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-c, o cego morava numa casinha dinzenta e coberta
de taboínhas, à margem da estrada, distante três quilô
metros da vila do Umbú. Seu sitio, embora, pequeno,
possuía as melhores terras e seus' campos ainda 'se
recobriam de valiosos pinheirais. Era circundado pela
-tazende.... de, uDÍ certo Vacaríano rico, que o cobíçava
para Integrá-lo-à sua enorme propriedade.

.

Desde que o recebera 'em herança, ali vivia, o

cego" cinquentão já avançado, em companhia de uma

mulata, sua amásía, e três filhos, meninos ainda. Enquan
to ele fabricava cestos e balaios, ou trançava laços, a

família se dedicava, a pequenas lavouras que, bem ou

mal, permítíam que sobrevivessem.
/

,
Sua . vida, com a, família, ,transcorria. em P.�z.

Aos sábados, montado no velho gateado, rumava para
I o Umbú, levando balaios e cestos, amarrados uns aos

outros, formando .ímenso volume em torno do cavaletro,
dando-lhe estranho aspecto e espantando montarias de
passantes. Era um espetáculo incomum vê-lo percorrer
a estradinha, cercado pela montanhà de suas produções,
os olhos brancos fixos na infinito. )

No Umbú, vendidos aOB bodegueiros os' seus
trabalhos, recebia em troca mercadorias' de que neces

sitava e' algum dinheiro de contado. Tinha" no entanto;
uma, tendência acentuada para o álcool e só não che
gava à embriaguez em virtude do minguado dinheiro "

recebido. Depois de umas bicadas na pinga limpida e

forte, .fomava à casa, confiado DO instinto do velho
animal que o conduzia sem dificuldade.

,

: Foi numa dessas visitas que encontrou na víla
o fazendeiro. O Vacariano puchou conversa, .elogíou
sua arte. e pagou uns tragos: Elog-iar seus trançados
era para o cego' a maior das felicidades e foi com

grande alegria que relatou o fato à mulher, ao retornar.

Desconfiada, ela recomendou que se afastasse do vizinho:
, I

- Cuidado com ele - disse-lhe. - Rico quan-
'do elogia pobre está de artes!

/

,

Mas Vaearíano continuou a procurar o' cego. A
cada novo encontro eram redobrados elogios e maiores
as doses de cach-aça que pagava. O cesteiro, agora,
chegava em casa embriagado e .muítas vezes até caiu
do velho gateado, ficando várias horas deitado na lama
da estrada, debaíxo de chuva gelada ou cobrindo-se
com o pó levantado pelo vento.

'\

,

.

,
O vizinho, entretanto, era o melhor dos amigos.'

Comprava seus produtos, dava-lhe presentes. Conquistou
o sitiante que passou a visitar a vila com frequência.
Transformou-se num beberrão. Pelo Natàl, embriagado,
.eomeçou a cantar e gritar e acabou dormindo na, cadeia.
Mas o Vacariano solicito, muito cedo, conseguiu tirá-lo
do xadrez.

-

Isso de nada serviu. Diariamente estava no Um
bú, nada produzia, embríagado sempre, com o incentivo
.do vi-zinho pagante: '

,
- Ora, dizia-lhe este, o que se leva deste mun-'

do é o que se come e o que se bebe. Mais um trago,
amigo velho! \

Numa bebedeira o cego feriu o bodegueiro. Desta
vez foi recolhido à cadeia da cidade. Como esperava,
(" Vacaríano fo'i vlsítá-Io, mas estava acompanhado de
um cidadão que sobraçava gordo livro de capa negra.
Era a procuração J;>ara contratar advogado e tírá-lo

dali, explicou o fazendeiro.
'

Ansioso pela liberdade, o cego assinou confiante.
Mas os dias passavam e ele- continuava preso. A com

panheira apareceu para contar-lhe, entre soluços, que
o Vacariano lhe dera prazo para desocupar a proprie
dade que havia comprado,' exibindo documentos, todos
conforme a lei. Dias depois o cego foi solto. Seu sitio,
com terras e pinheirais, integrava agora o Iazendão \

do Vacariano.
'

Entregue à miséria e ao álcool, o cesteiro ainda

perambulou algum tempo pela região no velho gateado.
Os filhos se espalharam pelo mundo e a mulata mudou
de mão, foi viver com o .tatpeíro Moisés. ./

O Vacariano continua aumentando a proprie
dade, a mais valiosa do lugar. Todas as manhãs per
corre com os olhos a imensidão de seus campos verde
jantes, onde o gado pasta em calma e as ovelhas balem
com monotonía. É um homem tranqülloe sereno. Todos
que o eonhecem afirmam, que não tem problemas,
econômicos ou de consciência. Numa só voz, entretanto,
reconhece o POVQ, com .ínecntída- admiração, que o

Vacarianó é uma águia nos negócios... '

,
,

'GEISEL
WIL-SON

CASSA

"CAM�·OS
BRASILIA - Com base no Artigo 4.° do Ato Institu

.cional número 5, tendo em vista o Artigo 182 da ConlltitulÇão_ e

após audiência, do Conselho de Sfgurança' Nacional, o presidente
'

Ernesto Geisel resol"teu cas!lar o mandal;o eletivo federal do
senador Wilson de Queiroz Campos; suspendendo-lhe O!l direitos

politicas pelo prazo de dez anos. Foram atingidos tembém com

a suspensão' dos direitos politicas, pelo mesmo período, Romero
do Rego Barros Rocha e Carlos Alberto Menezes Sá.

\ Os atos foram da, revoÍução e oa fato's 'são do aominlo
público e não eomport,am comentários de minha parte, informou
o secretário de impreQsa da

-

Presidência da República, sr.

'Humberto Esmeraldo Barreto.
,-
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,
-,

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
,
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Geisel �á ,nota sobre o acor�n nuclear
O Presidente Geisel divulgou

Dotá redigida de próprio punho,
onde diz que o' acordo nuelesr

assínadc entre o Brasil e Ale�
manha,

'

em Bonn, são de grande
importância para o desenvolvi
mento tecnológíco e indllstrial
do Brasil. ,

,

-

A aplicação da energia atô
mica, para fins pacíficos, possi
bilitará em futuro próximo -

acrescenta o Presidente Geisel
...:., a decisiva consolidação para
.p- progresso nacional que todos

desejamos.
:E a st'guinte ,a nota redigtda

pelo Presidente 'Gei�el:
'

./

cO ,acordo e o protocolo com-

Leneir
K'onder

A

ve

no

bom ,carriinho'
O Senador Lencír Vargal!!

afirmou, na Monroe, que cago
Ia, a situação politica da Arena

começa a melhorar sensivelmen
te a Santa Catarina, porque o

Governador Antonio Carl'os
Konder Reis passou a governar
com o partido. o que é normal
e natural mas que anteriormente
iS80 não ocorria, o que não era

nem normal nem natural>.

Para Lsnoír Vfll:"gas, Konder
Reis Integrando- se como está'

integrado' no partido, não chega
a ser novidade pois ele sempre
foi um elemento politico. Mas
ele não se utiliza dos poderes
de que dispõe para esmagar o

adversário, muito embora nas

Prefeituras do MPB 08 arenis
tas não tenham vez alguma;

Se todos os Governadores de
Elltados, nos termos de reco

mendação do' Presidente da

República, decidirem prestigiar
o partido, entende Lenoir Var

gas que fatalmente o pleito, do
pr6ximo ano irá :refletir essa

realidade dentro das urnas pois
o- que acontecia, num passado
não muito, longínquo era precí-
'samente o contrário: a Arena

,detinha' apenas nominalmente
o Poder, que na maioria dos \

casos era exercido por técnicos,
inteiramente alienados da reali
dade politica brasileira. E na

hora d-a eleição, quem- deveria
enfrenter o advPfsério era '0-
tecnicismo e seus agentes, -e nio
a Arena' que nenhuma ingerên
cia tiDha no Poder.

LenQir Va=-gas estima apenas
que, nos demais Estados da Fe-

. \ '

deração, ocorra o mesmo que'
está ocorrendo em Santa Cata
rina, onde o Deputado passou
a ter importâDcia politica e o

Presidente do' Diretório se in
cumbe de zelar pelo I;'elacion�
mt.nto da liPáqUina governa
mental com a comunidade, sem

que isso implique concessões
ao negativismo.

lízsr a energia nuclear n8S suas

múltiplas aplicações de natureza
pacífica, em larga escala e em

condições econômicas e, aseím,
Influírão decisivamente para o

progresso nacional que todos
desejamou.

plementarea que acabam, de ser

, assinados em Bonn, são de gra,n
de importância para o desen
volvimento tecnológico e indus
trial do Brasil.

Eles nos dão a .possíbílídsde
de, em um futur,o próximo, uti-'

.... '

Wunderlié:h,
, /'

escreve PreFeito
Como já anuncíemos, o Pastor João _ WURderlich, quando

de suA partida\ à Europa, 'mais precisamente à Alemanha. manteve
contato com' o sr. Prefeito Municipal, oferecendo seus préstimos
para divulgação no nosso município:' no velho mundo. Nesse
sentídb, levou farta propaganda de nossa comuna, feitas através
de jornais' e revistas, levando também os incentivos oferecidos
pelo município à implantação de novos complexos industri,is. ,

Agora, após mais de um mês, 'enviou cerrespondêacíe ao sr.
I.Alfredo de Oliveira Garcindo, dando conta de sua missão e os

vários contatos mantidos com empreeártos alemães e organizações
do comércio com o exterior. A seguir, cópia da correspondência
de seus contatos:

'

«Joao Wunderllch - Pf.rrer
zur Zeit in L A H R\ ..-- Schwarzweld 7630

Stefallienstresse, 36

An
Gesellschaft für AuBenhandehinfõrmation mbH
5 - KOLN \. 1
Blaubach 13

.

