empresa Privada

,

ou do Serviçõ Público - que ganham até cinco saláríos

mínímos mensais (cerca de Cr$ 2;664,00)" passarão a

contar a partir de 1.0 de julho de 1976, com um 14.0

salário, no valor de'. um salário mínimo, desde que este

jam integrados hã mais de cinco anos no PIS ou PASEP,
conforme projeto Ide lei enviado 'ao Congresso Nacional,
pelo presidente da

-

República.
'

Antes de assinar a mensagem, o' presidente
Ernesto Geisel acentou a preocupação do governo com

co', desenvolvimento integrado» e com o «problema sala

ria!,. que se 'tornou crítico no ano passado e no início
deste ano, em 'decorrênCia da inflaçãã».·

Ano XXIX CanoiAhas ' I
- S�nta Catarina, 28 de junho de 1975 -' Número 1326

(
,

Diretor: Rubens Ribeiro
\
da Silva

CAIXA POSTAL, 2 - FONE. 128 .;_ CIRCULA AQS SABADOS N.O avulso Cr$ 1,20

CLUBE
«Recordar

E, de fato, o é!
-

Principalmente se leva

mos em, conta que o estudo da HISTORIA
preenche duas finalidades básicas:

1) - Satisfazer o sentimento saudoststa, nem

por isso menos respeitável, de uma mi
noria de homens.

2) - Servir de base ,e de apoio ao estudo e à
análi'se do comportamento _

de um povo,
ou de uma região.

Sabemos que o passado hístóríco de
Canoinhas se revela-se pleno de acontecimen
tos empolgantes e que, _ pelo St'U conteúdo .

dramático e de expressivos, .efeitos na esfera
econômica e social da região, sensibilizam os

estudiosos do- ..ssunto. ,

, ,

O tempo encerregou-se de incluir, na

htstôrla regional de Canoínhas SC, um capitulo
interessante e de suma importância e que po
demos denonimar: cSOUTHERN BRAZIL
LUMBER COLONIZATION COMPANY., em-"
presa 'made�reir8 com administração e parque
industrial instalados na sede do atual municí

pio Cle Três Barras se.

Para se fazer idéia de o que represen
tou' para esta área a Implantação e lá atividade

da referida empresa, relacionamos, a seguir"
alguns dados a ela pertinentes:

-,

- Inicio das ativida,des i,ndustriais: por volt'a
de 1910.

- Em '1.940. foi incorporada ao patrimônio da

União, passando à ,dministraç,ão da Supe
rintendência das EmpresaJl [ncorporadas,
juntamente com á Rádio Nacional, Estradas
de Ferro e outros organismos, cujo. contrato
de negócio havia expirado.
Em 1950, a ,ex-LUMBER paralisou suas ati

vidades industriais e seu acervo foi transfe
rido para a competência, do Ministério do

Exército.
-'- Chegou a produzir 1.000 dúziaa de madeira -

serrada, em tábuas; Dum só dia.

Poseuie: - 150 km de estrada de ferro prõ-.
pría, ligando vários pontos desta

região' li sede, em Três Barras SC.
- 5 locomotivas e séries de vsgões..
pau. o transporte de madeira em

toros e madeira serrada.
- Fabrica de gelo" com capacidade
de produzir 38 barras, de 30 kg

DE
é

CANOINHAS

V-iver!»,

-,

cada, em 24 horas.
- 'Máqúinas a vapor com, as potên-.
cias de: 1050 HP, 800 HP,
350 HP e' 75 HP.

, - Uma batería de 10 caldeiras \para
vapor, produzindo 1800 HP, no conjUnto.

Estes informes se revestem de maior significa-
, do, se. nos lopalizarJOos no tempo e 1)0 espaço,
isto é, se retroagirmos a uma época em gue o

motor 8 explosão I {automóveis e caminhões]
estava engatinhando' e o panorama da região

.-! não oferecia qualquer conforto de estradas,
comunicações, produtos agropecuários e alimen
tíeíos, stc., Em compensação, neste planalto se

espraiava uma floresta nativa exuberante, re
pleta de essencias florestais industrializáveis, de
fácil acesso e rendimento sem par. Talvez, não
houvesse, no .mundo, outra que apresentasse
tais atributos, conjuntamente.

Decorrido o tempo, :para que possamos
aquilatar nosso comportamento de hoje e deli
near o amanhã, caberia, em coosequêacía ao

desenrolar' do capítulo aqui abordado, fazer
úma série de perguntas. Por rexemplo:
- Quais ''os beneficios que trouxe ,à regiio?
- Qual a tecnologia empregada, nR época,

para enfrentar os ingentes problemas de
uma área inexplorada economicamente, ten":,
.do em mente os parcos recursos à disposição?
Que tipo de colonização foi aqui implantado,
eis que a empresa era de «colonização»,
como

-

constava de sua própria razão socíal?
- A colonização da atual Amazônia não se

deparará com situações semelhantes? E·

quais serão os efeitos?
,

Qual seria o aspecto desta regtão, Ge a

LUMBER tivesse .reflorestado 'as .áreas, à
medida da extração da florest;a, nativa?

- De que âmbito seria o potencial econômico
da região, se aqui não tivesse sido instalada?

E assim por diante. Esta a contri

buição da história.

Observàção: Os ele�ent�s e c�nsideraçõelJ desta publi-
cação serão mais facilmente eompreendidos

e assimilados,' se o leitor aproveitar ver o «DOCUMI!IIITARIO
SOBRB A LUMBIlRD, filmado pelo aDO de 1927, a ser

exibido no Gine Jubileu. desta cidade,Dol dias 29<e'30
de junho e 1.° de julho pr6ximos.

Canoinhas Se, 2S de juoho de 1975

CILLlS 'LOURIVLlL ZIEMdNN

QUE.'M É NO T I C I A_
- OS FUNCIO�ARlOS PÚBLICOS quer sejam
federais, estaduais ou municipais vtrem.sprovsdo
pelo Congresso, projeto )do Governo Federal
dispondo sobre contagem reciproca de tempo
de serviço público federal e de atividade pri
vada, para efeito de aposentadoria. Quem é
funcionário público', e que tenha trabalhado
anteríormeute em qualquer empreza privada,
podendo provar junto ao INPS as contribuições
recolhidas, com 3U anos de 'serviços, já podem
requerer aposentadoria.

x-x-x-x

- TRABALHADORES A,UTONOMOS (não'
organizados em empresa) e profissionais liberais

(CLT, artigo 580, alinea B), pelo Ministério do

Trabalho foi publicada Portaria estabelecendo

novos cálculos para a, contribuição
- síndícal,

Passatn a ser efetuados com base no maior

«valor de referênciu, resultante da aplicação
do coeficiente de .atualízação monetária, fixado
pelo Executivo, na forma do disposto no artigo
2.0 da Lei número 6.205, de 29 de abril de 1975,
:vilor esse' estabelecido em .501 cruzeiros, com

vigência a partir de 1.0 de maio de 1975.

x - x - x·- x
_

- REDE DE AGUA já tem mais de 80 ligações
domiciliares prontas." A 'Prefeitura Municipal
em Convênio com o Governo do Estado

__(CA-'
SAN), espera efetuar 400 'ligações até o dia

4 de -julhO próximo. Serviço que' demanda uma

série de problemas até o teste final, a inaugu
ração eS,tá prevista para os próximos 15 dias.
Os Governos: Estadual e Municipal, estão pe
dindo ao povo mais uma dose de paciênci'a e

que entendam que os dissabores de hoje se

transformarão em alegrias, amauhã,
x-x-x-x

- CANOINHAS PALACE HOTEL agora em

ritimo aCelerado estará concluido em 16 meses.

Írmãos Procopiak e Cia. Ltda. acionistas estão

dirigindo a obra, interessados também em dotar
! Canoiohas dt! um hotel compativel com o

desenvolvimento e crescimento, juntos com a

Prefeíturav, Municipal autora do incentivo e

acionista, reunirão esforços para a' concretização
do empreendimento.

x-x-x-x

-- NÚCLEO HABITACION.AL DA COHAB
recebendo da Prefeitura Municipal, asfalto, pss
seio e nova rede de água, será um dos melhores
do Estado. Também asfaltada as ruas Roberto
Elke e .Ivo D'Aquino, é O .acesso de maior
extensão cujo investimento ultrapassará o valor
de ,Cr$ 1.500.000,00. 0- Banco Nacional de

Habiteção (BNH� é o órgão financiador.
/

x-x-x-:x:

- DESTOCAMENTO AGRt,COLA é o esforço
da Prefeitura Municipal visando 'a expansão
da agricultura. Três tratores de esteira estão'
realizando esse serviço desde o mês de abril

p, passado em Bela Vista do Toldo (Serra do

Lucíndo), Salseíro e Pinheiros. No próximo mês
os Distritos de Felipe Schmidt e Marcilio Dias
receberão também esse incentivo. O Movimento
Econômico (Agro-Pecuário), exerc1cio de 1974,
compara-do ao de 1973, teve acréscimo de �O
por cento. A agricultura de Canoinhas está em

pleno desenvolvimento. Também o Baóco do
Brasil S.A., Agência de Canoinhas, muito tem

cooperado para easa expansão.
: \

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cómarca�:
Catari

mais um barracão construido
de madeira, cabe, o de 'telhas,
medindo 7x8 ros, edificado
DO mesmo t rena; transcritos
DO' Registro. 'de 'Imóveis desta,
comarca, ,n.o 37.679, fls. 97,
do, livro 3-A-L; avaliados em

Cr$ 6' 00;00 e €r,$ 7.350,00
respe tivamente, nó totál de,
Cf 3.350,00 (treze mil, trezen
to e cinquenta cruzeiros), pre
o por quanto será levado" a
pracâ, para ser arrematado por
quem maior oferta fizer acima
das avalíções, .aendo a venda
feita a dinheiro à, vista ou me

diante fiador idôneo ,por três
dias, Em virtude do que, expe
di, este e, outros iguais, quJ
serão publicados e afixados na

'

forma da lei. O QUE CUMPRA.
Dado e passado nesta, cldsde
de Csnoíúhee, Estado' de Santa
Catarios, 80S, trez� (13) dias do
mês d'e msto de mil novecentos
e setenta e cinco (1975). Eu
Zaíden E. Seleme, Escrivão; o

'

subscrevi. 1

-

-'

Edital de Pra�a com, o prazo de vinte (2
o Dr. José (;eraldo Balls.

ta, Jui;z: de Direito da"
Comarca de Canoinhas,
Estado, de Santa, Catarina,
na forma da Lei, etc.

