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,,0 Peão Negro" - Enéas Athanázio - Editora
do�Escritor - S. .Paulo - tOO páginas :- 1974.

Contendo 10 crônicas, o autor - Promotor Pú
blico da comarca de Oanoínhas - baseou o seu traba
lho em' fatos que se passam na bueólíca região das
imediações de Campos Novos, descritos num linguajar
simples e ágil, nos proporcionando um autêntico retrato
da vida planaltína catarinense.

Para Ruy Olympío, «o livro é autêntico e deve
-ser conhecido por quem ama a terra catarinense e

deseja um bom pedaço de sua. alma na estante.» Segun
do o critico, as crônicas se passam nos campos estam
pados por capões felpudos, nas ímedíações de Campos
'Novos, saída para Captnzal: o autor não dá a localização
geogrãnca dos sitios onde há «causes- de eleição,
corridas de cancha-reta, as indefectíveis polêmicas
relacionadas com a inauguração' da igrejinha, ou a

estória, do peão que < campeava tesoures; contudo, a

linguagem concisa e precisa de Enéas Athanázio torna
o tapete campestre inconfundível dO!3 que vemos em

Lages, São Joaquim, Bom Retiro, Iraní, Cambajuvas,
Campo Alegre, Curitibanos, Campo Erê ou outros mantos
campíneíros do Estado. ° autor oferece ainda uma valiosa 'II
.contríbuíção à literatura catarinense. .

�
(Do [ornal ,,0 Estado», Florianópolis; 12/08/74).

x-x-x-x

,,0 Peão Negro", de José Enéas Cezar Athanázio.
.

Registramos o livro de contós do Dr. José Enéas
Cezar Athanázio, ,,0 Peão Negro", autêntlco retrato
dos costumes do valoroso interior do nosso Estado, tão
bem expressos pela aguda sensibilidade e' -ínegável
talento do autor.

c

(Do «Informatívo» da OAB/SC, n.? 11), agosto de 1974).
x....,...x-x-x

Enéas Athanázio é autêntico em ,,0 Peão Negro»:
É com grande satísíação que anunciamos a edição

do livro «O Peão Negro", de autoria do Dr. Enéas
Athanázío. O escritor, que é Promotor de Justiça na

vizinha cidade de Canoinhas e enteado do sr. João
.Codagnone, cidadão das gêmeas do Iguaçú, é também
autor de ensaios inéditos sobre Monteiro Lobato e

Godofredo Rangel. Com esta publicação, Enéas Athanázio
vem integrar o reduzido número dos ficcionistas dos II'campos gerais catarinenses, usando expressões regiona
listas e tecendo suas narrativas em torno desse meio
_gêo-social. As histórias retratam com precisão o modo
de pensar e o estilo de vida do homem do campo,
denotando ser o autor um arguto observador. A paisagem
da pacata cidadezinha de São Simão (povoada de
indivíduos retacos) onde se desenrolam os fatos e

situações narrados, é descrita de forma. agradável e

compreensíva.. e, graças :). sua 'síntese, não se torna
monótona para o leitor. A polltíeainteríorana, os crimes,
as crenças e superstições, o .linguajar típico da' região,
tudo o autor retrata' com Iídelídade, tornando um prazer
a leitura de cadã trecho, onde se mesclam a tristeza,
a alegria, o humorismo, ,a teimosia, o ódio, às vezes o

absurdo e o inusitado, formando um colorido agradável
aos olhos e ao espírito. O livro veio a público através
da Editora do Escritor, S. Paulo, e esperamos seja o

primeiro de uma série que, para nosso gáúdio, o autor
haverá. de publicar.

(Do jornal "Traço de União», P. União, 8/2/75).

na chefia
Saúde

,Dr. Segundo
Centro de

o conhecido e benquisto médico, dr. Osvaldo Segundo de

Ohveíre..» decâno dos �sculápios do nosso municipio, convidado
e atendendo sohcitaçâo de, vários amtgos, aceitou a chefia do
Centro de Saúde, 5.0 Distrito Sanitário, com sede em 'nossa cida
de. Assim, nomeado pelo Exmo. Senhor Governador Antonio
Carlos· Konder Reis, assumiu o seu novo posto dia primeiro
último. Nossos cumprimentos, com votos de feliz e fecunde gestão.

Semana da Saúde
Numa promoção da Prefeitura Municipal, ACARESC,

Coordenadoria 'de Ensino, Merenda Escolar e Clubes de Serviço,
desenvolveu-se em 'nossa cidade, durante toda a semana que hoje
se finda, a SEMANA DA SAÚDE. Assim, naquele período, em
condução também fornecida pela Prefeitura e empresas locais,
estudantes de medicína, em número de dez, com hospedagem em

caSBS particulares, percorreram o nosso interior, fazendo consultas
e distribuindo medicamentos. Sem dúvida, uma promoção das
mais salutares, qUE' merece todos os encomíos,

.

do

Ano 'XXIX Canoi",h.s - S.nta Catarina, 12 de julho de 1975

, I

Número 1328

Diretor :,- Rubens Ribeiro da Silva
,

CAIXA POSTAL, 2 - FONE, 128 - CIRCULA AOS SABAD0S

Pastor João Wunderlich

cumpre tarefa
Credenciado pela Prefeitura

Municipal de Canoinhas à mán
ter contatos com industriais
alemães, transcrevemos para
conhecimento' público, na, ínte-:
gra o que recebemos da Ale
manha através do Pastor
Wunderlich.

Alemanha, 23 de junho de 1975
\ 'Exmo. Sr.

- Prefeito Municipal de Canoinhas
89460 - CANOINHAS - Santa
Catarina - Brasil

Prezado senhor ALFREDO, DE
OLIVEIRA' GARCINDO'
Dd, Prefeito do MUnicipio
Saudações cordiais

Tem' a presente por fim levar
80 conhecimento do senhor e

amigo que me desincumbí . da
torda com a qual fui honrado
por esta Prefeitura.
Além de propagar a oferta

desta Prefeitura por diversas
clNDUSTRIE UNO HANDELS':
KAMMER» nas cidades mais
industrializadas, dirigi-me agora
a um órgão coordenador e de
informação internacional, cuja
cópia de carta segue em anexo.

Acredito que em breve deve
rão chegar certas à esta
Prefeitura.
Sem mais, grato pela atenção

subscrevo-me mui

Atenciosamente
JOÃO' WUNDERLICH

N.o avulso Cr$ 1,20

Eleição. de Diretórios
Obedecendo o novo calendário eleitoral, serão realizadas

eleições em todo o pais' amanhã, domingo, visando a constituição
dos novos diretórios polítícos. Assim, amanhã, 'tanto a Aliança
Renovadora Naci�nal - ARENA, a agremiação oficial do Governo,
como o Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do nosso

município, elegerão os seus novos diretórios, ambos com chapa
única. Deverão votar somente os�filiados em suas agremiações,
na ARENA, no Salão Nobre de nossa Colenda Câmara Municipal
e MDB nos salões da Sociedade Beneficenté Operária. Após o

pleito e conhecido o novo diretório" no mesmo dia, ou 24 horas
após, o mesmo elegerá suas Mesa!!! Diretoras.

Dep.
/

Arolde Carvalho
/

•

COOlUnlCa a \

na Cântara
.

o Deputado coestaduano, Aroldo Carvalho, recem-empos
sado na Câmara Federal, enviou a seguinte comunicação ao

Prefeito, sr, Alfredo de Oliveira Garcíndo:

cllmo. Sr.
Alfredo de Oliveira Garcindo
DO. Prefeito Municipal
Canoinhas

Cumprímentsndo o prezado amigo, tenho o prazer de
'informar-lhe que assumi o exercicio de mandato de Deputado
Federal, 'na, vaga aberta com a nomeação do Deputado Dib
Cherem, para a Prefeitura da Capital. '

No desempenho da nobílttante representação do povo
catarinense, estarei li disposição do, preclaro coesteduanc," na
,dt'fesa dos interesses do nosso querido Estado.

Atenciosamente
AROLDO CARVALHO»

sua posse
Federal

É NOTíC�IA (QEN)QUEM
- os BANCOS comerciais deverão participar
�om 8 Caixa Econômica Fedéral, do programa
de crédito edueacronal, cujo projeto está sendo
elaborado pelo Conselho ·Monetário Nacíonal
e 'pelo Banco Central. Inicialmente estay� p�e
vísto recursos no valor de, 1 milhão de cruzei
ros, e a psrticipação exclusiva da Caixa Econô
mica, mas agora o plano poderá ter recursos

superiores a 2� bilhões de cruzeiros. Embora 08
detalhes ainda não eSltejam definidos, fontes do
Mi�listério da Educação acreditam, que os [uros
não deverão ser superiores a 12°/0. ao ano. Os
empréstímos deverão ser restítutdos: dois anos

após o estudante se formar.
x-x-x'-x

- OS MINISTÉRIOS. da Agricultura I
e do'

Trabalho essínaram portaria estabelecendo que
os trabalhadores eventuais que exerçam ativi
dades no meio rural, estão obrigados ao psga
mente da contribuição sindical. !\. contribuição
foi estipulada em 53,20' anuais e det"'erã ser
,paga no, mês de fevereiro de cada mês em

favor da entidade sindical representativa da
categoria .profissional. Tal pegamento dá direito
a toda e qualquer assistência, além da

aposentadorta,
x-x-x-x

.

- O ACESSO A BR-280 (·Ex. SC 21) pela rua

Caetano Costa, é a arteria principal de entrada
e saída dacídade. Custou aos "cofres municipais
a elevada soma de Cr$ 280.000,00, inclusive a

ponte' de concreto sobre 'o Rio Agua Verde.
Obra arrojada considerando os recursos dispo
nlveis da Prefeitura, só uma administração
'como a atual' te,ve a coragem de realizar.
Além, de reduzir a distância para o Distrito
Industrial número 2, é considerada por todos
quantos definem a "obra como necessâría ao

desenvolvimento.
,x-x-x-x

,- OUTRA OBRA de vulto extraordinário, foi
o ater"ro' e ponte sobre o Rio' Agua Verde,
prolongamento da rua Paula Pereira. Antes

deste beneficio, uma precáda ponte de madeira
fazia a ligação da cidade 80 populoso bairro
Campo da Agua Verde, não oferecendo segu
rança nem para os pedestres. Hoje, na atual
administração municipal, ponte e aterro não
estão mais sujeitos 'a enchentes. Completa .se

gurança. éustou aos cofres municipais mais de
300 mil cruzeiros.

x _ x-_ x - x

- A PREFEITURA DE CANOINHAS foi nesta
semana alva de criticas do' deputado '.Acácio
Pereira, A divida da Prefeitura fOi a tônica
principal como se isso fosse novidade. O Pre-

) feito' Municipal, Alfredo de Oliveira Garcindo
encemínhou à C�mara, relação completa do
débito, íncluaíve os financiamentos a longo
prazo com a aquisição .de maquinário, financia
mento para pavimentação e Restos a Psgar,
exereícío de 1974. É de s,e lamentar que o

sbscurecído denutsdo errásse nos números (a
divida não atinge a cifra mencionada) se for
considerada a de longo prazo que mensalmente
está sendo paga através do ICM. Faitou também
co� a verdade quando fala em invasão de
funcíooâríos, Será 'que o deputado Acácio analí
zou a administração municipal de dois anos de
governo? Será que também enalízou os benefí
cios que iS80 trouxe para o Município?' Canoí
nhas não é hoje o décimo munícípío catarínense
em progresso, desenvolvimento e evolução? Serã
que para realizar tudo isso, não, foi necessãrio
investir? A dívida serã paga, sim, porque o

próprio desenvolvimento dará meios suficientes
de retorno, propiciando recursos que serão
superiores ao coeficiente econômico agora consi
derado insuficiente. E, além disso, o � ,Governo
do Estado colocará recursos a disposição do
Municipio. _

As obras estão feitas. A administração está
realizada. Os beneficios estão sendo colhidos.
Se o povo julgar com serenidade de ânimo
Canoinhas de ontem e de hoje, verá que

.

a

administração não foi fragil nem artificial. A
divida é uma conseqüência.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



) CORREIO 1)0, NORTE,

Obras realizadas' em
I

dois anos de; Cioverno, ,na Adm�nistra(ão Alfredo dei Oliveira 'Ciârcindo
.