Sehr geehrte Herren

Da ich als brasilianlscher Pfarrer z,Z in Deutschland
auf Urlaub bin und erbeten wurde von de PERFEITURA MU
NICIPAL DE CANOINHAS (Lendkretss CANOINHAS in Staate
San,. Catarina � Brasilien) in Deutschland AngebQte zumachen
für eventuelle Instalationen von deutschen Frrmen in díesen

. Landkreís, so wende ích mich an Ihre Gesellschaft, um darum
zu bitten, wenn die Moegli�hkeit gegeben íst, von diesem
Angebot gebrauch zu machen., )

Der Landkreía CANOINHAS ser reích am Hoiz alIe
Arten bietet sn: Steuerfreiheit auf elnige Jahre, kostenloses
Beuland Kredíte und andare Vereinbarungen die getroffen
werden koennten.

Fala ínteressenten da, wãaren, bitte an folgend
Ad'resl!! sích yu' wenden:

'limo. Sr.
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE 'CANOINHAS
89460 - Canoinhas - Santa Catarina - Brasil

-,

Mit freundlíchen -Grüssen

Ambci: Verschidenes Joao Wunderlich » Ptarrer»

DlCESC • Companhia de Divuluaç�o e Comunicação ,do Eslado de Sanla Calarina

ERUSC� 'e EMCATER traba-
lhando

I ,

do
juntas
Colono'

em benefício
, \,

Catarinense
Fpolis, 05/06/75 � O diretor presidente da' EletlUicação Rural

de Sant8 Catarina S.A. - ERUSC, engenheiro
agrônomo A.rnaldo Schmitt Júnior e !l presidente da EMCATER -

ex-Acarec, engenheiro agrônomo Nelton Souza estiveram reuni
dos ontem tratando de assuntàs ligados aos dois órg�os.

. Na ocaaião, ficaram estabelecidas 8S primeiras bases para
integração lias trab'alhos das duas empresa., sendo que 8 EM
CATER deverá pa�ticip,ar amplaD;lente dos trabalhos de 'el'.!trifi-.
caç'ão rural através d,. utilizição �e todo o seU corpo de exten-,
sionistas rurais, que acrescentarãô· ao seu trabalho normal junto
ao colono catarinense noções de uso e aproveitamento ,da energia
que passarão à desfrutar durante o atual Governo.
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CORREIO '00 NORTE

Cooperativa Agropecuária
de Canoinhas"

Assembléia

,EDITAL' DE
Geral Extraordinãri

CONVOCAÇI}'O '

De
.

acordo com os' Estatuto!l Sociais, piro convocados 09
senhores associados da Cooperativa Agropecu�ia de Csnoinh8s Ltda.,
em pleno gozo d,e seus direitos associais, �gra, a Assembléia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia#�L de julho de 1975, no

. Grupo Escolar João José de Sou ,(I Cabral, .nesta cidade dé
CaÍloinhas (SC�, às 7 horas em PRI EIRA CONVOCAÇÃO com o

mínimo de 2/3 de seus 8ssociad , às 8 horas em SEGUNDA
CONVOGAÇÃO com' o minim a metade emaill UIU de seus

associado,s, às 9 horas em TER·' IRA, E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO
com a presença de no wm mo 10 associados, 00 ,qual havendo
número legal, lerá discllt�d't" a s�guinte. .

.

. 'g� D E M DO' D I A:

BD - locorporsçã (à Coope�Dorte
b' - Intl'lrvenç , pelo Órgão Normativo Federal (INCRA)
c) - ConstituO o de uma comissão mistà parê levantamento da atuecão

/' I
.

'

d) ;_ Decid' ./sobre uma doação de terra ao Sindicato

e) - A

bléià
Plira ef�ito de cálculo de quorum para. instalação da Assem-

ata Cooperativs tem 495 esseciedoe, 1
I I

'Canoinhas, 24 de, junho de 1975.

MOISES DAMASO Presidente
,.

IMPRESSOS EM GERAL
Serviço' rápido e

�em uma ou mail côrel)

perfeito

IMPRESSORA VERDEOURO LTDA.
I

Prefeitura Municipal
E,DITAL D ..

Alfredo de Oliveira Garcindo, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz saber a
todos a quem interessar possa' que, a partir de 1.0 de
julho de 1975, as tabelas de preços pára serviços de
Terraplenagem, Destoca e 'Fornecimento de Materiais,
prestados por, esta Prefeitura, serão as seguintes:
,\

. ,

Tabela de preços para Terraplenagem
Trator Fiat AD-14 - p/hora Cr' 140,00
'l'rator Fíat Komatsu p/hora » 105,00'
Trator Malves - prhora » 105,00
Patrolas - Rolo Compressor - p/hora »95,00
Pá - Carregadeira - p/hora ,» '95,60
Betro-Becavadeíra - p/horá » 150,00
'I'ombeíras ..' p.hora » 80,00
Niagens de Terra, - por viagem » 40,

OBS: Os tratores utilizados em serviços de d
mento, será cobrado Cr' 95,00 a h

05.07.1975

'Canoinhas·
03/75
de

Tabela 'de preços para forneciínento de materiais
Tubos: • O,20m. de diam. por peça Cr$ 22,88
». 0,30 m. » » » 34,20
» 0,50 m. » " 7t,60
» 0,80 m. » » 173,50
» 1,00 m, » »

: 305,50
» ,1,50 m. » 395,20

Lajotas tipo passeio or peça » 2,60
Grelhas - por p; " »36.4Q �

Bríta > pi tt'ó cúbico posto na obra » 97,00
Canoinhas, 30 de junho de 1975
Alfredo de Oliveira Garcindo

Prefeito Munjcipal
.

Este Edital foi registrado e publícado no Departamen
to Administrativo, na data supra.

José Bonifácio Furtado I

Diretor de Administraçãe
.,

EDITAL )

Alfredo de Oliveira' Gal' ndo,
\refeitl> MunicipáI de C� Linhas,
Estado de Santa Catari '

, no uso
de suas atribuições, Ia aber:

Ai

Para conheeímentr úblíco que de
eontormídade co

..
o Decreto' n,"

22/75 de 26/05 e ,/ díta! de 26/05/75, ,

ínscreverem-sgs s abaixo relaciona
dos, para o, rgo' de secretário da
Junta de A' tamento Mi1itar (J.A.M.).

'"
.

,

/.
. Requerimento

1. Rog' A. Purlado Uugem 8""-2,/06

Pr

2. Luiz C. Reiner.
3. Pedr" Ivo Nunes
4. Carlos R. Schidolski
5. Hilário Rudey
6. 'Zilda ·uiílschbach
,. Alvina de, A. Teixeira
8. Sonia �.C.P. Scopel
,9.:Rosely Schreinér
10. Nilda V. Schrimer

885-30/06 Imóveis Rurais (INCRA)
:890-30/06 1. Alfredo M. Franco Requerimento
89, ..30/06

8�6-18/6 "

853-24/06 Oanoínhas, m. de julho de 1975
888-3Ó/06 (as) Alfredo de Oliveira Garcindo

889-30/08 \ Prefeito Municipal
I

88,-30/06 Este Edital foi registrado e publí-
893-30/06 eado 'no Departamento Administra-

894-30/06 tivo na data supra.
As José Bonifácio Furtado

Diretor de AdministraçãoE para o cargo de Oadestradcr de
-

. ,Valorize' o que

eltura 'Municipa
seu, prestigiando a

,1

/

Característic s 'avança
das, . excepciona robustez e '

grande econon Ia operacio
nal são fatore que garantem,
ao MF. 55 um

'

superior
desempenh durante longos
anos.

, Ai a mais, a sua quali ..
dad e Màssey Ferguson.

,

Venhâ ver o MF 55 X em
nossa revenda. Aqui você Em
contrará mecãnlcos treinados
pela fábrica, peças genuínas
MF e um atendimento à altura
do produto que você está ad.. ,

quirindo.

* Massey-Ferguson do Brasil S.A.

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

Indústria Ltda.Comércio
'1JUQ Caetano Costa, 1122 - Fon'e 1 7 8

'CaiXa P'astal, 26.3 '0- 'C'çznoin(jas - se

A(Ordo Nudear já\ é' realidade,
Finalmente depois de
minuciosos eatudos e

debates, foi assinado
o controvertido' tra
tado de,ajudanuclear
com O'

.

Governo da
Alemanha Ocidental.
Mesmo a reunião dos
seis países desenvol
vidos realízados em

Londres, 'Dara o de,"
bate de' assuntos
nucleares, não modí-

'

Iíeou o acordo firma
do entre o Brasil e
o Governo da Alema- Escreveu:
nha Ocidental. O Mi- Esmeraldino M. Almeida H'�s(l·m'entonistro dasl . Relações .' ....

