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Círculo le
Enéas Atf)aná;cio

Prosseguindo no seu programa edítoríal, que
visa acima de tudo divulgar os novos da ,literatura
brasileira em todos os gêneros, vem a Editora do

Escritor (S. Paulo) de publicar' nova antologia de

contistas, sob o .título de «Circulo 17:t.

O volume, na magnífica apresentação que

earaeteríza os lançament,os daquela Editora, reune

dezessete autores de histórias curtas, de todos os qua
drantes do Pais, com expressiva capa de LUZ E SILVA

e apresentação de LURDEKA. Dos' partícipes da obra

constam nada menos que sete catarínenses : HO�DEMAR
MENESES, LINDOLF BELL, OSMAR PISAMI, PERICLES
PRADE, RAUL CALDAS FILljO, RICARDO HOFFMANN

e RODRIGO DE HARO.

É, evidente que, num livro desse tipo, variem
com intensidade os estilos, bem,' como as escolas e

tendências literárias a que se inclinam ou filiam os

autores. Neste livro, em especial, isso é evidente, indo I

do realismo fantástico de um PÉRICLES PRADE até o

cronológíco de um HERMANN REIPERT, mas a obra é

de bom nível, sem altos e baixos.

Há entretanto, aqueles que se sobressaem pela
técnica apurada, como é o caso do referido HERMANN

REIPERT, escritor Ide gabarito, com grande poder
criador, dotado de imensa tarimba e experiência ie dono

de um estilo fluente e delicioso. Seu conto «Passagem
para dois», incluido no volume, é uma das coisas mais

interessantes que já li no díüeíl gênero do conto.! Em
poucas palavras o autor cria uma trama de grande
dramaticidade, fazendo com que o leitor viva, intensa
mente a hísróría que se liga à forma clássica do conto,
com inicio, .meío e fim. Em poucas páginas elabora um

trabalho de alta linguagem.
Numa outra linha esttlístícaapareee o conhecido

autor de «A coleira de -Peggy», Holdemar Menezes,
contista de Imaginação fértil, cujas narrativas levam

sempre
I

a um estado de grande espeetatíva diante do

Inesperado que ,costuma marcá-las. Seu conto. «A lenta

descida», íncluído neste volume, é realmente, uma
história notável, que nos põe diante da degringolada
moral do personagem, que tem como causa o compor
tamento escandaloso da mãe. Nele, o autor - professor
de Medicina Legal - põe à mostra os seus conhecimentos

de Psicologia.
Refiro, ainda, a participação de Péríeles Prade,

já sobejamente conhecido dos leitores desta coluna.
Colaborando com cinco contos, alguns deles extrema
menta.curtos, cada vez se revela e reafirma mais .eomo

o maior expoente da intectualiâade jovem de Santa
,

Catarina. Seus trabalhos, no gênero, são primorosos e

deixam o leitor lamentando que não sejam em maior

quantidade.
Outros contistas compõem -aínda o volume, cuja

leitura revela os novos caminhos da inesgotável arte
r
literária.

Diretor:, Rubens Ribeiro da Silva

FONE, 128 - CIRCULA AOS SABADOS -:- N.o evulso Cr$ 1,20CAIXA POSTAL, 2

JUSTIFIC�ÃDO
,

O nosso município tem progredido à
olhos vistos, é inegável. A cidade cresceu,

acolhendo contingentes populacionais que se

'deslocaram do interior. Desenvolveu-se a in

dústria, beneficiária de fínencíamentos do

FUNDESC na gestão do Governador Colombo
Salles. A agricultura tomou novo alento, com
o sangue novo dos «nisseiu responsáveis pela
intensrfícação da cultura de sementes certifi

cadea.de batatas. O FRICASA, a pouco e'pouco
.

vai cumprindo sua missão de incrementar a

'suinocultura. A rizicultura vai ganhando áreas

e tideptoll. Em tudo observa-se a marcante

presença da iniciativa privada, contrastando

com a dolorosa ausência do Governo do Estado,
no setor rodoviário.

"I'emce progredido mais em decorrência

do esforço da nossa gente que em função de

providências do Governo de, Santa Catarina.
Esta a dolorosa constatação a que pode chegar.
qualquer observador menos arguto.

Continuamos, como trinta anos atrás,
Isolados do mundo. Não chegamos ainda - por ,

incrível' que pareça - 8 erã do asfalto. Viaja-se
até, Papanduva, ,em busca da BR-116 pelo
mesmo caminho de terra que no decurso dos

anos recebeu apenas pequenas retificações e

, uma alJ)ostra de revestimento de pedras brita
das. A rodovia Podo União-Canoinhas-Mafra,
foi apenas implantada e não corr-esponde às

necessidades da nossa região'; Colombo Salles

prometeu asfaltá-la'. e não cumpriu o solene
compromisso antes de deixar o Governo. O
Governador Antonio CarJoll conseguiu incluir
a nossa BR·220 nó II PND, assim, ,transferindo
8 responsabilidade pelo, seu asfaltamento para
o Governo Federal; mas deixando-nos na

esperança pelo espaço de mais de cinco anos.',

Devemos concentrar esforços - povo e

autoridaoes locais - na obtenção do asfaltamento

cCanoinhas-Tr,ês Barras-São Mateus» e «Ca,noi
nhas-Major Vieira-Papanduva:t, as opções, que
nos restam e que poderão ser obtidas, a curto

prazo, desde que o [ovem Governador queira
olhar pelo esquecido, injustificavelmente esque
cido, Planalto de Canoinhas. Ele terá recursos,
do financiamento externo que vem pleiteando,
parà ai duas obras que poderão consagrá-lo
em toda rtgião e mudar tendências politicas
detectadas uo último pleito que traduziram o

insopltável descontentamento popular.
!

O território do ex-Contestado, que esco

lheu Santa Catarina, que lutou para permanécer
catai'inense, merece esae carinho do Governador.

•

Asfalte o, Governo do Estado as duas

ligações, de Canoinhas à Divisa do Paraná e de
Canoinhas à BR-1l6, e haverá pronta resposta'
da nossa economia, fazendo crescer ainda mais
a arrecadação do IeM em todas as coletorías.

la. FECINTER '_ Canôinbas
,

FEREel '_ Porto Dnião

Câmára ,Municipal
de (a inbas

nesolo�ã DJ
' 355
\

- de 26/ 9/1975 A realização destas feiras, pretendem n�o apenas, ínfor-
I/mar nossos jove� sobre os fundamentos dos fenômenos naturais,

A Mesa,da C mitra Municipal mas prmeípalmente, desenvolver-Ihea o espírito de observação, a

de-Üanoínhas, tado de Santa .cepecídede de reflexão, de iniciativa e de criatividade.
Cetarina, na, co formidade do

.drsposto no a'l't �o 61 §§ 1.0, •
A belíssima leva de troféus, medalhas e menções hon-'

2.0, 3.0, do Regi� ento Interno, rosas, recebidos como prova de confiança, em nossos trabalhos e

os
/

incentivos que recebemos; estimulam-nos à prcssegulrmos na

R-E S O tarefa empreendida, a qual nos levará até o Oeste, na cidade de

CJNSTITUIR omissão Par- Joecaba, onde cómpetrremos na Feira Estadual de Ciências.
) ,

lamentar do .Inves ígação. (CP!), Após as classificações dos trabalhos aqui em n0888 cidade,
composta pelos S nhores Ve- os Colégios vencedores de 1.0 e 2.0 grau da 8.a Coordenadoria
readores Vendelin etzger, José Regional de Educação, levaram seus inventos até Porto União,
João Klsmpous; Fr derico Hssg. n!> Colégio Cid Gonzaga onde se realízou a Feira Regional de
para, no prazo /de trinta (3Q) Ciências.
dias, e com a finardade especí-

.

I A FERECI, em Porto União, premiou 30 trabalhos que
fica de investigar e apurar irre- participarão da Feira Estadual de Joaçaba.
gularidades ocorri s no âmbito
do Poder Executi o Municipal, ,Para Csnoinhas, Major Vieira e Três Barres, foram tra-

da atual admínístr ção. \ zidos os seguintes prêmios: ' �

Bach-WalterAlfredo
COIÍl, graves problemas no coração, veio a falecer

na tarde de 4.6 feira, no Hospital Santa Cruz, o conhecido

comerciante sr. ALFREDO WALTER BACH, sócio-fundador
da já tradicional 'CASA. ERL1TA. Seu Bach, como era. aqui
conhecido e estimado por todos, aqui se estabeleceu, vindo
de município de Porto União, pelo idos do ano de 1947, go
zando de alto conceito em todas as camadas.

Seu passamento consternou a todos e seu sepulta
mento, bastante concorrido, foi realizado na tarde de 5.a feira.

.Nossas condolências à família enlutada.

Indústria e Desenvolvi
'mente � Massey

'Ferguson do Brasil S.A.
,Com � presença do Exmo. Sr. Severo Fagundes Gomes,

DD. Ministro da Indústria e Comércio do atual GOVERNO FE

DERAL, será inaugurada em Sorocaba - Estado de São Paulo,
no dia 29 de setembro de 1975, mais uma unidade -Industríel

da Massey Ferguson do Brasil SIA.