"

aqui.ição de 4 tratarei 'de e.teira;'
alergameuto e revBlttmento de Paciência

-

dOI Neve. à
'

Rede de abastecimeato de água �C()nv. �/Governo' do Psciêucia do Rufino;
EltadoD;

,

'aquiaição de dUBl (2) motooiveladorâl «Huber-Wa"co»;
alargamento e abertura de nova. rua. no J. Eeperança; aqui.ição uma (1) Hetro-Eecavedeíra <Poclain»;
exteusão da' iluminação pública; recuperação de 'toda. ai máquina. rodoviârlas:
coo.trução do Giaâeío de' Esportee; recuperação de c8m�nhõ:e•.caçamb8l;' ,--,
contí ação da pavimentação a.fálticlI .da cidade; � computação de dado. eletrônicoe:
de.t.ocam to ·,grícola - proaseguimeuto: coustrução de nma ponte de concreto sobre o rio Agu�]aborat6rio sementee de batstae certifi'cadail (incent.);

_ Verde (prolongamento da Rua Paula Peeeirai: ,

construção do 'an�inha. Palace Hotel (Incentivo): pavimentação' asfâttice nae Praça. Lauro Mu'ller e

conlenaçlIo da. dovías munícipeis; Oevaldo de Oliveira;
.

,co.f(lItrução, de, gar, in pars. veículo.' da Prefeitura; construção de três màta-burroa em Anta Gorda (extin-
construção da Iâbrio de tubos de 1,50; ção de pertões):

,

reveetimento 'e alargam to dai eltrada. -ns localidade oova planta cadaatral;
de Colônia Ouro Verde CD. rito de Bela Vi.ta do Toldo); novo código tributário Municipal;
iluminação pública rua Mé o; aterro no Rio da Areia de Cima (Distr, Bela V. 'do Toldo);alargamento e abertura de no' I roal 'Campo da,Agua· I

r!lveltimeoto da rua Alvíno Voigt;Verde.
' ,

revestimento da estrade do Parado; r

alargamentn e .reveatimento na eltr II �alinhos- Bonetee; alargamen�o da estrade .de Volta Grande
aafaltamento, 'retificação e drena '�. no n6o�e.o da pauis Pereira: .

"

COHA�, .'
. '

.

alargamento e prolonga'mento roa Emílio Scbolts;alargamento e reveltimento do bairro Piedade;
.

obelisco oa Praça Lauro Mullee ,�iu(jéntivo�.
.

Blargamento e revestlmento . em Rio Bb.nito (Diatr. "ioaJização da cidade cl instelação 'de Demá.
Bela Vi,ta do Toldo; :;Z' balizaç�o dOI logradouroe público, ,a aciÍ' 'o;POltO de cerrapateoide, " aqui.ição dá " novo. camiohõel caçam,'rede telefônica snbtenânea DOn (convênio); abertora da ,riJa VeÍlezlÍela,;.

....

,

alargamento da' eltrada Parado/Matão,
.

"'-. abertura da rua Barão do Rio fi nco (prolongamento);
alargamento da elltradà da Fartura;. "�ariante Santa Leocâdie. ..'

.

ebertora da rua Alfredo Mayer; variante Paula Pereira à éA· a Gorda;' ,
'

, , ..
conatrução ds Eltação Rodoviária; .'

.

aterro e reveltimeoto' rada Serra do Lucindo 'a
iluminaçãc DO loteamento Mauaneiro; B

-..;;_,:
M

iluminação no loteamento Antonío SaJomon; art't BOla;
,

. .'

remoçãQ e recooatru o de 23 caaaa Campo d'Agua
iluminação do perímetro luburbano do cidade; Verde e":�dade p a. àlafg�mento f) abertura de I.'ual;
pavimentação da. rua I)uque de Caxi81 � extensão 2 abertura de,,-!ua, no loteamento �odolfo Bollauf;Kml, atê, o Alto dai Palmeiral; Dova torre T canal 3;

. .

pavimentação eafáltica' rua Roberto Elke até Avenida' ) recónltruçã Icn!a Campo dai Moças (Felipe Schmidt);Senador Ivo d'Aquino;' iluminaçã púbIic�da rua Emílio .:Scholtz;
cODlt'roção de oma Praça na rua Vida! Ramol bifurca- alarga to e conclÓ.ão rua Bento de Lima (Campo
ção da Rua Pau1a Pereira da A a Verde;

.

"\, . ":�
, '

. '\

e,bertora loteamento João Schindler ," ala amento :-rua MéxiéO�,. '. ..... ....
.

abertura loteamento Euri'co Paul; U!.!Ç�O d_e 10m trator de à�ira �",5.o0 kg.; ,,'
�bertura loteamento Paula e Silve; qUltlçao de uma pá carl'egadelra MlCliIgan modelo 55,S;
abertura loteamento Albano Voigt; Ponie Cnpão d� Erval I Matão;

" '

abertuia�loteíÍmento. Babirelki;
,

in.talação do Banco do livro (convênIo);'
.e'trada da l\parecida a: Pinheiro. (8 kmll.) abertura de rual loteam�ntoWatzko (Ctl�P'o da Agua V.�;
eltrsaa de Rio D'Areia de Baixo 'a Rio '�l>er�ura de r,.ua� lotea.mento .'pedro .Alve}.�eir8;

.Cima (10 kml);
, ".

lIumlDação pubhca Bamo Souêg9; " .'
e•.trade ,d� .�ioheirol a Timbozinhó (4' k�,). idem oa rua Alvioo Voigt (Campo dl\'Agua Vér-de);
" .

" aterro da ,ponte sobre o Rio Agua Verd� (proloDga�o-
Obras Conclúídas to da rua Paul8 Pereira); '. .....

" elltrada de Taquarizat' '(35 km�;.
'

POlt- do IBDF Cconvêoío); muro de oedra Da Praça Lauro Muller;'
iOlpetoHIl do d",portamento de Caça ,e. IC8;)

'\ instalação -de britador em' Santa Leocádjà; .

calçamenta a paralelepí,pedo 00 Cem· edo Muoicipal; �bertura e blargamentó da rua México eotre a rU!l

reve.timento Serra 'do LÚciodo;
.

-Barão do Rio Br�co até o .Frigorífico; .'

reve�timeoto na localidade de Jmb a (Bela V. do Toldo); : idem rua João AlIage da ru.a Emílio Scbo!z" até 8 rUa

lIrbo:ização dai roal da cidade, ,2,0 aDo):' Bolívie;
.

.'.

'

,F

exten.ão dOI curlol,do MOB J\:L (collVênio);' idem rua Uruguai, até, a rua JO,ão Allage;
extenllIo dOI lerviçol da' G ASC (comêuio);

<'
idem' rua' Cbile entre a rua México até il rua João Ailage;

p�vimel:ltação edáltica,
.. de ' ze .quadra.;, idem. rua Pareguai ent,re.8 rli,a, México até a. fOa

inltalacão da Guarda, Ur 'na Noturna (convênio); João Allage;
.

. .

calçamento 8 paralelep' ed0' do, pâtio dli Prefeitura; idem rua 'Bolívi'l at� .

a rua Robertb Eblke;.
iluminação a 'mtlre6 Dai :Preçal"Lauro. Muller., e . .idem rua Argentina entre 8 rua João' AI!age até a rua

Olvaldo de Oliveira"
'

Méxjco;
.

iDltalacão de b· á:ior �m'� V�linhol (Í)iai'r: Felipe' idem rua Panamá;
Schmidt);

.

,/ idém rua Emílio Schol.ze eotre a rua Roberto Eblke.
revé.timento Itl'ada de Valinhol (Di.trito' de Felipe ,até a ,r-':'a B:rnardd Olsen;
Schmi,dt; idem rua TOID8scbitz entre a rua Roberto Eblke até"
iluminação ,blica dó Diattito de Paula Pereira; \

o loleâmento Braúdes;
.

iJumioaçã pública do Di.tr. da Marcílio Dial (convênio); idem rua Guatemala;'
.'

deltoca nta agrícola de 521 'alqueirei (2,0 8no);' idem rua Honduras'; .::'

conlerv ,ção de eltra daI �m9ni.cipai" com conltrução de idem rua Gil Cos�a;'
.

nova.' pontel, pontilhõEiI e boeirol com tubôs: idem rua Paul Ritzmaon; .

incentivol indultriail (doação ,de imóvei.,;
.

idem rua Pallter 'Jorge Wegger

.1'
,

Obras em E�ecução idem rua Paul Harris;
idem rua Alois Stueber;
idem rua Valdemiro Olsen;
,idem rua Henrique Zugmann;
id�ri.'--ruã Frederico Kohlfr;
.,8Iargam,ell,to. da rua São. Josê e r Iimeutõ; ,�

muro de pedr�1 na fachada ..emitérid Municipal;
.ponta, de madeia na divis elipe Sçhmidt-Iríaeôpolie;
baila na diviDa de Fel' Schmidt cem o município. de
Paúlo'· Frontio • Pr·.

"

, ,
.

· iluminàção do ,o "da Agua' Verde;
,

abertura de " no loteamento Manüneiro (Campo
da Agua V. d!l);. ,.,'

.

,
,

,

idsm lo mento 'Odilon ;P8zdli'�Campo da Agua Verde];
abert

.
-Ó:

de
.

rual ·no Joteameeto 'Antonio, Salomon
(AI" da. Palmeira.,;'

..

Itrução de treze "�13) pontel 'de mad�i�a DO Interior
(lo Município;

, ,

y.

construção de: 277 bu.eiro.;'
-,

colocação de 4. 445 tubos de concreto "e� drenagem de
rua. da cidade; ,

.

,

colocação de 8,95 tubo. na 'urbanização' do núcleô Ida
,C0HAB;'

.

"

C"

reveltimento de. roal: Barão-do' Rio BrllDco; 'São Josê,
12 de Setembro, Felipe 'Schmidt, Alvino 'Voigt e Lote�.

· manto de Pedro Alve."'Vieira;' ',' L

abertura e revestimento dai rua.: Paul Hsrria. (tr,echo};
Felipe Schmidt e Caetano. COita (trecho) e loteamento
Mauaoeiro, ru.al Bento de Lima, Vereador Nazir Cordeiro
MeIladro Kamps (en�re 8 Getúlio Vargas .e o Rio, Ag'i:ia
'Verde� e -loteamen'to Watzco; .

'

revestimento e alargamento. da rua Heneique Zugm9DD;
abertura e revestimento. de rua8. DO loteamentil Sergió
Gap@ki;

. ..

./
"

abertura e revestimento de rUBs do loteameotó
Gros8kopf (Agua Verde�;
aterro da rua' Paula Pereira 'com a Princesa Izsbe_l;'. DO

Campo da' Agua Verde;
'construção de Escola de álvenaria em Barra Mansà,
,Disfrito de Pinheiros; c: "

, .'

construção de Escola de áivenaria elO .Lageado, [)iolrito
. \, 'de Felipe' Schmidt; ,."

'

."
'

••
,

. i ,..
. .'

�bértura e re�estimento da rua B'eQjeQ;lim. Constaot,
'eo'tre; a ,:Getú1io Vargas e Felipe SellmidtC,',

.

· aquisição de uma veredoura 'áutomátfca «MARIZ»;
.

. aquisição de uOia Colet!>�� üq�pactl�cJo�á. d� "liJ:o;
abertura 'loteamento AdolfO'·Scbick (Alto' das Palmeira�);

. r�ve8timento S91to da Ag�a ,Verde;, ,," .. c'"., "

"'.

