
Santa Ilnorâncial
\

A «ARENA» é Um partido democrático, aberto,
livre de pelas outras que não o ínterêsse da coletivi
dade. Nasceu com a revolução de 'março de 19&4. Veio
para moralizar. Daí a pública discussão dos nossos

problemas interqos' e, a análtse fria do comportamento'
dos administradores que elegemos. <,

,�
-

\ Os, que cumprem mandatos eletivos, deposítáríos
da confiança popular.. devem contas e explicações ao

povo a qualquer momento. Devem contas e explicações
à Câmara de Vereadores, aos díretóríos políticos, aos
simples símpatísantes, aos adversários politicos.

. \
\

Não há solidariedade, politica e nem fidelidade
partidária'. que justifiquem o silêncio, a omissão, a

complacência em face de irregularIdades gritantes.
Há momentos em que a concordâncía com o erro pode
ser interpretada CO:QlO conivência, como eo-partíeípação.

I
,)

.

As denúncias que levei, prímeíro àq fôrd parti
dário, ao Diretório da ARENA 6- depois à Rádio

Canoinhas, tornando-as públicas, face à insensibilidade
do -Presídente João Seleme que chegou à classificá-las,
também publicamente, . de FANTÁSTlCA,S, preferindo
ignorá-las, foram feitas· sob mínha responsabílídade
pessoal, endossadas pelo meu irmão, o ex-Deputado
Estadual Terézio de Carvalho,· por, alguns vereadores
e outros companheiros de agremiação. São, em resumo,
as. seguintes:

'
-

1.o - O Prefeito Alfredo Gareíndo, Fiscal da Fazenda
Estadual, depois d-e inúmeros' e reíterados pronuncia
mentos feitos durante a campanha eleitoral, afirmando
que a sua' eleição seria. mais conveniente para o povo,
inclusive porque o Muaícíplo economisaria a verba de re

muneração ao Prefeito, visto que optaria, se eleito, pela
remuneração estadual, destínando a verba" municipal
aos indigentes, vem recebendo;' ILEGALMENTE, pelos,

.

dois lados, Estado e Município e-mesmo advertido pelo
Tribunal de Contas a recolher aos cofres municipais. o
que recebeu INDEVIDAMENTE, até hoje .nãç o fez;

2,0 - Verbas federais, do Fundo
I

de Participação dos

Municípios, tem sido aplicadas ao arrepio da Lei, contra
expressas determinações do Tribunal de .Oontas da

União, -daí resultando a difícil situação (que a Muni

cipalidade' enfrenta perante aquela Côrte de Contas
e a série de punições impostas ao Prefeito, AUredo de
Oliveira Gareíndo; documentos oficiais que tenho \ em

mão - mas que o Presidente João Seleme teima em

ignorar - evidenciam irregularidades na administração
municipal .constatadas pelo Tribunal) de Contas da
União ao examinar as contas do ,Município de Canoinhas
SC atinentes ao exercício de 1973;

3.° - O ex-Governador Colombo Sales, atendendo a

rôgos dos chamados "Irmãos Carvalho», confiou à

Prefeitura de Canoínhas, mediante Convênio, verba de

Or$ '500.000,00 para a edificação do nosso Ginásio·

Coberto -. justa reivindicação dos moços - em construção
D'a Colina de Santa Cruz. Citada verba foi toda consu

mida 'além de mais CrI '150.000,00 do erário Municipal,
que � Sr. Prefeito 'Alfredo de Oliveira Garcindo, de

viva vóz informou ao Diretório arenista lá haver

aplicado.' As, obras estão apenas na infra:estrutura e

custaram ao povo Cr$ 650.00I),OQ. A prestação de contas
elaborada pela Prefeitura e enviada à Secretaria da

Educação, merece ser vista e examinada, mas o SI'
João Seleme prefere ignorá-la; ,

4.0 - O Tribunal de' Contas d'e· Santa Catarina, em

diversas inspeções que realizóu na Prefeitura' de
Canoinhas, 'constatou a existência de irregularidade�
na Tesouraria Muníeípal, infringentes ao Decreto-Ler

Federal n.? 200, como a exístêneía de «vales de caíxa»

e de inúmeros :J"cheqlles frios», sem fundos, mas o Sr.