FAZ S�BER,_ aos que O pre
sente Edital virem ou dele,
conhecímento. tiverem quê, no

dia 02' de julho de 1975" às ,14
horas, na sede' deste Juízo, na

�sala do)Juri, no Fórum, nesta
cidade de Canotnhas, o 11='0rtelro
dos Auditórios, levará em praç
os béns penhorados na execuç o

de sentença movida por AN " �
FIGURA, contra WALDO

"
RO

KUCHLER, "que _se pp cessa

neste Juizo, constante/Se: Um

terreno urbano, com, ,f área de
(iOO m2

Gseiscentos;:,étros,quadrados), sendo 15' etros de
frente €i 40 dítos: de fundos"
situado à, rua rojetado; -em

Alto das Palmeir s, desta cídade
data 219, cart, de aforamento
1'.160 e re

...
tro '990,' fazendo

frente par a Avenida, «B», da
planta c a�tral. extremando 80

norte com a data 220, ao sul"
com í 8 rua' Paula Pereira; e

José Geraldo Batista
Juiz de Direito

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mai. "ôre.'
rápido e perfeito
OURO -. VERDE

Pre,Feiturà

Serviço,
IMPRESSOR'A

,Obras em;:Execução'
Rede dl' abaltecime�í� de águ!l QCónv. c/Governo do
Eltado�; . " ,

alarga::.'lento ., abertura; de naval rUBI no J. Eeperença;
e.:xteDlão de ,ilQminaéão ·,púI:iHcá;
conltruçãO do Ginádo de 'Elportel; ,

continuação da pavimentação alfá'Ítica da cidade;
;bertuf� de caDai. de d,renag'em no Campo d'Água Ve�de;
ponte. de Concreto sobre o Rio Agua Verde (uma)'; ,

�Icola ,de alvenaria 'em Barra MaDla (Di.tr'. i?ioheirô.�;
'., ,I '-. '"- •

_,
'_ -:,

/ � " "

!a
,0.,

'_ '_

,,- �

.. _,' ',":\
elcola de alven..ria er;n Lageado (Di,tr. de li'elipe�Schmidt);
deltocalIlento &grícola .:. prolSeg,ui�ento;'

.

teveltim,ento em, Anta Gorda (Di.tr. Paula Pereira);
labor!lt6rio de I�nientei de batata. certific,adail Cincent.);,

,

_ conltrução do Canoinha� Palace Hotel Hnceotivo);
coriJ'eFvação dai todo-iial muoicipaií;,

'

conlÍtruçãô da garàgem" da Prefeitura; .

éonltrução"da fábii,::a de' tubol de' i,50;
reveetim'5nto e 'calargamento da Colôoia OUro ,Verde
CDiltrito ,de Bela,Vieta do Toldo�;
iluminação pública rua México;· I �' , •

/ �
,

aterro ponte rio Agua Verde.(prolongamen. Caetaoo COita);
alargameDt� e revettimento ellíra�a Valinh'o.-Bonetil.;
als,rgam6llto e aberturà de naval' rua. Campo da Agua
Verde., '

, "

, a'.f&ltameDt�, ; retificação e drenagem do' núcleo da
COHAB;

"J'_

alargamento e rcvettiméôto dó báirro �iedàde;�
alargamento e, re,feltimeõto em Rio Bonito �Di.tr.

� Bela Vilta do Toldo; \

�\"");POlto de inleminaçi:\o artificiál;
POltO de ,cauapatecida;
re�e telefônica lobterrânea • DDD (convênio);
alargamento da eltrada Parado/Ma tão,
alargamElDto da estrada da' Fartura;' ,

abertura da lua Alfredo Meyer;
con.trução da E.tação Rodoviári .

iluminação DO loteamento M neiro;
íluminação DO lóteamento ntonio SaloinoD;
iluminação do períme luburbano da cidade;
pavimentação da a Duque de Caxial - extensão 2
Kml, até o AI dai Palmeira.;
eletri-ficaç ,ral Serrito - Caraguatá e Fartura;
pavimentação alfáltica ruá Roberto Etke até Avenida
Senado." Ito d'Aquino;
conltruçãc;l de uma Praça na rua Maior Vieira
bifurcação com a eltrada DOJ:!a Francilca

conltrução e.trada !remanduá (3 kmlD;
cODltrução ,eltrada Serra dOI Borge,. :.

LTDA.

"�o ,,,'�

- Juizo de Direito da Comarca de Canoiohas -

,
'

'

_' lO' ,

,

Edita! 'de" Rétiffcacao dopublicadô em' data
de 13' 'e 20: de 'abril, de 'l',��-----__

, tenta e cinco. Eu, Zaiden E .. Se- ,

leme. Escrivão que o subscrevi.'
/

'osé �8eraldo, Batista
Juiz de, Diretto

O Dr. JOSm GERALDQ BA- lher e terceiros interessado
TISTA, Juiz de I Direito da para que chegue 80 eci
Comar'ca de Canoinhas, Estado menta de todos" ou o MM.
de Santa Catarina, na forma Jtiiz de Direit·, expedir apre
da lei, etc. sente edíta" "de retffícsção que'
FAZ SABER 80S que o pre- afix8,do o lugar de costume,

sente edital virem, ou dele. co- será,P lícado no jornal'«Correio

',dO,I'Norte:. ,por não 'estar em
nhecímento tivera�" que, por ,Qt?culação o jorn�l «Barrigaeste Juizo e Cartório do Civ�l, ,;verde», onde se publlcou o edí
.se processam os autos de �çaql' tal. O que cumpra. Dado.e pasde C!�ce!amento d.ê TcanscnçjÔ sado nesta cidade de CaDolnha!!
Imobtlíárta, requerida por HE'�- .

"

'" ':
BIQU:E BORA LTDA., ténd�por, �C, aOB deZ?lto dias do mês de

b' .

t líd d d t
" ,,' Junho de mil, novecentos e, se-

o Je o 8 nu I a_ e a rl)n�, nçao
'

,

imobiliária n.? 39246 de tis. 239 -------------------......---:

do livrd 3�A-M

daqrtU oficio,
por defeitos extrinsico

'

DO titulo
respectivo. E, como e publica"
cão anterior, feita�través do
hebdomadário eBa, iga Verde»,
constou equivocad mente como

requerída a Senh ra Oficial do

Registro de ImóA eis, é o, pre
sente para que' e 'processe Il

,ratift'cação que s faz necessária;
declarando-se mó requeridos
na r@ft'rida àçã o senhor ,PE
DRO ANTON rcz, sua mu-

,

Mater'ial escolar e d�
.,:' " • _\"

í
• Á:'"

"

escrttório vece encon
,

j

I
tra na loja da

"

.

�mp��ssora�

Ouro 'Verde

F O t Oe ó p i'a s
Hov� e moderno sistema Japonês 'H.1shua/230

Cr$1,OOIPreÇo por Fotocópia
Rua Panla Pereira, 375 (ao, lado Loteria Esportiva) - Canoinbas

.....--'--
'

,J

Pre, ura rvlunicipal de Canoin

'Municipal,
Obras Concluídas

POltO do IBDF Ceonv�nio);
io.petoria do depertamenta de caça e pele.;

cal,ça�eoto a paralelepípedo no Cemitério Municipal;,
reveltimento Serra do Lucíndo;

-

revestJmeoto na !ocalidade de Imbuia (Bela V. do Toldo);
ilumióação a meroúrio Dai' Praçal Laura Muller e

Osvaldo de Oliveira;
arborização dai ruae da cidade' C2.o ano):

, 'exten.ão dOI cunol do MOBRAL (convêniô,;
exten.ão doi nrviçol da GAFASC (convênioD;
iOltala«;ão da Guarda. Urbana Noturna (cônvênio�;
calçamento a paralelepípedo do) pátio da Prefeitura; ,

pavimentação adáltica de onze quadra.;
reveltihlento eltrada de Velinhol ·Cdiltr. Felipe Schmidt);
iOltalaçãO de brita:Jor em Velinha. GDiitr. Feiipà,
Schmidt�;

,
'

i1umiiill'çãb pública' do Diltrito de Paula Pe�eirB;
ilumioação pública do Di�tr. de Matcílio Dia� (convênio);
de.�ocamentG agrícola de ,521 a.lqueirel., (2.� ano);
contervaçíto de _eltra dai IÍ1UDicipài. com conlt '

Doval 'pontel,' pontilhõel e' boeirol com tu
."""

.' "

ill,centivol indultrillií (doação de i�6v
.

"

; ,e ,

,aquiaição de 4 trato.rel qe e.teira',
.

con.trução de 1 (um9� ponte,
.

concreto 'Iobre o rio
Agua Verde �prqloDgamen_t ' 'a rua Paulll Pereira);
aquitição Be dual (2). oniveladora. «Huber·Warco»;
aquilição uma (1),

_

ro-E,càvadeira ePoélain»;
recuperação de 'dai a. máquina. rodoviárias;
recupereçijo

.

e 2 caminhõel·,caçambat;
pavime ção, adál,tica ,Dai' Pr�éa. Laura Muller e \

OIV "o de Oliveira; ,

.

putação de dado. 'eletrôoicol;
nova planta' cada. traI;
Dovoc6digo tributário MuniCipal;
aterro DO Rio da Areia de Cima, (Diltr. BelaV. do Toldo);
reveltimento da rua Alvino Voigt;
reveltimento da eltreda do Parado;'
alargamento da eltrada 'de Solta Grande '(Diltri,to de

'

PauIs Pereira;
,'. ,

,

alargamento e prolongamento ruli Emilio Séholtz;
obelilco "ila Fraça 'Lã!}rO Mullell �illceotivo�
.inalização da cidade cl inltalação de lemáforol novo.;
'balizaçijo ,do'. lográdourol públicol a acrílico;
aquilição de 4 novo. camiohõel caçambBl;
abertura da rus. Venezuela;_

,

abertura da rua Barãô do Rio Branco (prolongàmeDto);
variante Santa Leoeádiaj
conltrução de' doi. mata.burrol em Anta Gorda (extio"
ção 'de portõel);

,

variante Paula Pereira à Anta Gorda;
aterro ,e reveitimento' eltrada Serra do Luciodo a

Barra Menla;
remoção e ,reconltrõção de 23 Q.alal' Campo' d'Agua
'Verde e cidade' para alllrgamentó e abertura de' ruBI';

abertura de rual no loteamento Rodolfo" Bolljluf:
nova torre TV�canal 3;'
recooltrução Eseole Campo dai Moças (Felipe Schmidt);
iluminação pública da rua Emilio sclÍ�ltz;
'alargame�to e conclulio r�a:, Benío dê 'Lima (€acopo
"da Agua Verde;-_'
alargamento tua México;
aquilição de um trator (le elteira 14;500 kgl;
'àquilição de .im$ pá Qart'egadeira Míchigao modelo 55;8;
Ponte Cupão do Erval / Matão;', "

"

jnltalação do, Banoo do livro (convênio';
inltal ..ção doi cur,lo MOBRAL CULTURAL ,vênia);
ebe .. turit de J;'llal loteam<lnto Watzko (C&" a Agua V.D';
abertura de rl1al loteamento Pedr el Vieira;

,

i1uminllção pqblica Bàino E!o"
,

;
,"

idem na roa Alvioo Vc;>i ; .....ampo da Ag�a Verde);
aterro da pont� SO, éÍ ltio' Agua, Verdé (prolongamen-
to dá rua Pa

,

-,' ereiraH"
, eltrada d . IÍquarizal (�5 kmD; ,

mur pedra ,na Praça Laura Muller;
álaç�o de oritador em Santa Leocádia;

a'bertur8 e IiIlargamento ,. da , rua' Méxiéo entre a rus

Barão do R.io '.Branc� até ó:Frigorífico; ',,'"

'idem"rua João,AlIage da rua ,.EmUio 'Schólze, até ,� rua

"

,

, Bolívia;',,",
'

"

'
"

ide�' rua Uruguai até' a, rua 1oã� ,�lIage; "
, "

_

idem rua ;Chile! entre a rua México.até a rua João AlIage;
idem � rua Parl!guai entre a, rua' Méxicó até a, rua