Atrevéz desta Indústria irá expandir-se a fabricação das

máquínáa Industriais e de Construção, de que o Brasil precisa
para abrir novas áreas pare a lavoura; fazer aterros e terrapla-,
Dagens e construir obras de Seneamento Básico.

Com esse novo empreendimento, a unidade Industrial de

São Paulo, programou um aumento da ordem de 50% na produ
ção de Tratores Agricolas Massey Ferguson pare o ano de 1976.

Este é o 3.° coooplexo Industrial da Massey Ferguson
do

'

Brasil SIA., a entrar em funcionamento em nosso pais.

A firma:- Comércio e Indústria Schadeck Ltda., que é

representante éxclusívo doa produtos Mallsey Ferguson em nossa

região, se fará representar pelos Sr8. Olímpio Rsuüado Scha

deck ::: Diretor Administrativo e Osni Schadeck - Diretor Co-

mereial, nas festividades de inauguração.

,F i S I C A
1.0 lugar -. Sapato Térmico .CESC
2,° lugar Informativo Eletrônico CESC
3.° lugar Relógio Eletrônico CESC
4,° lugar Moto Casi C/ESC
5.° lugar Central Eletrônico CESC

BIOLOGIA
1.0 lugar' Como Funciona o Olho CESC

MATEMÁTICÂ
2.0 lugar '- Moedas - Ligas - Câmbio CoI. Comercíel
3.° lugar Planta Residencial CESC

1.° GRAU - C I :f: N C I A S
1.0 lugar Prevenção cf poluição EB. Luis Davet - M.V�
2.° lugar Mini Olaria CESC
2.° lugar Telégrafo C. Sag. Cor. de Jesus
3.° lugar Alarme C. Sag, Cor. de Jesus
4.° lugar Lancha e Relógio Micrométrico - CESC
,5.° lugar Propagação do Calor - C. Sag., Cor. de Jesus

M A TEM A T I C A·
1.0 lugar Produtos Notáveis - EB. Gen. Osório - T.B.

Câmara Municip 1 de Canoí

nhas, 26 de setem ro 'de 1975.

Ass) Reinaldo restam
/

Ass) Prederi1,0 Haag
1.0 Secret rio

Cordeiro

,2,0 Secr tário

Esta resolução foi registrada
�e publicada na Sécret�ria da
Câmara,Municip 1, em data su

pra. Nelson Bay storff· Diretor
da Secretaria da Câmara Muni;'

cípal,

FaJecim nto
Faleceu dia 23, terça-teite,

o Sr. JORGE GROTlJ, com
58 anos de idade, residente
em Marcílio Dias. I

Aos tamiliares., nossos
pesares.

Esta 6tima colocâção nos dá inúmeras razões para valo
rizarmos os trabalhos, e conlicienti?:sr a comunidade ligada a

cada escola, no sentido de cooperarem com estas no aprendizado
de cíêncías físicas e biológicas.

Colégio Estadual «Santa Cruz» - Canoinhas - S.C.
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CORREIO DO NORTE
---------------------

27.09.1975
,

A mesma fica sem efeito por
haver requerido 2,8

Via) 1x_

I

,

'.' Compre. .'
MasseyFerguson.

,
. s bancos do� .>:

��rasi �ãOajudand' �
Amaioremais completa linhademáquinas � implementos agrícolas do Brasil.

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio 'de
Veículos

.

Ltd ., você eDcontrará
� para ponta 8Dtregjl:

Marca
Opala 4 porta'
Opala/4 porta
Pickllup Cheor let C.IO
Opala luxo co pd
Chevette
Ford FII350
Belina
Ford Corcel 4

, Ano
1971'
1972
1972
1974
1974

, 1973
1971
1974

I,
MIGUEL PROCOPIAK COM. DE ·VEíCULOS LIDA. '

Concessionário IGene ai Motora do Brasil S.,.
Rua Maj r Vieira, 289,

Santa Catarina

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme,
Cll'urglA Dentista

'

c I C 005$89159/DBP I

CUnica dentária de senhoras- e crianças.
'

Especializaçãtl em Odontopediatrla.
, Hora marcada

,

Prapi LaIHO Müller, 4941 -' FODe, 369

I
c

E
Co '
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� C�eyrolet- su�remacia em servi�os I
· permanece ali sto aos /SH' ados ate as r

,.:

16:00 horas, par�r comodidade de 1
I

. .

seus . clie de peças serviços.
, i!,:'� M'

'

p' · k C ,.' d' v' fi> I Ltd m
n Igu. . rocQPla 'omerClo e elc os a. :i'

J ( ,Rua Major Víeíre, 2 8 9 - Canoinhas
" ,J

I�.· .. ..

'

. .. '.. ,�. ').. .
' ··.,J'�I• ••••••••• CI O � � �-o· -. . .. \

. .-.=1

Juiz. de, Direito da Comarca de Canolnbas • Santa CatarinaDo'cumento
extraviado

. ARI RUSCZAK declta para
08, devidos fios, que e!traviou. O Doutor Loacyr MUI'!I�
sua .Carteira de Ha iUtação Ribas, Juiz de Direito, em
número 177669 - SC. exercício, de Canoinhas,

Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei.

'

EDITAL DE'
O P,RAZO

,

FAZ SABER a todos quantos

e

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

Indústria «SCHAD,ECK» Ltdes.
..

Comércio
,r

:Rua Caetano Costa, 11.22 '- Fone r?8 - Caixa .Postal, 26.3 -:
-------------------------------------

Canoin{jas '_se
\

CITAÇAQ
,DE 30

COM
DIAS

\ ,

este edital virem, ou dele co.

nhecimento tiverem, com o

prazo de (trintaD 30 dias, que
por perte de DORCELIO DAN·
TE CRESTANI, por intermédio
de seu, procurador dr. Saulo
Carvalho, foi requertda uma

ação de Usucapião de uma gleba
de terras, de caívas e cultura, com

,
a área aproxim'ada de 150.000 m2
(cento e cinquenta mil metros

quadrados) encravada no\t,erreno
com a area total de 262.500
m2 (duzentas e' sessenta e dois
mil e, quínhentcs metros qua
drados), situado no lugar deno-

,m�nltdo «Felipe Schmídt», dís
trito do mesmo nome, neste

município' e Comarca. que obe
dece as segutntes eonfrontações'
ao Norte e

�

a Leste, com terra!
de Jo!'é Ignacheskt, ao Sul e

,80 Oeste, com ditas de Mada·
I lena' Crestaní, A referida ação
acima citadà, foi- ,preferido o

seguinte 'despacho: Designo o

dia 25 ·de fevereiro de 1976,
às dez horas para a realização
da audiência preliminar. Citem
se por mandado, os confínantes
certos do ímôvel usucapiendo;
por edital com o prazo de
trinta (30& .días, os 'ausentes
incertos e desconhecidos, pu
blicando-se o edital uma (I) VfZ
no cDiário da Justíça», e por
dues (2) vezes no jorhal' local,
ficando assim 08 interessados
citados -para no prazo de qulnze
(15) dias a contar da, intimação
da sentença que declarar justi
ficada (I, posse, apresentarem
defesa, querendo. Caso não coo

testarem, serão tidos como verí
dicos todo o articulado na ini
cial pelo autor. Cientifique-se
por carta com cAR:t as Fazen
das Públicas Federal. Estadual
e Municipal. Intime-se o autor

./ e o M. Público. Canoinhas, 27
de agosto de 1975. (as.) José
Geraldo Batista «Juiz de Direi
tos, E, para que chegue ao co

nhecimento de todos mandoU
o MM Juiz,-exp!dir o presente
edital que será publicado ns

forma da lei e afixado no Iugsr
de costume. Dado ,e passado
nesta cidade de Canoinhas, Es·
tado de Santa Catarína, a�s �
oito dias do mês de setembro
de mil, novecentos e setenta e

cínco. 08/09/75. Eu, Zaideo\ E .