João Beleme, eminente Presidente da, ARENA, prefere
ignorar as ilegalidades, em nome do que chama SOLI

DARIEDADE POLíTICA e FIDELIDADE PARTIDÁRIA!

5 o - As' contas dá administração Alfredo Garcindo, até
U}74 ainda não foram aprovadas pela Câmara de

Ver�a:dores., E o parecer do Tribunal de Co�tas do (

Estado relativo a 1973, é pela sua desaprovação. Mas
(O Pre�idente João Seleme, solidário com tudo o que
ocorre na Prefeitura, ignora os fatos e está pron�o_ a
aprovar no Diretório um voto de louvor e de gratídão
ao Prefeito!

E�tes são alguns tópi�os �a .minha «FANTÁS:rICA»
, denúncia feita perante o Dlreto�lO. da ARE.NA, na pre

sença do Prefeito Alfredo de Ohvelr� 9'arcmdo..Outros
tõptcos-íguelmente FANTASTICOS virao a seguir, num

aos. próximos números.

Assim é � ARENA, Partido do Povo: FIDE.LIDA:DE
com os mais sagrados princípios revolucíonarios.
SOLIDARIEDADE com o bem coletivo.

Brasílía 15 di) setembro de 1975
, \

AROLDO 'CARNEIRO DE CAR�ALHO
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Eleita' a nova

, .
). .'

Sesi em a�ão ,Ve�i���:���. Es�:.S �������
o SESI local, continua em tarinense � ,FUNPLOC - estará, a partir de 03 de novembro

plena atividade com o Censo atê o dia 28 do mesmo mês, inscrevendo candidatos para
Visual, serviço olerectde pela os Vestibulares de' 1976, para os cursos que mantêm,
Entidade às firmas industrlals bem como os Cursos mantidos nas outras Fundações do
e assemelhadas. Este trabalho Estado.

"
�

,

.squl tem sidQ um sucesso, • ' --
.

,

Outrossim, a FUNPLOC. comunica aos alunos
graças 'a cooperação da's Em-

que tenham cursado o 1.0 ano do 2.0 Grau, ou aqueles
.preses, prestigiando o esForço

que .concluíram o 1.0� Grau, e que tenham lua promoção'do Núcleo Regional que tudo confirmada, que a partir de 1.0 de' dezembro de 1975,
tem Feito pa�a trazer ao nosso estará efetuando matrículas para os cursos:' TÉCNICO
municipio os benelíclos que EM SECRETARIADO. e 'ASSISTENTE EM

.

ADMI-
são olerecldes em outras NISTRAÇÃQ. Maiores informações' na Secretaria da
cidade..

./"IUNDAÇAo_._...... ._---.--------

��:�������;' Eu sou a
tando-se ,da Madeireira e Posto
Líder Ltda., 'com a venda dos

produtos ATLANTIC; sendo ti
tulares da firma responsável, os

srs, OLIMPIO MURARA e seus

filhas ADEMAR e WILSON. °
aludido posto foi construido em

Iínhss modernas e está, situado
à rua Cél, Albuquerque, perto
da ponte do rio Oenotnhas, na
estrada para Três Barras e lua

i8auguração está prevista para
às 10,30 horas.

Foi' eleita dia 28/09, no Cen
tro Educacional Vidal Ramos

Júnior, a nova Diretoria da

Associação. Catarinense de Câ
maras Municipais (:\CCM)' que,
regerá os de-stinos da entidade
durante o exereícío 19'15/76.-,

Foram apresentadas 2 chapas,
tendo sido sufragada a de nú
mero

I 2, ficando a pova
. direto

riá asim constítuída: Presidente
.� Aldo Belarmino da Silve; 1.0
Vice - Nagib Zattar; 2.° Vice �

Juraci Lopes da Silva; 3.° Vice
Rsulíno Buenacolci; LO Secre-

I tério - Pedro Medeiros; 2.0
Secretário - Olavio Costa; .1.°
Tesoureiro � Cezar Filomeno';
Fontes; 2, o Tesoureiro - Jair