, João AlIsge;
-

-;'
'_'" "

idem' rua Bolívia até a rua Roh,e�to Ehlke;,
idem rua Argentina entre a rua João Allage até ,a rua'

,México;
id"rn rua 'Panamá;
idem rua Emilib Sêl'holzé' entre a rua Roberto Ehlke

até a rl;i'a Bernardo Olsel,J;
idem rua Toma8chitz ênt!,e, a rua Roberto Ehlke 'até

o loteamepto Brandes;
idem rua Gqatemal6;
idem rua Honduras;
idem-rua Gil Coata; \'

idero rua Paul Ritzmano;
idem rua Jorge Wegger
idem rua Paui Hàrris;
idem rua Alois Stueber;
'idem rua Valdemiro Olseo;
idem rua Henrique Zugm'an,n;
idem rua Frederico Kohler;
alarga'mento da rua São Joté' e reveltimentó;
muro de pedra. oa (achada do Cemitério Mimicipa!;,
ponte de' medeia na divi.a Felipe'Schmidt-lrimí6poli.;
baIla n!l divila de Felipe\ ,Sehmidt cem o município de
Paulo Frontio • Pr.;
iluminação do Salto da Agua Verde;
aberiura de rua I no loteamento Mauaneiro CCampo
da Agua Verdf)�;, I
idtlw loteamento Odilón PUda �Campo da Agua Verde�;
atiertura de, rual no loteamento Anionio Salomon
�Alto da. PalD1eiral).
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A n o t a ç õ e' s
por MA UIJIC 10

IA honra não se detende com a espaâq nem com o escudo,
mas com a vida íntegra e irrepreensivel,

Newton & Mara Lúcia

Convidando 'para seu enlace matrimonial Newton B.
Waltrick e Mara Lúcia Ferreira que acontecerá dia 12 de

[ulho às 18,00 horas, na Matriz Cristo Rei. Após a cerimô
nia religiosa, os convidados serão recepcionados no Clube
Canoinhense.

\

Zacharlas E. Seleme e espos. &
\

Bernardo P. Duran e esposa

A Sociedade elegante da mat-cap, recebendo concite para o

casamento de Marisa Raquel, tilha de Bernardo Pericas

(Rachel) Duran e Emiliano, filho do casal Zacharias E.
(Alda) Seleme, que acontecerá dia 07 de julho, às vinte
horas na izreia de Santa Terezinha na capital paranaense.
Os convidados serão recepcionados no Gracioso Country
cu«

)

OS CANARINHOS
\, ,

Apenas duas abresentações em Santa Catarina, uma em

Canoinhas outra em Lages, os Meninos Cantores de Petró
polis estarão dia 02 dI julho na 5.B.0.. O ministro da

Educação Ney Braga assim pronunciou-sé a respeito destes
cantores: cÊ emocionante ouvir as vozes deste Coral que,
de maneira tão simpática, é conhecido por Canarinhos de

Petrópolis. A beleza de suas apresentações, comovente apelo
estético e humano 'a quontos tenham 'ocasião de ouvi-los, é
um veemente atest-ado do que pode a nossa gente quando
movida por entusiasmo, dedicação e amor à arte».

Ney Braga /I Minisrto da Educação.
> I

. O Ginásio Santa Cruz, rea
lizerd hoie sua tradicional

,testa iunin«. 'A fogueira le

oantada com 26 metros de

altura. Muitas atrações estão

na pauta da noite, e farão
com que esta testa tão espe

rada seja bem aproveitada
pelos amantes de reuniões

iuninas,

....

RAPIDINHAS

Foi tormada a Diretoria da .Arena· Jovem de Cenoinhas.
Neroci' C. Silva presidente e o. jovem Ezequiel Bueno vice.

Da. Arena jovem já existets candidatos à uereador. Por
outro lado, da ala velha, os telefonemas correm de ponta
a 'Ponta. Assunto: Eleição do presidente.

Canoinhas; dentro de alguns dias terá um novo estabeleci
mento. Trata-se da, Papelaria [ubileu, sito à rua Paula
Pereira.

Hoie' no Club Concórdia em Porto União. Carnaval de
lnuerno uma super promoção do Dp. de E,sportes daquela
tradicional sociedade. I

Também na 'Boite do Canoinhense, promoção dos alunos
da 2.a série da Faculdade de Administração, está bolada
uma grande noite de encontro jovem.

'.

Um grande destile de modas para o inverno, poderLaconte
ce, no mês de julho, no .ristocrático da rua Maior Vieira.

O Caideirão Polític(J está fervendo. Nomes e mais nomes

estão 'cotados para concorrer. a eleição de vereadores, e uns

importantes para a Prefeitura. Tudo na agenda do dia.

Gr/mio XV de Julho deverá divulgar ainda esta semana, o

nome do conjunto que será responsável pelo Baile de
Aniversário. Por outro lado também acontecerá II eleição do
novo presidente que regerá os destinos do grêmio por 1 ano.

,

Será dado de presente ao Maneco, um facão especial. Está
conseguindo com ,suas quent�s ultrapassar as histórias de

caçlldore�.

Composta d08 senhores: Dr.
Paulo Eduardo Rocha Faria
Vice-Prefeito Municipal; Jos
Bonifácio (Furtado - Direto e

Administração; Dr. Oclaí arlos
Silveira - Delegado' Policia;
Dr. Adilson Rodtí ues de Me
deiros - Engen eira Civil, pera
no dia 02 ois) de julho do
corr ante o às 09 (nov@) horas,
no Dep tamento Administrati
vo p. cederem o exame d08 Esta Portaria foi registrada e

c� datos a08 cargos de Secre- publícada no Departamento
t rio da Junta de Allstamento Administrativo, na data supra.
Militar e Cadastrador de Imó- Ass•• José Bonifácio furlado

Ramos n.o 494. veis Ruráia, integrantes do Diretor de Administração
,

/'
-

·.H•••••••••••••••B••m.�•••••m•••••••••
II '

'

" II

I 'Participe do ('crescimento de sua
.

,cidade pagando I
I

-

�m dia seus",�MPOSIQS.. I
I, Prefeitura Municip'al de, Canóinhas I
. .

, .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. Instituto Nacional de
Previdênci Social

jgêneia e Canoinhas

Serviço de rreeadação
e Fise ,ização

Edital � Convocação
(onvenção Muni_�i��\_ da Aliança Rén�vadora Nadonal

MUNICÍP\O DE CANOINHAS

"o Presidente da demissão Executiva do Diretório Muni.

cípal da Aliança Renovad�ra Nacional - ARENA, na forma da

lei, convoca os Senhores fill�dos ao Partido até O dia 29 de maio
de 1975, para a C0NVENÇAp MUNICIP.t:\�. a realízar-se no dia
13 de JUlho de 1975, à Rua

�idal
Ramos, 0,° 632, no recinto da

Câmara Municipal, nesta cí

ii.de,
iniciando-se às 9,00 horas da

manhã e prolongando-se peI tempo necessário à votação dos
eleitores que chegarem ao recr to até às 17,00 horas. .

,

,}- "

.I Ordem do Di será a seguinte:

AV I'S O
Considerando bue o' INPS

passou 8 adota I o CGC/MF.
�Cadastro Geral 'i Contribuintes
do Ministérip da, ,azenda� como

matricula neste �n8tituto. con

vidamos às emp �sss em gersl,�,
que ainda não

ios8uam
o seu

cartão de matrf .p.li. la já regula
rtzs'do (i.e., com 10 número do

CGC) para co !parecerem no

Serviço de, A í'itecadação ,da
Agência Local, s I�a à rua Paula
Pereira, 316, co

I
os seguintes

documentos:
I

a� Fotocópia da
tremento ou

to do CGC/
b) Cartão 'de

.

(antigo).

:, ecadastremen
F, e)
atrlcula INPS

Instituto de

,
I

suplentes do Diretório Municipal;
os seus' respectivos suplentes, à

Nos termos da Legislação\em vigor e In�truções baixadas

pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ficam, convocados. por
este Edital, todos os eleitores filia�os ao Movimento Democrático
Brasíleíro deste, Municipio 'para alConvenção Partidária públíca,
8 tet lugar no dia 13 de julho de: 1975, com Inicio às 9 (nove)
e encerramento às 17 (dezessete) hOfas, na Sociedade Beneficente

Operária, à Praça Lauro Müller 11\).0 566, nesta cidade com a

seguinte
i,

,

'

ORDEM nq DIA:

�) eleição por' voto direto e secrrto, do
\

Diretório Municipal,
que será constituído de 21 (vintJ! e um) membros e 7 (sete)
suplentes;

,

"\.
b) eleição, p,0r voto direto e secreto, de 3 (três) Delegados e

respectivos suplentes, à Convençãd� Regional;
c) eleição, por voto direto e secreto, (da Comissão Executi va_ e

seus suplentes, pelo Diretório Muni�ip8! eleito;
d) outros assuntos de interesse partid4r,io.

Canoínhas, 27 de junho de 197� ,

Dr. AROLDO FERREIJ;lA - Vicf:!?\Presidenie em exercício

�'
.

'

� "

'

de COn\vocação

Previdência � Social
Agêneia em

ICanoinhas

Serviço de
.

rrecadação
e Fise

AVISO
I -

N

Salário·de�C ntribuiçio
,

'�.
.

Alertamos as flpresas e con-'
tríbuíntes indiv �uais, que em

deeorrênela da I �trução de Ser

viço n.o SAF·29 �39 de 060575,
\Publicad� no '/DG 89 de I150575, foram "evogados os

Entendimentos ,4'3, 44 e 45
e respectivos su ',itens da Ins
trução de SE'r �o n.? SAF-
299.30 de 13117

Fica assegura ; ,aos que, em
decorrência da -ientação lInte

ríor, se enquadra ;,am em salário
base inferior ao

)I
ue faziam [ús

por seu tempo; de filiação o

,prezo de 90 ( ;venta) dias a

-contar de 28067 ','par, regula-
rizarem sue situ ção, cabendo o

reeolhímentó d I contribuições
porventura ,devi
quer acréscimo
/

Maiores escla

Agência.

S sem quais-

Imentos nesta'
I

Edital
Nos termos da Legístaçãe em vigor e \Instruções baixãdas pelo

Egrégio Tribunal Superíor Eleitoral, ficam co 'ocados, por este Edital,
todos -

08 eleitorea filiados ao. Movimento De ocrático Brasileiro deste
município para a Convenção partidária pública I a ter lugar no dia J3 de
julho de 1975, com início às 9 (nove) e encerr ento às 17 [dezessete]
horas, na sede da Sociedade EspGrtiva e Re eatlva 28 de Junho, em

.
Major V'iei).·a-SC, com a seguinte

.

OlitDEM DO DIA:

a) eleição por voto direto e secreto, do Dire I'rio Muniéipal, que será
oonstítuído de 2� (vinte e um) membros e 7 ete) suplentes; ,

b) eleição, por voto direto e secreto, de 3 (três) Delegados e respectivos
suplentes à Convenção Regional; , :

.

c) eleição por voto direto e secreto, da Co ssão Executiva e seus

suplentes, pelo Diretório Municipal eleito;
d) outros assuntos de interesse partidário.