, abertUr� de' rua9 no' Distrito Industriár i;i,o ,2,' .

a&�rt�ra" da; rua 8olívi� :!�;tré' a Rolierto;,Elbke e 'Mé�ico;
revestimento de Anta Gorda à B!llsa de Pa�)a Pereira;
revestimento da rua José Boiteux (Veletã�); "

faD3fe�êocia do' britador de Serra' do Lucindo e insta.
làçiio do mesmo �a Serra da Legoa (Oist. Bela V. pe Toldo)
alarga ento fi reve!ltimeuto da Serra da Lagôa.' a 'Rio

·

Bonito;
ala.game;Dt ".

revestimento de Felipe Scbmidt il Lageaào;
revestimento djv;lia do Município de Major Vieirá
a B-elá \ ista do Ç(oldo, via' Séúa do L�cindo; .

'

reve!itimento da 8,éd-e de Bela Vista do" Toldo à Imbuia';
revestimento de' rua9 Distrito de Marcílio Dlss;

. abertu,-:a r�8, João Allsge ptre a rua Paraguai e Bolívia;
�bertura da rua Atfolfo Se

'.

�;
.. ,

>

construção de 302 bueiros co "�.013 tubos .de . concreto;
aberturá de canais de drenagem DO' ,ampoO!Agua Verde;
p�n te e aterro' sobre o Rio Agua

.

de (Prolongamen
to 'rua, ·Paula Perejra�;
ponte e aterro Eobre o Rio Agua Verde' rolcDg. Rua
Caetano . Costa; ,

pr>sto de Inseminação Artificial (convênio cf. Go'verDo
· do Estado;. .

'-

· eletrific'ácÍlo rural d,e Serríto. Cataguatá e. F,artur�;
estradâ .do Tamandoá (8 kms); l

.

I

•

estrada ,de. Serrá daR Mortes a�Serra dos BOlgt8 (13 km,,);
estrada. de Barra Mansa a Pinbeiros (6 km.sL

Veuba' você ,mesmo·. testar ,a Qualidade ,do Dodge 1800,
\

''''_

No, seu Revendedor CHRYSLER, você dirige) o' DODGE 1800 e forma sua opinião sobre o barro��,.
Você irá, entender também porque. o Dodginho está qom Garantia Total. Na horà de compr'�ri ningLJém.
melh,ór que você me,smo .. para defender seus interesses. E você 'pode usar ito. Com' a "antag�m,'
de,. que vbcê tem' crédito áutomático e pOlde pagar em até se,s. Venha .. ao seu' R�evendedor. O'odge

e aproveite essa dupla oferta: a gar,antia odginho aumentou, mas /p preço não.

Compare odge 1800 com. os outros carros da'

o único carro
.

corn" Garantia' Total

,

. Canoinhas SC

M E R HiY'
por Cr$ 31.980,00

..... ,-;'

S E L E M E' "&

em
, ,

C I A.
,- Revendedor

Rl,I� Paula Pereira, 735
Autorizado CH�YSLER
-- Fones �65 e �ee ,'.

DO BRASIL

l,
/
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Ano XXIX - CaDoinbal (sq. l!_}�_ju_!ho_de 1975 - N.· 1328

n O t,3'Ç,Õ e,s
por MAURICIO

\ Hoje � ..
I

. .. Newton B. Waltrick, receberá como esposa a'

.elegante Mara Lúcia Ferreira, em cerimônia religiosa às
is horas na Matriz Cristo Rei.

'

"-

"Padrinhos dele: Djalma' Ide Assis (Niloa) Pereira,
Wilson (Regina) Seleme, Dr. Areld« (Ema) Ferreira, 5ilvino
(Carmen) Voigt, Robin Luis Voigt e ValéJi� Hone, Gerson
Irandir (Nilse) Kohler Luis (Ctory) Walhzek, Conegundes
Boyarski, Wanda. Boyarski, José Stockler (Ma,ia) Pinto,

_ Uóaldo (Natália) Silva. I ' ,

\.

Dela: Dr. Làyr (Marlene) Ferreira, Dr. Rivadávi'a
(Zilds) R/lias Corrêa, Luoercetr (V.era) qu_imarães, lafr
(Nereida) Côrte, Ratael (Lonete) Boing, Marto (Vany) Fer
reira, Alfredo Oliveira (Zilá) Garcindo, Moisés A�dala r.Ya�a)
Guimarães, (Irimaldo (Zena) Purtaâo, Edir [Cintia}
Kammaradt,

.

,

\

Após a cerimônia religiosa, os convidados. 'serão
recepcionados no salão de testa do Clube Canoinhense.

/

� a p i d I n .(j a 'S
\ .' .

* roi destaque na agenda social do Paraná o enlace I

matrimonial de Emilisninho com Márisa Raquel. Ele
filho do' D,. Zachorias (Alda) Seleme. Ao acontecimento
-pontiticaram da mate- cap os casais: D,. Saulo (Paul'!')
Carvalho D,. Zaiden (Zoé) 5eleme e sua filha á bonita
Olaucu, João- (Nazira) Seleme, E,mili,!n0.rJtici) Seleme! e

os jovens Paulinho Carvalho e Dr. Saulinho e sua bom ta
namerads Sâ,nia Friedrich;

,

* Amanhã, Arena e ltldb reunem-se para, eleger os. seus
diretório-s. Dr. Saulo presidente da Arenc� de. Canoinhes,

. ·movimentando·se muito na última semana.

,* Vem com grande toma o
.

conjunto Alpino Germênico
que amanhã estará fazendo
'uma apresentacâo num palco

especiatment« 'montado, na

festa em benefício do Hospital
Santa Cruz.

* A Abertura do Campeonato Brasileiro de Moto�Cross"
levou à União da Vitória muitos Canoinhenses. roi um

schow louco da oida;

* Na Casan, Antonio' (Cabeção) Souza, trabalhanâo cam
entusiasmo. Chega ao escritóii-iJ da Companhia -diaria

mente pedidos e pedidos de ligaçõe,s de água.

* Prédio do INPS em fase deJacabamento. roi notado o

mau gosto em aPlicar a cor azulão� Concorrência com
as cores da fi'ma Atlantic.

Últim,a ...
... esta coluna na próxima semána não. se,rá publi

.
cada. O meu amigo Carlos pediu férias por alguns dias e

.

recebeu um .sim .. do Ribeiro. Carlos é o esto,çado funcio- /
nário que capricha, sémanalmente no Jornal, pata voeI
ler e guardar com carinho.

\

Ven�e-se
um Opala 74 �m o

Ponto de Táxi l.J;u I, na

Praça Lauro "Müller
Fone 313. 2

Tratar com, o sr,

Alfredo Adão Werka.
\

Material escolar e de

Vende-se
2 casas nstruídas,

.

uma na \H Guatemala
( pertô d

, Ginásio) e a

outra na _ Rua Henrique
, Zugman.

Tratar na

Relojoaria LANCO.

Vende-se
/ ,

uma cala residerrciel de alveo
naria com 80 m2., conltruida
em terreno de 600 ril2, .itua.
da na Rua São Domingo. 615.

.

no Jardim E.perança.
I 3

Melhore.
. informfçõe. na

Cláudia Boutique ou no Iocal
co� o .�. Juventino Chagu.

se I congratula r
:

c presidente
Cclcdel

O' advogado Dr. João Colodel enviou o seguinte
telegrama ao Presiderrte

'

Geisel:

Antonio Galeski' _ Joaquim PadUba

, I

com.

�Exmo. Sr. Presidente da República'
General Ernesto GeiseJ
Paiácio' Alvorada \__

Brasília I

Desejo cumprimentar V. Excia. tão. patríótlcas decisões,
tomadas vg especialmente 8) - Acordo exploração energia atômica
vg b) - Aplicação Ato Inetttueíorist contra corrupção eleitoral
caso Moreno pt._

�.

I

Respeítosamente .,

.

João Colqdli!l - Advogado

Cooperativa .AgIO-P
I de Canoinhas
Assernblêie Geral

EdiJal <le

,. .

nana

Ltda.

nvocação
I .

\

C peratíva' Agro-Pecuãría dá Canoinhas
Ltda., artigo 21, parágrafo 2.° dos Estatutos
Sociais, em consonância com artigo 38, parágrafo 2.0 da Lei n," 5.764 de
16-12-71 convoca os Srs. a oeíados da Cooperativa Agro-Pecuária de
Oanoinhas Ltda, para a A MBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a 'ser
realizada no dia 22 do e rrente mês, no local: Grupo Escolar João José
de Souza Cabral, à ru arão do Rio Branco,_ aesta .cídade de Canoinhas .

(SO), às 7 horas em IMEIRA CONVOCAÇAO com o jnínímo de 2/3 de
seus associados, às horas em SEGUNDA CONVOCAÇAO com o mínimo

'

da metade e mais m de seus associados, às 9 horas em TERCEIRA E
ÚLTIMA 'OONVO AÇÃO com a presença de no mínimo 10 associados, no
qual havendo mero legal será discutida a seguinte

ORDEM 'DO DIA:
.

M ����r�e aQ�o 11 Coper�orfe .

I
'

,

/3} Const uíção de uma comissão 'pare levantamentos
4) Doa o de uma área de terra ao Sindicato Rural de Oanoínhae
5) AS NTOS GERAIS

.

ara efeito:
A presente assembléia é eonvoeada em virtude de que a. delibe

ra o da Assembléia Geral Extraordinária, anterior realizada, com a .

mesma finalidade, ter infringido as disposições legais. 2

José lubn

PREFEITURA
,

D'E MAJO,R
,

'

MUNICIPA
I

VIEIR
Balancete d� DESPESA referente .

ao mês de

Discriminação da Despesa por Or-
\ '

gãos -do Governo e Administração

,
,

/

escritório você encon-

A', FI -
'

,

I
tra na loja da

'

manvQ•• •

. . . o glande acontecimento que marcará época será Impressora Ouro Verde'
a testa em beneticio do Hospital Santa Cruz. Na pa,te da
manhã será rezada missa campal com a presença do bispo"
Dom Orlando Dotti. Na tràrte da tarde, alem da presença
sempre agraddoel da Banda Wie'gand?_ Olsen, ,a,nimando. o

acontecimento, teremos (J apresentaçâo do, Grupo Alpino
Germânico, e outras atracões. Também será feito um sorteio
de �,geladeiras 8 3 teleuisores sendo os prêmios doados por
firmas canoinhenses. Destaca-se qu« para o churrasco e;

galinhas, preparados com' muito .carinho; os preços serão
super populares: O esforço da comissão organizadora leva
um destaque especial, no sentido de dotar o hospital. com

melhores condições. A· festa de amanhã será sem dúvida o

acontecimento do ano, com todos os canoinhenses prestigio
ando o acontecimento,

Orçamentária
1 • Câmara dOI Vereadoree
2 • Gabinete do Prefeito
3 • Secretaria Geral
4 • Setor de

..
Contabilidade

5 • Setor de Segurança Pública/
6 • Setor de Saúde Pública
7 • Setor de Educação e Cultora
a • Setor do Fomento Agropec. _

9 • Serviçol Urbanoa
10 • Serviço. de Obrai e Viação • D.M.E.R.

Total da De.pela Or�6!p' ntãria
,;I

RESTOS A PAGAR
Do exercício de 1974

Total da De. Extra-Orçamentãria
, OTAL / DAS ,DESPESAS /950.000.00

. I

Extril_..Orç�mentárla
1 • Previdênôíe Social - I.N.P.S.

,

2 • Salário Família
Crêditcs AdiciooBi�

25.890,00
43.400.
37.429joo
82.6 Õ.oo
7. oe,oo
.300,00

/96.320,00
16.%20.90
26.500.00
576,490,00

950.01)0\00

6.959,02
11.771,78
13.521,09
31.409,70
3.082,90
956,25

32.402,22
8.595,04

'21.557,08
24�.208,76
375.463,84

-

,29.706,87
Sob-total

1;693,80
3.382,20
6.227,08
11.007,42

500,00

, 8.652.82
15.153,98
19.748.17
42.417,12
3.582,90
956;25

3.693,00 '36.095,22
2.573,60 11.168,64
1;490,84 23.047,92

50:966,77 _2_96_.1_75_,5_3
81.534;l1· 456,998�55

16.340,94 46.047,81

12.434,89
----

42.U1.�6

417.605,10

12.43-'.39

16.349,94. 58.482.20 .