Meneguel; 3.° Tesoureiro -' Eu
clides Visconti; Secretário Geral
- Vito.r Almeida; Diretor de

Propaganda - Rodolfo Sest'rem;
Procurador - Júlio Cezar Ma-

-

linverni; Diretor de Patrimônio
'. :.. Yaldomiro Santos. Conselho
Fiscsl: Efetivos � Zilton Pedro
de Souza, Germiniano Cordeiro

,
�

Assim, mais um grande me

lhoramento na cidade, acompa
nhando o nosso atual desen-'
volvimento, que parte da área

I privada. Nossos cumprimentos
e sucesso aos seus proprietários.

Prestigie com a sua audiência
a cc Rádio Canoinhas u

Inuncie na ccRádio Canoinhas u,
o melhor veículo.

Ouça, todas as quartas; sextas
e domingos, às 12:50, a palavra

de IROLOO CARVALHO.

dá
Filho, José Paulo de Souza,
Reinaldo Crestaní . e Edi Tasca;
Suplentes - Lidovino Morandini,

José Alberto Klitzke, Antonio

Silva, Elza Amália Chiaucheta
e Vanderlei Granemann.

Lançamento
«3. Dimensões

-,

de Dr.

do- ·Livro
.: de Lobato»
-Enéas

O Diretório . Acadêmico Santa Cruz de Canoínhas,
numa iniciativa \ que merece os melhores encômios, através
de seu Departamento �U'ltural, vai promover o lança
mento do livro «3" DIMENSOES DE LOBATO », de
autoria do nosso apreciado colaborador, homem de letras, I

dr. Enéas Athanázio. Nossos cumprimentos pela _ justa
deferêncía ao ilustre autor.

'

\ ,

O lançamento está previsto para o próximo dia
7, terça-feira, às 21 hs, na sede do aludido Diretório, à
Rua Barão do Rio Branco, 1182.. Gratos pelo convite.

I
Dizem que eu fui o inicio da vida,...

Oa8 váriss mutações que eu teria sofrido durante os milênios da
Cri ção teriam surgido as primeiras formas de vida animal
os animais unicelulares, os protozoários, as amebas e dai OI in-
vertebrados e os vertebrades.,

-,

E eu, ria harmonia universal ouvi isso e acreditei e me

fiz a mãe super proteto!a.
.

Com as minhas fôlh8s aiada em formação, alimentei a

primeira larva. Abracei amorosamente com 08 meus braços dís
'formes o primeiro ninho, e derrubando aos pés do homem de
Nehsndertal, como se fôsse por acaso, um d'aquelee disformes
mas nodosos e forte a braços, monstreí-lhe como usar 8 primeira
arma - o tecape, para que pudesse sobreviver DO meio hostil
daquela época do tigre «dente de sabres.

E fiz do homem o meu filho predileto; dizem que ele é
ingrato, que me mata, que me explora, \

que devasta tudo' e de,
preferência a mim.

I

Mas como a mãe cartnhosa eu- lhe digo abrindo o meu

peito sangrento «meu filho, precisa de meu coração? - arranca-o

ele é seu».

s-

.

Chorç no silêncio das noites calmas ao pensar que a

.

minha morte' que o meu filho �nsenl!atamente provoca, representa
I forçosamente a morte dele mesmo e de toda a' espécie animal,
pois eu represento o equüíbrío ecológico, fazendo com minhas

. trocas orgânicss o ar ríco em oxigênio, eombatendo a poluição
que o meu insensato filho mesmo provoca..• e mais ainda, por
que eu sou a fonte da vida, EU �OU A ARVORE.

Aluna do Curso de datiÍograha do SESI:
ELIANE MARIA PACHECO.

/
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CORREIO 00 NORTE 04.10.197.3

Juizo de Direito da Comarca de C_noinhas - Santa Catarinl
'

Edital. de Praça com o prazo, de 20 d·

Fotocópias?,
Em apenas 10 segundos, vo ra FOTOCO.
PIAS, de' qualquer ümente, jornais- ou

livros, no CART' O' O O REGISTRO
C I V u, de EIDA C. CORTE, no edifício

d FORUM desta cidade. _

r-

, ,

'Tintas
I

Ypiranga
-

Erlita
',��."