Major Vieira, 27 de junb de.1975 ,

I

NEREU DE DEUS BUENO em exercícioClube Canoinõense

AV 80
Pref, Municipal de Canoinhas

A1f"dO��r!�v��� ��:iD�! pr�f�ito�5�:!��b;\'Estado de Santa Catarina, no, uso de suas 8
.

uições, resolve,

Nomear Banca -(tora

Os senhores assceíados do
Clube Canoinh se, com filhas

que irão debut r em 1975, no
baile progr ..ma o para 06 de
setembro de 1, 5, queiram fa
zer as

iD8criçõf.'
li das mesmas,

na sede socia-,' nos seguintes
horários: dai 1 às 12 hora, e

dei 16 às 17 ,. oras, até 15 de

julho de 1975.
.

2

.

"

1 A DIRETORIA

Vende-se
, f: /! \

Vende-se um lote sito à
Rua' Paul Harris, nas pro
ximidades do Estãdio Mu-

I

nicipal.
<

,Ver e Tratar à Rua Vidal

Qu ro de Provimento Efetivo
Funcionários Municipais de '

acordo com o' Decreto n.o 22
de 26/05/75 \ e Edital devida
mente publicados na imprensa
local.

Canoinhàs, 2ê de junho de 19'?5

Ass. • Alfredo de Olivei,a Garcindo
Prefeito Municipal
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Infzo de Direito da Gomarei de Canolnbas -
- Santa Catarinaprefeitura Municipal de Canoinhas

Posto de Inseminação ArtiFicial Comarca de Canoinhas
Santa CatarinaA Prefeitura Municipal de Canoin 'co unica '

aos senhores criadores de gado. bovino . e [á se encon
tra em pleno funcionamento o servíços- e INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL em nvênío com p""«PROCIA», Secretaria
da Agricultura. ,/

� INSEMINAÇ , .RTIFICIAL, método moderno
utilizado para melhoram to dos rebanhos, através da
utilização de «sem� de celente qualidade, é recomen-'
dado a todos a 'eles que queiram obter produtos que
valorizem a criação.

receber a visita Inseminador em sua

propriedade, o' criador deverá licitar informações na

Prefeitura Municipal - (setor de Inseminação- Artificial),
)ã rua Paula Pereira, (Prédio Trevisani).

Canoinhas, 09 de abril de 1975
José BooifáClio Furtado - Dir. Adminiltrativo

No Dep8'rtamento 'de Veículos Usados,
,

de Miguel,Procopiak Comércio de
Veículos Ltda�, você, encontrará

para pronta 'entrega:
/"':

A.no
/-' �/

Marca

Pick.up Cheorolet c,.JO
Picl;.up Cheurolet C.lS
Pick-up Cheurolet
Ford F.350
Ru,al4x4
Opala 4 portas luxo
Opala 4 portas STD
TL

'

.<"i!)72
,

1!)72
19(1
1973
1973
1970
1974
1971II

I

MíGUEL7 '

!

ROCO,PI'AK COM. DE VEí;CULOS LTDA.
, cessionário Deneral �otors do Brasil S. 4.

Rua MaJor Vieira, 289 -,

" C a n o in has' -:- Santa Catarina

Arteferro Di�uc� Lt�a.
\

Portas janelast
-arte1�e . ferro

portões
-

e-

em geral
Rua Expedicionários -' Campo d'Agua Verde

FAZ SABER aos que o pre
sente edital v-irem ou dele co

nhecimento tiverem que, no dís

F A Z S A B E R aos que o 14 de julho de 1975, às 10

presente Edital de Citação' horas, na sede deste Juizo, no

virem, ou conhecimento dele Forum, o Porteiro dos auditórios,
tiverem que, por este Juizo e levará em, pra'ç,a os bens pe
Cartório se processam os termos nhorados na execução de sen

de Inve�tário dos bens deixados tença movida por ESTEFANO

por falecimento de Alfredo João KRULL, 'contra WALDOMIRO

Antonio, no qual figura como KüCHLER que se processa neste

inventariante: Alberto Antonio Juízo, constantes de: Uma gela
Ferreira,' flcsndo citadas as deíra CON9UL, avaliada em,'
herdeíràe: Matilde Antonio Ferrei- Cr$ 1.500,00 e, um fogão a gâz,
ru, solteirs, maior, residente em marca DEX GAZ, 8va)iado em

lugar incerto' e não sabido, e 700,00, preço por quanto serão

Maria Antonio Ferreira,' solteira,'
maior e também residente em

lugar incerto e não sabido, com
o prazo de ao (trinta) dias, a

contar ds primeira publieação
pata, dentro de 5 dias, dizer \

sobre 88 declarecões de herdei
ros, bens e valores atribuidos
e seguir até decisão final, o

referido Inventârto, 'sob pena
de revelia. Para os devidos fins,
mandou o MM. Juiz de Direito,
expedir o presente Edital que,
na forma da Lei, será afjxado
no lugar de costume e publicado
uma vez no, Diário Oficial do
Estado, e também duas vezes,
no jornal local Correio do Norte.
O QUE CUMPRA. • Dado e

passado 'nesta cidade de Canal
nbas, Estado de Santa Catarina,
80S doze dias do mês de no

vembro- de mil, novecentos e'
setenta e três. Eu,' Zaiden E.
Seleme, Escrivão, o subscrevi.

José Geraldo Batista
Juiz de Di,eito .

.

Juízo 'de �Direito d�

Edital de CitavAo
com o prazo de
trinta (30) dias
o Doutor José Geraldo
Batista, Juiz da Di,relto
da Comarca de Canolnhas,
Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.

2

Insfítuto- Nacional de
Previdência Social

I

A,gêoci\ em, laoomhal,• I
'

EDI\.TAL
'" '

.Pelo prelente -e nOI termo.
do art. 52 do Deeretó-líe
7036/47, notifica:lno, o. bene
ficiário. de Luir Cario. Lopee
a c9mparecerel!l ne.ta Agên
cia do lNPS, afIm de eompro
vação e

habilitção
dI)' bene

fício. decorren e. do Acidente
do Trabalho, ocorrido em
190475, oca�onand -lhe a

morte. 1

de ' 'Praça
(20)

Edítal· com o

diasvinteprazo
levados' à praça para serem,

arrematados por quem maior
oferta fizer acima da avaliação,
sendo a venda feita a dinheiro
à v'ista ou mediante' fiador idô
neo por três dias. Não alcan
çando os bens penhorados lanço
superior à avaliação, serão ,os
mesmos vendidos, a quem mais

der, no dia '28.07.75, às 10
horas, no mesmo local. -' Em
vlrtude do' que, expedi este e

outros iguais que serão publica
dos e afixados na \, forma da
lei. - Dado e passado " nesta
cidade de Canoínhee, Estado de
Santa Catarina, aos seis f06)
di�s do mês de maío de mil,
novecentos e setenta e cinco
(1975). E'u, Zaiden E. Seleme,
Escrivão, Q. subscrevi, a

Na forma abaixo

O Doutor Jo.é Geraldo Ba

tida, Juiz de Direito da Co
marca de CaDo�Dha.. Edado
de SaDta CatariDa, Da forma
da Lei etc.

José Geraldo Batista,
Juiz <!e Direito

Fotpcõ_pJas? .

Em apenas 10
, cfõS; você tira FOTOCO·

PIA,S, ,d ualquer documento, jornais ou

livros, o C A R T á,R I O O O R E G 1ST R O
C I V I L de NEREIDA C. COR,TE, no edifício

,

do FORUM desta cidade. '
"

Dra� Zoé Walkyria Natividade Seleme
, Cirurgiã Dentista

,

C I C 005589159/DII:
Clínica dentária de se .'

-

e -crianças.__-

Especialização em Odontopediatrta.
,Hora marcada

Prap Laaro Müller, 494 - F0!le, 369

Dlusas e Casacos

Etlita
Venha você mesmo,

'"

testar a
,

qualidade do Bodo,e 1800

L TOA.

No seu .Revendedor CHRYSLER, você dirig,e o DODGE 18QO e formá sua opiruao 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. Co " vantagem
de que você tem crédito automático e pode pagar em até 36 'meses. Ve' . :'su '-evendedor Dodgs

,

9. aproveite essa dupla oferta: a garantia do Dodginho ientou, mas o preço não.

Compare o preço do Dodge � outros carros da,

sua classe, e adqui carro com Garantia Total
.

por Cr$ 31.980,00 em,
.

- -.

M E R H Y S E L e M E & C I A.
/

!Vendedor ,Autorizado CHRYSLER DO BRASIL
Rua Paula Pereira, 735 Fones 365 e 3Se, Canoinhas • se
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CRIAR PORCO
Lírio SO!l88 Trevisan (São José do Cedro - SC) -'
Sempre lidei na suinocultura, desde que vim do Rio
Grande do Sul. Nosso sístema, alguns anos, atrás
servia para exemplo até dos vizinhos. Nossa família
nunca descuidou dos porcos, com verde, mandioca
picada, lavagem gorda e elgumae vacinas. Esse

/ sistema veio dos antigos e sempre deu certo.

Mas, acontece que no ano de 67� vim até
Frencisco Beltrão visitar um sobrinho meu, que
mudou-se direto de Sobradinho para o Paraná. Eles
no Paranâ tinham um jeito que nós não tínhamos
conhecimento, em Santa Catarina. A ração era seca,

'

preparada na base da farinha de carne. com torta •

de soja e lial mineral. Não se, usava também soltar
os porcos no cercsdão, e esperar 'a safra de milho

para começar a engorda. Achei Interessante 8 ma

neira de trat�r a leitoada que nascia, com desinfe
tante para o umbigo, com alicate para cortar os

dentes e com vacina desde a primeira semans. Isso
foi em 67. Nos outros' anos, sempre que podia eu

É MAIS' QUE
vinha eom a familiá para o Paraná. Com iS80 pude

, reparar bem no sistema 'novo que o pessoal usava.
.

Devagarinho fui aplicando na minha colônia, assim
como podia, e os resultados foram majores do que
eu esperava., Faço questão de contar esses exemplos,
que fiz, anotações de tudo. No milho, por exemplo,
deu economia de cinco sacos por porco. Essa conta
é fácil de fazer, porque planto sempre dois alquetres
de milho. Minha colheita é média de 200 sacos.

Com essa produção sempre pude engordar vinte

,porcos de cento e poucos quilos. Hoje em dia, com

a mesma produção, engordo quarenta porcos. A
única explicação é 8 diferença da ração balanceada
para a lavagem, pois n8 ração balanceada a gente
se, obriga 'a colocar o sal mineral, a torta de soja e

a farhiha de carne. leso, na verdade, só pode trazer

vantagem. An,tigamente um porco era vendido, aqui
em nossa colônia, depois dos 1 O meses, ou um ano.

Hoje, vendemos com seis meses.

Li uma carta que mandou' Luiz Merkle, para

CAPRICH·O
o jornal agrfcola, falando de processos para moder
nizar a agricultura. Os criadores deviam fazer expe
riências com esses &i3temas novos. No caso do cria
dor de porco é muito fácil. Lembro que nunca se

tinh,a orientação para escolher as raças certas, o

sistema certo de construir chiqueiros." Acredito que
a orientação que foi dada ao meu sobrinho também
'serviu para mim, pois fiz uma boa reforma na

criação. Pouco se ligava antigamente para as tetas
das porcas. Lógico que uma criadeira com tetas
defeituosas poucos leitões vai poder' criar. Separar
uma leitoa pera' servir de, criadeira é serviço de
muita responsabilidade. Hoje, sabemos que é preciso
examinar cada teta e veri'ficar se não tem defeito.
Poderia dar outros �xemplos, que considero impor
tantes, mas espero não tomar muito tempo dos

. senhores. ,Basta que se diga que criar e engordar
porcos e vender com menos de seis meses, com

mais de cem quilos, é muito mais que capricho - é
preciso técnica. Muito obrigado.

da

j
J ,

,}
Caracte sticas \

avança
i das, exce�' ional robustez e

grande e onomia operacio
nal são f ores quegarantem
,ao MF 55 X um superior
desem

"
enho durante longos

anos.