Exteriores do Brasil, Antonio Azeredo da SUveira Encontra-se, em festas' o lar do casal' sr.
e .o Ministro Hans Dietrich Genseher da Alema-
nha Ocidental realizaram o acordo nuclear que foi

Fernando (Hermelínda) Reusíng, com o nascí-

acontecimento de comentário mundial. Fato
mento dé um robusto menino que na Pia Batís- J

. ,mal receberá o nome de Luiz Fernando. A,
de euforia para todos nós brasileiros, isto eoníír- delívrance. deu-se na Matérnidade de Rio Negro,mado pelo próprio Presidente Ernesto Geisel' dia 20 do mês de junho' p.p.. A coluna felicita
que assim se expressou: «O acordo complemen-,

I
o casal pelo festivo evento.

tar. sobre a Energia Nuclear é' de grande
interesse para o progresso do País e é, o que
nós queremos».

'

NOT.ICIAS de

I Visl,tantes Ilustres
Em visita a familiares e amigos, estiveratn

em Papanduva onde se domoraram ,por 'alguns
dias, o jovem sr. Arno Reckziegel e exma. sra.

,
"

(ursmo em (açador
Encontra-se em Caçador um grupo de

pessoas integrantes do cursilío de Papanduva.
Lá receberão orientação segura e atuante sobre'
o palpitante e oportuno estudo que tão relevan
tes e proveitosos .beneíícíos vêm apresentande

,

a nossa religião Cri.stã. O n�mer� de integ.ra�
tes está aumentando \ gradatívamente tudo índí
cando de que, em curto espaço de 'tempo,
Papanduva contará com uma equipe a altura de

divulgar os sábios e benéficos ensinamentos
deixados pelo nosso Salvador. Cristo Todo
Poderoso. 'Justamente hoje em dia, quando o

mundo convulsionado e incerto nos dá a im
pressão de futuro sóbrio, o caminho certo é'
positivamente este, «Com Cristo estendemos as

mãos, as mãos que DOS procuram».
.

Konder Reis vem ai... '-

o Governador de Santa Catarina ex-Sena
dor Antonio' Carlos Konder Reis, deverá visitar

. Papanduva no final do corrente mês, é desejo
do Governador visitar nosso município ocasião
que .percorrera. o interior inclusive a estrada
que, liga'a sede a Craveiro, Nova�Cultur8, etc.
�erá uma prova insefismável de que o Gover- ,

nador não esquec� nosso inunhdpio o qual tem
sido' olhado com carinho e desvelo pelo Gover
nador de todos os Catilrinenses. Certeza temos

que. durante sua. visita em. Papanduva reais
benefícios receberá o muniéípio. Portanto, vamos
se preparar para recepcionar o ilustre homem
público, o grande amigo de Papanduva que
breve,mente estará entre nós.

)

PAPAND'UVA
Cacilda, ele Diretor-Gerente do majestoso hotel
ltajuba com praia própria. O dístínto Senhor já
residiu entre, nós -quando administrava o Bes
taurant e Montél «Matinhos». O colunista; agra
dece a gentileza da visita, almejando feliz
estada entre nós. Atualmente reside em Barra-
Velha, BR-tOl Km 89.

' -

Resultado da Festa do G.E A.V.C.
\

.' .
.

o Resultado da festa Junina do Grupo
Escolár Alinor Vieira Côrte e Eséola Básica,

"foi compensador e a comunídade cólaborou
para que tal resultado fosse atingido. O resul
tado foi de Cr$ 10.530,00 o que bem justifica a

participação de todos. f Aqui vai os agradeci
.mentos dos patrocinadores da festa.

I

Passarela da Sociedade'
Dia 7, do corrente festejando idado nova

o sr, João Reusíng, do auto comércio Pecuaris
ta, aqui residente. No festivo dia de seu niver
receberá seus amigos e .parentes para Agape
na sua residência.

Na mesma data comemorando passagem
de idade nova a Senhora Hermelinda, virtuosa
esposa do sr, Fernando Reusing, ela dedicada
Professora local.'

.

, Dia, 8 do, fluente nossa agenda social
registra a passagem de niver do sr. Nivaldo M.
de Almeida, Diretor Presidente da «Serraria
Ind. Brasileira».

Sra. EDITH G. SCHADECK, dia 9 deste
estará completando mais um ano de sua' pres
tativa existência a distiota dama Sra. Edith
Schadeek, estremosa .esposa do Sr. João F.
Schadeck, Diretor-Gerente do Grupo Schadeck.

Também na mesma data, Iestejando idade
nova o Sr. Olímpío. Raulíno

.

Schadeek, gerente
da filial do poderosc-grupe Sehadeok na cidade
de Canoínhas. Muitos serão os cumprimentos e

felicitações que receberá o aniversariante que
é particular amigo deste colunista. (

Dia 10 do corrente quem estará receben- .

do 'felicitações é a garota Marilene, filha do'
Professor Carlos Kovalski. Cumprimentos mil
para a elegante ani,versariante.

ARISTC)CLÉIA CARDOSO. bia 12 do 'an
dante completando mais um aninho de exist,ên
cia a.linda garotinha Aristocléia, filha dó easal
Olimpio (Hü1da) Cardoso, ele auto func�onário
da Nodafi. (Curitiba). _

'

UM POR SEMANA./ '

INSIGNIFICANTE. ,Se o que t�n8 te pare�e
insignificante então mesmo que, possuas o

mundo, ainda se sentirás ,um �i8erável. (Sêneca)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



«LQurival Champoski com »EliBab.eth
V08sgrau», brasileiro, solteiros; ele
operário, nascido e Fartura di
distrito aos II de [un o de 1951, do
miciliado e' residente em Cascavel-

Entramos em [ulho, mês de férias escolares e acho que os
Pr. filho de Miguel Di iz Fernandes
e de Maria Champos I Fernandes;

clubes deveriam dar um...esticada .. em suas programações ela do lar, nascida em aula Pereira
para não decepcionar aqueles que costumam nos visitar di eomarca aOB 17 de alo de 1958,
sta 'po a domiciliada e reslden em Farturane e

,

'c •

dI distrito, filha de J ao Vossgrau'
Festa para o Grêmio e de Ines Stolsrskl 'VI ssgrau. ,

A Comissão de Esportes, programou para o dia 12 «Estanislau Lefchak» com «Lucia'
de julho, 'sábado que vem, um. homenagem ao ,Grêmio XV Alves Mendes», brasil lros, solteiros,
de Julho, fazendo' realizar nos amplos salões da S. B. O, domiciliados e resld' tes nesta ci

dade; ele operário; n scído em São
uma grande noite dançante ao som de The Snakes da Sebastião dos Ferreir s dI comarca
cidade de lrati. O Orémi» testeia 14 primaoeras neste ,!no. aos 03 de ab,rU de 1948, filho de

.: José Leíchak e de rancisca Lef-
VOVÔ Adibe chak; ela do lar, nasc da em Canoi-

O
A

'Ad'b (K t )' 5 k
.

d nhas aos 15, do nove bro de 1958.
vovo e VOVO z e, a e a r sorrm o com a

, .Iílha de João Alves Mendes e de
. chegada do netinho" André Sakr de Oliveira. Ele filho do Verônica Kluscovski endes.'
casal Antonio (Suzete) de Oliveira. O jovem casal reside
na capital pa,an,.ense. Parabéns.

Qg�g���������������Q�gQgQQQQQ�Q��QQQ�QQ�QQQQ�QQQ�QQQ�Q�ggg��gQ��
m O OFERTA' ESPECIAL' SOMENTE ,NO ,ME5' -DE JULHO

'

m
lI"riJ E i:ft

ãe N 9=l.quecedores a gás CJogos de 9órmica Çfogões a gás e a lenna m
� � J;>EHEt:í�R' - CdM. DE- ELETRO OS LJDA. m
� R

,

RUA V1DAL RAMOS 906 -'. rONE 1�5 - CAN01NH�S' , �
�����Ba��a���a�5Da������a�������aB����a�����nn��������6a�����aa�

ANOTAÇOES por Ivleuncto

,

o destaque
Esta semana o destaque, é
Eloá Raquel l'uck. Ela filha

r

do casal Galdino (Elona), ,

Fuck, Elo�á cursa na Univer

sidade Federal do Paraná o

2,0 ano de Bioquímica. Nes

tas férias o elegante broto

põntificará na mate cap.

Iarroc.6eski &: Koc{j,
'

Convidando para o enlace matrimonial dI' seus filhos
Dulcemar e And,.é,' as tamilies Vva. Julia Iarrocheski e

De/fino (Isaura) Koch, quI acontecerá dia 12 de julho na

Matriz Cristo Rei.,"
'

� ,

�apidin{jas
* Patota jovem estudante fora da dt», pontificaudo na

mate, num reencontro de téeias do més de julho. Brutus,
Clércio, Carvalho,' Capucete, entre outros, mil programas
para matar o tédio. Entre alguns - caçadas.

* Waltrick, setrendo pressão da turma para sua despedi
da de solteiro. Aliás O W altrick, mais conhecido como

velho, está p,eparando-se para entra, no ,01 dos homens
sérios, sábado dia 12 será o grande acontecimento.