Seleme, Escrivão, o subscreví
LOACYR MUNIZ RIBAS

Juiz de' Díretto \, 2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Luiz xv Registro CIVil ..' E'DITAIS Ano XXIX

Casas de AlveDi�rla: «Sebastiio Osmar, de Uélo» com

0097 • Com 72 m2 em terreno de 4.200 m2, na Xarqueada (próximo ao «Olinda G88peehak», rasileiros, sol-

Moinho Quro Verde). Casa com � peças mais um rancho. ", teiros, domícílíado e resídentes
J nesta cidade; ele o erário, nascido

0092 - Com ló7 mil, com 3

gran�s
laias para comércio, à' rua Duque em Fachinal de S o Pedro, distrito

'

de Caxias. Residência com e qu to,s, 2 salas, 1 cosinha, 1 -bwo., I ga- de São Sebastião o Sul�SG, aos 10 Doa�a-O' p',ar'a tr·aba,lba.doresragem. A,ceita-se casa de menor valor aqui ou em outra cidade. de outubro de 19 3, filho de Luiz

dOO 2 Melo' e de Mari Leonerita dos
0073 - Casa com Irente

comer�al
de rss m2, em terreno e 1,.4 mi, Santos Melo; ela do lar, nascida

no melhor. .ponto comercial do Campo D'Agua Verde. Casa com 7
em Rio Novo-Maj r Vieira aos Oõ

peças mais 1 peça grande para o, armazem. No 'preço estão incluídas
de fevereiro de 1 56, filhà de Julio .'

d P d'as Jnstalações e estoque do ar ,:azem. - _Gaspechak' e de Veronica-'Pchebi- fUraiS e
'.

apan OV8",0011 • Casa com 80 m2 em te�reno de 600 .mã. A uma quadra do chevski Gaspecha . -

asfalto do Jardim Esperança. C�a em fase de acabamento. '

_

\ 'I
' «Vicente Fer_ de. de Oliveira» I

0061 • Fina residência a 300 me',Jros, da Igrela Matriz, com 167 m2 de ,com «Doraliee Bl íehvehl», brasüeí- O Deputado Arolde Carvalho, sempre atento aos

construção d� "fino acabamento � sendo o teto em eucatex e piso em ros, domiciliados residentes nesta '

,parquet; \ contem 3 qts., 2 sls., copa, cz., bwe., dep. emp. ,e garagem. cidade; ele viúvo operárío, nascido problemas de nossa região, vinha acompanhendo de: perto
J .

em Entre Rios I lpuriicípio aos 5 : d S· dí t d T b Ih d R
0046 _ Fina alvenaria de 31i mZ, com 5 quartos todos com armários de abril de )19 9; filho de Maria

O processo o ln ica o os" ra a a ores urais de

embutidos mais 13 peças excepcionais; construção de fino acabamento 'Jeremia Bento da Silva, faleeída.'] Papanduva, tramitando no Ministério do Trabalho.
em terreno ,de 11.008 m2, con}endo 2 ba�rações para depósito de ela do lár, a teira, nascida em

cereais, adubos, etc. 1
. Fachinal' di de açador-Sü, aos 16 Esta semana' finalmente, o sr. Arnaldo Prieto,' Mi-

I
�

,
, ,

' de dezembro d 1955; filha de Se-
0088 - Casa com 80,17, m2 eom

â

quartos, 2 salas. cozinha, banheiro,' bastlãe Guilhe e Bleichvehl e de nistro daquela pasta, enviou telex ao Deputado Aroldo

abrigo, dep. emp.; em estilo moderno, próximo as antenas repetídoras. Ingr"_cia Maria e Castro Bleichvehl. comunicando o despacho favorável ao processo.
0087 - Casa de esquina em es�lo moderno, próximo ao estádio novo,

com S qts, 2 sls, etc. Terreno t?�O murado, contém gar�gem e abrigo. .
«Etlaartlo Krz win8ki.. com' «Leo- Diz O telex: _' Sr. Deputado Arolde Carvalho -

, nice Terezinha tlu_neio Camargo.. , Ai brasileiros. solte ros, domiciliados e
« praz comunicar, em virtude do interesse demonstrado

Cas�s Mlxtas:,�, )' ..",. 'residentes nest distrito; ele lavra- pelo ilustre Deputado, que despachei o processo referente
.0015 - C,asa com 60 m2 e terr,no de 600 m2 todo cercad�, calçado e 'dor, nascido em. ão Pascoat-Inneõ- ao Síndícato dos Trabalhadores Rurais de Papanduva,
gramado; com 2 qts., sala, coz., b�,o., dep. emp., e abrigo, facltita-se pg,to. polis,,_,SC, aos 2 e março de 19&3, .

� fllho de Fra{lcis o Krsewtnskí e de autorizando o recebimento da doação. Saudações, Minis-
00.35 - Ji:spetacular residência, c9m 4 qts., 2 banheiros. área de serviço, Maria Krzewins i; ela do lar, nas-

.tro . Arnaldo Prieto».
dep. emp., banheiro' e demais [comodldades em 186 m2 de construção clda -,m Campo Alegre·Se, aos 22 .

em madeira de primeira. Local�zada na rua, Mbjor Vieira pertinho do de janeiro de 19 6, filha de Nivaldo

centro.'
' Francisco ldale cio Camargo e de �. uma grande vitória para Papanduva!

, 0032 -, A 200 m da prefeitura cpm 142 m2, ótima residência com l! qts, Nazir Fer�eira. '_

2 sala,lI, coz., dep. empregada; jEerreno de esquina, com 6�O m2 todo

cercado e gramado.
'

Cases de m�d�lra:
0104. - Com 108m2 num terreno de"I425m2 na Rua M. Vieira cr' 75.000,0'0 ,

0106', - Em Major Vieira na r�� Príncípal, com 60 ml! e terreno de

l.oo� m2 crI .36.000,00 :

0107 - Em Marcülo Díaa- e! 1S0�2 em ter. de 1800 m2. Preço de oeasíão,

0108 - No Jardim Esperança -

Icom 80 ml!, de esquina, em terreno de

5H m2 ponto para camércio,
.

0109 - No Jardim Esperança u1pta meia-água de 32m2, terreno de 544m2

0098 - 'São 5 casas alugadas cor boa i�ndamensal. Apenas,cr' 65.000,00
0009 - Casa no Jardim Esperapça nas imediações da antena, 62 m2 de

construção e 850 m2 de terreIÍj' cercado com muro e cerca ,de imbuia.

0076 - Casa de primeira, local�zada a 100 m do Ginásio Sta. Cruz, com
80 m2 de construção, ,com b.aqheiro completo, 2 quartos, 2 8alas, COZ.,

garagem, e grande varanda. Pr�90 para torrar CrS 50.000,00, combina-se

pagamento. , \'
'

-,

; I
,

" I
0025 -, No J. Esperança, cas'a com 72 1112 em ótimo terreno de 1.200

m2, 3 quartos, sala, cozinha, dtc.

0653 - No àIto da Tijuca, c�sa coni 100 m'2 em terreno de 1600 m2.

Construção ·com 3 qqartos, l1uas salasl cozlnhal banheiro �ompleto,
área de serviço, churrasqueirl" etc. combina,se .o pagamento. ,

, I

0017 • Casa próxima a Assoc,ação c,om 52 m2 Cr$ 25 . .000,00 para torrar,

0031 - Próximo a Igreja do ,I Caqipo da Agua Verde, casa com 48 ml!

em terreno de 647,bU m2 com, 3 quartos, sala etc. Cr$ Só.ooo,oo, aceita
se carro ou lote como parte fio pagamento. '-,
0066, - próxi,mo à caixa d' á�ua, casa nova ainda sem pintura, com
54 m2 em ter�eno de 600 m211 Cr$ 80.000,00. Aceita-se carro.'

'

,

0071 - Próximo a Esquadria I São José, casa com 100 ml! contendo 3
quartos, 2 saias, l! cozinhas, ! bwc. e abrigo para carro Cr' 60,000,00.
Combina-se prazo curto par, .pagamento. '", /

0075 - Próximo a Indústrias do Oampo d' Agua Verde, casa com 84

m2, totalmente nova. Grande frente comercial para qualquer finalidade,
_aceita-se carro e. facilita-se o saldo.

'

'-,., \

0021 - Próximo a Praça João XXIlI, casa com 87 m2, terreno tfe 795,
com 8 peças, mais área de 1erviço e dispensa.

. -,

0062 - Casa com 4 qtos. 2 slfl. cozo bwc. e garagem e área de serviço.
Próxima a.o centro, pertinho ,do Moll)ho Tokarskl.

0082 - No C
..
da Agua verdeJ pequena casa, apenas cr$ 8.000,00 à 'vista,

0074. - Casa ,central, com �(J5 m2; com 3 qtos., S sls., I cOZ., 2 bwc"

dep. de, emp. Aceita-se trocf por casa menor. A Soo m da Prefeitura.

0072 - Casa com 32 ml! em! terreno de 6.00 m2, imediações da Igreja
São Francisco - cr$ 20.000,or

.

,
'

0059 " Nas Proximidades dI)) Bolão Água Verde. Casa com 72 m 2 com

4 qtos." 81s., coz., etc. ,Ma:�s área de serviço 'varanda, dois ranchos

gral)des, galinheiro, forno �ara pão. Terreno com 6.718 m2. Preço de

ocasi80 cri 70.000,00 - Façilita-se o pagamento.,
, 0057 - Madeiras de uma C8sa de 35 m2 para retirar do lugar cr. 4.000.00.

0023 - Próximo' a Praç� IJoíio xxm,- casa com frente comercial, 2

quartos,' sls., coz" prlv. cJm 70 m2 terreno de, �,oo m2.

0090 • Casa com 39 m2, com 2 qts., 2 sls., 1 coz" 1 bwc., terreno, com

8001 m2. No bairro Stueber - cr' 50.000,00. Troca-se por casa de
menor valor. !