Ainda mais, a sua quali
dade é Massey Ferguson.

Aniversariantes
Dia 28 - A sra. Paulina esp. do sr,

José (Irettin; o sr. Alceu Mülbauer,�
a srta. Yolanda Treuisani, o jovem,
Luiz Pedro O,osskopt.

'

Dia 29 - A srta. Elizabete Adelaide
R,udolf; o jovem Pedro Paulo Rosa.
Dia 30 - a srta, Sandra Mara A llage.

Dia 1.0 da julho' - Os srs.: Ademar
de Oliveira.Oodoy e Teodoro Sconhe
tzki res. em Florot-Pr.
Dia 2 • Os srs.: Alcides Schumacher
e José Ferreira Sobrinho.

'

Dia 3 - A sra. 'Miriam Adelaide esp.

Diretório Municipal da

Alisnçs Renovadora Necionel
::: ARENA

Vieira (5 C)

...
...

de Majo
\ '

'

Edital de ') ,(onvocacão da
•

Convenç " o Municipal
Convenção M� nicipal da Aliança

Renovad \ra Nacional
I Município d Major VieiraI

I

o Presidente Comissllo Executiva
do Diretório Muoici l da Aliança Renova
dora Nacional - AR N�, na forma da lei,
Convoca os Seehcees iliados ao Partido atê
o dia 29 de maio dei 1975, para a CON
VENÇÃO MUNICI AL, a eealisar-ae no

dia 13 de julbo de, 1 75. à rua Argemiro
, Borges, n." 159, nest, cidade, iniciando-se

às 9 boras da manhã
'

prolongando-se pelo
tempo necessário à 'Vi tação dos eleitores
que chegarem 'ao reei to até às 17 botas.

I

, A Ordem ·do' Dia ,'erá a seguinte:
a) eleição doa membr s e doa suplentea do

Diretório Municipa;
.

Venha r o MF 55 X em
nossa reven'd Aqui você en

contrará mecàrf os treinados
pela fábrica, pe s genuínas
MF e um atendime to à altura
do produto que voc está ad
quirindo.

� Masséy-Ferguson d� Brasil S.A.

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON \,
iii

Comércio e Indústria « seB A D-H CK » Ltda.
�ua Caetano Costa, 1122 - Fone 178

Caixa Postal, 26.3 Canoin(jas - S C

b) escolhe dos Deleg doa e dos seus su

plentes, à CODven lo Regional.

Major Vieira, 19 de jonho de' 1975.'

Presidente da Comisp�o Executiva

Semana
do sr., Dr. .Leones Greipel; o jovem
Alceu Sconhetzki.

Dia 4 - A sra. Melita esp. do sr, Mi

chf!!:_, N. Seleme; a srta. Janete Isabel
Woitexen.
, Aos aniversariantes nossos votos
de perenes felicidades.

R'egistr
EDI

Maria Gôss Glins i, Oficial do Registro
Civil do distrito .d Paula Pereira, muni
cípio -e Comarca ae Carioínhes, Estado
de Santa Catarina [etc,
Fai saber que etendem casar: Ruda

Goltz com Mera ,ãssia Collodal. Ele,
natural do Paraná, !nascido em Castro no

dia 4 de maio d9 j950, pedreiro, solteiro,
domiciliado e res 'ente em Cestro-Pr, ,

filho de Alberto 'oltz e Vanda' Goltz .

Ela, natural dest' Estado, nascida em

Paula Pereira no d!1l 28 de agosto de

1956, domés.tica,. [olteíra, d'omiciltada e

residente nellte di rito, filha de Mário F.
Collodel e Cacilda

'

. Collodel.

Paula Pereir ,14, de junho de 1975

Egisto. Azarado· com Genir Farias
de Souza. Ele, 'natural' deste Estado,
nascido em Capin 'I no dia 14 de sett!m
bro .

de 1951, mec nico, solteiro, domici
liado e residente

.

este Distrito, filho de
Militão J. M. de eredo e de Natalina
Ferreira de Azere o. Ela. natural deste
Estado, nascida em • Lebon Regia no dia
5 de outubro de 1 ',4, doméstica, solteira,
domiciliada e resi': nte em Canoinhas,
filha de Roseno es de (Farias e de
Alexandrina Paes d� Souza.

,

Apresentaram 0S , ocumentos exigidos
pelo Códico Civil rt. 180. Se alguém
tiver conhecimento de existir algum im

pedimento legal, acuse-o para fins de
direito.

Paula Pereira, 17 de junho de 1975

Maria Góss Glinski
..

Oficial do Registro Civil
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Canoinhas conquista Medalhas
\

em Jaraguá do Sul
o núcleo Regional do SESI de Jaraguá do Sul,

realizou no dia 21 p.p. a 5.a prova Rústica «São João»
num percurso de 5.000 metros.

A prova contou com a participacão de nove (9)
núcleos' regionais do Estado de Santa Catarina, foram
eles i Canoinhas, São Bento do Sul, Porte, União, Brusque,
Joinville, Blumenau, Tubarão, Joaçaba e Jaraguá do 'Sul.

,

A classificação final foi a seguinte:J '

l.0 Lugar: Milton ,S. Pereira - Joinville
2.0 » Clemente de Souza Tubarão
3.0 » Milton Brey - Canoinhas
4.0 » Ismael M. de Souza - Joinville
5.° » Walmor Giovanelia Joinville
6.0 » João Rosa - Jaraguá do Sul
7.0 » José Rósa - Tubarão

\ 8.0 » Carlos Zendron Blumenau
9.° » Edson S. Cubas, Canoinhas
10.0» João Schiptoski Porto União

Os nossos rapazes comportaram-se brilhantemente
e ao' trazerem as medalhas da 3.a e da 9.a colocação,
trouxeram também o estímulo para o nosso esporte
amadorista. \

i I

I,

-

Cooperetlve Agrope1c,uária
de tanoinhas 'Ltda.

Assembléia
EDITAL, DE

Geral Extraordinária
CONVOCAÇAd

De acordo com os Estatuto!! Sociais, ficam convocados 09
eenhoees a8110ciados da Cooperativa Agropecuária de ,Canoinhes Ltda.,
em pleno gozo de seus direitos associais, pera a Assembléia Geral
Extraordinária a ser r,ealizada no dia 8 de julho de '1975, no

Grupo Escolar João' José de Souza Cabral, nesta cidade de
Canoinhae (SC�, às 7 horas em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO com o

mínimo de 2/3 de, seus 8ssociados, às 8 horas em SEGUNDA
CONVÇ>GlAÇÃO com o mínimo da met&�rle e'maie um de seus

allllociados, às 9 horas em TERGEIRA E ULTIMA CONVOCAÇÃO
com a peesençs de no mínimo 10 associados. no qual havendo
número legal, 'será discutida a seguinte

ORDEM DO
(
D I A:

, BD - Incorporação à Cooperoorte
b) - lotfJrvenção pelo Órgilo' Norm�tivo Federal (INCRA)
c� ,- Gonstitoiç�o de uma comissão milita pàre levantamê'nto da atuacão

d) - Decid,ill' sobre uma doação de. terra ao Sindicato
e� - Assuntos Gerais

Pare efeito de cálculo de qucrum para inetslaçâo, da
esta' Cooperativ9< tem 495 associadoll.

'

Cenoinhaa, 24 de junho de 1975,
r

Alisem-
2
,

bléia

, \ ,

CtNE JUBILEU
o lançador, de sucessos ,apresenta:

HOJE, dia 28 • às 20,15 horas - um lIuper programa �u.p'lo
1. filme: com Êlizabeth Taylor e Richard Bur- 00 em'

, _h,

A MEGERA DOMA· ,"

2. filme: um super Jlilme de
; AGENTE SEC�

,

AMANHÃ, dia 29 • em matinê àll

,A megeJ:
"';'&,"",oIIi,�--�

Amanhã, dia 29 - em du � ellsões: às 19,15 e 21,15 horas

Um__ super filme de tec'
,

Contos do Além

/

� Elite filme

ITEIÇÃO: domi
sensacional te

,

ola. e 5a. fei

I

às 19,15, e 2a. e 3a •. féira às, 20,15 boras
cumentário sobre I tombeh � Não percam\

às 20:15 ,horas Geração �m Fuga

No loteamento Fer1l8ndell,
hoje Vila Da. Vitória no ponto
mais aprazivel da cidade, alto
e seco, estão & venda os últi
mo� lotes. Melhores informs
ções nesta redsção.

BANCO
OCUPA

BRAStLIA (AJB) - Apre
sentando um ativô de 23 bilhões
e 100 milhões de dólares no

fim do exercícío passado, o Ban
co do Brasil situou-se na vigé
sima posição entre os mai'ores
bancos do mundo, segundo
levantamento da revista espe
cializada britânica «The Ban
ker», O único / outro banco
/

brasileiro classificado entre
'

os

300 majores do mundo foi o

Banco do Estado de São Paulo
(BANESPA) que ocupou o 144,0

28.06.1975

DO

VlGÉSIMA
BR ASIL AG'OR A

POSIçAo
,

lugar.
Os ativos desses dois bancos

brasileiros classificados são su

periores, somados, ao de todos
08 outros bancos Iatino-amerí
canos adicionados, em número
de cinco (dois da Argentina,
um do Perú e dois, do México).
A evolução de posição obtida

pelo Banco do Brasil foi consí
derável, passando de 32.0 lugar
em

. 1973, com ativos no valor,
de 16 bilhões p 500 milhões

Tabelionato Paula S. Carvalbo

EDITAL
Encontram- se em cartório à

Rua Vidal Ramos, edífícto do
Fórum, para erem protestados
os seguintes tulos:

DP n.? 1824 D - vencimento
25.11.73 - v or Cr$ 300.00

, (trezentos cr zstros). DP n."
1824-E - venc o. 25.01.74 - valor
Cr$ 300,00 Gt ezentos cruzeírcs),
ambas emiti as por Industrial
e Exportad a Sulbrasil SIA,
e] BRASIL NA RODRIGUES
SILVEIRA.

�

,

DP- n,O 4580 - vencimento
15.12.74 - velar Crj$ fl61,50
(seiscentos sessenta e um' cru
zeiros e ínquents centavoe),
emitida po Acordeons Univer
sal S/A, c/ LZA EMILIA HER
NANDEZ.

Por não ter 'sído possível
encontrar s referidos respon
sAveis pelo presente O!! intimo
pare no pra o de três (3) dias
a contar d publicação deste

jornal, vire pagar os mencio-
nados titulo ou dar as' razões
porque não o fazem, .e, ao

mesmo, tem o, no caso de não
ser atendida esta Intimação os

notifico do c mpetente protesto.
Canoinhas, 5 de junho de 1975

Paula S. Carvalho
Oficia d.. Protestos

Leia! Assine! DivulgueI

Correio do Norte,

Vende-se
ou troca-se
Vendo ou troco por terreno
ou carro menor, um automó
vel Dodge Dart 1970 - 4

portas - cor verde.