97.875,65 515.480,75

/ 41.255,69
5.79

14.540,82
224,56
49,99

.9.030,86
215;22
.157,60

Fundos
EM CAIXA

Na Te.Ooraria
I EM BANCOS

, ,

Banco do Bretil . A•• c/Fundo de Participação doi Monic.
Banco d;) Bra' S. A. • cf Movimeoto

. Banco do E ado de Saota 6!aterina - cl Movimento
.

Banco Bra
.

eiro de De.cootol S. A. • cl Movimeoto \
Banco S Bra.i1eiro S. A. • cl Movimeoto ''''i

Banco Bra,iI S.A. c/FRN,
Baoco Dl Braliléiro S/A '. Dep. \de' Divertal Origenl'
Bsn do E.t. de Sta,. Gat... COnta "T. R. U.�

t

T O T A L \ G E R � L. 950�000,oo
,

580,321,39

Major Vieira, 30' de junho de 1975.
Reinaldo Crestani - Contador Victor Borges

5.360,11

, )

59.480;53
.

64.840,64

Prefeito Municipal
J

�
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CORREIO DO'NORTE 12.07.1975

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE

CANOINHAS • SANTA CATARINA

Edital de· Cita�ão com. o
r '

prazo de trinta (30)· dias
O Dr. Jo.é 'Geraldo Batida. Juiz de Direito da
Comarca de Canoinha., Eetado de Santa Catarina,
na forma dá Lei, etc.
FAZ SABER a08 que o presente edital virém ou dele

conhecimento tiverem que, pelo presente cita: «MANOEL
BARBOSA". brasileiro, cesadc, que se encontra em lugar
incerto e não sabido, com o prazo de trinta (30) dias, para
responder 80S ,termos d� Ação Outorga Uxória" que se processa
neste Juízo, mq_vids por sua esposa MIQUELINA SANTA
ROSA BA'RBOSA. brasiJeira, casada, residente neste Muni
cípio e comarca, podendo contestá-la, sob pena de reveiia, no

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

termioação do prazo do edital, nos termos e de acordo com 8

petição e despacho a seguir transcritos: Petlçllo: Exmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito da Comarca. MI'QUELINA SANTA ROSA
BARBOSA, bresíleira, casada, residente neste Município e Co
marca, por seu procurador, Infra assinado (instrumento dê mandate
incluso), vem, pela presente, expor e requerer a V. Exa., o

s@guinte: 1. A requerente, é casada com Manoel Barbosa, cujo
matrimônio realizou-se nesta 'cidade, em data de ,08 de novembro
de 1943 (doc. [unto], 2. Que dessa união existe uma filha, de
nome Eulália, já maior: 3. Que o casal residia na localidade de
«?aciênciu, deste Município e Comarca, até que, há cerca de
28 anos, foi a requerente abandonada por seu marido, do qual
não teve qualquer notícta, Ignorando completamente seu atual
psradeirç. ,4. que, a peticionária, de longa date, vem sofrendo
de pertinaz enfermidade, não "tendo condições físicas para o

trabalho e por isso está passando sérias dificuldades para "e'
manter pois pão possui qualquer rendimento. 5. por, outro lado.
�. a Suplicante, propeíetárte de uma pequena gleba de terras,
com a área de 45.166 m2. (quarenta e cinco mil, cento e sessenta
e seis metros quadrados), em comum com herdeiros de Manoel
Santa Rosa, .DO imóvel' com a área total de 388 500 m2. situado
ao lugar; «PaCiência. dos Neves.. neste município e. comeres,
havida de herança de seu pai, o referido Manoel Santa Rosa,
conforme formal' de partilha extraído dos respectivos eutos de
Iaventârlo, julgado nesta Comarca, em data de,12 de março de
1974, registrado sob o n.o '43 538, fls. 211, livro 3-A-Q, em 11
de junho do mesmo ano, no Registro de Imóveis desta Comeres
(doe, junto). 6. pretende, agore, a requerente, fazer a venda dessa
gleb»

.

de terras, jll que as demais co- proprietárias alienoram a

terceíroe suas partes no condomínío, achando-se, assim, em comu
nhão com estranhos e sem auferir qualquer rendimento e mesmo

"porqae tem' ela, Suplicante, absoluta necessidade de dinheiro
para cootinuar se mantendo e existindo ioteressado na aquisição,
que é o sr. Vicente Oliscovicz, atual detentor das demais partes
do imóvel. Entret&nto, para fazer &, vends, necessita de autoriza
ção especial dp Juiz. 7. Com efeito, à mulher compete a direção
e a Iiodministração do casal, quando o marido estiver em 'lugar
remoto ou não sabido (artigo 251, 0,01, do Código Civil), caben
do à mulher, nesse caso, alienar os imóveis cSmuns e os do
marido, mediante eutorízsçâo especial do Juiz (artigo citado)
parégrafo Único, item IV), Carvalho 'Sautos, em comentário ao

artigo supra citado, esclarece que ,cnão se faz preciso que o

marido seja declarado ausente. É bastante que ele, esteja em \

lugar remoto ou não sabido. Pois é necessárto que alguém tome'
8 direção da sociedade conjugal, velando pela manutenção da
famUia e seus interesses econômicos ... (Código Civil Interpretado,
3.a Ed. VoI. IV, pág. 464). !!. Assim, comfundaooento 00 disposi
tivo legal apontado, requer a Suplicante a V. Exa. que se digoe
de designar dia @ hora para ter l�ga,r a justificação dos fatos
a�im8 narrados, com aI! testemunhas abaixo arrolado", as quais
comparecerão independentemente de intim�ção e, após, compro
vada a ausência de seu esposo, se digae de' autorizá-la a vender
8 área de terras aqui descrita, d!terminando 8 expedição do
competente ALVARA, após ouvido o O rgão do Mio.istério Públi
co, tudo como é de direito e JqSTIÇA. Nestes termos, com 08
documentos inclusos � dando à presente para 08 efeitos fisca1s,
o valor de Cr$ 1.000,00 �hum mil cruzeiros); P. e E. deferimento.
Canotnhes, 24 de abril de 1975. (as). pp, Saulo Carvalho.
Tes'emunhas: 1. JOAO NEVES DE BARROS. 2. LADIS
LAU FERREIRA DE BARROS, brasíleíro, casados, lavradores,
residentes em Paciência dos Neves, neste Muaidpio. Data supra.

,

Despacho: «Proceda-se a citação do requerido, através
,

Edital. Canoinhas, 13-6· 75. Gas). José Geraldo Batistu. - Em vir
tude do que,. expedi este e outros iguais que serão oublícados e

afixados na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina, 80S vinte e seis C26) d,ias do
mês de junho de mil, novecentos e setenta e cinco �1975).'
Eu, Zalden E. Selem e Escrivão, o subscrevi. 1

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de DireitQ.

FOTOCOPIAS XEf\O
Ser�iço instaqtâneo e

Procure
Ulbm Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina

Exército lança para estudantes de nível médio
�

, I

Concurso «Serviço Mili tar /7 5»
,

'j

TENDO COMO TEMA

A Campanha da FEB na Itália:

\

10

O Ministério do Exército atra
vés do Grupamento .do Leste
Catarine.Dse, acaba, de lançar o

CONCURSO «SERVIÇO MILI.;
TAR/75:., destinado aos estu
dantes dos Estabelecimentos
Civis de Easino de 2.° Grau; com
o objetivo de proporcionar à
juventude estímulo para melhor
avaliar a importância do Ser
viço Militar,

O Concurso foi "lsuçsdo em
todo o Território Nacional sob

Regi�tJ.9
EDI

Jacira Emilia Pau Corrêa, Oficial
do Registro Civil d 5.° Distrito de
Pinheiros, Oomarc de Canolnhas
Estado de Santa C arína.
Faz saber que
Seba8tião Alves

Maria Alves.
Ele natural de anoínhas, nascido

em %0 de janeir de 1947, lavrador,
solteiro, domici ado neste Distrito,
filho de Jos Alves Martins e
Catarina Borg s,

Ela, natural (la Pinheiros, nascida
em 29 de set mbro de 1966, do lar,
solteira, do ciliada neste Distrito,
filha de Ces rina Alves.

, ,

Se algué souber de algum im-
pedimento, oponha-o na forma da
lei.

Pinheiros, 28 de junho de 1975

Silvete Darci -Paul '

Escrevente Juramentada

Registro Civil
ED �AIS'

Sebaatillo Gre o Costa, Eacrivão,
de Paz e oficia do Regiatro Cio
víLdo munieipi de Major Vieira,
Com�rca de C ooinbas, Estado
de Saota Catara a

Faz saber que retendem Casar:

EVALDO FOL ER e JOSÊFA
BELITZKI.
Ele, uatural d ste Estado 088-

cido em Rio Ve melho, d/muniei
pio no dia 24 de setembro de
1951, lavrador, Iteiro, domicilia
do e residente '

neste município,
filho de Miguel Folmee e AnDa
Drosdecki Folm •

Ela, Datural d ate Estado 09S-'
cida �m Rio Vel melho, d/muDic.
no dia' 13 de joeiro de 1955,
doméetics, soltei a. domiciliada fi

residente neste município. fllba
de Cezário Beti zki e A nlll .Fira
kóski Belitzki.

'

e junho de 1975

SEBASTIÃO REIN COSTA
Oficial do Registro Civil

ARY DE OLI EIRA e EDVI
GES JlENTA

.

Ele, natural este Estado nas

cido em Rio N o, deste municí
pio DO dia 04 de setembro de
1953, lavrador, Iteiro, domicilia
do ., residente

�
neste município,

filho de José d Oliveira e Ana
Ruthes de Oliv ira.

Ela, natural &te Estado nas-

cida em Agudos deste município
no dia 05 de aDeiro de 1955,
dom�ptic8, solt ira. domiciliada e

residente Dest municipio, filha
de Leonardo Ji atara' e Francisca
Ucacbinski, fal cida.

A presentara os documentol
éxigido. pelo ódigo Civil art.
180, Se algué tiver C')�heci·
mento de existi algum impedi
mento legal, a uee-o para fins
de direito.

- Principais Ba'alhas
- VUórlD Final

Para ns classificados no âmbí
to nacional, os prêmios são:

- 1.0 Lugar Cr$ 6.000,00'
- 2.0 Lugar Cr$ '3.000,00

Para os
I Classificados no âm

bito, regional os prêmios são:
_: 1.0 Lugar Cr$ 2.000,00
- 2.° Lugar Cr$ J .000,00

a coordenação da Diretoria do
Serviço Militár, sendo que na

Guaraíeão de Florianópolis e

todo o Estado de Santa Catarina
8 ,realização é atribuição do
Grupamento do Leste Catari
nense .

através da 16.8 eSM,
Delegacias e Juntas d9 Serviço
Militar.
Primeira Fase, Estadual, a

cargo do Grupamento do Leste
G&tarinense.

Segunda Fase, Regional, a

cargo da 5,8 Região Militar e a

Terceira Fase, Nacional, a cargo
da Diretoria do Serviço Militar.

As comissões de julgamento
.serão cousntuídes de fi�uras de

projeção nos meios culturais do
Estado e do Pais. Na llrea do

Grupamento do Leste Caterf
nense esta Comissão será forma
da pelo Chefe da 16.8 CSM,
pelo Ajudante Geral do Grupa
mento do Leste Catsrtnense,
pelo Oftcís l de Relações Públi
cas da'16.8 CSM e um represeu
tante da Secretaria Estadual de
Educação.