. C�urqs usados
Volb' 72

DOdgeí'
portas, 73 Volks amarelo, 72

F 100 73 Calaxi· 500 70 Caminhão Chevrolct 60

Rurallnxo 68 Pick·u· Chevrolet SO Volk. vertle 67

Rural 4.x4 62 Roral' 69 Volb azul pavio. 72

Kombi lnxo 72 Cam.�gdge D400 73 Pick.up W. Ford 72

Puaat L 75 Ca�i...,.o Ford Diesel 72 Opala Si 4. pol'ta. 71

Lotes e terrenos ur�anos, chácaras e áreas rurais

vo��.�t;�';�;�IAGa����(:aDXi�ha.
onde você faz sempre o melhor negóc'iQ

Rua Vidal Ramos, 705, -, Fone 137
ao lado da Panificio Pão-da-Lá

'Nereitla Cherem Côrte, Oficial 'tio

Begiatro Civil tio Município de Canoi

ohas, Estado de anta Catarina,

«Eni José Vol lini» com «lIarilda
TereziDha Pangra • brasneíros, .sol- (

.

teiros; ele Enge, heiro Agrônomo,

A
'

t
'f!:I

::�fed�e;�!�:J.l�t��Iri.gr:e 8É���,'
I
nO a,'·ç,o·e, ,S'· "por mauncro

dio Voltolini e e Ellzabetha Papp
Voltolini; ela con adora, nascida em

MarcHio Dias ne te municípios, 110S

31 de agosto d 19ó2, domiciliada
e residente nest cidade, filha de
André ,fangratz de Carmem Maria
Pangratz.

(
..Rodolfo Leal atlilha» com ..Lau

,célia Maria' Neve ,brasileiros, sol
teiros, domicilia 08 e l residentes
nesta cidade; ele ótorista, nascido
em Rio dos Poç DI distrito aos

14 de março de 951, filho de Au

gusto L. Padilha, Lecido e de Maria
Otilia Leal Padilh ; ela do lar, nas
cida em Canoinh a08 16 de abril
de 19ó9, filha de lvaro Crecêncio

. Neves e de Emili Pinto Neves.

E. para que .cheg e ao conhecimen
to de terceiros, andei publiear.os
presentes Editai .

Canoinhas, 24 d seteDlbro de 1975.

Nereitla C. Côrte
Oficial do R glstro civIi '

,Registro (ivil EDnAL

Como escreveu Vinicius de Moraes: O coração tem razão

que a pr.i)pria razão desconhece.,
'

Logo mais acontecerá o enlace matrimonial de Heron Peixoto
com Alzira Silva de Miranda. O'ato religioso será as :é,oo hs. na Matriz
Orísto Rei. Os convidados serão recepcionados no Clube Canolnhense.
São padrinh-os dele no civil: Dr. Antonio Weinfurter e sra., Dr. Silvio
Mayer e sra., Dr. Alll!\no, Scholze e Màrlene R. da Costa, Sr. Valdemar
Scholze e sra., ,Zeno Ribeiro da Silva e Maria de Lourdes Ferrarezi e

Dr. Luiz Freitas e sta .. No Religioso: Sr. Fernando Rocha, e Bra., Sr.
Afonso Guimarães e sra., Dr. Saulo Carvalho e sra" Sr. Zely dos Anjos
,e sra., Sr. Alcidio Zaniolo e sra., Dr. João Colodel e lira.. No religioso
serão padrinhos tie Alzira: Anastácio Buba Júnior e Isabel Helena
Prohmann, Sr. Francisco Trevisani e sra., Mário Cesar Ga1l0ti e Sylvia
Maria de Miranda, 19or Scholze Peixoto e Myrian K de Miranda, .José
Gene e �aria Helena Murara, Afonso Francisco Klein!Dayer Filho' e
Rosane Peixoto., No civil:' Sr. Pedro Carlos Negromonte e sra., Senhor'
Epaminondas a. da Silva e sra., Sr. Frederico Platzeck'e sra. Dr. José
Bonifácio_ da Silva e sra., Sr. ,Silvio Alves de Miranda e sra" Sr.,Heitor
Carlos Costenaro e sra .. Heron, é filho do casal Hugo Antonio (ImengardeJ
Peixoto; ela, da Vva. Carolina A. Silva de Miranda. Ao jóvem casal os
melhores votos de felicidades. '

Um baile da Saudade
.

Com tanta onda de, nostalgia,. o Clube do Sigilo promoverá dia

11, de outubro rios amplos salões da Sociedade Benefici�nte Operária, o '

Baile d� ,Saudade. � responsabilldl!-de'musical estaJ;á a cargo de Krüger e
seu conjunto. da CIdade de Joinvllle. O baile promete fler o mais movi-

Maria Góss
.
Glinski, Qficial do ment�do no tocante a velha guarda.

,.'

Registro Civil do Distrito de . Paula
Pereira, município e Com�rca de � a p i d i n f) a s ,/

Canoinh s, Estado de Sta. Catarina. ' ,Comissária Luiz XV de vento em popa. Transações de vulto.

Faz sa er que pretendem casar:
'está, fazendo da mesma' o ponto exato dos bons negoclos, no 'que veio
comprovar a falta de uma Comissária em nossa �ida�e.

ALCIDES MAZURECI( com MARIA
BERNAD B GONÇALVES DA: RO. No Clube Canoinhense todos os domingos 'famílias caDolnhenses

CHA. El natural deste 'Estado, faz�m seu ponto de encontro. Além dli. comid!i ser no momento a melhor

nascido e Corredeira, Mafra, no da cidade, o atendlmento com cortesia faz com que dia a dia o Restaú-

dia l7 de j nho de 1944, operário, rante do Clube venha se qestacando na city. '

solteiro, d miciliado e reslOente
. A 2." série de administração da Funploc,. dentro dos próximos

neste� Distri o. filho de João Mazu- sábados prómoverá o seu já tradicional encontro dança'nte nos sábados
rek

.

e' de ranlslava N. J4azurek.
nas dependências do Elite Tenis Clube.

' ,

,

'

Ela, natur 1 deste Estado, nascida
em Rio 'da Serra, no dia 1.0 de

.

Em repouso, recupérando-se. de uma contusão que sofreu, o sr.

outubro de 61, doméstica, S'olteira, Zalden Seleme. Pessoa de um relaCIOnamento vasto em nossa cidade,
domiciliada relidente· neste Dis- '�empre delIÍonstr.du pondera�a.o em suas atitudes. Sondado vá�ias vezes

trito, filha e OlidiQ G. da Rocha para ser ,candidato a prefei�o, P�. Zaiden acha que ainda não �begou ,a
'

e .de Guilh mina C. da Rocha. hora, mas também nunca disse nao. Dotado de uma cultura Interminável
dirigiu COQl raro brilho a Escola Técnica do Comércio, do qual foí um

Apresenta am os documentos exi- dos batalhadores para a sua criação.
'

gid08 pelo Migo' lJivil art. 180.
\

llIle alguém ver conhecimento de
existir algu impedimeóto legal,
acuse-o par fins de direito.

,faula Per i1'a, 15/09/75.

MAR'A aOss O�lNSKl
Oficial de Registro CivH

'AVISO
/

LANDUALDO VOIGT, po'r
espaDto @ extravio do seu gado
bovino, não admite a entr�d8,
caçadas e psssagens ,.de pessoas
acompanhadas com cachorros e

armas de fogo, eté. em lua

fazenda Bom Sossªgo Da Volta,
Grande - Paula Pereira.

Aos que' transgredirem este
_ aviso áer:ão punidos Da forma
da lei. lJ!:

- A, V,l S-. -

A Firma .SQUAruUk�RUZ S/A., avisa o Ir. 'LEOCADIO
JOS:!!: DE_OLlVEllt t:J1fá�or da cartelra_ profissional n. 41669; série 146,
para

.

�pre8ent na empresa no prazo de três (3) dias, para regularizar
sua situa

, O não comparecimento ,Implicará na rescillão do contrato de
trabalho por ,abandono de serviço, nos têrm08 do artigo 482 da Consoli
dação das Leis do Trabalho.

Racional Engenharia
� ·al em' assuntos de Racionali.

zação de Trabalho, reauçã e custos, aumento

de
/

produtividade e Segurança R! ustrial.·
I�vestlmento certo com 'retorno e 'lucro ga aÍltido

.

J _

Praça Lauro Müller, 522 Cano�nhas-8.-é.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO 00 NORTE r 27.09.1975

Pelo presente e nos ter do art.' 377 �o
Regulamente do Regime da Previd ncia Social, ficam notificados
os -bêneftcíáríos abaixo Indícados d' que foram indeferidos seus
requerimentos de beneficio: Anton o Râímundo -Veiga, Carteira
Profissional n.9 52.129/1.7, requeri ento de, 04/,01/75; Djanira
Cavalheiro Woichikoski, C. Prof. .0 21.518i251, requerimento
de, 11/04/75; Pedro Machado de- S uza, C. Prof, n.O 0'1.451/426,
requerimento de 29/04i75; Moacir

'�dra, c. Prof. n.o 87.709/233,
requerimento de 09/05/75;, Moacir de Agostinho, C. Prof. n.?:
83.929/233, requerimento de 09/05/7 .; Jurandir Machado, C. Prof.
n.o 67.262/313, req, de 01/04/75; Ne'J1si. de, Fátima Adur, ,C. Prof.
n.O 07.086/347, req. de 14/04/75; Valqomiro Alves de Lima, C. Prof. N P dn.O 08.377/233, req. de 01/04/75; E, vlno Liebl; C. Prof nO 43 465l ovenl O erosa lO

,.,. 58, req. de 29-04-75; Leovaldino Sctlmidt, C. Prof. n.o 25.462/145, Menino Jesus de P'r'agareq. d,e 30-Q4-75; Rodolfo Emílio

sCr,umaCher,
C. Prof. n.o 59.806/ .