Tratar à Rua
!

,

,Olsen 604 ou

Parado 330.

Atençãó
Últimos lotes a venda

de dólares, p91,'a 20.0 lugar, com
23 bilhões e '100 milhões de
dólares.
O príncípal banco do 'mundo

é o Bank- América Corp, sediado
em São Francisco da Califórnia,
cujo ativo evoluiu de 49 bilhões
de dólares para 60 bilhões. Em
segundo lugar, apresentando
crescimento substancial situou
se o City Corp, com ativos
alcançando 57 bilhões � 800
milhões de dólares 80 final de

197�

Centrais Elétricas de Santa Catarina SIA1

Aviso aos Acio,nistas
.'

, ...

A CELESC - Agência .......Regiônal dJ Canoínhas,
'cc:mvida os Senhores Acioni&tgs, para comparecerem em

seus escritórios, à Ru idaI Ramós, ;726, nesta cidade
a fim de receb� os Dividendos relativos ao exercício
de 1974�#>,

'. �-noinhas, 25 de .junho de 1'975
A EMPRESA

Registro C'· ·1'

.dVI

Bernardo
f{ua do

2 ..

-,Registro

'Nereida Cherem Côrte, Oficial do
,

Begistro CivU do Municipio de CaD�i
nhas, �stado de Santa Catarina,
faz saber qne pretendem casar:

'

«Celeste Carloll Rohrbacher,. com

«Roseli das Gra'çall Müller», braslleí
ros, solteiros, residentes e domicill
ados nesta cidade; ele comerciante,
nascido em Canoinhas aos 11 de
novembro de 1951, filho de André
Rohrbacher e de EÍvira Rohrbacher;
ela auxiliar de escritório, nascida
em Felipe Schmidt di municíp
aos 24 de janeiro de 1957, filha· e
Carlos Müller e de Maria Am ar

Müller.

«Silvio José G�ginllki» com «M garida
Trapp», brasileiros, soltei 8, resi
dentes e domiciliados nes distrito;
ele lavrador, nascido em anoínhaa,
a08 20 de agosto de 1 49, filho de,
José Gugínskí e de ,osalia War
denski Gugtnskí; e professora,
nascida em Canoin s 80S 25 de
março de 1951, fílh e Hugo Trapp
e de Rosa Pilaty app.

«Jacinto Ruthe.» om «l'erli Terezi.
Dhà Diall Prestes> bràsíletros, soltei
ros, resídeatss domiciliados nesta
cidade; ele aux

. ar. de eontabllídade,
.

nascido em Ri Novo - Major Vieira
a08 29 de ag sto de 1953, filho de
Antonio, R.u� s e de Emilia Ruthes;
ela do lar: scída �eni Curitiba-Pro
aos 18 de

.

neiro de 1960. filha de
João Dia Prestes e de Flora
Zgoda Pré teso

«Pedro anlo SchliehtiDg» com

, «Regina delita», brasileiros, solteí-,
ros, do ciliados e residentes nesta
cidade; le auxiliar de escritório,
nascid em Lages - SC aos 29 de
junho de 1954, filho de Edesio

. Schlichting e de Maria de Lourdes
Schliehting; ela do lar, nascida em
Canoinhag aos 5 de setembro de
1955, filha de Antonio Iadelkll Filho

"

«Osvaldo Barbosa» c (ircy Fürlll>t I
brasileiros, solte , .domlelliadoa e
residentes nes cidade; ele operário,
nascído e olonía Santo Antonio-.
Iríneõpq • SC, aos 20 de setembro
de 19 ,filho de Alfredo Barbosa e
de bríela Cardoso Barbosa; ela
d ar, nascida em Três Barras - se

s 10 de março de 1959, filha de
svaldo Fi\rst e de M�ria Rosa Fürst.

«João Zorderi Dominguell lIaciél»
com «Maria Odete larroeheski»,

brasileiros, solteiros, domiciliados e
residentes neste' distrito; ele lavra
dor, nascido em Santa Emidia di
município aos 28 de agosto 'de 1954,
filho de Mario Domingues Maciel e
de Nair Soares Maciel; ela do lar,
nascida em Santa Emidia dI municí
pio aos 24 de maio de 1957, filha de
Alvino Iarrocheskí e de Alzira da
Silveira Iarroeheskí.

«Altair Soarell Fragoso» com «_Antonia
de Lima», brasileiros, solteiros. do
mlciliados e residentes nesta cidade;
ele motorista, nascido em Santa
Catarina aos 19 de junho de 1953,
filho de 'Carlos S. Fragoso e de
Etelvina A. Fragoso; ela do lar,
nascida em Três Barras dJ comarca
aos 12 de abril de 1958, filha de Euge
.nío de Lima e de Marcilla Silveira.

,

«Estefano Tchip» com «Maria das
Graças Padilha.., brasileiros, ,soltei
ros, domiciliados e residentes neste
distrito; ele lavrador, nascido' em
Rio Pretínho dI município aos 17
de [aneíro de '1954, filho de Paulo
,Tchip e de Julia Tchip; ela do lar,
nascida em jjanolnhas, aos 25 de,
janeiro de 1954, filha de Raul Padi
lha e de Francisca Ribas.

CaDoinhas, 25 de junho de 1975
Nereida ç. Côrte

Oficial do Registro Civil

Civil
Leopoldo Pereira. Oficial do Re. J

giatro Civil de Bela yista do Toldo,
Càooinhas - Santa Catarina,' faz
lIaber que pretendem caElar: '

I

JOÃO LUIZ SCHOUPINSKI
CL)m ROSA SCHULKt\, brasileiros
polteiros, naturaill de&te estado;
ele agricultor. Dascido em Serra
do Lucinda, Deste Distrito aos 14
de lIetembro\ de 1954, filho
Vitor Schoupinski e de aefa
Schoupinski; ela domésf ,D8!lci
da em Serra do L ndo aoa J6
de outubro- de' 51, filha de

Joilo Schulka de Maria Julia
Schu'ka r

•

entes em Serra do

Lucinda.) \

Bela Vista do Toldo. 19 de
junho de 1975

6a. feira, dia 040 • às '20,15 horas - K PROGRAMAR

,--_.-----------------------,
••••••••aBB•••••�••BB.�.m••••B.m•••mEIII '

l1l1I

I Progresso vo vimento - "

. -. .

I
I Pref tura Municipal de 'Canoinhas I
IR•••mR••••••E.á.m••E••••••�••m••EmB.1

Edita/is
FRANSISCO TISCHLER com

HILDA IARROCHESKI, brasi-
leiros, solteiros., naturais' d

,
,

estado; ele agricultor, . 'eote
em \Rio da Areia e distrito,

27 dezembro de

Artur ·Tischler, f9�
,lecido Maria Nogueira
Ti8 er; ela doméstica. nBllcida

s 10 qe j�neiro de 1952. reei
dente em Bela' Vista do Toldo,
filba de Antonio larrocheski e

Argemira Kuchler larrocheski.
\ Se alguém souber de algum impe-
flimento legal oponha- o Da forma
da Lei.

'

Bela Vista do Toldo, 25 de

junho de 1975
LEOPOLDO PEREIRÀ
Oficial do Registro Civil
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N'otícias de
-

Promoçlo BaUe Ju�ino 100'/·
A grande festa Junina realizada nos dias 21 e

22 do corrente, promoção da Díretoría e Corpo
Docente da Escola Básica «AUnor Vieira Côrte», foi
realmente «fora de série», perfeita e coordenada
orientação foi o resultado do pleno êxito alcançado.
A tradicional fogueira com seus 22 metros de altura,
sem dúvida foi o ponto alto, 'ardendo à noite toda.
As surpresas, danças folcl'óricas, quadrilha infantil,
dança do Pau de' Fita, concurso de Schots, .torsm

parte integranté da,! festividades. A banda Wiegando
Olsen de Marcílio Dias, foi a responsável pela grau- ,

de animação. e ti baile se prolongou' até o raiar do'
novo dia. A festa continuou à tarde com um gran
dioso Bingo dançante cadenciado pelo, já tradicional
conjunto' «Wonderful Son». O resultado reverterá
em benefício da «lacoIa Básica Alinor V. Côrte»,
onde será aplicado para reais melhoramentos da'

mesma. parabéns aos idealizadores pela tão festiva
e alegre promoção.

Incra & Mobral
A Companhia de Eletrlflcação Rural de Santa

, Catarína S.A. anunciou a construção de 1.200 Km de
Ilnhas de eletríücação rural nas- áreas das Coopera
tivas de eletrificação rural de Porto União, Vale do

Ohapecó, Vale do Araçá e de 8ão Miguel do Oeste,
cobrindo as regíões. norte, oeste, sul e extremo oeste
do Estado de Santa Catarina. O INCRA - Instituto
Nacional de Colonização e �eforma Agrária. vai

participar do programa de Ação do Mobral. vtsando
,a beneficiar mais de um milhão de pessoas no Pais.

Hoje, Cirande Baile Sodal
A simpática e tradicional Sociedade Hípica

Recreativa Papanduvense, -logo mais à noite. com

início às 21 horas, abrirá suas portas para receber (

seus sõcíos e convidados para participarem com

suas presença. do grandioso baile social, O mesmo

será animado pelo famoso conjunto musical do mu

nicípio de Rio do Campo, «OS FANTÁSTIOOS». que
se apresentarão pela vez primeira em 'nossa cidade.
Trata-se de um conjunto de alto gabarito, contratado
.pelas elites sociais das cidades Utoreanas e vale do
Itajaí, Reina nos meios sociais grande animação e

espectativa para a alegre e festiva noitada de logo ,

mais à noite. Convites .especíaís foram, distribuidos
para, os quadros aoctaís das cidades vizinhas.

'

Em 1902 Aulas de InglêS
por Ciramofoné

Já no ano de 1.90� o jornal «Diário da Tarde»,
de Curitiba. .em sua Eldição matutína, já trazia anún
cios de aulas de inglês. que eram ministradas com

utilização de um gramofone equipado com ci:l1ndros.
Havia. inclusive uma fotogralia dQ aparelho, para
que o públiéo conhecesse a novidade. Um desses
gramofones. utilizado naquela época em Curitiba e

talvez o único exemplar que restou, aeaba. de ser

doado ao Museu, Paranaenee e poderá ser visto pelo
público em breve. Hoje" as escolas empregam sofis
ticados aparelhos, que amanhã, também poderão ser

vir como objeto de curiosidade.