) ,

Para os classificados em Santa
Catartna, no âmbito do Grupa
mento do Leste Catarinense, os

prêmios são:
"

- 1.° Lugar Cr$ 1.000,00
• � �.o Lugar Cr$ 500,00

Também serão conferidos
diplomas de c Cooperação Meri
tórís» aos autores dos' cinco
melhores trabalhos da 5,8 Região
Militar.

Maiores informações sobre o

Concurso «Serviço Mílitar/75:.
poderão ser obtidas na 168
eSM, à Rua Marechal Guilher
me, n.? 9 - Centro e nas Dele
gacias e Juntas do Serviço Mi
litar em touos os In Municípios
do E�tado de Santa Catariaa.

E r I i ta
\

Arteferro Di�uc
Portas /

- ,�:,_ portões e

ferro em geral
Campo d'Agua Verde,Rua Expedicionários

t�o Departamento de Vei�ulos Usados
de MERHY SELEME & elA. LTOA., você

/

encontrará revisados para ,pron�entreqa:
I ,;,f - ,

Marca /' Ano'
Cheorolet Opala 6 cilind�os 4 po,t(!,s' de luxo 1972

Clzevrolet OPala 4 cilindros 4 ,tas de luxo 1969

ro,.d Pick-Up F-75 4x4 1972

Dodge G,.an COUPé 1973

Dodge 1.800 de lux 1974

Dodge 1.800 ara 1973

Temos par você, �m plano especial de
financiamento. enha' conh�cê·lo.

ELEME & elA. lTOA.
Revendedor Autorizado. Ctirysler d.o Brasil S.A.

Rua Paula Pereira, 735 - Fones: 365 e �661Cenolnhas Santa Ca'arina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.Ani versariantes da Semana
Dia 12 - a senhora, Cecília
esposa do Sr. João A. Brau
hardt; 'os jovens: Otávio
Herbst. o Edgard Knopp.
Dia 13 - o jovem Hipôlito
Wardenski

M_arlenB Todt; o jovem Gui
lherme, José de Souza.

Dia 16 • a sra. Ana Vogt
esposa do sr. Willy Vogt.
Dia 18 - as sras.: Verônica
esposa do sr. Migu�l Lessak
e Oessi Marais esposa do
sr. André Doriual Spitzner.

Aos aniversariantes deseja
mos muitas têlicidades.

[ovem HaroldoDia 14 • o

Schroeder,

Dia 1.5 - a sra, 'Rosinha es

posa,do S�. Zeno C. Zippel;
as srtas. Alda Noga e Lenice

,No Departamento de Veículos Usados
de ê.Miguel ProcoDiak Comércio de
Veículos Ltda.,., você eDcon rá

para' pronta entre /'

Marca

Pick-up Cheorolet C"IO
Pic1;,,,up Cheorolet C,,15
Pick-up Cheurolet C·I
Ford F,,350

'

8u1Q14x;l. ,

Opala 4. portas 1 o

Opala 4 portas TD
TL
Rural 4x4 e

Ano

1972
1972
19C1
1973
'1973
1970
1974
1971
1972II

1

MIGUEL' PRO(OPIAK COM. DE VEíCULOS lTDA.
Concessionário General ,Motor. do Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289

-:- Santa CatarinaCanoirihas

pias?
Em apenas 10 se ,�VõC�C,Ó.
PIAS, de quer documente, jornais ou

livro o CA R T Ó R 10 O O R E G 1ST R O
C I L de NEREIDA C. CORtE, no edifício

.

do FORUM desta cidade.
.

-,

Fotocô

-

12-07-1975
, -,

Normas' para

iniálidos· Foram
amparo de. idosos

estabelecidas

DlCESC - Companhia de DivuloaçaD e' Comunic�çãD do Eslado de Santa Catarina
Documentos extr.fiados'

o Ministro da Previdência e As
sistência Social, Luiz Gonzaga do
Nascimento Silva, baixou Portaria
disciplinando a concessão do ampa-
1'0 previdenciária a maiores de 70
anos, ou. Inválidos, de acordo com
a Lel-61.79.

.

-

Cerca de quatro mil idosos já
foram' beneficiados com 500/0 do
salário. mínimo vigente e serão aten-

.

dídoa' com a pensão vitalícia,
enquanto viverem.

_ As normas da Portaria já publica
das em Diário Oíícíal , são as
seguintes: I

1 - A prova de inatividade' e de
Inexístêncía de renda ou de meios

.

de subsistência, essencial à eonoes
'são de 'renda mensal vUalfcia de
que trata e Lei n. '6179, de 11 de
dezembro d� 1974, além. da prevista
no seu artigo 5. poderá também
ser feita mediante declaração do
próprio interessado, desde que eon

firmada por duas pessoás Idôneas,

e
Uma Ford 'v

.

r F� 1 00,; ano
1973, e] 4, 00 Kms. Óti
mo esta,,< .

. '!7
Tr' r «Fontana Móveis»

VidaI Ramos, 494.
1

Foram ex� íados 'os
_

se-:

guintes docu� ntos, pertenceu
tes ao sr. AN ONIO ONOFRE
LOPES: CPF, ituloEleitor, Cart.
Identif. Sóeío do Sladicato Ru
rél de Canoi has, Cart, Identi-
dade, Cart. çtorista, Cart. de
Reservista, todos" 'os docu-
mentos refe entes ao' carro

pleca CA' -
.

2509. 3
-"

08 'mesmos ficam, 'se'D efei-
to por haver. requerído 2.a via,

f '"

Certificado extrafia"'o
ltomar elson. Jung

declara qu i extraviou o

certificado
/

e Propriedade
n.? 624427'; do automóvel
Simca,

'.

mott r ,20082, ano

63, cor bar eau e branco.

O mesmo íca sem
�efeito'

por haver requerido 2.a via.

(ertificado extraviado
Lulza EI·

.

ouba deelara
que extravio' o Certificado
de registro .0 673,851 do
veículo Volks agem Brasilia,
ano 1975, C . BA - 159021.

O mesmo ica sem efeito
por haver requerido 2.a Via;

I ,

Valorize O que é seu pre�tigiando . a

eitura Mu-nlc"lp-a_� ctnnas

..
a critério da Instituição de previ
dêncía socíal, identificadas e quali
ficadas, as quais assumtrão, com o

requerente, a responsabilidade civil
e. penal pelas declarações prestadas.

2 - A prova de filiação à preví
dêneía social ou da inclusão em seu
âmbito serateíts pai' meio da Oar·
teira Profissional ou de Trabalho e
Previdência Social ou por qualquer
outro elemento de convicção, incluo.

síve deeíaração firmada pelo empre
gador ou por diretor. ou sócio
remanescente da empresa, identifi
cado e quaüítcado.. assumindo o
firinatário a responsabilidade pela
'declaração, sob as penas da lei.

a - o exercício durante cinco anos
ou mais, consecutivos ou não, de
atividade remunerada atualmente
incluída no regime do INPS� ou

.
do

FUNRURAL, inclusive em caráter
facultativo ainda que não tenha
'havido filiaçao a essas entídades.i e
índepecdentemente de haver o ínte
ressado transferido sua residência
da área rural para urbana, ou vice
versa, poderá também ser compro
vado mediante declaração flrqtada
pelo próprio interessado, sob as

penas da lei, desde que sejam es

pecificados a atividade, o local de
seu exercícío (sede da empresa,
fazenda, sítío, etc.) e o respectivo
período de trabalho e confirmada
essa. declaração na torma. estabele
cida na parte final do item 1.

,

,

,

I - a percepção, pelo 'amparado,
de. renda em dinheiro de valor não
superior ao da renda mensal de
que trata a mencionada lei;

II - a residência em casa de
outrem, parente ou não;

III - a condição de Internado
ou asilo.
o . A previdência social poderá

a qualquer tempo, realizar diligên
. eías para apurar a veracídade das
declarações e provas produzidas'
pelo amparado.-.

. 5.1 - Verlficada qualquer írregula
"rldade, será concedido ao I interes
sado o prazo de trinta dias para
prestar esclarecimentos e produzir.
se for o caso, prova cabal da vera
cidade dos tatos alegados.
5.2 • Vencido o prazo, sem mani

festação do interessado, 'será sus

penso o pagamento. da renda
mensal até' que sejam prestados
esclarecimentos, e oferecidas provas
aceitáveis, nos termos da lei e
deste ato.

.

6 - O Indeferimento do pedido ou
a suspensão do pagamento da renda
mensal serão submetidos, de ofício,
à aprecíação, conforme o caso, das
Juntas de Recursos da Previdência
Social ou das Comissões' Revisoras
do FUNRURAL,.

7 '- Este ato entrará em vigor na
data de sua publíeação, eabendo ao
INPS e ao FUNRURAL, em conjunto,
dar-lhe ampla divulgação, especial-,

mente junto às Prefeituras Munici-
pais.

,. .

.

4 - Não prejudicará o direito ao
amparo previdenciário h�stitufdo
pela Lei n..6.179:

DER/se verbas
para indenizacões

�

Fpolis, 24/06/75 '":-' O engenheiro Antonio Carlos Werner, diretor'
\ - /

geral do Departamento de Estradas de Rodagem,
já liberou' verbas .para indéoizações dos imóveis. atingidos Da

tmplsntsção da Rodovia Jaraguá, do Sul-Gueramírtm-Bjt-f üt.
Idêntica medida também foi tomada na estrada Timbó-BR·470.

. Infor�on também qUfo, já, foi lavrado e concluído o con-
trato com a 'firma ISA S/A para 8 construção da ponte sobre o

Rio Itajaf Açú, em Indaíal, com' 320 metros de comprimento, no

valc,r de 7 milhões e 178 mU cruzeiros,
-

S"guodo o Departamento ,de Estradas de Rodagem, o

prezo de conclusão da obra é de 22 meses; porém o inicio da
mesma está condtcionado ii Jíberação da faixa de domínio, cuja r',
respon�a1::tiUdade é da Pr .. feitura Municipal de Indaial,
....--------------�--...----------�,-------------------

Indústria e Comércio
Irmãos,_ Zugman SoA.

AvilsO

TOCA-SE

ONDEHCIA

In'd. e Com. Irmãos Zugrnen
S.A., avisa aos SfS.: Jocelino
Soares' Fragoso, portador da'
Carteira profissional n.? 52.607
série 347 S,ç. -'e Acir Wlach.
portador da Cart@ira profissio
nal n.? 57.249 série 426 S.C.·
e R",seni de Chaves, Certeira
profissional n.? 75.907 série 357
S.C; à apresentarem-se 08 em

presa no prazo de. 3 (três) dias

para regulsrízarem SUa situação,

O não comparecimento im
plicará na rescisão do contrato
de trabalho por abandono, de
serviço, nos termos do errígo
482 da C.L.T.

Desejo tro ar correspondên
cíe com jov ns de ambos os

sexos. Especi lmente p�ra com

bater o uso e drogas, 'tóxicos,
etc. Sou sol iro, religião Evan

gélico, ten o 19 anos, altura
\l,78m, cor Iara, cabelos pretos, .

podendo t car foto.

. Meu en ereço é o seguinte:
Rua Sérgi Glevinski 0.° 523

Pepanduve-s.c. Nome: Sebas-
tião M. dos Santos. � 3

Leial Assine! DivulgueI

Correio do Norte
,� ,(

,

'

)
"

/

t;lQ��l.1���fil����QQIi1Qli1gri1��QgQId�gIi1Q��t1(i1QJJ�Qfi1�ra������faQ���Ja�QQQgra�.QQQl;)
.