, '

* Hoje na boite do Canoiuhense, mais um encontro [ooem,
promoção do 2.° an� de Administração da FunPloc.,

* Carlos Bento de Oliveira Lopes e Tereza Alves Pereira,
irão contrair matrimônio dia 12 na Matriz Cristo Rei.

* Sueli Bertão, EZequiel bueno, candidatos a vereador
nas p,óximas eleições, pela Arena Jovem. Pela velha

, outros jovens v'!o concorrer.

*
....

Será a maio}' res,ta de todos ,os tempos. pia 13 em

frente ao Hospital a maior tasta da, Regtao Norte.

Atrações como ap,esenlacão do,Grupo Falclórico Alpino
Germânico e a, grande participação da Banda Wiegando
Olsen.

* Sucesso, a apresentação em nossa cidade do Coral
dos Meninos de Petrópolis.'

* Zeninho e Ma/ude, um jovem" par de dest.que nas

_ 'Promoções elegantes da City. Outro é Luizinho e Claric8-
Ele em altas fugtdas para o Salseiro, residência dos pais
da simpática Claricê, Freibergero

* Pessoal da Rigesl!, Florestal, odf!tando um dife,ente
hobi, Carango Aéreo. Nestor e a,f(lzgos, pegando ca�ona

de (wião até Curitiba, sendo o regresso de RlJumdas.
Emp,.esas estão tendo prejuízo, pois os, ditos, tremem

t�to que chega a soltar a luzi/agem do avião.
,

'

,

* Para terminar transfiro ti facão da semana anterio, do
,Maneco paf'o o Mário Kuroli, que em papos com amigos,

vangloriando-se de nuvens de perdizes que chegam a causar

eclipse solar em ceda região canoinhense. Histórias de

caçadores.
'

,
'

/'

Registr.o Civi I

EDI AIS,
Nereida, Cherem
Begistro Civil do M
ohas, Estado de Santa Catarina,
faz spber que pr tendem easar:

"

«José' VÍ808ki,. eom « rci Castilho»
bràsUeiros, solteiros, miciliados e

residentes nésta cídade ele operário,
nascido em Itatiba d �ul-R8. aos
27 de dezembro rIa 948, filho de
João Visoski, faleeid e de Joana
Stachaki; ela operãrí nascida em
Caúna·Porto Uníão » C aos 4 de
novembro de 1948, filh de Florencío
Castilho e de Umbe na Carneiro
Castilho.

«Pedro dos SaDtos" co «Deomédes
de Lourdes Mangoe», b astleíros, sol,
teiros, residentes e domiciliados
nesta cidade; ele mec níco, nascido
em 'I'ímbosínho-Poço Preto • se.,
aOB fi de agosto de 9<&7, filho de
Benjamim Ferreira do Santos e de
Julia Josefa dos S ntos, taíeoída;
ela do lar, nascida m distrito de
Poço Pretro, comarc de P. União
SC, aos 30 de janelr de 1958, filha
de Augusto Maligue, falecido e de
Oltmpía Lopes Man ue.

-

«Luis'Fernandes Mir Dda» com «CoD
eleição Ferreira», b sileiros, soltei
ros, residentes e do Ietlíados nesta

'

cidade; ele operá lo nascido em
Oanoínhas aos 9 e setembro de
1953, filho de Da i Miranda e de
Maria Rosa de Oli eira; ela do lar,
nascida em Monte astelo - SC aos
14' de dezembro e J942, filha de
Marcos ,Ferreira e de Virgínia
Gomes; falecidos. '

Donaldo Relele» m «'['!fair Veig!l»
brasileiros, soltelr s, domiciliados e
residentes nesta cí ade; ele operário,
nascido em Gan lilhas aos 14 de
novembro de 1954 filho de Otto Ree
se (e de ,Sofia Fr gel Reese; ela do
lar. nascida em io Claro - Major
Vieira - 80 aos de março de 1947,
filha de Joaqui Veiga e de Ána
Bueno de Sique a.

«'1rvino Fürst» 'com ..Seb�Btiana de
Fátima Madeir ,brlitllileirO's, soltei
ros, domicUiad,' s e residentes neste
distrito; ele perário, nascido em
Três Barras SC aos 15 de abril
de 1955, filho e Osvaldo Fiirst e de
Maria Rosa 'rst; ela do 'lar, nasci
da em Lage o-São MateuB do Sul
Pr-. aos 11 -de etembro de 1955, filha
de Maria do osario Madeira.

'

«Carlos Tho as da Silva» com ..lIaria
Locia de Sou », brasileiros, solteiros,
residentes e domiciliados neste dis
trito: ele ,I vrador, nascida em
Sereia di di trito 1I0S 8 de agosto

, de 1953, filho de Rodolfo Thomas da
Silva e de nlta Dreher da Silva;
ela do lar, n scid� em Taunay di
município ao 1 de novembro de
de 19M, Iilh de João Pereira de
Souza e de arla 'Schepanskl de
Souza.

«Osvaldo Sehie l» com «Luci Griten8»,
brasileiros, s Iteiros, I

residentes e
domiciliados neste município; ele

'

lavrador, nas Ido em Imbuia di mu
nicípio aos 06 de julho de 1944, filho
,de João Sc essi e de Konegunda
Wiginheski; e a do lar, nascida em

R.o Bonito di município aos 20 de
julho de 1946,_lllha de Lucas Gritem;
e de Maria Dreher Gritens. •

Canolnhas, 02 de julho de 1975

Nereida C. Côrte
Oficial do Registro Civil

Associação Comercial e Industrial de Ca�lOinhas,

-
-

-
-

Ficam convidados, os senhores Contadores do
Município e localidades vizinhas a partici a euní
ão que será realizada na sede d ociação Comercial
e Industrial de Canoínhas i' à travo 15 de Novembro,
196, às 20 horas do 10/07/75, quando serão debati
dos assuntos ati es ao setor contabilidade, se fazendo

asião -o .sr. Osvaldo Thaís, DO. Inspetor
- 6.a Região - Porto União.

Canoinhas, 01 de julho de 1975

as PEDRO MERHY _ SELEME Presidente

Prefeiturà Mu�icipal de Papandu�a
Edital d� Concorrência, Pública N. 01/75

ALOISIO PAR.TALA, Prefeito Municipal de Papanduva, Estado
de Santa Catarina, nos termos do artigo 107, da Lei n. 1.084 Leí Orgânica
dos Municípios), de 17 de setembro de 1970, combinado' a Lei n. 310
de 03/02/71 (Lei J4unlcipal), torna püblíeo que fará reaU no dia 21 (vinte
e um) de julho de 197ó, às 14 (quatorze) horas, a co rrência pública do
seguinte:

�

Objeto da Coneorrência Gblica
1. A concorrência pública de que tra

'

prese'lite edital, destina
se à EXPLORAÇÃO '-DE TRANSPORTE CO TIVO RURAL, estritamente
Municipal, interligando as localidades de 110 João do' Mirador, Nova
Oultura, Lageado dos Grein, 'Gramados, RiQ da Pratinha, Pinhal, Guarani,
Rodeiozinho, Rio da Ponte, Palmito e ifi'loresta à sede do Município
(Papenduva].

'

2. ' As propostas deverão ser: presentadas em duas vias na Tesou
raria Municipal, onde-será paga a xa de Expediente, e deverão conter
obi'lgatoriamente o seguinte:
a) - prova de Identidade moral/ écnica e financeira;
b) � prova de quitação com a

;

Fazendaa Federar, Estadual e Municipal;
c) _;, tratando-se de, pessoa jn" í:lic�, prova de sua constituição legal;
d) - Informações sobre o c, A Ital a ser empregado;

,

e) - plano de tatifas com�"Inerários e com justificativa;
f) - número de veículos, serem postos em circulação e sua descrição;
g) - número de Viage�!.i por dia ou por semana;

,

h) - a entrega da prq osta deverá ser lelta em envelope lacrado, rubri-
cado no fecho, contendo em lugar bem visível os dizeres:

EDITAL , CONCORR�NOIA PÚBLICA N. 01/75.
, ,

Infor açõe\s Relativas a Concorrência
ormações relativas a presente Ooneorrêneía Pública,
elos funcionários municipais na sede da Prefeitura Muni
em horário de expediente.
Da Abertura dás P ..opostas _

s propostas serão abertas no dia 21 de julho de 1975, às 14
binete do Sr. Prefeito Municipal. devendo as mesmas serem
pelos presentes.

'

Do Julgamento das Propostas
O julgamento das propostas será feito por eomíssão previa

designada pela Chefia do E.xecutivo Municipal, reservado o direito
Prefeito MuniCipal de aceitar ou rejeit&r parcíalmente ou totalmente

as opostas apresentadas, desde que as mesmas não correspondam ao

que receitua o presente edital e ao. interesses do município.
'

Prefeitura Municipal de Papanduva, 30 de junh� de ,1975
ALOISIO PARTALA Pl'efeitQ Municipal

hlo Departamento, de Veiculos Usados
de, MERHY SELEME' & elA. LTOA., você

\

encontrará revisados par�

'I
prQnta

Metcll Ano
Chevrolet OPala 6 ciltndros 4 port de luxo 1972

, I'

Che:prolet Opala 4 cilindros 4, pa tas de lrlxo 1969

FQrd Pick-Up F�75 4x4 , 1972

,Dodge Gran CouPê 1973

Dodge 1.800 de luxo 1974

Dodgé 1.800 1973
,

,Témos para voc·, um plano especial d.