'Papanduva
Escreveu: Esmeraldino M., Almeida

'Segund�-Felra Oltimo Dia ....
I

Na próxima segunda-feira, será o último dia
para troca das cédulas de dez cruzeiros carimbas ou

-

não, Is,to de conformidade com edital baíxado pelo
Banco Central do Brasíl, por sua Gerência Circulan
te em Braaílía-Df', no dia 20 de fevereiro do corren

te ano. Portanto" do dia primeiro de julho p.v. as

mencícnadas cédulas de CrI '10.00, carimbadas ou

não, perderão o seu poder-rlíberatõrlo.
(

Por -causa da loteei, 1 mono
e 2 feridos � ,

Um jovem na flor da idade do Interior do es

tado do Paraná. residente numa pequena cidade do
interior, acertou na LOTECA" no último concurso ou

seja no 240. Sabedor da sorte que lhe sorriu o

jovem tratou de vir a Curitiba afim de receber o

justo prêmiO que lhe coube' por sorte (antes não
acertasse)... .ehegando a Curitiba, juntamente com

seu pái e mais' um amigo. foram receber a bolada.
Na alegria incontida do jovem, longe estava seu

pensamento do que .o esperava, quando foi fazer o

cruzamento da rua Augusto Estelfeld. Não eonhecen
do a «Via Expressa» foi fatalmente colhido pelo Rã

pído que destruiu a\ sua nova Variant e lhe roubou
a vida bruscamente. Seu Pai e acompanhante foram
levados ao Hospital. Quanto 'ao jovem já mutilado
foi .retírado do veículo e removido para o Instituto
Médico Legal para autopsia. Eis o reverso da vida.
Ganhou a Loteca e perdeu a vilIa ..... Este colunista,
viu «ín loco» a oéorrência quadro bastante comove
dor. Daí vêm aquele «SLOGAN»: S. você nã� respei
ta li sua própria vida, pelo menos respeite ,li

dos outros..,
'

\

Passarela da Sociedade
J_

bia 29_ do corrente, (amanhã), festejando troca
de idade nova o sr. Pedro Giacomo de Lucca, vice
Preteíto e grande industrial aqui residente, 8.S,
desfruta de sólidas amizades. na sua festiva data
receberá as mais justas" e significativas demonstra
ções de grande aprêço e carinho.

x x x

Festejou niver ontem, dia' 27, o sr.. Jaime
.Sehadeck, iilho do casal sr. Olimpio (Teresa) Scha

, deck, este gerente da filIal da poderosa lirma que
lhe empresta o nome: O jovem aniversariante resid-e
atualmente em Canoinhas, nara onde circularam os

cumprimentos.
-

x 'x x

Dia 06 de julho p.v., minha agenda social re

gistra com prazer a passagem de idade nova da sra.

Eva G. Almeida, esposa deste colunista. Votos de
felicidades, paz e alegl'ia pontificando em alto estilo.

REALIDADE.
UM

.

POR SEMANA:
Quando os castelos se destroem, quan
do nosso mundo onirlco deixa de
existir. uma solução se apresenta:
viver em escala acima dos castelos e

sonhos, procurando a realidade e .a
, lógida, antes de amar e sentir.• (A.r,t.)

Instituto Brasileiro de Florestal
-

DELEGACIA ESTADUAL - DE SANTA CATARINA

E D I �T A l
de 5.000 m�tro!l_ de estéreos de
material de Pínus Elliottii e

5.000 de Araucária engustífolía,
em pé, com casca, da Floresta
Nacional de Três Barras, neste
Estado, aos preços mínimos de
Cr$ ,:)5,00 e Cr$ /60,00,
respectivamente, pGr estéreo e

que serão abatidos e retirados

pela firma vencedora, sem

qualquer/ despesa para o IBDF,
'no prazo de 180 dias.

Os interessados dirigirão as

propostas em envelopes rubri
c(ldos no fecho e contendo a

expressão - PROPOSTAS PARA
COMPRA DE PINHEIROS e

serão abert.os na presença da
Comissão designada e dos inte

ressados, às 14 horu do dia
10 (dez) de julho de, 1975,
obrigando-se o .ganhad.or a re

colher ao IBDF, no at9 da de

elal\ação da proposta vencedora,
30% do vai.or total do desbaste,
decoridos 30 dias mais 30% e o

restante (40%) 60 dias após, per
dendo o direito da Concorrência,
cas!l não sejam obedecidos os

prazos estabelecidos neste Edital.
\.

.

Joinville, 11 de junho de 1975
/

O Delegado Ehtadual do
IBDF em Santa Catarina, torna
público que o Instituto Brasi
leiro de Desenvolvimento Flo
restal, Delegacia Estadual, rece
berá; de acordo com o �presente

Edital, até às 14,00 horas do
dia 10 (dez) de julho de 1975,
à Rua dó Príncipe 0.° 192. em

Joinville, propostas para a ven-
/

da de material lenhoso prove
niente de desbastes florestais

t�o Departamento de Véiculos Usados
de MERHY SELEME' & elA. LTOA., você

encontrará' revisados para

I Marca Ano

'Dodge aarn CouPê 197.3

Dodge Dart «SE» 1972 .

ChevTolet Opala 4 portf! ,1972
Caminhão Mer,cedes- 'nz I1Jl 1968
Caminhão Ford

. �el cftruk 1970
Dodge 1800 Gr, Luxo 1973

-Qoage 1800 oUPê bás�co t97.5

Temo para você, UI1l plano especial d. \

financia ntoó Venha conhecê·,lo.

Y SELEME & elA.
�

LTOA.
"Revendedor Autorizado Chrysler do Brasil S.A.,'

Rua Paula Pereira, 735 - Fones: 365 e 366'1'C.nolnhas Santa, Catarinà Eno.o AO,o Joaquim falco Uriarte letto
Delegado, Estadual

Juízo de Direito da Comarca de
Canoinhas - Santa Catarina

)
,

,

Edital/ Inti'mação
de trinta

Citação
(30) dias

de

com o prazo
, ,

o Dr. JOlé
Comarca de
n'. forma da

Geraldo Batida, Juiz' de Direito da
Canoinha., Eatado de Santa -Catariaa,
Lei. etc.

"

FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que. por este Juizo e íCartório, se preces
sam os autos d@ ,8'Cão Ordinária de Desquite, requerida por
EdUh T�reZIDha 'RauU Nascimento, contra

Antenor do Nascimento" fícando citado o requerido
ANTENOij, DO NASCI�ENTO, residente em lugar incerto e não
sabido para. querendo, contestar .. presente ação, no prazo de

(15) dias, a contar d,a audiência de concílraçâe, designada para o

dia 13 de agosto de 1975, às 10 horas, neste Juizo.
Ficando o citando advertido de que não sendo contestade, a ação,
presumír-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
autor (art. 223 § 1.0 c/c. o art. 285 2,a, parte do C.P.C.&, tudo de

acorde com a petição' e respectivo despacho, a seguir transcritos:
}!:xmo. Sr. Dr. Juiz de Díreíto da Comarca. a) O FATO -

EDITH TEREZINHA HAUFF NASCIMENTO, brasileira, casada,
do la'r, residente em MarcUi.o Dias, neste Municipio e Comeres,
por .seu procurador, infra assinado (íustrumento de mandato
incluso), vem, respeitosamente. à presença de V. Excia., com

,�undamento nos artigos 316, 317 inciso IV e 322 do Código Civil
Brasileiro, e 8l'tigos 282 e seguintes de Processo Civil' e ainda
em consonância com a lei n.'o 968, de 10.12.49. propor a presente
ação ordinária de desquite, contra seu marido, Antenor do Nas
cimento, brastletro, de profíssão e domicilio ignorados, pelos
motivos que passa a expor: 1.0 Que a suplicante, pelo regime
da comunhão de bens, casou-se com Anrenor do Nascimento,
perante o Sr. Juiz de faz, desta cidade. no dia 26 de julho de

1969, conforme consta do termo de casementu D.o 5.204, fls. 289
do livro n ..

o 23 (doc. -junto sob n.,o 1); 2.° Que após o cesemento,
passaram 8 residir em Major Vieira, nestu comarca; 3.° que
desta união existe uma fjlha, de nome Marcia Margarete do

Nescímento, nasctda em" 18 de dezembro de 1969, (doc. junto sob
n.? 2), a qual reside em c'ompaDhia de, 8Ua mãe; 4,0 que o casal

possui um úoico bem imóvel, havido pela requerente por herança de
seu pai, cujo bem será oportunamente descrito e partilhado; 5.·
que, no mês de maío de .970, portanto há 'cinco anos, seu ms

rido abandonou o lar conjugst, sem que, para tanto, houvesse
qualquer motivo justo ou plausível e ,veio ,reli,idir nesta cidade;
onde permaneceu até o mês de jpoho de 1973; quando, então,
'foi residir em lugar incerto e não sabido ,e não mais regressou'
ao lar e' nem se tem noticia dele. b) O DIREITO - Não havendo
motivo nenhum que justifique o 8bandono, isso basta para ser
decretado o desquite, o abandono voluntário do' domicilio
conjugal e prolongado por mais' dê do1s anos contiouos,
constitui infração dos deveres cor.ajugàÍs. O Código

�

Civil, consa-'
grando esses prmcíplos, reeonhece mojívo determinante
do desquite, o abandono voluntário do .lar, durante' dois I

(2) anos contínuos (art. 317, n.? IV). Esse' motivo pressupõe
a um tempo, o âoimo de não voltar ao domícílto conjugal e á
ausência de uma justa causa para assim proceder. O caso

figurado, pois, é de desquite. c) PROVAS • que, para provar O

alegado, a peticionária apresentará no decorrer do processo as

testemunhas que afirmarão os fat.os narrados, assim como, se

necessário, .juntarâ documentos. d) REQUERIMENTO - Nestas
condíções, na conformtdade dQs dispositivos legais citat1os, a,

peticionária,vem requerer 8 V. Exa. se digne ordenar a citação
de ANTENOR DO NASCIMENTO, para responder a(j!l termos
da presente ação ordinária de desquite, pelos motivps aduzidos,
publicendc-se os editais de lei, aflm de, atinai - ser decretado o

mesmo desquite e o Réu condenado nas custas, honorários' de

advogado e demats pronuncísçõee de direito, tudo na forma da
lei e à sua revelís, com audiência' do representante dó Ministé-

I rio Público e Curador de Ausentes. Presta, outrosslm, a reque
rente, para a citação do Réu por Editais, a competente afirmação
do artigo 232 n.? I do Código de Processo Civil. Dá-se à

presente, para os efeitos meramente fiscais, o valor de Cr$
2.000,00 (dois mil cruzeiros). Termós em que, com os documentos
inclusos, P. e E. deferimento. Canoinhas, 22 de maio) de 1975.
(a8�. p.p. Ssulo Carvalho. Despo.cho:- cGite-&e, por edital, o

r'equerido, para contestar o pédido, querendo, nr) prazo de 15
dias a contar da audiência de conciliação, 8 qual design� pafll
ter lugar no dia 13.agosto.1975, às ] O horas. Intime-se. O cita-ndo
fica advertido' que não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão
aceit05, como veFdadeiros, os fatos articulados pela autora.. (art.
223 § 1.0 c/c, o art. 285 2.a parte do C.P.C.) Publique. se. Em 06
de juoho de 1975. (as). José Geraldo Batista - Juiz de Direito.�
Em virtude do que, expedi elite e outros iguais, que serão pubU-

! cado8 � afixados 'na forma da' lei. Dado e passado nesta' cidade
de C&noinhas, Estado de Santa Catarina, 80S �nze (lI) dias d.o
mês de junho de mil, ,novecentolfi e ile�enta e cinco (1975). Eu,
Zaidan E. Selame, Escrivão, o subscrevi. 2

- I

José Geraldo Batista - Juiz de Direito

FOTOCÓPIAS XE.I\OX
Serviço

moderníssima.
:

no escritório de Derby Càrlos
na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa.
'_

Catarina

\ '
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,I Sensacional Concerto dos
,«Canarinnos de 'Petrópolis»

An'o XXIX

�<A ntonio , Wilson

fo cal izan d o» ...