58, req. de 24-02-'75; Maria LUlza da Ilva Lino, C. Prof. n.o 1�.936/ Oh! Je.o. que diue.te.: Pedi
251, req. de 20-03-75; Julia Veiga, C. Prof. n.O 66.765/233, req. Ii reQeberei., procorai e acharei.,de 20-03-75; E\lclides Vieira, C. Prot 14.982/233, req. de 24-03-75; bàtei e a Porta abrir-.a.vo.-á.
Ovidio de Lino, C. Prof n.o 35.559/f,8, req. de 31-03-75; Orlando Por i[)termédio de Maria, VOllaMatykevicz, C.

p,rof.
n.o 64:814/392;

fOSé
Altavir Soares, C.

pr,of.
, Sag'rad. Mie eu bilto, procuro e

,
n.o 15.774/107, req. de 14-04-75; J08 ita CÓrrêa de Lima; C. Prof. ,Vo. rogo qua minha prece .ejan.o 29.539/392,\ :r:eq. de 16-04-75; A do Draszczak, '2. Prof: n.O
60.�02/347, req. de. 22-04·75j J!;lza. 8ria Pessagha Ferreira, C. atendida (Mencionar o pedidoO
P f ° 57403/426 J

-

F d C P f ° 45034/107 Oh!/ Je,uI 'que dine'te.: Tudo. ro. n.. ; 080 ern'ln es . ro. n.. , req.
de 29-04-75; ,Albino Tomporovski, C Prd. n.O ·64 792/251, req. de que pedirde. BO Pai. em Meu
08-05-75; ,'(>yidio de Lima, ,C. Prof. n° 3S 55.9/58, req. de' �9 07-75; nome, Ele- VOI atend�rá.

'

VilEindir Leal Padilha, C. Prof. n.O 8 527/107, req. de 11-08-75; Por intermédio de Maria, VOlla
'Mario Ribeiro Zgoda, C. Prof. n.o .338/329, rEq. de 18· 08.,.75;' Sagrada Mãe eo, humildemente,
Teodoro de Lima, C. Pro:f. n;O 61.007 145, req. de 1!-08-75; Pedro .rogo ao VOIIO Pai, em V08l0
Monteiro, C. Pro.f :0.0 16.871/145, re . de 05:08-75; Maria Pereira noma, que mioh,· oração I�ia
Emiliano, C. Prof. n.O 75.670/345, req erimeotó de 29-97-75; Ni- ouvida (Meocionar o pedido)
valdo Machado, C. Prof. n.o 75.619/4 6, req. de 25-07-,75; Miguel Oh! Je,ol que 'di..estel; O céu
de Freitas Trinoski, C. Prof. n.O, 93.43 1107, r�q. �e 22-07-75; José ,e III terra palsarão, :n�. a minha
Antonio Porfirio, C. Prof. n.o 07.01 /347, req. da; 22-07-75; IZI- palavra não paliará.

'

dóiio, Antonio de Lima, C. Prof. n.O 6987/347, req.. de 14-.07-75; Por intermédio de Maria, /VollaErico Werner, C. Prof. (!.o 80.648/1 7, req. de 27-05-75; M8ria Sagrada Mile eu confio qq_e miDilaci' Boiko. pombro:oki, C. Prof. n.o 9,658/392, req de 11-06 75; nha oração .eja ou.ida (Mllocio.
.
Pedro M�r9ues do!, Santos, C. Prof. n.O 53.326/145\ req. d@ 27-

nar o pedi:io�06-75;' Guilhermina Schermack, C.

1of
n,O 67649/313, req. de

Rezar 3 Ave-Marial e 1 Salve17-06-75; Maria Julia WichiQewski, . Prof. n.o 45.214/107, req.. Rainha.de 09-06�75; Waldemiro Schulka, C Prof. n.o 7641.58, req.' de
.

.05-06·75; Maria Marchioro, C. P-:of. n.o 87.193/347, r€q. de 25-07-75;
Altamiro de J,esus Ribeiro, C. Prof. n.o 00000, réq. de 28- 04� 75;
João Batista Fernandes, req. de 19-05-75; João Maria Ribeiro,
req. de 18-06-75.'
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� ÓCU'LOS -, :
I :
� oratório próprio ?�,
I G' �
·'1 arantia de qüalidade I, Ate�d

�nto dlár�o.

f.' til das 5 às 18 horAS� Para bem servir nossa região =
Pr ea Lauro MUller, 52Z"I. CANOINHAS -se I (l' t JI' b I'," � ,
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A V,I S O
1, O INSTITUTO NACIONaL DE PREVID:E':NCIA SOCIAL
comunica que, a partir de 01-1 75, os' contribuintes individuais
- Autônomos, Empregadores, cultatlvos e Contrtbuintes, em
Dobro _.;. deverão fazer sue ·i serrção diretamente ne rede
bancáTia conveniente, na )Agênc a de sua preferência. Os já
iÓ,scritos anteriormente deverão enovar sua inscrição, a fim,
de adequá-la ao DOVO sistema.
2. Os segarados domésticos [Ião estão obrigados 8 f.azerem.,
SU!l reinscrição e continuarão &. re olher sua8 contribuições, como
vêm fszeudo [csrnê). , ,

3. Para a inscrição e reinai íção deverão ser apresentados
�s seguintes documentos -:

,
"; \ j

...... documento de identida e �preferenteDiente o do. exer-cício da proftssão];
- CPF (Cártão de Iden ificação .' de. Contribuinte do

Minietério da 'FazendaD;
- CGC (s6 para 011 empr gadores);
- Certificado de Inscríçã (só nos casos de reinscrição);
- Última Guia de Recol imento quitada (s6 nos casos

de' 'reínsertção.
4. Na oportunidade,' serâ entregue 80 Contribuinte' "<Comprevente dI! Inscrição», em duas vias, juntamente com o

carnê, pala recolhimento de suas ontribuições mensais, 2

\
5. A par:tir de 01-01-76, a r de b�Dcária não 1;Q8is poderá
aceitar recolhimentos através da c: uia de Recolhimento-(;R-2.a».

'MPA5
AG:ffiNCIA EM

E D I

INPS
CANOINHAS

AL

Aniversariantes da Semana
Dia ,27 - a sra. Nair esp.:
do sr. Fernando Ereibergeri
o sr. Cornélia Tremi; o meni
no Orlando filho do S7. 01'-,
lando Nascimento.
Dia 28 - o sr. Alexandre
Btosfela; o menino O,iél filho
do sr. José A.' Pereira Sob:".

Ola 29 - a sra, 'Carmelo
esp. do S7. AU7y' Ferri Pe-'
drassani; as srtas.: Janete
(iatz, Mari� Cecilia Sconhetz
ki eLidia Tomporoski res.
em Guarapuaua. I
Dia 30 . a sra. Francelina
es.p. do sr. Moisés Borges de:
$OU211.
Dia V?' de outubro - o

sr. R.,aimun,do Dambroski.
,Dia 2 - a sra. Tereza Tvska;
o [ooem Osvaldo (lrsnea; a

menina Maria Aparecida filha
do '51'. Bernar âine Sc'hap,/ú!l,
o menino Angelo Ma'rcelo filho
do sr. Alcides Pires.
Dia 3 - o senhor Orlando
Froehner;

.

o jovem Jânio
Sérgio, Sczygiel.
Aos aniversariantes os nos
sos çumprimentos e muitas
felicidades. '

.

)

A

Vl'S
O

.

. José A,' Fuc ,& Filhos, -,vi,saao sr. Osma Fernando Línz
meter ported r . da Carteira
Profissional' r'o 17.834, série
347, a apresentar-ee na emprese
no prazo de três (3) dias pare
regularizar s 'a sttuação.;

'

O não 'co paréclmento Im
plicará na re'l:isão do contrato
de trabalho 'Por abendorio de
serviço, n�8 termos do artigo
482 da 'C.L.T.

(adern ta extraviada
, ANIELA EORÀCKI, declara
para Q8 devi os fins que extra
viou sua Cad rneta de Poupança
n.o 211-4.

'

A mesma Ifica sem efeUo por
haver. requeri�o 2 a via.'