;;;�;;:;ynt;�M�o;��i�. LTOA.
,

Revende��riz�do Chrysler 'do Brasil S.A.
,

Rua Paula Pe..elra, 735 - Fones: 365 e 3661CanolD'has \

,-, S�nta Catarina
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CORREIO DO NORTE 05.07.1975

Juízo de, Direito da Comarca de
Canoinhas - Santa Catarina

Edital de Intimação
"

com o' prazo de
e Citação
(30) dias

O, Dr. Joa_é Geraldo Bat ta, juiz de Direito da
Comarca de-Canoinhal, E ado de Santa Catarina,
Da forma da Lei. etc.

'

FAZ -SABER aos que o pres nte Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que. por este Ju 2':0 e Cartório, se proces
sam os autos de ação Ordinária de Desquite, requerida por
EdUh Terezlnha Hauft N s/cimento" contra
Antenor do'Nascimento" fic ndo citado o requerido
ANTENOR DO NASCIMENTO, rellidente em lugar incerto e não

sabido. para, querendo, contestar a pre ente ação, no prazo de
(15) dias, a contar da audiência de concílí cão, designada para o

dia 13 d� agosto de '1975, às 10 horas; neste Juízo.
Ficando o citando advertido de que não ndo eontestada a ação,
presumír-se-ão aceitos como ver.dadeiros

'i'.
fatos articulados pe lo

autor (art. 223 § 1.0 c/c. o art. 285 '2.a pa' te do �.p.e.D, tudo de
acordo com a petição e respectivo despac o, a seguir transcrttos:
Exmo. Sr. Dr, Juiz Ide Direito-da Com: rcs. a) O FATO -

EDITH TEREZINHA HAUFF' NASCIME ,TO, brasileira, casade,
do lar, residente em MarcUio Dias, neste Mu'nic1.pio e Comeres,
por seu procurador,. infr. assinado (il)s· rumento de mandato I

incluso). vem, respeitosamente. à prese: ,a de V. Excia., com'
fundamento. nos artigo� 316, 317 inciso I

'

e 32,2 do Código Civil
, Brasileiro, e artigos 28,2 e seguintes de, rocesso Civil e ainda

em consonância com a lei n.? 968, de 10.r, .49. propor a presente
acão ordínárts de desquite, contra seu ma ido, Antenor do Nas
cimento, brasíletro, de profissão e domi Ilío ignorados. pelos
motivos que passa 'a expor:

- 1.0 Que a s plicante, pelo regimé
da eomuohão de bens, 'casou-se com A� tenor do Naseimento,
perante o Sr. Juiz de Paz, desta cidade,' o dia 26' de julho de

1969, conforme consta do termo .de casam tu 0.0 5.204, fls. 289
do livro .n.? 23 (doe, junto sob n.o- 1); 2.0� Que após o cesamento,
passaram a residir em Major' Vieirfl, n, ato comeres: 3,.° que
_desta uníão f'xi8t�, uma filha, -de nome Marcia Margareté do
Nascimento, nascida em 18 de dezembro d 1969; (doc. junto sob
0.° '2), a qual reside em companhia de SUB mãe; 4,0 que o casal
possui um único bem imóvel, havido pela re u�rente por herança de
seu pai, cujo bem s.eré oportunamente des�rit� e partilhado; , 5.°
que, no mês de mala de 1970, portanto Hã ,ClDCO anos, seu ma

rido abandonou o lar conjugal, sem qui. para tanjo, houvesse
qualquer motivo justo ou plausível e ve�:p _

residir nesta cidade;
onde permaneceu até o mês de junho

dt1973;
quando, então,

foi residir, em lugar Incerto e não sabidO,: e não

ma,
is regressou

ao lar e nem se tem noticia dele. b) O DI EITO - Não havendo
motivo' nenhum que justifique lo aba[)dd' o, isso' basta para ser
'decretado o desquite, o abandono vali ntá�io do domicilio
coniugal e prolongado por mais de

tt'
0.18 anos contínuos,

constituj infração dos deveres cor..jugais. ,', Código Civil, consa

grando esses principios, reconhec� ,: ativo determinante
do desquite, o abandono voluntério I;{o lar, durante dois
(2) anos contínuos (art. 317, n.o IV). Esse motivo prE'ssupõe'
a um tempo, o ânimo de não voltar- ao:4<1omicilia conjugal e a

ausência de uma justa causa para/ a��im proceder., O caso

figu'r�do, }!>ois, é de desquite. c) PROV

Af,'
- qUé� para provar o

alegado, a peticionária apresentará no correr do procuso as

testemunhas' que �firin8r�0 os fát'os Dar,',:ados, assim, como, se

ne,cessério, juntàré documentos. d) REQPERIMENTO - Nestas
condições, na co rifQrm, idade dos

diSPOS.,'f.<
ivos legais cital1os, a

peticionéria vem requerer a V. Exa. se dr ne ordenar a citação
de ANTENOR DO' NASCIMENTO, parai responder a e,!!! termos
da presente ação ordíllári& de desquite,

P..,"
los motivos aduzidos,

publicando.se os editais de lei. afim de,: fiDal ser decretado o

mesmo desquite e o Réu condeoádo n� custas, honorérios de

advogado e demaÍ!

pronunciaçõ@sde,dif,'ito,tudonaformadalei e à eua revelic, com audiência do re, resentante do Ministé
rio Público e Ctirador de Ausentes. Pr�, ta, outrossim, a reque-" /.,.
rente, para a citaçã9 do Réu por Editai a competen.te afirmação
do artigo 232 n.O I do Código de /:frocesso Civil'. Dá-se à

presente, para os efeitos' meramente' i" iscais,' O valor de Cr$
2.000,00 (dois mil cruzeiros). Termos e� que, com os documento!;
inclusos, P. e E. deferimento. Canoinha' '2� de maio de 1975.,
(as�. p.p" Saulo Carvalho. Despl'-ch I'"� - «tite-I>p, por edital, o

requerido, para contestar o pedido, qq, rendo, no pra:l\0 de 15
dias a contar da audiência de conci1iaç , a qual designo pau
ter lugar no dia 13.egosto.1975, às 10 R, raso Intime· se. O citando
'fica advertido que não sendo contestadl" o pedidô, presumir-se-ão

. 'aceitos, como verdadeiros, os fatos arti� lados pela autora. (art.
223 § 1.°' c/c, o ar�. 285 2.a parte do C\: .C.) _publi9ue.se. Em OS
de junho de 1975. (as). José Geraldo B' ista - Juiz de Direito.:',
Em virtude do que, expedi' este e outrd iguais que serAo publi
cados e afixados na forma ,da lei. Dado passado nesta ci(jadel
de C8Doinhas, Estado de Santa CataÍ"ina, aos onze (11)' dias �o
mês de junho de mil, novecentos e setenta e cinco (19'15). Eu,
Zaiden E. Seleme" ,Escrivão, o 'subscrevi. , 1

José Geraldo Batista - Juiz de
\
Direito

Fotoc
.'

óplas
Novo e �moderno sistema

� JaponêS Kashua 230

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

Aniversariantes
da, Semana

Dia 5 - 'o menino Mauro
filho do sr. Paulo Neuburger,
Diã 6 - as sras.: Vva. MatiZ
de S. M,msur e Betty esposa

do sr, José Allage.
Dia 7 • a srta, Maril'sa Da
maso dâ Silveira, a menina
Maria Dalgiza filha do sr.

Gustauo Prübe.
Dia 8 • os SIS. Seleme Isaac
Seleme e Edison R,oque Simm,
o jovem Wanderley José
Woit.f!xem, o menino Daniel
Amós filho do sr. João Ta-

porowski.
Dia 9 • as srtas.: Eâeltraudt
Siems e Melânia Sidorak.

Dia 10 - a srs. Edithe esposa
do sr. João Schadeck, a me
nina AngeZita filha do sr.

Ladislau Knorek.
.

Dia 11 - os srs.: João Rudey
e Pedro Rudey, .o menino
Jaciel Prancisco filho do sr.

JoãoSeczvgiel,
Nossos cumprimentos.

- FUNRURAL

AV 50,
Alteraçües da Ali, uota de Cilnstr�çfio
de 2% para 2,50 "Sobre os produtos

urais �

CODsoaDte :' disposto na Lei n,o

6.195. "de 19 12/74, foi àtribuid�
ao FUNRU AL a responsabilida.
de pelo pa amento de auxílio.,
pecuniâeios e a.sistência médica
BO tr.abalha or rural acidentado
Da aua ativi, ade prcfiesionel,
O custeio desse novo encargo

fal-lIe-á me, iante a contribu'içilo
adicional d 0,5% (cinco décimos
por cenêo) .

devida B, partir do
mês 'de com' etência julho de 1975.

\
' \

Aspiro, nf GUIA DE RECO.