Memorial, quem teie», ..
Verbalmente, e até mesmo por correspondências, vários

leitores querem saber de quem partiu a idéia e quem elaborou o
Memorial Reivindicatório, tão propalado, aqui nesta coluna,
I!'eferente aos problemas da Estrada que passa, pela Xerqueada.
/Gente, não qavia interesse de nenhum dos autores em aparecer
à público como os jdealizadores do refêrido memori'al. No .entsn
to, atendendo as solicitações aí vai os nomes dos autores:
ANTONIO WILSON WIESE e ADHEMAR SCHUMACHER. Por
aí pre�8dos leitores, voces podem entender perfeitamente o

porque de nio divulgarmos a autoria. O que nos interessava e

ainda interessa, é que a Xarqueada receba 08 benefícios p1eitea-
.dos no memorial, pois da forma em que atualmente se encontra,
nenhum morador daquela próspera localidade pode \

viver tran
quilamente. Sem querer nos vangloriar podemos dizer de voz

bem alta, que as nossas pretençõesi foram, ou melhor, estão sen
do atendidas, haja visto que o projeto inicial já está em sua

fase de conclusão atravé" da 6.8 Residência do D.E.R. sediada
em Canoinhas. O Diretor do

� DepartamentO' 'de Estradas I de
Rodagem-D.E.R., trafegou em dia de chuva pela referida estrada,
quando voltava da reunião com o Governador do Estado, na
cidade de Porto União, e verificou que aquela via Dilo oferece
nenhuma condição de tráfego de pedestres e veículos, e imedia
tamente mandou que fosse elaborado .o projeto inioial. Desta
forma, entendemos que a Xarqueada terá o benefício pleiteado
através do Memorial Reivindicatório por nós elaborado, e

apresentado ao Exmo. Governador do Estado, sr. Dr. Antonio
Carlos Konder Rets.

'Arena Jovem _

Em quase todos os municípios do Estado,' estão sendo
organizadas a eARENA JOVEM•. Inclusive, em Canoinhas tal
organização está recebendo um apoiamento maciço, através do
Diretório Mu�icipal da Ar.ena. Nó entanto, isso já não acontece
em Três Barres. Os jovens daqui estão sendo esquecidos. Acho
eu, q�e está na hora de deixar o conservadorismo de lado. O
nome do -prôprío partido nos diz muito: ALIANÇA RENOVADO
RA NACIONAL. Atentem b ..m para a palavra eRENOVADORA •.
Em todos os esses,.. ! _Quando digo esquecidos não se refere ape
nas ao fato de não serem filiados ao partido, e bem pelo con

trário. pois muitos jovens filiaram:"se,' porém deveriam participar
mais ativamente dentro do Diretório, o que lhes é relegado.
,\." , fJ>.

Festa de São João Batista
'Apesar das chu�as que imperaram nos últimos dias,

prejudicando em parte as, festividades, assim mesmo referida
festa obteve' a participação' de muita gente, propiciando desta
forma uma boa renda. Tal renda, deverá ser empregada para a

construção da Sede Paroquial. Logtcamente que será para seu

início, mas desde que seja iniciada �erá continuidade, A Paróquia
de São Jção Batista, na, realidade está necessitando de uma
Sede Paroquial. Muita gente de Canoinhas prestigiou a festa. A
eles, abusando da Iíberdade de -utílízar o nome do Frei Teobaldo,
os n08SOS agradeci�e�tos.

, Uma piada para alegrar um pouco ...
o eoveiro chegou tarde em casa. A mulher dele estava

uma fera. - Isso são horas? - Ah,' meu bem _ falou o

coveiro. Hoje a genté teve de enterrar um grande �tor. - E
dai? - Dai que demorou, basta1nte! Tinha tanta gente, teve
tanto discurso, teve tanto aplauso que o caixão teve que voltar
à cena umas vinte vezes!, '

No dia 2 de julho, nos horários de 16 e 20
horas, tendo como local' a S.B.O" estarão se

apresentando na cidade de CANOINHAS os

eGanatinhos -de Petrópoliu.
'O Coro d�s Meninos Cantarei' de Petrópolis,
conhecido por eCanarinhos de Petrôpolís» é
o pioneiro dos meninos cantores do Brasil.

F'J1ndado por Fui Lelo Blenías, da Ordem
Franciscana, o, grupo se apresentou pela
primeira vez em 15 de agosto de 1942. Em,
1973, por sugestão do Frei Leto Bienias, o

fr�i José Luiz Prim asaumíu a, direção do

grupo, passando a trabalhar conjuntamente
com o Regente-Fundador.

'

Tendo recebido convite para participar do
Congresso Internacional de ePueri Cantare.
(Meninos Cantores) realizado em ,Roma de
27 de dezembro a 1.0 de janeiro do corrente

ano, 08 cCaDerinhos de Petrópolis» repre-,
sentaram o Brasil, levando para o exterior
o nome e a cultura do 'nOSlO país, a riqueza
da alma brasileira, através da música.

I

O, concerto terá a duração de hora e mei'.
a duas horas,' com dois pequenos intervalos.
.Na La parte: música sacra, merecedora de
constar em programa de concerto de gabarito;
na �.8 parte, apr)esenta-se o. coro só, dos
menIDOS, com cantos renescencístas e folclore
brasileiro; na 3.8 parte, novamente o coro'

misto inicia-se com canções do renascimento
. e passa-se (à música fclçlórica brasileira. O
conteúdo bâsíco do programa é polifonia
clássica e folclore estilizado.

Esta' pr,ollloção é dos Cursilhislas de Canoinhas e o

lucro reverlerá em benelícia do Asilo Dr. Holanda
Malluceli e Lar de Jesus.
LOCÀL,: _Sociedade Beneficente 'Operária
DATA: 2 de julho -' quarta·feira
'HOHAHIO: 16 e 20 horas

,
\

Preço do ingresso: crianças e estudantes que porlem
carleira, CrS 3,00 Adultos: Cr$ 5,00 ,

NÃO P'E R C A M!

Vereador
\ ,

.

congratuJa-se
.

Eis a Íntegra dos requerimentos apresentados na Sessão, do dia 18-06-75.
CM/37-ARS • ',co��ÕÕS"'j·bgos�stu.�s re8�-�eqUiPe,

os nossos louvores e

Do Sr. Presiden a Câma- Iizados na cidade de Blumêüau, Q.Ç_��tivps, para que tragam
ra MuniciplIl , .Canoínhes atu8��0 essa ;que 'lhe valeu o C.noiDha'Sj��l!lP�",<�, destacada I

A S t R convite para Integrar a seleção no campo dos esp�r·te.�� da
r a. o .

di t á 'd" lieatatínense que spu ar os ISClp na.
Voto de Jogos Estudantis em. Brasília. At.nciosamente

20/6/1975 Que o vosso. esforço, assim REINALDO CRESTANI
Prendad senhorita; como /aos companheíros de Presidente

Cumpro
.

o dever de vos

informar, que este Poder Le
gislativo Municipal, aprovou
por unâ imidade, requerimento
verbal o sr. Vereador Presi

congratulando. se por
vossa participação destacada,
nos J gos Abertos de Canoi
nhas Jogos Estudantis reali
zados na cidade de Blumenau,
,assim como, pela vossa convo

cação .para integrar a Seleção
Catar nense, que participará do
certa e brasileiro, que se 'efe
tivar em Brasília.

Sej o vosso esforço e dedi
ca'ção, despreendimento e sa

crifíci, exemplo à nossa [u
"rent\) e e, orgulho à todos os

canoín .ensea.
Cor 'almente

EINALDO CRESTANI
Presidente

CM/3S ARS
Do r. Presidente da Câma-

ra Mu icipal
.

Ao ovem Daniel Fernandes
, Vo de Congratulações
20/6/ 975
.Preza O jovem;

. Apraz me comunicar, que
.este � egislativo Municipal,
aprovou 8 iniciativa do Verea
dor Presidente, congratulando
se pela VOS8a brilhante e' .des-:
'tàcada atuação, nOI Jogos
Abertos de Osnoínhes, assim

'R EIN AL,DO CRESTANI
com estudantes

'

esportistas

NOTAS'ESPARSAS
da região norte, de' Mafra a

Porto União.

.

Segundo. informes, poderoso
grupo f!xtrengeiro. em adianta
dos estudos pua a instalação
de uma fábrica de. cimento no

vizinho município 'de Papandu
va. Notícias daB-mais �lviçarei
ras, sem dúvida, também para
toda II regiÁo do planalto.

x x x

Já retornaram da Europa os

caneinhenses d'r. Hilton Rítz
mann e srs. Frederico Kolher
{Filho e Moacyr de Paula e 8ilv&�

x x x

Novamente uma catarlnense,
também de Blumenal, é a Miss!
Brasil, srta. Ingrtd Budag, elei
ta sábado último em' Braaílla,

x x x

Procedente de Pindamanhon
caba, 8P, esteve em nossa cíde-.
de O agricultor Constanti,no Zan,
visitando o seu filho, agrônomo,
dr. José Carlos Ribeiro Zan,
que aqui presta servlçoa no

grupo MASATOMO. Empolgado _

pelo que viu na região) princi-.
palmente no setor agrícole,
preconizou que o progresso do
nosso I município está na agri
cultura, dado a ex�elênçia.' das
terras e sua situação fácil

.

à

mecanização.
x x.x

Viajou a Floriaóópo!is., 5a.
feira última, o Vice-Prefeito,
dr. Paulo Eduardo Rocha Faria.
\

.

,
x' x x

A veneraoda sra, Doa. Luiza
C!lZan:lBjou aniversariou-se do

mingo último, 83 anos. testejado
em Porto União, com ,toda a

\

familia ali reunida..
x x x,

O Empresário Fábio Nabor
Fuck assumirá . segunda feira a

presidência do Rotar)' Clube de
Canoinh�s. substituindo a des
tacada gestão do sr, CUBS
Lourival Ziemann,

x x x

A tEC, Liga Esportiva Canoí
nhense, é, agora, Liga Regíonal,
responsável pelo campeonato

x x x

Também esteve em Florianó
polis tratando de assuntos do

3.o BPM, sedíado em nossa

cidade, o Coronel Edson Corrêa,
Comandante da aludida cerpo-z
ração.

JI: -x IX
Segundo informações recebi-

.

das, "o Deputado Aroldo
Carvalho e Therézio Netto,
Presidente do IRASC, deverão
estar em nosae cidade dia 5
de julho próximo.
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l� Na Promoção de Vendas das
'

LOJAS M ,E R H Y S E L E M 6 " você lU
m compra, o seu ,televisor a cores ou preto 'e pranco" e ganhai de brinde Im
'I: um faqueiro de aço inox.

.

._�_ Iii

:�I;:,! TELEVISORES a cores ou preto e branco': TELEFUtiKEN..-pALIPS - SEMP -

.�.!:.::, «.G,. E�»· - MANCHESTER - ADMIRAL
�,p1 .

. I
'\

Pelo� melhores precosf": nas melhore� condições de pag,amento.

iii . 'Entregamos o seu T�ns(�Íado no local e damos assistencia técnica per�anente. m
�

.

M�· '�ELEME & elA. LTOA. m
:� 'Rua Paula 'NFeG'!:'J735 - Fones 365 e 366 - C�noiDha8 • se FILIAL: Rua Central, 53 - Trê. Barrá.,- se jF�... . .. •..• .•..
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