� Cllilica de olhos
oBvidos � nariz � Dar

Dr. P a UYO S, a t O
, CR(t 142.]I

I

Notícias de· P'IPANDUVJ.I
Escreveu: Esmeraldino M. AhneiQ

Papanduva partici�a da. FERECI/75
Uma equipe de alunos da Escola Básica «Alinor Vieira Côrtell

do Colégio Comercial Papanduva, participou da Feira de Ciências de âmbllregional, na eídade de Porto União, com 08 seguintes trabalhos: PUIDl�
Ártificial, Higrômetro. Pilha Hidroelétrica, Aparelho demonstrando a flre,
são atmosférica, Campainha, elétrica, Projetor de ,slides - c0!D lente crla�
e elaborada pelos alunos/Projeção, de moléculas e Bstetoscópío. A eqUi�de Papanduva, integrada por alunos esclarecídos e corroborados pelQ
categorizados professores, certamente reais conhecimentos, adquiriram �
mencionado' convênio. \

I

Déscarga elétrica atinge func;ion'árlo
Dia 16 do corrente; por volta das 16,30 horas, o zeloso funcloo!

rio sr. Ezilton Riske, da Celesc, tendo por base o' -que recomenda ,a em
-presa, de fazer tudo que tiver. a seu alcance para não «íeíxar às escul'!i
o cliente", foi trocar um para-raio que estourou na chave geral. Em 'da�
momento, sem notar tocou de leve num dos fios da sub-estação, receben
do uma descarga elétrlea, por milagre não foi atingido pela voltagem to�
que é altíssima, mesmo asstm foi imediatamente medicado e em segulw
levado a Mafra, onde foi hospitalizado. Felizmente seu estado' é satisfa!!
rio. Fatos como este dão bem a entender do perigo que sempre estit '

expostos os tuncíonaríoa de serviçol ae tal natureza. I'

Chapeação, e Pintura' Continental
AcompanhandO o ritimo de· progresso e crescimento' por qUI

vem se registrando no muníeíuío, especialmente' no quadro urbano, ven
de ser ínstalade na rua Tte. Áry Rauen, uma bem montada oficina 8SPi
cializada em Ohapeação, Pintura e Eletricidade em veículos. Seu proprll
tárío, sr. Wetzel,.coloca a mesma a disposição dos interessados. no endl
reço acima, ou liejá: Rua Tte. Ary Ràuen ri. 1315.) ,

Papca diz que falta . patriotismo
o Papa Paulo VI, que completou 78 anos, fàlou com voz Hrml

mas em baixo tom. o que serviu para destaca� palavras c0D?-0 «recOM
nação» e «Ano Santo». Dtsse que falava, incentivado a isso, prtncípalmea
pelo que lia- nos jornais nos últimos dias. «Eclodem' em todas as par!�
do mundo rivalidades armadas que podem se derivar em conlUtos incol
tidos em. espaço e furor. O recurso dosgolpes de estado espalha-se prl
valecendo o poder arbitrário e a força. Estende-se ao egoísmo coletivo
Há falta de «amor», afirmou Paulo VI».

\ Cartão dá Suis�à chegou
Mensagem envísde por meu, filho da Suíssa, Q�erido Papal

Abraços. - Depois ·de várias cidades da Alemanha, Roma. Paris e Londr61
estou aqui na Suíssa, com meu amigo Jaime Buba. Veja que ai no Brasl
e-aquí também é verão, mas ao fundo do, cartão veja &S neves eterna!
Eu estou com frio. Beijos do filho. Dino Almeida.

I

'Delegacia em prédio .novo
Já. se encontra praticamente' terminado o prédio onde funclonarl

brevemente a Delegacia de Policia de Papanduva. Juntamente funcionarl
ta_mbém a Biblioteca Pública Municipal. O mesmo está localizado' na rru

Bxpedícíonéríç Simeão de Alméida (centro) e sua tnaugureção será dentrl
em breve. Já eom jardim e flores embelezande a entrada, ,dan�o assl!
um colorido e ambiente de beleza ao recém construido prédio que vell
ornamental' a cidade. ;

Passarela da Socitdade
\

,. .

"':

Dia ,30 do corrente restejando idade nova o Ilrestativ:o �ldad!1
sr. João Sonaglio. No festivo dia natalício, será alvo das' maIS Justas 1

merecidas f!'llicitações. I .

, . Di." 3 p. V." ,quem estará festejando, niver' fl .8 sra. Id� TereZl
virtuosa esposa do, sr. ErnanL Woyctekovski; Çumpfimentos pontiflcarl�
lem alto estilo.

. "
.

,

Um por' Semana '

CRITIGAR. Antes de criticar" faça uma avaliaQão das qualidad�
da pessoa em julgamento. (L. C.)

I BASILIO HUMEHHUK ,& (IA. LTDA.

I' :Revendedor ,FORg;}7
:2 ,.

Fazemos sempre a rnelhor �tt" em veículos

novo�, FORD � ,usados� qual.quer \

ma��a.
Disponibilidades.! da semana:

Raral tração 4 1'0 t:s ,ano 71 • azul e branco
r. 350 ano 70 - amarelo
Rural tração/f' rodas ano 74 • verde e branco
r. 100 an�l

\
- cinza

.

.

Fickup f-ação 4 rodas ano ("4 • verde angra
Corcel 'íI portas Standa,t" ano (/ - amarelo
." I '.

"," •.

Adquira_.,. veiculo usado' com a mlnima entrada.
. '/ Veiculos intéiramellt� revisados, 'de boa procedência,

, aos' melhores preços da região.
'" \

,

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja a

Rua. Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

F,ot O C ó lll-aS
Noyo e lI!o�onês Nashua 230

� ,

por, Fotocópia Cr$ 1,00
Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) � Cantlnhas

,
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CORREIO' DO NORTE
------------------------

27.09.1975

/

Juizo de Direito da Comarca de (l_noinbas -

santa2Coatari�. EDITAL N. 05/75 �Ui�O, de �direito
da Comarca de Canoinhas - $ta. Cata�ina

Edital d'e Prava com o prazo de dias Pelo presente, flcam intirba- mdltal, e Prava· com o 'prazo de 20 dias
doe 8 comparecer no POSTO
DA RECEITA FEDERAL, sito

à rua Vidal Ramos, 232, afim
de retirar dentro de trinta (30)
dias, a NOTIFICAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA PES
SOA JURIDIC�, lançamento
suplementer, exercício "de 1973,
os respousâveía das seguintes
Empresas:

' .:

CERIVAL & JOAO LTDA.
C.G.C. 82 727 512

FERRO & SILVA LTDA.

C.a.c. 83 194 811

Posto da Receita Federal,
Canoiohas, 16/09/75 ,

JORGE STEINMACHER

, Chefe do Posto-Subst,?

O Doutor José Geraldo Batista, 70.000,00 (setenta mil cruzeíros).
Juiz de Direito da Comarca de 2. Um terreno suburbano, sen,

.

Canoinhos, Estado de. Sal'.1ta benfeitorias, com a área de

Catarina, na forma da lei etc.
.

l.;WO m2 data n. 1.79, registro

FAZ SABER, 6, quem ínteres-
n, 197, situado em «Campo da

Agua Verde>, zona suburbana
sar possa que o presente edital dl!s8a. cídade, confrontando de
vir ou deles conhecimento tiver.
que no dia 08 de outubro

um lado com Manoel Martin.s
,

I I d ,de Souza; de outro lado com

prox mo v n ouro, as Vicente de Tal, frente numa

10 horas, no Edifício do rua e fundos com Emílio Corrês;
Forum, nesta cidade de Canoi-

.nhas, SC, o porteiro levará à
transcrito no Registro de Imó-

venqa em primeira praça, para
VE'is desta comarca, sob n.? 3.-.

·t
- vI' A-T, fls. 140, n. 32.049,' em 17.

arrema açao por a or superior ,10.62; no valór de Cr$ 44.000;00
à av&liação, os bens penhorados
li Clementlno Est�nls- (quarenta e .quatro mil cruzeiros');

l_u Pleczarka, rios autos
totalizando os bens Cr$-

6.287, de Execução, movida por
114.000.00 ,�zento e catorze mil

Tokarskl & Cla_ Ltda__
.

cruzeiros). E para que chegue
ao conhecimento

.

de todos e

e que silo os seguintes: 1. Um
terreno rural, sem benfeitorias, nioguém possa alegar ígnorância,

com a área' de 155.692,5 m2,
mandou o MM. Juiz, expedir o

I
.

. presente edital 'que será afixado N

02f1975
situado no .ugar denominado

no átrio do Forum, e publicado. .•
. . .

4!Rio da Serra»" oeste munlcípto;
'em comum' com terras do no eDiário· da Justiça» do Es- -A PrE'feitura Municipal' de

proprietário que lhe vendeu a
tado de Santa Catarina, aos 22 Major Vieira, po seu Prefeito,

propriedade, sr, Baltazar Komo- (vinte e dois) dias do mês de Sr. Victor Borge , faz saber que

chena e com os demais herdeiros agosto de mil noveeentos
'

E! se acha abert concorrência

de Angelina W. . Pieczarka, -
setenta e cinco (1975). Eu, para aquisiçilo, de 1 (um)

transcrito no R,egistro de ímó- Zaiden E. Seleme, Escrivão, o T.RATOR RA C1RREGAOEIRA
veís desta comarca, sob número

subscrevi.' 2 SOá PNEUS d� fabricacãe. na-

28.329, no dia. 16.12 58, no livro José Geraldo Batista cional, com peso em torno de

3-AC, tis. 68; no valor de c-s.: Juiz de Direito 6.500 à 10.000 kgs. As propos-

_--------------------------------------" tas, em cinco ,�ia8 e igualmente
a documentação exigida, deve-

.

rão ,ser entre�ues .na Secretarta
da Pre.fE'itura( em horário de

,

expediente, I ,té o dia 17 de

outubro' de f975, às 10 horas.

a Edital e dfJ:nais tnformaçõee
serão fornecidos aos interessa

dos, na Sec���8�ia. da Prefeitu.ra.
Prefeitura MPnlclpal de MaJor
IVieira, 16 de setembro de 1975.