LHIMEN10.GR. daquele' mês
em diante, deverá ser consignada,
no campo «1», a contribuiçilo
calculada co� baae na alíquota de
2,5% (dois \inteirol e cinco, déci
moa por cen�) sobre OI produtol
rurais (Lei Complementar n.O

11171, art. IS, ítem 1).
ABRAHÃO SALUM NETTO

DivisA0 de Fiscalização da
.Arrecadação Dirlltor

,

Luiza EI-Kou declara

que �xtraviou Certificado
-

de registro .0 673851 <;io
veículo Vo swàgem Brasília,
ano 19 "eH: BA - 15902,1.

o esmo fica sem efeito

por haver requerido'2.a via.

(ertificado
Itomar

, ,Jung
declara que extraviou o

certificado e Propriedade
n.o ,624 7 do'�utomóvel
Simca, motor 20'082, ano

63, r bordeau 'e branco.
mesmo fica sem éfeito

por haver reque�ido 2.a via.

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
CANOINHAS • SANTA CATARINA

Edital de Citação· com
.

o
'-

prazo de tdota (30) dias
o atiata, Juiz de Direito , da

,
.

Comarca de Canoinh , Edado de San,ta Catar1D8,
na forma da Lei, etc_'"
FAZ SABER aos q o presente edital virem' ou dele

conhecíménto tiverem que pelo' presente cita: «MANOEL
BARBOSA»" braaíletro casado, que se encontra ,em lugar
incerto e não sabido, c m o prazo de trinta (30) dias, para
responder aos termos da Ação Outorga Uxória, que se proceesa
neste Juizo, movida por sua esposa MIQUELINA' SANTA
ROSA BARBOSA" brasileira, casada, residente neste Muni·

cípío (e comarca, pdden o 'contestá-la, sob pena de rpvelia, no

prazo de quinze (15) ia8, que correrá em Cartório, após a

terminação do prazo d edital, nos termos e de acordo com a

,petição e despacho a s uir trsnscrítos: Petlç6o: Exmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito da Comarca. MIQUELINA ,SANTA ROSA
BARBOSA, brsstleire, sada, residente neste Municipio e Co

marca,' por seu procurado , Infra assinadó (instrumento de mandato

incluso), vem, pela pre ente, expor f! requerer a V, Exa., o

'srguinte: 1.' A requere te é casada com M�noel"';"'Barbosa, cujo
matrimônio realizou-se sta cidade" em data' de 08 de novembro
de 1943 (doc., [unto]. 2� Que dessa união existe uma filha, de
nome Eulália, já maior. . Que o casal residia na localidade de

«Paciência», deste Muni ípío e Comarca, até que, há cerca de

28 anos, foi a requerent absndoneda por seu marido, do qual
não teve qualquer notící , ignorando completamente 'seu �tual
paradeiro. 4. que, a- pett onárts, de longa data, ,vem sofrendo
de pertinaz enfermi.1adE',' não tendo condições físicss para, o ,

trabalho e por isso esM passando sérias dífícúldedee para ije

manter pois não possui q alquer rendimento. 5. por outro lado,
á a Suplicante propríetár' a de uma pequena gleba de terras,
com a 'área de 45,166 m2. ( uarenta e cinco mil, cento e sessenta
e seis met\os quadrados), comum com herdeiros ,de �an!lE'1
San�a Rosa, no imóvel com 8 área total, de 388 500 m2. aituado
DO lugar «Paciência. dos eves, neste município e comeres,
havida de herança de seu ai, o referido Manoel Santa' Rosa,
conforme -formal ,de partilh extraído dos respectivos autos de

inventário, julgado nesta Co arca, em data de 12 d'e março, de

1974. registhidó sob o 0.° 3 '5,38. fls. 211., livro 3-A-Q, em 11
de junho do mesmo ano, no Registr� �e Imóveis desta Comarca

(doc. junto). 6., pretende, ago a, a requerente, fazer a venda dessa

gleb.' de terras, jll que as emais co-proprietárias alienaram a

terceiro! suas partes no con omínío, achando· se, assim, em comu

nhão com e&tranhos e 8em uferir qualquer rendimento e Q)esmo

porque 1
tem e'la, Suplicant, absoluta necessidade de dinheiro

para continuar se mantendo e existindó interessado na aquisição,
qUê é o sr. Vicente Oliscovi z, atual detentor, das derDais partes
do imóvel. Entret&nto, para azer a vend&, necessita dE! autoriza

ção especial do ,Juiz, 7. Com efeito, à mulher compete a direção
e a r.dminist'ração do casal, quando o marido estiver em lugar
remoto ou não sabido, (artigo 251, n.o I, do Código Civil), caben
do à mulher, nalsse caso, aIt nar os imóveis comuns e os do,

marido, mediante autorização espectai do Juiz (ertigo cit,do)
parágrafp único, ítem, IV). Ca\�alho 'SaDto�, em comentáriq ao

artigo supra citado, esclerece ��que cnão se fa} preciso que o

marido seja declarado auseDte� E bastante, que ele esteJa pm,
lugar remoto ou não sabido. PO\S é nr.cessérlo que alguém tome,
a direçãl\) da sociedade

conjug�,
velando pela manutenção da

famUia e seus interesses econôm �os•.. (Código Civil IJlterp�etado,
3.a Ed. Vai. IV, pág. (464). 8. Ass·.ID, com' fundamento 00 �Is�osi
tivo legal ap��tado. requer a Su�licante a, y.\ ��a. que se digne
de designar dia '!! hora para tel'\ lugar a JUstificação dos fatos
acima nerrados, com a! testemunhas' abaixo arrolado�, 8S' quais
comparecerão indepepdent�mente

'

e intimação e, �apóg, compro
vada a ausência, de' seu\ esposo, s digne de autorizá-la a vender
a área. de terras equi\ de!!Crit�, d�tE'rminaDdo &. expediçA� d.o
competente ALVAR�, -j�Ó8 ouvld. o Órgão do Ministério Publi
co .. tudo como é de dir ito e JU 'TIÇA. Nestes termos, co� os

documentos inclulôos e d ndo à' resente para os efeitos fiscais,
o valor de Cr$ 1.000,00 um mil cruzeiros); P. p E. deferimento.

Caooinhas, 24 dr. abri' dp 1 75. (as). pp. rSaulo Carvalho.
Testemunhas: 1. J AO N VES DE BARROS; 2. LADIS
LAU FERREIRA DE BA ROS, brasileiro, casados, lavradores,
residentes em Paciência do Neve. neste Muni�íp�o. Dat8i supra .

Despacho: «Proceda-s a ditação <to requerido, .'através
Edital. Csnoinha8, 13-6·75. �8 • JoM Geraldo Batistu. - Em vir

tude do que,' expedi este e ou ros' guais que eerão publicados e.
afixados na forma da lei. Dado e lisado nesta cidade de Canoi

nhas, Estado de �anta Catari , aos vinte e seis Q26)' dias do

mês de junho de mil, novece os e setenta e chico �1975).
Eu, Zálden E. Seleme Escrivão, o subscrevi� "

2
I

JOSÉ GERALDO BATISTA Juiz de Direito

FOTOCÓPIAS XEJ\OXVende-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 Bernardo

OlseIi 604 ou' Rua do
Parado 330. 1 /b==========================r==========-==�=-=

Serviço instantâneo e ,pedeito..
(

,Instal�ç�o moderníssima.

PrQcure no eacrHório de, Derby C�lrlos
Ulhmann, na Praça Lauro' Müllér, 251

CANOINHAS - Santa Catarina

_ ,
,\

,
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CORREIO 1.)0 NORTE

Prefeitura Municipal de Canoin
Posto _ de Inseminação, ,

A Prefeitura Municipal de
.'

'::-'
.

as comunica
. aos' senhores criadores de gado b�_� que já se, encon
tra em pleno funcionamento

�,

IÇO de/INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL em convênn m Q «PRDCIA», Secretaria
da .Agrícultura.

A INSEMI O ARTIFICIAL, método moderno
utilizado para horamento dos

-

rebanhos, através da
utilização de

'

men» de excelente qualidade, é recomen

dado a tod aqueles que queiram obter produtos {que,
valorizem �sua criação.

P ra receber a visita' do Inseminador em sua

proprie
�
ade, o criador deverá solícítar ínformações na ,

Preféitura Municipal - (setór de Inseminação Artificial),
à rua Paula Pereira, (Prédió Trevisani). -

.

I

Canoinhas, 09 de abril de 1975

José Bonifácio' Furtado - Dir. Adminisb.oativo

No Dlpartamento de Veículos Usados
de ',Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você len trará

,

para pronta eD na:
Marca Ano,

Piek.up Cheorolet C" 1972

Pic!;,.up Cheurolet 5 1972
'I Pick,.up Cheorole <o

-lO. 19(1

Ford F.350 1973
Ru,al4x4 1973

Opala 4 1970
,

II Opala 4- 19'(4
T L'

\'

1971

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS lTDA.
I ",. .