�. � ·OFERTA ESPECIAL SOM�NTE NO- MES DE JULHO '�
m N

'

S - gogos de górmica ">. r ,gogões a gá,s e a lery.�a m
ce )'E m

'm, i E'NELAR - COM. DE ELETRO DOMÉSTICOS, 'LTDA. .�
� R,:'. . RUA VJDAL RAMOS 906 - rONE 185 - CAN9JNH.IlS_ �
fjfji,!.imi?ifji!if.i�i!j.rJt;jfj��Ejfll1ljfjlifjDrJfji!ifjfjEti�fji.'j�fj�����Eji:jEi��fjfit;jEjiSfj��Elfjf.jfjlJ�l:jl:jeiarl.ri\ '
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CORREIO 1)0 NORTE 12.07·1975

Prefeitura Municipal de
I

Major! Vieira
Lei D. 374 de 24 de junho d� 1975

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a
I

prédio Escolar Municipal e dá outras

VICTOR BORGES, Prefeito Municipal Májor Vieira,
Es1;ado de Santa Catarina, faz saber a todos o habitantes deste
município que a Câmara Municipal aprovou e, e

L E I:
Art. 1.0) - Fica o Chefe do Poder xecutívo autorizado

a mudar o prédio escolar municipal de Ca pina Santos, denomí
nado Escola Municipal «Antonio S. dos antos s, encravado em
terras de propríedade do Sr. Antonio, S paio dos Santos.

Art. 2.°) - O referido prédio' e�colar será mudado �m
imóvel do Patrtmonio Municipal liit '" Rua Argemiro Borges e'
destina-se a construção para futuras nstalações da ,Coordenadoria.
Municipal -de Ensino.

'

Art. 3.°) - As despesas correntes com a presente lei
correrão à conta da consignação própria dó orçamento vigente;'
suplementsda se necessário. I

Art. 4.°) - Esta Lei e rará em vigor na data 'de sua

publicação" revogadas as

d�'BP
'ções em contrário.

Prefeitura Municipal ,Major Vieira, ,24' de [unho de 1975.,
, a) VÍCTOR BORG

\

- Prefeito Municipal
Registrada e publíceda a pr 'ente lei na Secretaria Municipal Da

mesma! data. A
a) IJAIR

DrHNABEL
- Secretárto

co�!eD:ea����( �!ci�eu!�.D��. ��J!!�iO.
.- do qu,ã�o único do Município' ,

VICTO� ��RGB:S, Prefeito Mwnicipal de Major Vieira,
Estado de Santa C,ftarina, .. fsz saber a todos os habitantes deste
município que a Câ,ara Municipal decretou e, eu sanciono a seguinte

.' L E I: '

Art. 111.°) 1.
Fica concedido, um reajuste' de vencimentos

aos Fun,cionári�,
s do Quadro único do Município, na base de 10%

(dez por cento), obre seus atuais vencimentos, a partir de 01 de
junho do' corre

I
te exercício..

Art. 2,'· ) - As .despesas decorrentes com a presente lei
correrão à, co, ta das consignações próprias dQ orçamento vigente,
suplementad quando necessário.

I
,

Art/ .0) - Esta lei entrará em vigor na data da sua

pubhcsção, evogadas as disposições em contrário.
'Pr eitura Municipal de Major Vieira, 24 de junho de 1975

I ,

VICTOR BORGES - Prefeito Munictpal
publicada a presente. lei na SEcretaria Municipal na

a

Registr:a,d ,e
mesma Qata.

a) DIRSCHNABELJAIR Secretátio

Re,lIores1adora' Zugm�n S_A_
A V I S O'

Reflorestadore Zugman S.' A., nal n.O 2!Ú79, série· 426, SC;
avis!! a08 Senhores: Vanór José João Car-doso, por da Car
Evangelista, I portador da Car- terra Profís n.O 07.449, sé.
teíra Profissional n.? �9.707, C; Carlos Albígsus,
série 426 SC; Agostinho Carlos ador da Carteira Profíssío-
de Castro, portador da Cart

.

'nsl n.s 57,559, série 426 se e

Profissional n," 57.292 érie Ivanir Rtbe íro da Silva, porta-
426 SC; Sebastião /F eira da dor da Carteira Profissional n,O

SUva, portador da' deira Pro- 57.289, série '426 se, à apre-
.

fissional n.O 98.8 : série 392 se; sentarem-se Da' empresa no

Natalia Car so,: nortadcr da prezo de 3 (três) dias para
Cart�ira P issioQãl n.o 29,705, rt'gularizarem sua situação.,
série 42 se; L�opoldo Gon-' O ,não comparecimento im
çalves a Silva, �portador da plicarA na rescisão do contrato
Carte � Profission'QI n.o 29.940, de trabalho por abandono de
séri 426 se; Pedro Cardoso, serviço, nos termos do artigo
po ador da Cartei�a P.::ofissio- 284 da C.L.T.

, 68.....'

(C IN B I L E U
o lançador de apresenta:

HOJE, dia 12 • �s 20,15 ho - um s.iper programa duplo
Burt ncaster �m

SANGRENTO
2. filme' uma gostosa comédia nacional

COMO BÓ,A ,A NOSSA EMPREGADA

PIRATA SANGRENTO

Amau , c;lia 3 - em duas sessões: às 19,15 e 21,15 horas

ny Cash leva à tela a históÍ'ia de Jesus de Nazaré,
filmado na Terra Santa onde realmente aconteceu '

UMA . LUZ LÁ NO CÉU todo colorido
Este filme reprisa 2a. e 3a. feira às 20,15 horas'

Registro Ci V il
ED TAIS

Nereida Cherem Carte, Oficial do
\ Begistro Civil do unicípio'de Cauoi-
abas, Estado Sauta Catarina,
faz saber que pretendem casar:

«Antonio Bel o Kamers» com

«Maria �as Dor '1. Fragoso», brasilei-
ros, solteiros, ómtcíüados e resi
dentes nesta cidade; ele militar, �

nascido em G roía - Comarca de
São José - SC 80S 26 de novembro
de 1950, filho Sebastião Kamers
e de Vetôníca. ames Kamejs, fale-
cida; ela do lar, nascida em Salseira
deste distrito os 04 de abril de

,

1952, filha de trmínío Soares Fra
goso e de Mar a Leôncio Fragoso.

«Silvio Loure ço, Watzko.. com

«Helena Maria e Souza», brasileiros,
solteiros, dom ciliados e residentes
nesta cidade; le motorista, nascido
em Canoinhas aos 10 de agosto de
1950, filho de Maximiliano Watzko
e de Hilda B heI Watzko; el.,a ope
rária, nascida em Serafina Correa
de Guaporé - S aos 26'de janeiro
de 1930, filha e Francisco de Souza
e de Elide Gr ndo de Souza.

de Barros» com «Ro!!a
Iiveira», brasileiros,
tcllíados e residentes
le operário, nascido

em Parado / distrito aos 19 de
abril de 1953, ilho de José' Leal de
Barros.e de M ria Kohler de Barros;
ela professor , nascida em Canoi
nhas aos 02 maio de 1945, filha
de João Caet no de Oliveira e de
Angelina Ih gelista .

«Erico Erzi er» com '«Terezinha
Esvane ' Dom nski», brasileiros, sol
teiros, dom ciliados e residentes
nesta cidade ele operário, naseído
em Sereia I \ distrito aos ;0 de
novembro d 191i2,).ilho de Henrique
Erzinger Fil o e A,manda Schram
Erzinger, lecída; ela operária,
nascida e Canoinhas aos' 18 de
setembro e 1948, filha de João
Domanski . de Anna Bordenoski
Dómanski.

\
«José Arist u More\ra» com «�dete
Gomes Corr a», brasileiros, solteiros;
ele aux. de expedição, naseído em
Antonio OU to - Pr. aos 27 de março
de 1955, do ícllíadoie residente em
Gurítíba-Pr. filho de Leoncio Marti
nho Moreir � de, Leonarda Dolores
Moreira; el do lar, nascida' em
Sereia dI di trito aos 2 de agosto
de 1953, d micillada e residente
nesta cidade, filha de Vitor Gomes
'Corrêa e de eoni Mercêdes \ Corrêa.,

'«Afonso Couti ho Guedes Pinto» com

«Sueli Selma Coutiuho Pieczareka»,
brasileiros, s teiros; ele estudante,
nascido em

,
Imbõ - ,se a09 13 de

agosto de 194 , domiciliado e resi
dente em FI rianópolis - SC, filho
de José Marti 8 Guedes Pinto e de
Dora Cóutin Guedes Pinto; ela
estudante, Da cida em Canoinhas
a08 07 de -ma ço de 1954, domicilia
da e residen e nesta cidade, filha
de Olementín Estaníslau Pieczarcka
e de Selma outinho Píeezareka.
O presente Edital já foi publicado

em Floríanóp lís em data de 26 de
abril de 1975.

IVOllfE FRA CISCA DA SILVA.
- Oficial Maior o &rtório do Registro
Civil de Rio d Sul � Sauta Catarina,
faz,gber por termédio da Of!eiaI
do Registro Ci il desta cidade que
preteudem ca8 se:

«Antonio Bor es Medeiros» com

«Seleneiuha II 'a Martins», brasilei
ros, solteiros, ele militar, nascido
'em Santa Cat rina aos 21i de ilutu
bro de 1952, ilho de João Borges
Medeiros e Saturnina Cardoso
Medeirus, re identes nesta cidarfe;
ela do lar, na ida em Santa Catarina
aos' 12 de iul o de 1945, residente e

dom'iciliada e Rio do Sul - se, filha
de Jorge ntonio' Martins e de
Maria Cândi Martins.

É, para que hegue a,o conhecimen
to de terceir s, mandei publicar o

presente Edi aI.
'

Canoinhas, � de julho de 1975

Nereida C. Carte
Oficial do Registro Civil

, \

Carnê 'de

implantado,
campanhas

'contribuinte,
em agosto com

esclarecimento \

O INPS iniciou neste mês uma campanha de esclareci
mento a respeito do Manual de Inscrição ao Contribuinte lndivi
dual, em fase de elaboração e que servirá para dar orientação
global do, uso do, carnê para .pagsmento de contribuição, nesta
faixa de segurados.

Os carnês, 'institúídos para facilitar pagamentos de autô
nomos, empregadores, facultativos e contribuintes lem dobro, serão
lançados a .parttr de agosto, na rede bancária de todo o Pais.

A 'DATAPREV já produziu mais de g'milhões de earnês
que contêm as oeíentaçõss preliminares das pessoas beneficiadas,
da forma de conseguir inscrição, manter atuahzadas as contribui-

,

ções e esclarecimentos, no caso de extravio ou perda do docu
mento que atenderá ao segurado durante 24 meses, evitando
excesso de papéis e a burocracia, até então existente, no ato
de pagamento.

Os carnês são dotados de partes destacáveis, operada.
por computação eletrônica. Ao inscrever-se, o segurado receberá
dUBS vias comu comprovante de inscrição de contribuinte indivi-'
dual, carimbado'pelo Banco, seu domícílíc bancário.

Es'se comprovante servirá de documento para, o contríbu
inte que deverá plastificá-lo.'

Os Postos" e Agências do INPS poderão esclarecer aos

contribuintes sobre pagamentos anteriores à sua inscrição.
- .

de

,

sera

'.,'.._

Mais \:' de 450
segura'dos no

o jàrdineiro, o motorista
particular, o caseircf,"'o faxíneíro,
a costureíra e donas de casa

lião alguns dos profissionais
ad,rditidoe como. cEmpregados
Domésttcoss. pelo Instituto Na-'
cionel de Previdência Social.

Mais de 4éO mil pessoas
estão inscritas n'e!'lsa éat.;-gcria,
em' todo País, contríbuíndo com

16% [otto por cento do empre
gado e 8% do empregador) com

mretto a amparo pessoal e para
seus dependentes declarados,
além do direito às férias de
20 dias úteis, anuais.

I

laa.�.�m.�••�••••B.mR.�.m�R··········1
I 'Participe do' cr!!sc!,�ento de

_

sua ci�ade �ag8ndo I
I . li TF'!3'W�1íf*, 8tr·..;ftM#õ��fiE)i9fí�� I

4a. e 5a. feira às 20:15 horas - censura 18 anos III P f· t M·· I de·: h 11/
Mais ,uma grandiosa história de amor, toda colorida II re e I u ra, unic I pa e

.

ano I n as II
AMANTES EM VEN�ZA II, ,

.