VICTOR. BORGES
Prefeito Mun.cipal

F·
"

.

?
. _" -.

,

",

, # •

.. �.•tc·�COP�.
Em apenas 10, segundos"...vece tira FOTOCÓ.

PIAS, de" qLJaIHu�e�cLím.ntb, jornâis ou

livros, no C�TôRJO O O RE G ISTRO

C I V�'NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade..

:: -�....

O Doutor. José Geraldo Batista, Juiz de Direito da

Comarca de Cancínhas, Estado de Santa Catarina, na fOrIDa
da lei, etc. .

FAZ SABER, a quem interessar possa que o presente
edital vir ou dele conhecimento, tiver, que no dia 08 de
outubro próximo vindouro., às 10 horas, no

Edifício do Forum, nesta cidade de Canóinhas, se, o porteiro
levará à venda em primeira praça para àrrematação por v�lor
superior à avaliação, os bens penhorados à Clementlno
Est6.nlslau J)leczarka, nos êut'oe 6;314, de' Execução
movida por Airton Somacal e que 'são os seguintes: E

Um terreno suburbano sem benfeítorlas, com 400 m2 situado

em Campo d'Agua Verde, nesta cidade, no valor de 'Cr$ 15.000,00; .

2. Um terreno suburbano, sem benfeitorias, com 1.200 m2 situado'
em. Campo d'Agua Verde, nesta cidade, no valor de Cr$ 44,000,00;
3. Um terreno urbano, com 2.594 m2 situado em Campo d'Agua
Verde, 'nesta ctdade, no valor de Cr$ '30.000,00; 4. Um terreno

urbano, sem benteítortss, com 523 m2 situado em Campo d'Agua
. Verde, neste cidade,' no .valor de Cr$ 25.000,00; 5 .. Um terreno

com 60 m2 e a décima parte em uma case de alvenaria, situada

I
nesta ci�8de, no- valor de Cr$ 15.000,00, e 5. Um terreno rural,
sem benfeitorias, .com lc5.692,5 ni2 sltuadc no Rio da Serre,
nesta comarca, no valor, de Cr$ 70.000,00; totalizando 08 bens

'Cr$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil eruzeíros], E, para

que chegue
r
90 çonhectmento de todos e nínguém possa alegar

ignorância, mandou o MM. Juiz, expedir o presente edital que
será afixado no átrio do Ferum e publicado no eDiário da

Justíça> do Estado, na forma da lei.' Dado e passado nesta

cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, a03 dois (02)
dias do mês de julho de mil, novecentos e setenta e cinco C1975l.
Eu, Zaíden E. Seleme, 'Esc'rivão, o subscrevi.

2 José Geraldo Batista - Juiz de Direito

FOTOCÓPIAS XEf\OX
I Serviço. initántâneo. e pedei 0.'

Ins-� modeeníssima,
..>

P�Qcur��lcri�ório. de perby' Carlos

__!:!Jl:míannt na Praça La�ro. 'Müller! 251

CANOINHAS Santa Catarina

,

CONCORRÊNCIA

2

1969
1973

No Departamento deVeículos usados

de
.

Merhy Seleme & Cia. Ltdà.
( " .'

-

você encontrará revisados para pron �ntrega:
\ ....-',

'�
--

Ford Corcel Coupê B�sicó - O km

Chevrolet Veraneio'-
. ./

Chevrolet Opala 4 portas de Luxo
\ �

Chevrj!let "Opala 4, portas de Luxo

�Dodge Gran Coupê
r I

MERHY SELEME & elA. LiDA.

MARCA ANO

1975

1969

1971

II Rua Paula Pereira, 735 - eANOINH�S - se

,
il� I

1aI.

���
REVENDEDORAUT�� CHRYSLER

� do BRASILS.A.

. �

Você, que está por cima porque já venceu na vida, não perca mais tempo.
I E hora de você comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos

� através dos nossos planos de financiamento, agora mais vantajosos do que
\ nunca. Venha ver para crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento •

. I Vamos. Decida-se de uma vez por todas e venha logo buscar o seu'

l Dodge Dart novo.
. .. j

I
-

MERHY SELEME & CIA. LTDA.
Rua Paula Pereira, 735 ........ Fone.: 365 e 366

C A N o I'N H A S SANTA CATARINA

'i'\';

!,
" I,
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x x .: x

c Afim de cumprir compromísso.
social, deverá e&taJ hoje em

nossa cídade o sr. Luiz Miranda,
aqui bestsnte relacionado e ex

gerente do ex-Ince ·local.
x x x

O I lNPS realizou curso' em
x x '. x x x , noslla cidade, instruindo sobre

No 2.° jogo, realizado no Estádio éWieganda Olsen», em ia nova sistemática de 'suas ati
MarciUo Dias, pelo Grupo «Rubens Ribeiro da SUV8», o Botafogo vidades nos setores de recolhi.
venceu o Bela Vista por 1 a O e�' continua na liderança de seu, mento e pagamento.'
grupo. O único gol da pertída, marcado éontra per Ademir," x x x
aconteceu aos 20' da 2.a ,fase. � rende somou Cr$ 476,00. O comerciante. sr. Lothârío

, ' Kohlbeck @steve' em F6z -doCampeonato prossegue a�aJ;lhã' com mais' 2 jogos' Iguaçú participíiDd� de um
,

No Municipal, pelo Grupo «Rubens Ribeiro da Silva», o ' .congfessc de revendedores de

3, Estre�as enfrentarâ o São Bernardo, num jogo que promete gáz, fazendojse acompanhar dos
ser muito bom. O 3 Estrelas tentará vingar-se da goleada imposta -drs. Geraldo e Enéas, com

pelo' seu adversário! no LO turno ,e o clube da «Capital da Man- 'esticada no Paraguai. Na opor-
leiga» tentará reabilitar-ie de duas derrotai consecutivas. tuaidade foi sorteado um Dodge,

' "

Dart, O km e 'o felizardo foi o/ Em Três Barras, pelo Grupo «Rsphal José Boeing», jogam própno sr. Lothárto. Reeultsdo,Riges& e Três Barras, este 'preeísendo da- vitória e o IÜgesa, agora viajaram num carro e retorna-,lider isolado, de seu grupo, tudo fará para vencer.' I' ram com dois.
x x x

·0 MM. Juiz, de' Direito, dr.
_9svaldo Rogério de Oliveira em

férias em nossa cidade, esteve
em Florianópolis.

.

- x x x

Mais uma turma .de pesca
dores- cauoínhenses em nova

.

temporada no Mato-Grosso.
x x x "

O Posto de Gasolina dQs
Irmãos Mur&ra, .nos últimos
retcquespera a sua íneugursção.

,

x x x

O ,Vjce-Prefeito, dr. Paulo
. Eduardo Rocha Faria e!!teve em,

Vitória, 'Espirito Santo, 8 servi
, ,ço do Colégio Agrícola Yidal

,

Ramos, do qual é Diretor.'
,

fIEl
__---,__p_o_r_:_C_arloS Bockor ,I

"
'
....

/,
. Mesmo com mau ,tempo teve início' 2.° turno
Com dois jogos realizados domingo passado, teve inicio

o 2.° turno do Campeonato" da Liga Esportiva Canoinhense de 7�.
Pelo. Grupo «Raphael José, Boeiog,.!t o Santa Cruz con

seguiu bom resultado, DO Municipal, ao' derrotar o Canoinhas
pela conta/gem de 4 a 2. No 1,0, tempo, o Santa Cruz ja vsncía
p�� 2 � O, com gol de Antonio, aos 16' e Moacir, aos 42'. No �.o�f!!mpo, Ivo aumentou aos 7' e Altamlro diminuiu para o Canoi
nhas, aos lO'; Moacir fez 4 a I, 80S 35' e Nicolau, 60S 41' mar
cou .o segundo do Canoinhas, que apesar de perder a liderança
do seu grupo,' ainda teve que por a mio no .bolso para pagar a,
arbitrageq:J, uma vez que a renda foi de apenas Cr$ 161,00. Tam�
bém IPuderá, (realizar jogo com aquele tempo!

.

,

TORNEIO' INICIO
Ter,eQlos amanhã,' dia 28," a sensacional disputa 'do Tor"!

nelo Inicio do -Campeonato do Interior, onde' 32, Clubes estarão
se defrontando, em locai�. e horáríos assim distribuídos:

LOCAL:, Campo do, SONDA E. C; em' Aguá Verde.8:30 horas - Mirasol x São Cristóvão
9:00 »

,

... Ouro Verçie - Km {) x Imasa
9:30 » -, Barcelona .' x Estr,ela Azul
10:00 »'. - Canarinho de São ,José x . Pinho E. C.'
10:30 »' - Flém�ngo x Nacional
11:00 » • Primavera x

'

Sonda

QUARTAS DE F1NAIS: .,

12:30 horas - \legcedor do Jogo i . x Vencedor do Jogo 2
13:00 horas - ,?:,e�çl!dor do Jogo 3 x Vencedor do .Jogo 4
13;30 horas -' Y'�ujcedor de Jogo 5 x Vencedor' do Jogo ,6

laCAf..,: BELA V1STA
.