.•

Concessionário Deneral Motor. do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289

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

)
.,

Rua Expedicionários - Campo d'Agua Verde

.' janelas --
\ portões e

de ferro' em geral

Citação
com 'o azo de

, trinta ( ) dias
Or Doutor J é Geraldo
Batista, Juiz de Direito
da Comárca d Canoinhas, FAZ SABER aos que o pre-
Estado de 5a ta Catarina; sellte . edital virem ou dele co

na forma da � ei, etc. nhecímento tiverem que, no dts

F A Z
,

S A B E .os que o
14 de julho de 1975,' às
hOfBS, na sede deste Juizo DO

presente Edi,ta'l de Citação Fórum, o Por.teiro dos eu
'

êríos,
virem, ou conh '; Imente dele levará em praça os ns pe-
tiverem que, pp. este Juizo e nhorados na execu de sen-
Csrtôrío, se prodeé em os termos
de Inventário/ dbs' ens deixados tença movida por STEFANO

KRULL, contra' ALDOMlRO
por faleciment9'

,

Alfredo João KQ'CHLER qu e processa neste
Antonio, no qual' figura como' Juízo, consta es de: Uma gela-
inventariante:' AI rto Antonio deíra CO L, avaliada em'
Ferreira, fic�ndo, cita'das as Cr$ 1.500 e um fogão. 8 gÀz,herdeiras: Matilde A toaio. Ferrei- x GAZ, avaliado em

ra, solteira, lIi;aior, :. esidente em
preç.o por quanto serão

lugar incerto e, o sabido, e-t-'��
Maria Antonio \Ferr' ra, solteira, �----_......_---------------_"

maior e também sídente ,em�

lugar incerto e" nã
. sabido, com

o prazo de 30 (_ inta)' dias, a

contar 'ds primei 8 publicação
pata, dentro dEl: dias, dizer
sobre as declsreç es de herdei
ros, bens e v's16 �s atrfbutdos
e seguir. até de ísão final, o

referido Inventá. o,' sob pena
de revelia. Para, s devidos-ftns,
mandou o MM.

"
íz .d. Direito,

expedir, o pres
I
'te Edital que,

na forma da Le' será afixado )� ":' -:

no lugar de cost, e e publicado
uma vez no Di io Oficial do

Estado, e tsmti m 'dl1a� vezes,
no jornal local C, rreío do Norte.
O QUE CUMP, A. • Dado' e

passado nesta ci', de de Canoí

nhes, Estado de nta ,Cstarins,
lOS doze dias li mês

-

de no

vembro de mil. novecentos @
,

setenta /e três. ,E "Zaiden E.
.Seleme, Escrivão o subscrevi.
j José Oe Ido Batista

1 Juiz de Di, eito

Juízo d� Direito da
-

Comerce
Santa

e Cenolnhes

Juizo de Direito da Comarcl de Canoinbas - Santa Catarina

. Edital
';

de Praça
vinte _(20)prazo .de

com o

dias

Clube Canoi',bens8'
A V lfo O

Os senhores essocíedos do
Clube Canoin nse, cem' fllhal!
que irão deb ar em .1975, no

baile progra ado para. 06 de
setembro d 1975, queiram fa
zer as iDS rições das mesmas,
Da sede social; nos seguintes
horários das 10 às 12 horas e

das 16 às 1-.7 horas, até 15 de

julho lIe 1975. 1

A DIRETORIA

Na forma. abaiso levados, à prsç para serem

arrematados B quem maior
oferta fjzer a 11 da avaUação,
sendo 8 ven feita 6 dlriheiro
à vista ou ediante fiador ídô-

ês dias. Não alcan
çando bens penhorados lanço
supe

.

r à av.eliação, serão ps
m os vendidos a quem mais
r, no dia 28.07.75, -ãs 10
ores, no mesmo local. • Em

. virtude do que, expedi este e

outros iguais que serão publica-
dos e afixados na forma da
lei. ,- Dado e passado nesta-'
cidade de Canotnhes, Estado de
Santa Catarina, aos" seis fQ.6)
días dó' mês de maio de mil,
novecentos e setenta e cinco

(1975). Eu, Zaiden E. Seleme,
Escrivão, Q _subscrevi. " 2

o Doutor Jo.é Geraldo Ba-
.

tida, Jui;; dê Direito da Co-'
marca de Csnoinha., Edado
de Santa Catarina,. na forma
da Lei eté�

-

José Geraldo Batista /

(

Juiz d� Direito

Fotocõpi'as?
Em apenas 10 segun�os, voe·

.

PIAS, da oeumento, jornais ou

livro
I

' A ,R T Ó R I O O O R E G I S,T R O
C I L' de NEREIDA -c, CORTE, no edifí,cio

'do FORUM desta cidade.

Drac 'Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista

C I G OOS589159/DlU'
I

Clínica dentári�1"�M&n.ÇA��"" ,

\ �"'. Especialização em Odontopedtatrta. c

Hora marcada
Pra� La_o Müller, 494. .... Fone, .369 '

Casa'
I

Venba você mesmo teslar qualidade / do' DOdge 1800
No seu Rev�ndedor CHRYSLE�, você dirige o DODGE 1800 .6. forma sua opinião so e o carro.

Você irá entender também porque o Dodginho está com Garantia Total. . e comprar, ninguém) . ,

melhor que você mesmo para defen?,er seus interesses. E � você �sar esse direito. Com a vantagem:
. de que você tem crédito automatico e podá pagar é 36 meses. Venha ao se� Revendedor Dodge

,.,'-'"
e

-

aproveite essa dupla oferta: antia do Dodginho .aumentou, mas o preço não. ,"

Compare Feco do Dodge 1800 com os outros carros da
classe, e adquira o único carro com Garantia Total

por Cr$ 31.980,00: em
/'

M E R' H Y S E LI E(M E & C I,A. L' T\ DA,.
-------------------------------- ---------------------

Revendedor Autorizado CH�YSLER· DO BRASIL
Rua Paula Pereira, 735 Fones 365 a 36e Canoinhas Se
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N.O 1327

NOTAS,
r

Falecêu no Rio' de Janeiro, o
Gal. médico dr. Alfredo Gomes
Sapucaia, aqui bastante conhe
cido, deixando 'víuvs dona
Elvira Olsen Sapucaia. Filho da
boa terra, Bahia, o seudoso
extinto aqui exerceu a sua

profissão de médico nos difíceis
tempos da febre espanhola, no
inicio do século. Nossos pesares,

X,X X

'O médíco dr. -Hélío Ory,
especialista em ortopedia, de
verá transferir-ae dia 10 próxi
mo para nossa cidade, vindo
do Estado de Minas Gerais.

X X X

Segundo informes, uma

Construtora de Curitiba, pres
tando serviçoa ao AGIPLAN
em nossa cidade, ganhou a

concorrência para .. ', construção
da Agência local da Caixa
Econômica .Federel.

'

X X X
Muitó apreciado,' com co

mentários os, mais ,favoráveis
os pratos, preçQs e att>ndiment�'
oferecidos agorâ"" pel6 novo
ecônomo do Restaurante do
Clube I Canoinhense.

X X X

,E. continua a temporsde de
caça e pesca. Enquanto que a

turma de Ney Cordeiro já- re
tornou, com grande êxito, outras
partiram. Quarta-feira, Prust e

seus companheiros, ao Paraguai;
quinta, o pessoal do' Banco do
Brastl e outros, comaodados

p_o,," SeulFlores; a 'terceira, do

Físcher, seguirá na próxima
semana, ambas em Mato Grosso.

X X X
) � esp�lio deOctavío X. Rauen

ES'PARSAS
vem de vender uma grande
área a um poderoso grupo in

dustrial, Bastos e Moreira, que
vai se dedicar ao refloresta
mente e agricultura. O imóvel
situa-se n!l região de Tamanduá.

X X X

Novamente entre nós, após
grande estada em Minas Gerais,
o TONICO BASTOS, conhecido
personagem da novela Gabriela,
dr. Eder Bolsou. Boas vindas.

X X X
Transferida a viSita do De

putado Aroldo Carvalho, possí
velmente para o dia 11 próximo.

X X X
Dia 13'próximo, a iànunciada

e grande. festa popular' em be
neficiu do Hospital Santa Cruz.

o,

X X X

Metas' da Fiscal izacão do IN PS
''\

'

desbu rocratizacão e, orientação às

são

empresas
DESCENTRALIZÁÇÁO
No Rio de Janeiro, a Coordena

ção de Infrações e Dívida Ativa da
Subsecretaria ' de Arrecadação e

Fiscalização, cumprindo maís uma

etapa do processo de descentraliza

ção de serviços, tmplantou nas 7

Agências desta Capipal, o serviço
de Inscrição de dívida referente a

cohtribuições de previdência, segu
ros de, acidentes do trabalho 'e

multas por infração devidas pelas
empresas.
Os servidores lotados nas Agên

cias passaram por estágios junta
mente com os que vinham execu

tando o serviço naquela Coordena
ção, de modo que a implantação
não provocasse solução ,de conti
nuidade na execução do serviço.
Sete servidores foram removidos

para a Agência Oentro e um para
e de Irajá.

Convenção MuniCipal da
Aliança Renovadora Nacional

(

MuniCípio e Papanduva
Edital de' Dvocação
o Presidente da omissão Execu

tiva do Diretóri Municipal' da
Aliança Renovad a Nacianal.
ARINA, • na form da lei, convoca
os Senhóres filiado ao Partido até'
o dia 29 de maio de 1975, para a

CONVENÇÃO MU IClPAL, a reali-

Frei Henrique Müller, 'ex- vi-
zar-se no dia 13 ') julho de 1975,
à Rua Ten. Ar Rauem (Clube

gário de nossa Paróquia, agora Local), nesta cida , íaícíando-ae às
'

é Bispo, não se sabendo aioda 9 horas da manh e prolongando-se
qual a Diocese que vai servir. pelo tempo nee ssário à votação

X X X
dos eleitores q chegarem ao re-

cinto até às 17 oras.