.

'
,

.

, ',· •••B•••••••�••••••••BR••••••••••••••

BENEFICIOS
Ao Inscrever-se no INP3, o

empregado doméstico passa a

,ter os segutntes: direitos:
1 - apoeentadoria por invali

dez, por velhice, por tem

po de serviço;
2 auxilio doença � natali

dade,
3 abono de permanência

em serviço;
4 - pecúlio;

.

5 .. auxilio- reclusão;
6 - assistência médica, �arm8-

cêutica e odontológica.

PARA INSCRIÇÁQ
De posse da Carteira Profiest

anal, do 'Ministério do Trabalho,
o empregodo doméstico exigirá
o registro de contrate de tra

balho, com indicsção do cargo,
. data de admissão., remuneração
espE::clfica e assinatura do patrão.
Para os que já, trsbalhav'am
arites da \ lei, deve ser anotada
a data dE' 8 de IIbril de 1973.

De qualquer agêl;lcia bancárÍtt,
será feita a inscrição para re

cebim�nto do Talão de Reco
lhimento de Contribuições, co

mo comprovante da filiação 110

INPS.

mil neves

Instituto
A Secretaria de S�rviç(is

Sociais divulgare,' nos próximos
dias a relação dos Empregados
Domésticos inscritos, até agora.
O levantamento até, dezembro
de 1974, apresenta 08 seguintes
dados:

Estados
Alsgoes
AmezoDl��
Bahia

"

Ceará
Guanabara ,

\ \
Espirita Santo

Goiás
MáraDhão
Mato Grosso
Minas Gerais
Pará

, Paraíbe
Paraná
Pernambuco

�i8uí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Santa Catarina
São Paulo

Ouantidade
2.583,
984

1-6.605
4.825

85.275
3,628
3.810
1.677

1.654
40.054
2.765
2.520

8,024
12.640

958
22.728 '

1.253
63.609

8,699
130.512
2,709

8.i73
10

Sergipe
Brasília
Acre

TOTAL 423.995

'

........

Certificado Extraviado

Expresso Catarinense
de TranspÇ)rtes LtdEi,
declara que extraviou o

Certificado 0.0 558408, do ,

veículo Mercedes Btmz� ano

1974, placa DA-I046. 3

O mesmo' fica sem efeito

por haver requerido 2.a via.
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Notícias de.
Dispensa de Inco'rporação

Dia 03 do corrente
com invulgar entusí
asma e muita fibra de
patriotismo, realizou
se a entrega de Cer
tificados de Dispensa
de Incorporação, As
solenidades tiveram
ínícío às 10 horas com
a presença de auto
ridades locais inclu
sive dos Secretários
das JSM de' Mafra,
Itaiópolis e Canoí
nhas, presididas pelo
Capitão do Exército Escreveu:
Nacional Osvaldo Esmeraldiuo H. "lmei�a
Conrado Narlock que ,

com sua habitual atuação de etvísmo conduziu
os trabalhos. Primeiramente prestou compromis
so o Exmo. Sr. Prefeito Municipal Aloisio Partala,
'como Presidente da Junta do Serviço Militar,
fez seu Juramento ao Pavilhl!o Nacional. O
Hino Nacional se fez houvir durante a soleni
dade. Em seguida foi pelas autoridades presen
tes feita a entrega dos Oertificados de Dispensa
de Incorporação a 107 jovens, já que solene
mente prestaram o devido juramento a Pátria
Brasileira. Falou o Sr. Prefeito Aloisio Partala
enaltecendo o acontecimento de tão alta signifl-

- cação para a, segurança da Pátria. Falou em

seguida o Secretário da ,JSM de Papanduva Sr.
Hamilton T. de Almeida que em oportunas
palavras disse do alto significado do ato de
Dispensa Inicial do Serviço Militar. -Realmente
foi dia festivo para Papanduva a entrega dos
Certificados.

H()spital �& Notícias

'Caracterís cas avança..

das, excepci 'ai robustez e

grande _eco omia operacio
nal são fat es que garantem
ao MF X um superior

i desempe o durante longos
; anos. I,

Ai ' a mais, a sua quali
dade Massey Ferguson.

Venha ver o MF 55 x-em
nossa revenda. Aqui você -en
contrará mecânicos treinados
pela- fábrica, peças genuínas
MFe um atendimento à altura
do produto que você está ad
quirindo.

: '* lIIIassey-Ferguson doBrasil S.A.

É eom grande satisfação que, a comuni
,dade toda de Papanduva vêm notando o término
,das obras do Hospital São Sebastião,' luta e
trabalho de mais de 20 anos. São o resultado
do que hoje é realidade e alguns dos heróis
anônimos já não estão mais entre nós. Um
grande batalhador que já partiu, Jahyr Damaeo
da Silveira, sua memõríã estará para sempre
viva e acesa a luz da sua inquebrantável von-

I tade de servir seu município. Hoje estamos
dando os últimos retoques no grande prédio

i que brevemente abrirá suas portas para aten

i., dimentos a todos, quantos dele nacessitarem.

MASSEY:FERGUSON
. Ltda. IIndtístria

I�....----------------�----.....--------------------------------------'

�ua Caetano Costa, 1122 - Fone 178

Caixa Postal, 2·6.3 C a n oin () Q s S C

Diógenes, o Çamarada
Diógenes, o Camarada que saiu pelas ruas

de Curitiba com uma lanterna na mão em pleno
dia para procurar as boas criaturas da humani
dade, costumava dar respostas geníaís às per
guntas idiotas. Um dia lhe indagaram a que
hora deveria. ser servido um jantar. Veio a

resposta: «Se for gente rica, quando quiser" se

for pobre, quando puder». Aconteceu na, Rua
das Flores (rua XV).

Papanduva
Amanhã teremos Eleicões I"

,

,
Amanhã, em todo o Território Brasileiro,

serão realizadas eleições para renovação dos
Diretórios Políticos dos Partidos. Aquifelizmente
será eleição pacHic,,", tanto a Arena como o .r4DB
estão com: chapa única, prova de união e .com
preensão por parte de seus dirigentes, tendo o
bom senso como lema da harmonia e cordíalí
dade entre a comunidade papanduvense.

Hípica promove Baile 'dia 26
A nossa tradicional Sociedade Hípica Rec.

Papanduvense realizará no próximo dia 26 do
corrente, mais um grandioso baile em sua sede
socíal. Desta' vez a animação estará sobre a

responsabilidade do famoso conjunto: «THE:
FLING STONES», da cidade de Videira. O salão
de festas está eompletamente remodelado, apre
sentando mais espaço, inclusive outras depen
dências foram alteradas dando' assim maior
conforto a seu quadro social e convidados. Seu
atual Presidente, Sr. Walmir Lucio Senna, não
têm medido esforços no sentido de melhorar
tanto quanto possível a imagem da tradicional
80ci,edade que passa por uma nova fase.

-,

Vocês já sabiam?
- Vocês já sabiam que custa hoje mais de

um milhão de cruzeiros o mícroscõoto eletrônico
---da Uni:versldade Federal do Paraná, o único na
América Latina e que auxilia até nos trabalhos
'do prstessor Zerblni e dos Institutos de Man
guinhos (Rio de Janeiro) e j\dolio Luiz (São
Paulo), Tal Instrumento foi adquirido em 19�9
pelo preço .de 180 mil, tendo a capacídade de
aumentar' uma molécula até 700.000 vezes.

Passarela da Sociedade
Dia, 13 do corrente em Curitiba onde resi

de, festejando idade nova a elegante garota
Nadyesda B. Almeida, filha do casal.Dr, Dino
(Nadyesda) Boldrine de Almeida, ele famoso
colunista social, ela Diretora do Caderno da
Mulher (Complemento da Gazeta do POVO).
Recepção e festa em alto estilo

....

,
Também na mesma data comemorande

niver a sr�a. Te�is Teresinha, f�lha do professor
Carlos Kóvalski e Sra., residenteI em Arroio
Fundo. A aniversariante recepcionará as colegui
nhas na sua resídêneíaonde receberá felicitações.

Dia 20 festejando troca de idade 'o jovem'
Dino José, filho do casal Dr. Paulo (Tereza)
Oamargc, ele Diretor Comercial do canal 12
(Curitiba) e genro deste, colunista. O Dínínho
promoverá festinha na sua festiva data, oportu-
nidade que receberá felicitações. '

A coluna assocía-se as felicitações alme
,

[ando muitas felicidades o todos 08 aniversari
antes, em especial aos dois netínhos..

UM POR SEMANA
VIVER - «Viver é a coisa mais rara do mundo.
A maior parte das pessoas não faz mais do

'

que exlstír», (Oscar Wil,del

Juizo de Direito da Comarel do Canoinbas • SlI..ta Catarina
,

Edital" de

Movimento Democrático

Brasileiro M D B

Diretória\ MunicipalPraça
vinte" (20),

"''''

"""". Nos ',' a Legislação
levados à'''' praça para serem

em vigor e Iostr ões baixadas

O Doutor J'olé Geraldo 8 'at:rematados por' q pelo Egrégio 'I'ríbüoal Superior
\

'

a- oferta fizer acima f
�

tida, Juil' de ,Direito da ,Co- sendo a venda f
Eleitoral, ícam co\vocados, por

marca de Canoinha., Eatado à vista ou me dí te fiador idõ-
este Edital, todos "'lps .eleítores
filiados ao Movim�'pto Demo

de Santa Catarina, na forma neo por trê ias. Não alcan- crsttco Brasileiro d�ste Muni
dê Lei etc. çando os b s penhorados lanço cípío para a Conve��ão Parti

superior 'avaliação, serão os dária Pública, a tel',llugar no
mesm vendidos' a quem mais dia 13 de julho de \"975, com
der DO" dia 28,07.75, às 10 início às 9 (nove,) hOfas e en

, 88, no mesmo local. • Em cerramento' às 17 I'(dezessete)virtude do que, expedi este e horas, na rua Av. C,entral, 0.0
outros iguais que serão publica- 264,' nesta cidade,� de 'rrês
dos e afixados na forma da Barras com a seguiqte
lei. - Dado e passado nesta '

jJ
cidade de Canoinha!!, Estado de I, ORDEM DO !�VDIA I

Sànta Catarina, 80S seis 106) 'A) Eleição, por vlJo di�eto e
dias do mês de maio de mil, secreto, do Diret6riVCj Municipal,
novecentos e setenta e cinco ",

que SH� constituJdo de 21
(1975). Eu, Zaiden E. Seleme" membros e 'l

SUPli'
tes;

Escrivão, Q subscrevi. 1 "

B) Eleição, por / oto direto e

José Gáraldo Batista secreto, $ie 1 DpI, gado e res-

Juiz de Direito
.

pect.ivos suplente!}, à Convenção
Regional; r

r

C) Eleição, po�,- voto direto e

secreto, da Çomis. ão Executiva,
e seus suplentes,';/ elo Díretórío
Municipal eleito; i,

D) Outros 8BSti
resse partidário. �

Três Barras, 22 de' unho de 1975

'IONE S' ZA
Pre8ident� 'Co

com, o

prazo de
\

dias
, .Na forina abaizo

FAZ' SABER aos que o pre
sente edital virem ou dele co

nhecimento tiverem que, no dia'
14 de julho de 1975, às-lO
horas, na sede deste Juizo,
Forum, o Porteiro do, audit tros,
levatá em praça os b s pe-
nhorados na execuç de sen-'

tença movida por STEFANO
KRULL, contr ALDOMIRO
KüCHLER se processa neste

J,uizo, con antes de: Uma gela
deíra NSUL, avaliada em

Cr$ . 00,00 e um fogão a gãz,
ma a DEX GAZ, avaliado em

700,00, preço por quanto serão

Dra. Zoé Wall<yria, Natividade Seleme
Cirurgiã Dennst,a

_ .....��?':i'�;-:�""I�Ç""'OO�58�lS9lDlIe,.....""., ,,' ... fi i2! ouui

CItni enfaria de senhoras e crianças.
Especialização em Odontopedtetrta.