DO � TOLDO
8:30 horas -_ Juventude x Carintians
9:00 » - Cruzeiro x São José
�:30 ,.- Comercial . x C. A. Industrial
10:00 » - Santo AntonIO x Pinheiros
10:30' » - CBnarinh�. (Imbuia) x �vai
11:00 ,» - Real Brlrsilia x Botafogo

,

Qua�tas de Finais /(in�lêntica a acima citáda) /"'

,LOCAL: TA U,N A Y
9:00 horas - C. G. G. S. V. G. X?' Paudo E.' C.
1"9:30 horas - Phiheiros E.' C. x Meu Pontinho
10:00 horas - União _

.

x
" Teles E. C.

(10:30 horas - Palmeiras (eerrito) x CELESC
'. SEMI-FINAIS (iguais, nas"trls chaves)
Sorteio entre os três clubes vencedores, das quartss de

, finais, sobrando um, o qual irá disputàr a final com o vencedo!;.
'_ ,

'Troféu cA��aão Mussh
Além do campeonflto do interior, elÇ)giãvel promoção de

LEC, que irá, mÇ)vimentar todo o' município, a mesma está pro
gramando a r��lização do campeonato Infantil 'e IDfanto�Juvenil,
em· disputa ao Troféu «AbraAo Mussb. Os interessados 'pode�ãoobter melhores info,mações na Liga, no horário das 14 às 17 hs.

,

Sel�ção ,da LEC oU Ipiránga,
'\ 'lpir..nga, clube d� passado que tantas glórias deu ao

.

nosso fu!ebol, poderá ser o representante de Canoinhas Das pro
gramações oficiais da cidade, substituindo a Seleção da LEC., O
assunto f�i l�v�n,t�do na

\ reqnião da Lig� e v�ltará' a ser estu
dado. A Idél.a�é_ boa, vamos torcer para que seJa aprovada.,

,

,

Em nossa cidade, em repouso,
hospedado na residência de sUa

sogra, viúva Geny Wiese Stulzer, .

o médico dr. ,Adelmo Budant,
após jA reéúperado de uma 'A'

.

V I S O·', operaçlo a 'que se submeteu ,

em Curitiba. A 8UPERIl(TEND�NCIA' REGIONAL DO INPS, no E&tado de
x x x Santa Catarina, à vista da Portaria n.o MPA8-25Z de 06-08-75, .publlcada

no D.O.U. de 2%-08-75. bem como da Resolução n.- INPS-299.21, e da
Vem ai, pl1ra_ novembro, a

. Orientação de .. Serviço n.o SAF 203.17, ambas de 26-08-75, AV ISl\ que as I

gr�nde festa de inaugur'ação r ,contr!_buições em débito, até o mês de com!>etê�cla JUNHO/75, bem como

do novo templo da Comunidade ÓS saldos de parcelamentos, poderão se� recalhldos sem
_ a. multa automá

�tica, até' 31"12-75, mesmo que a divida lá se encontre ajUizada mas pãoEv�ngéJica L,uterana. tenha havido sentença, hipótese em que o execqtado pagará as custas
'x x x ·e

..
honorários' advocatícios.

,
,

.
.

"

O advogado ,dr. Saulo é&rva-, O recolhimento de que ,trata o presente aviso deve ser feito em
lho, a serviçó profissional, esteve' GR-l,i uma para cada mês de competênêia em débito, salvo se ,se tr�tar
em Floriaoópolis, ocasião em de NRDV, quando 'será usada GR�4 para' todo o período.
que foi recebidf> pelo Governa.. Antes da .efetuação do pagamento A, rede Bancária, as guias de
dor Antonio Carlos Konder Reis.' recolhimento deverão conter o ViSTO da Ag!ncia do INPi. 2

NOTAS
ESPARSAS

(

Uma comitiva de Major Vieira,
constltuída pelo' Prefeito sr,
Victor Borges,' Presidente da
ARENA, s,r. Miguel Maron,
Claudio Cadótli e Pedro Veiga,
esteve, em Florisnópolis, man

tendo varios contatos junto ao

',Governo do Estado' e firmando
convênios, sempre acompanhada
pelo sr. Therézio 'Netto, Presi
dente do !RASC.

,�

x x

N.· 1339

Classificação dos Trabalhos da Feira de
, , Ciênc,ias, J- I�TERMDNICIPAL .

Realizada nOI dias 10 e 11' de setembro na/ S 8 Q
2.0 GRA U

FíSICA ,

CESC
CESC
'CESC
CESC
,CoI. Comercial

'1.0 lugar" Informativó Eletrônico,
2.° ' lugar R�lógio Eletrônico
3,0 lugar Sapato Térmico
4.° ,lugar Moto C.si
5.° lugar Correção Solo

,

QUtMICA
,3.° lugar - Eletr,ólise

(

_ BIOLOGIA
LP hlgar - Embriologia da ave .' CESC

,2.° lugar - Jrrig,ação e drenagem CoI. V. Ramos
3.°' lugar _. Como Funciona o Õlho CESC

M AT E M Á T,I C,A j
1.0 lugar i

-, Moedàs - Ligas - Câmbio CoI. Comercial
2.° lugar � Planta Residencial' ,

- CÉSC
.

3.° Iuger -'- Semelhanea' de 'I'ríângulos
"

-:' qESC ,

G E O. L O G I A - Não spereceram trabelhos

1.0 GRAU
C' I � N --C, I AS, - 5as'. e 6as. sérles

1,0 lugar Mini Olaria ' � '. CESC
1.0 lugàr -' Lancha e Relógio Micrométrico -' CESC

,

2.° lugar Propageção do Calor - C. Sag. Cor. de Jesus
2;° I lugar -' Telégrafo - ,oCo Sag. Cor. de Jesus
3.° lugar -- Sistema de A�arme --' EB. Alm. Barroso
3.° IUg8� -' Ventilador

,

1- EB. Alm, Barroso
,

C I .� N C I A S - 7as. e 8as. séries
1.0 . lugar -- Projeto� de Slides - ÇESÇ .

1.0 o. lugar _ Prevenção cl poluição -
I ��, Lu'f!l Davet » M.V .

1.o lugar "I'elefone Q:ESC "

2.° lugar - Te8��dor - ç. Sag. Cor. de Jesus
3.° lugar -- Alarme, C. Sag. Cor. de Jesus
3.° lugar __:_ Roda de Agua EB. Lu!s Davet» M.V.

MI;.. TEM A,TI C A
1.0 lugar' - Produtos Notáveis EB. Gen. Osório - T.B.,

GEOLOGIA
Nio atingiu média 'único CESC

/ 1

x

)

Acha-se em cartório à Rua chow Uda., cl CARMELITA
Vid!)l Ramos, �f1cio do For�m, MICHELS.
para ser. protest�'A·ot@,..I---"'''''o--r-n-ã;-o--:;:t-::-er-::--::si;-:;d;:o-::-p'='oss V'el...titulo:

. encontrar a referida responsável,
DP D.O 512-4/3 -' veneto. 10-

.

pelo presente a intimo para no

08:"75 ,- valc.r Cr$ 750,00 (sete- prazo de trê� �3) dias úteis(-8
. centos e cincóelÚa cruzeiros), contar da publicação deste, jorn,�l.
emitida por, Refrigéração Pets- ,éCorreio do Norte:., vir psgar

I •

_J ..
'

"'v j,

EDITAL
o referido' titulo, ou 'dar 8!1 'ra
zões porque não o paga, e, ao

mesmo te'mpo, no caso de não,
,

atendida e-sta
.

intimação a

notifico �c0tIlpetente proh8to.
Canoil1has, 24 ,de se�mbro/�975,'.. Paula S. 'Carvalho

Oficial de 'Protestos,

. Tabelionato Paula) S. Carvalho
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A Loja ,MERHY ISELEME promove a liqu',id.ção ·de eletrodomésticps - vejam. estas oFertas!
- '\,
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'

\'

Televisores: Philips, Semp, G E, Admirai e Manchester'· desde Cr$ 1.750,00 .

, r

'Refrigeradores: Consul�' Br,astamp,' G E - a (partir 'd� Cr$ 1.690,00 /

..

,

Fogões a gás' e a lenha� Walt,r,'�ae,stro, Marumby" Geral, ·Wallig·,' Semmer e Brastemp. desde Cr$ 570,00
E AIN�A: �el�s� ����d�d�����G����ádiOS, �I�ro�s ,

�Tudo 'para o seu lar, por, preços ,e co�çgeg- que só a LOl8 MERlfY--S_�EME pode oferecer_
.' �'_"-., ,0/ _._

ÇOM,PRO�E�!� SEU DINHEIRO VALE MAIS E,M

M2-wf SELEME �
�

elA'. LTDA_
Rua Paula Pereira, 735 J- Fones 365 e 3�6 Canoinhas - .15 C FILIAI..: Rua Central, p3 - Três Barras .. se
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