O sr, Leopoldo Fallgatter, 8 A ord
,serviço do Sindicato, Rural,

'

será seguinte:esteve'1!m Florianópolis. .a) eleição dos membros e dos su-
/ X I X·��''K .....

",
,plantes do

,

íretõrío Municipal;
Amanhã, no Muoicip,al, o b) escolha do Delegados e dos

desfile de, ,todos os 'Clubes que seus "espe tívos suplentes à

'vão participar do Campeonato
I Convenção egional.

da LEC, com o' tradiciooal tor- Papanduva, 01 de julho de 1975.
, \'

neío inicio. Vamos todos pres- Esmeraldino Maia de Almeida
'tigiar Q nosso esporte amador. Presidente da Comissão Executiva

X X X

.Preparando-se para a tempo
rada, o Botafcgo prelíou domin

go último em Três Barras, sendo
abatido por 3 a 2, enquanto que
o 3 Estrelas foi 8 Mareilio Dias
medir 'forc..u com o São Ber
nardo, sendl? abatido por 5 a L

o lançador de sucessos, apresenta:
"

HOJB, dia 05 • às 20,15 horas - um super programa duplo
1. filme: sensacional faroeste todo colorido'

MASSACRE NO FORTE p.",..,_...

2.° filme: O' FIM DE

Uí.lNBÃ, dia 06... em m-.-ü-·u-ê-às-I-4,-O-"�,.....

Massacre DO rre

.lmaDhã� dia 06 • .em d�s I ','oe,,: às 19,15 e 21,15 horas

Depois de grand ,.4';cesso'na Televisão e no Rádio
retorna ,� a desse cinema:

A CA, NA DO PAI TOMAZ
,

� todo filmado em clnemascope e tecnicolor
e filme repru. 2a. 'e 3a. feira às 20,15 horas

4.. e, Feira às 20:15 horas

I um colossal filme de suspense e terror
, SONHOS 'ALUCINANTESJ
,�_.--------------------,

A Seeretaría .de Arrecadação e

Fiscalização do I'Ilstituto Nacional
de Previdência Seclal expediu ori
entação de Serviço revogando a

, ODS que instituirá formulário-rela
torto de revisão Iíscal com vistas à
désburooratízação do sistema exís-'
tente. Até ligora;' os encargos de

), prestar informações à SAF sobre a

situação das empresas em débito
eram encargos de Coordenações' de
,Infração. ,

O Serviço de Fiscalização tem
uma atribuição muito maior' agora,
que é de orientar as empresas so

bre novas normas e compromisso
piU18 com o INPS;

,

A Fiscalização
Cabe às Subsecretarias Begíonaís

de Arrecadação e F:iscalização fazer

análise dos trabalhos desenvolvidos

e designar Comandos Fiscais parà.
atuação na área da legislação tra

balhista, inclusive junto às empresas
de qualquer atividade que funcionem

em regime noturno, aos sábados,

domlngos e' feriados.

Esses comandos fiscalizarão tam
bém na área de construção civil
particular, desde que a obra esteja
localizada na zona urbana e não, se

_conce�tue como de tipo econômico.

A SecretarJa de Arrecadação re

comendou atendímeuto prioritário
às diligências que envolvam interes
ses da área do Fundo de Garantia
e Tempo de Serviço.

Perdido

/

TABELIOlATO � PAULA S. CARVALHO

E D s.I T :A'L
Encontr'lm-S8 em cartório à Rua

Vidal Ramos, par serem protesta
dos os seguintes t ulos:

Título por indica o n. 04/326!-08
vencto. 19.03.75 - alor Cr$ 793,00,
(setecentos e nove � e três cruzei

ros), emitida por B SC - Financeira
S.A. Crédito, Fin ciamento e In
,vestimentos, e] L Z BUBA.

, DP n. 3.272-A - neto. 20.02.75-DP
n. 3,272·" venc . 20.01.75-DP n.

3.27�-B. vencto. 2 03.75/DP n. 3.272-C
vencto. 20.04.,75, cada uma no va

lor de Cr$ 56,25 (cinquenta e' seis
cruzeiros e vint e cinco centavos), I

emitidas pI C a Predileta de Otto
Lessíug, e! IG EJA EVANGÉLICA
PENTECOSTA BRA.SIL PARA
CHRISTO.

POI; não' te ,sido possível encon
trar os

refe/1l0S
responsáveis, 'pelo

presente os
I Intimo para no prazo

de três_(3) , ias a contar da publi
cação deste jornal, vir pagar os

menctonados 'títuloa ou dar a razão

porque nã010 fazem, e, ao mesmo
tempo no c�so de não ser atendida
esta in,timaçho os notifico do compe
tente protesto.

Canoinhas, 2 de julho de 1975

PAULA S. CARVALHO
Oficial de Protestos

Wilson

f'oca I i za ndo» ...

Esquecimento •••

Lamentavelmente na última edição, quando citei os autores do
Memorial Reivindicatório, referente aos problemas cruciantes da Xarqueada,
por um lapso de minha parte deixei de citar um outro colaborador - EGON
THIEN. ,Ele foi o responsável pelas inúmeras fotos que üustraram o

memorial, Inclusive as cedendo .gratuttamente. ,

E .o Parque Munlc'lpal? ••

Lamentável mesmo, é o estado em que se encontra o Parque
Municipal. Deseuípem! Não está tão ruim assim, pois ao menos o muro

foi pintado, Entretanto o restante encontra-se num estado tão péssimo de

conservação, que não é possível mais a sua utíllzação pelas- crianças. É
de arrepiar os cabelos ao ver-se crianças brínoando ali. O .proteasorado e

os pais, não deixam mais seus alunos e filhos brincarem no' Parque Mu

nicipal, haja visto o enorme perigo que elas estariam enfrentando. Desta

forma, afim de evitar males que possam ádvir, urge a necessidade mais

que urgente de providências no sentido.
' ,

,

Candldatu,r,as •••

Tenho que' elogiar 9. líderes Arenistas de Cauoínhas, ao permt
tirem que jovens' tenham o seu direito em participar mais ativamente,
visando as próximas eleições. Estilo sendo inteligentes e coerentes. Tudo
isso trará uma motivação maior no meio areníste, pois demonstra que os

jovens também tem o seu valor, pelo que sê nota até muito valor, pois
caso contrário não estariam sendo utilizados. É o entrosamento perfeito
de jovens e «coroas» - no sentido carinhoso - para uma Arena .íorte,

Meus parabéns gente! Infelizmente Três ,JJari.'as, através de seus lideres,
não' quer pensar assim. Sei perfeitamente, que nem todos os componentes
da chapa !l ser eleita neste mês, pensam da mesma forma. A, esses' que
não acreditam na juventude deveria ser erigida uma estátua de bronze,
para que fiquem na Imortalidade.

( A n tv e r's 6, r los __ • I

Dia 4, ontem, comemorou seu primeiro ano de vida, ti minha
sobrinha Sônia Adelia, filha do casal Edison (Laurici) Wiese. Amanhã será

feita uma festa em comemoração ao evento. Desde já os nossos votos de
Ielíeldades, Também comemora idade nova no dia de hoje, a sra. 'I'erezí
nha Naici da Silveira, digna e}lposa, do sr. Osvaldo Damas da Silveira.
A dona Naici os nossoll sinceros cu.mprimentos.,

'

-

E a Televisão? ••

Depois dizem que só sei criticar, mas vou lazer o quê, quando
algo não merece elogios. Nas últimas duas semanas o Canal 3 - TV Coli

gadas, esteve qU8:Se sempre, fora do ar. Neste sentído também devem ser

tomadas prevíuêncías, pois as Prefeituras de Canoinhas e Três Barras,
pagam uma taxa para conservação das aparelhagens retransmissoras a

técnicos da TV Coligadas. Estas fugas do ar não acontecem somente aqui,
mas em Canoinhas também. J� o Canal 12 - TV Paranaense poderia per
feitamente ter uma imagem bem melhor aqui em Três Barras. No entanto

em locais mais distantes o Canal 12 é receptado perfeitamente, Não dá

"para entender. Em tempo: minha televisão não está "com defeito.

AUtomobillsmo.:_
Amanhã, 'nova corrida de Fõrmula-t pelo Campeonato Mundial.

Será o Grande Prêmio da França, no Circuito de Paul Ricard, que tem

uma extensão de 5,8�O km. Na última corrida da .Holanda pudemos obser
var que as Ferrari não são imbatíveís.: Vamos no entanto, ver .no que dá.
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Na Promoção de Vendas das LOJAS M E R H Y S E L E M E você iu
m compra o seu televisor a, cores ou preto e branco e ganha de brinde m
Iii, um faqueiro de aço. inox.

'

III
::: TEL.:.EVIS.98�_,CO.re���0-�!b _

TELEFUNKEN .-oá 'n..

) :::

� Pelos melhàres preço.�h:res condições �
III Entregamos q s�o no local e damos assii?tencia T

.� ,

__MERRY' SELEME & elA.
A '(.�

.\�
Rua Paula P_ereira, 735 - Fones 365 e 366 - Canoinhàs - se FILIAL: Rua Centr�l, ',53 - Tres Barras - se '
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