Hora marcada
Prata 1.&1U'O Müller. ',4. �Cllle, 369

A ,Prefeitura Municipal de Canoinhas comunica
aos senhores criadores de gado bovíno que já s con
tra em pleno funcionamento o serviço de INS, NAÇÃO
ARTIFICIAL em convênio com o «PRO '», Secretaria
da Agricultura.

A INSEMINAÇÃO
utilizado para melhor nto dos rebanhos, através da
utilização de «sem de excelente qualidade, é recomen

dado a todos ueles que queiram obter produtos que
valorizem ua criação. i

receber a visita do Inseminador em sua

pro edade, o criador deverá solicitar informações na

Pr eitura Municipal, - (setor de 'Inseminação Artificial),
à rua Paula Pereira, (Prédio Trevísaní), '

,

'

Canoinhas, <úi de abril de 1975

Novo e moderno,.,..sistem'
"!i!!'<ih':"'��

�PrEfçó"'" por Fotocópia Cr$ 1,00
'

r.;:'paUla Pereira, 375 (ao lado Loterià l-spOrtiva) • C.anlinbas

Prefeitura

\posto

•

Municipal de Canoinhas

de Inseminação
Artlflclal

José Bonifácio furtado Dir. Admiaiatrativo
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Ano XXIX - Canoinhaa (Se,. 12
\

de 1975 - N.o 1328

\

«A ntonio Wilson

focalizando» ...

Governador recebe Comitiva Tresbarrense•..
Foram recebidos pelo Exmo. Sr. ANTONIO CARLOS

KONDER REIS - Governador do Estado, a comitiva tresbarrense
composta pelos seguintes elementos: José Felícío de Souza - Pre
feito Municipal; Casimiro Gauloski - Presidente ,da' Câmara
Municipal; Jorge de Souza • Diretor Ádministrativo; Adilson
Fontana - Exator Estadu�l e o sr. Friedrich Brauhardt _ 1.0
Suplente da Câmara Municipal. Isso ocorreu no último dia 30.
Segundo n08 informou o sr, Adilson Fontana - Exator Estadual
componente da comitiva, é realmente elogtável a atençãc com
que é distinguida qualquer comitiva, que lá comparece' pedindo
e enc�minhan�o reivi?dicações. O Governador do Estado, segun
do a ínformação, dedicou atenção redobrada as reívíndícsções
treebarrenses, considerando também extraordinária a arrecadação
do município).

Nos basfldores da Po_litlca, Canolnhense•..
Comenta-se muito em Canolnhas, que uma das prováveis,

candidatas à uma dBS cadeiras da Câmara Municipal é a sra.
FLERIDE BITTENCOURT. Cultura, experiência, além da constante
luta em favor 10 povo. B coloca C!HÍlO uma 'fortíssima candidata.
Daqui, posso adiantar �ue· trate-se realmente, de uma grande
aquisição da ARENA eanolnhense.

Iniciamos a d�f Inlção Politlca ••�
Apesar de não contarmos com a «ARENA JOVEM» aqui

em Três Bàrrfls, quatro jovens já estão se destacando como tutu
ros candidatos a vereador. São dois' homens e duás mulheres.
,Vale ressaltar, que todos possuem condições satisfatórias para
serem e]eitos. Um dos candídatos não preciso nem citar o nome.
Tá na caral Os demais citarei brevemente. <'

Um yereador jovem de,. Antonio Olln.o •••

o jovem vereador ITAMAR DE PAULA 'MACHIAVELLI,
da cidade de AÍltopio Olinto • Pr., esteve visitando a famUia do
sr. Osvaldo Damas da Silveira, conceituado eomerciante local. A
visita ocorreu Da última segunda feira.

.

Casamento'••.
Ocorreu no último sâbsdo, dia 5, o casamento do jovem

-

José Benedito Soares com a srta. Lutzs Kurceszki, na Igreja Silo
João Batista. Foram padrinhos dos noivos: Osvaldo Damas �Tere
ztnha Naíeí] da Silveira; Sílvíno Glscomo �Sonj8) de Lucca;
Leontdes (Yol'anda) Bueno, li! o jovem J!:degar Frohener, Ao
jovem casalas nossos votos de felicidades.'

Finalizando .._

Dois importantes assuntos na

cidade. A eleíção dOB novos
membros dos Diretórios politi
cas, ARENA e MDB, a primeira
no recinto de, nossa Calenda
Câmera Municipal e 8 segunda
nos salões da SBO. Depois, a

anunciada F.! grande festa em

benefício ao Hospital" Santa
Cruz, em frente ao hospital.
Vamos todos prestigiar a festa,
dando fO'lga amanhã 8S nossas

domésticas e saboreando o bom
churrasco naquele local.

, x x x

A firma MU8si,. segundo in

formes, também vai partir para
-

a agricultura, a exemplo da

A ad
-

. fir:ma Thomazaí que vai plantarrrec
.. a�a�-... _

. I grande área na região de
Como Já CItei aClm�, a .arre,ca.dacil? do Município de Três Valinhos.

Barras, é mesmo extraordlnárlaí. haJa VIsto o montante que �
arrecadado mensalmente, No mês de junho 8 arrecadação somou
9 significante importância de Cr$ 2.013.275,69 (dois milhões, treze
mil, duzentos e set�nta e cínco .cruzeíros e sessenta e nove cen

tavos), cabendo ao município a quota de Cr$ 398.439,91 (trezentos
e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e nove cruzeiros e

noventa E! um centavoa). Estes dados são reais', adquiridos junto
8 Exatoris Estadual de Três Barras. ..

Pelo presente Edital nhores
r associados deste Sindicato, direitos

sociais,' convocados para a A'i�,f!m'l)léia rdinária, a realizar-

//" se no dia
\ 16 de julho do côrr o, em slla sede social; sita à

AtAnça-O rua Dr. Lourenço R.", a, 157, nesta cidade, com & seguinte
)I' .&)"" ,D E M D O D I A

-jf' 1..� As"lS noras do dia 16, leitura, discussão e votação
Úlfmos lotes a venda

por escrutio.(o secreto da Retifica.ção da Proposta Orçamentária
N oteamento Fernandes, do ;eXet;.fiélo de 1975, bem como o parecer do Conselho Fiscal.

hoj 8 Da. Vit6ria no ponto f.J"fNão hav,ndo número legal em primeira convocação, em

mais aprazivel da cidade, alto segJjÓ''lda convocação, u,ma hora após com .qulllquer número de

e seco, estão a venda os últi- pr�sentes.
mos lotes. Melhores informs-

I r Canoinha8, 10 de julho de 1975.
.

A ,culturá é 8 arJ:?a- do homem moderno. ções �esta red6ção. . BENEpITO SILVA _ Presidente
.

. I

�,,___..
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Na' P�omoção de Vendas 'das LOJAS' M E R -H y. S E L E M' E vo�ê' .�.)=. co.mpra o seu televisor a cores ou preto e branco e ganha de brinde

.

:. :

IH· um faqueiro de aço
\
InQx. Bt

i�.::
TELEVISORES li cores ou pr�o e branco: :��i.�UN���C

--'------

.�:i:ln Pelos melhores preços e es condições de pagamento. �I

'II iii Entregamos o seuTV, e damos assistencia técnica perma�énte. ,m� ... ;
...

,I ��.��a �aul� pe��.�R.. �� e 3���D�D�� .. &.. ����·�ua ��I��T:ê.Barra.- S�.j�� _._-_ -,.. - ••••_ __••_ _•••••_........... •. w •__••••�,
... . •.. .. .

\
Visitou a nessa cidade, acom

panhado do sr, Rubens Stulzer,
o advogado dr. José de Oliveira,
dr. Zezínho, como é conhecido
êm Antonina, onde reside.

x x x

O engenheiro dr. João ;Úoer
to Nicolazzi, foi nomeado Coor
denador do trecho São Francisco
a Porto União, coordenando as

residências do DER ·de Joínví
le, São.' Bento e Canolnhas.

x x x

x x·x

O jovem industrial, Miguel
Fontes Procopiak, pronto. par..
casar, construindo o seu lindo
chalé em São João dos Cava
lheíros, num ponto alto e pito.
resco de sua fszende.,

x x x

O Sindicato Rural de' Canoí

nhas, segundo informes do seu

presidente, sr, Evaldo Ziperer,
aguardando a

. chegada de uma

ambulância, doação do FUNRU
RAL, conforme correspondência
recebida já há meses.

Vende-se
uma casa de madeira me

dindo llxl2, com instalação
sanitária e' água encanada,'
situada na Rua' Emilio
Scholze 239.·

�elhores informações
nesta redação.

E-SPARSAS -
.-

o conhecido médico dr, Os
valdo Segundo de Olíveíra, é o

novo Chefe do Centro de Saúde;
tendo assumido dia primeifo,
nomeado que" foi ;por S. Excia.
o "Governador Antonio Carlos
Konder Réis.

x x x

O inicio do eampeonato 'da
LEC, foi vencido pelo Rigesa e

a prímetre rcdeda está marcada

para o próximo domíngo, dia
20. Vamos todos prestigiar o

nosso futebol amador."

A turma do Ficher, com

foguetes e festa� partiu ontem,
.

para mais' uma" csçada em

Mato.-Gro6so, enquanto que o

r
retorno da turma do BB está

prevísto para hoje.
x x x

O agrônomo dr. Eder Bolsou,
apÓs seu estágio em �inas
Gerlis, deverá agora participar
de. um novo curso nos Estados

Ubídos, com partida prevista
para agosto próximo.

Convite ..Missa
-Sempre unidos também em oração, lembremo-nos
de nossa querida. Irmã Nívea que há um ano nos

deixou, participando da §.�n�Mi'Ss', ase .. realizada
no dia 14/0ZJ.'l5i"·� 8 19" horas, �a Igreje ,Matriz
desta �'aél�:-"...", , Agradecem as Irmãs Franciscanas do

Colégio' cSagrado Coração de Jesus:t
,,\

DlCESC • Companhia de Divulgação e C�municação do Eslado de Sanla Call!!ina

livrô' Qidâtico sobre
-

S�nta Catarina ser�
editado em VirS{nia - EUA

Fpolis, 24/06/75 - Encontram-se I mento ecoDô.áliCO e sua estrutu

em Florianópolis, desde, o dia ra educacional. Essas informa-
16 do corrente mês, as profes- ções foram prestades por ecasíão
soras Helen Warriner e Gelarene 'da visita d6s duas professoras
Sutton, do Departamento' de .

à TURESC, ao presídente ' da
.

E:iucação do Estado de Virgínia· empresa, Orlando BértoHi.
- 1 / ... '

EUA -, com o objetivo de
_ O trabalho é executado por

reál{zar estudos e colher Infor- iniciativa -

do comitê �Compa.
, mações sobre o E.tado de Santa nhelros das Amértces», .eom 8
Catarina, para á posterror publi- colaboração da Secretaria' de
cação de um .livro, que será Educação ds Santa C�tarina.
dtstríbuído aos alunos do 7.° Segundo a professora Helen
ano e. escolas secundária! Warriner, «as dlficuldades até

.

daquele Estado. o momento encontradas foram
somente com, relação ao idioma

usado, pois nos demais setores
á notável a semelhança entre
os dois estados-irmãos, e por
intermédio do livro, aumentarão,
os laços de 'amizade já existe,n-
tes entre elass.

'

O livro conterá a história de
Santa Catarina, no seu aspecto
cultural, costumes e tradições,
localização, características geo,..
gráficas, clima.' urbanizacãJ,

. artes, eomuníceçõés, desenvolvi-

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da

Construção e do Mobiliário de' Canoinhas"'
'

.Edital Convocaçãode
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