\
,

• \
I ]'_... • ��

-,

yocê; que está por ci rque já venceu na vida, não perca mais tempo.
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 npsso· carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se de uma vez por todas e venha logo buscar o seu

Dodge Dart novo."
,

COHCORR�HCIA
H. 02/197

, Juizo da Dlralto daiComarca de Canoinhas - Sts. Catarina

Edital de Praçá' com o prazo de 2� dias
o Doutor José Geraldo Batista, Juiz de Direito da

Comarca de- Canoinhas, Estado de Santa Catay(na, na forma
da lei, etc.

\
,/,

.

FAZ BER, a quem interessar pos a que o presente
edital vir ou lei conhecimento tiver, qu no,dia 08 de
'outubr� pr ximo vindouro., s tO horas. no
Edifício do, Foru , nesta, cidade

�e
C oinhas, se, o porteiro'

levaré à venda em primeira praça p a arrematação por valor
superior à evalíeçã os bens' pen, rados ,à Clementlno
Este,nlslau Pie zélrka. 9-� s autos 6.314,' de Execução
movida por Airton Somacál @ que são os seguintes: 1.
Um terreno suburbano sem blnfeitorias, com 400,m2 situado
em Campo d'Agua Verde, nest cidade, no valor de Cr$ 15.000.00;
2. Um terreno suburbano, e benfeitorias, com 1.200 m2 situado

.

em Campo d'Agua Verde, 9 sta cidade, no valor de Cr$ 44.000,00;
3. Um terreno urbano, com 594 m2 situado em, Campo d'Agua
Verde, nesta cidade. no alo de Cr$ 30.000,00; 4. Um terreno
urbano, sem benfeitoria ,com 3 002 situado em Campo d'Agua
Verde, nests cidade;�

valor Cr$ 25.000,00; 5. Um terreno
cOJIl 60 m2 e a déci a parte em ma casa de alvenaria, situàda
nesta cidade, no v ar de' Cr$ 15.' 00,00 e 5. Um' terreno rural,
sem benfeitorias, com' 1e5.692,5 m situado no Rio da �erra,
nesta comarca, o valor de Cr$ 70. 00.00; totalizando os bens
Cr$ 199.000,00 'cento e noventa e 'no e mil cruzelrosã, E, para
que chegue conhecimento de todos ninguém possa alegar

.

V 'd'
.

", ignorânciá, andou o MM.. Juiz, expedi o presente editál qUI!
.

80 O-S�·»: será afixa no átrio do Forum e. publí do no «Diário da,
(I II ,<'

•

#, Justiça. o Estad(i), na forma da, lei. Dado e passado. neste
• ,,d"" ., cidade e Canotnhas, Estadol de Senta Catar na, a03 dOIS (02)

.

Terreno 'ltuado ú(Fart�r8, dia's do mês de julho de mil, nnvecentos e setenta e cinco C1975l.
�om área 3 alqueire., Eu, Zaíden E. Seleme, Escrivão, o subscrevi,

de erval e 35 eeffo-
1 José Geraldo Batista _ 'Juiz de' Direito

A Prefeitura Muni pal de

Major Vieir�. por se 'Prefeito.
Sr. 'Victor Borges, fa aber que
se acha' aberta q ncorrêncía
pera, aquisição ',e 1 (um)
TRATOR PÁ CA ,REGADEIRA
SOB PNEUS de ebrícecão na

cional. com pe / em torno' de
6.500 à lU.OOO gs. As propos
tas, em cinco ,ias e igualmente
a documentaião exigida, deve
rão ser entr�ues na Secretaria
da Preft'itutá, em horário de

expediente,/até o dia 17 de
outubro qJ! 1975" às 10 horas.
O Edital j demais informações
serão fo�ecidos aos interessa

dos,

n�ecretaria
da Prefeitura.

Prefeit a Municipal de M8jor
Vieirà, 16 de setembro de

1975.,ICTOR BORGES
Prefeito Municipal 1

formaçõe. na Rua,
Coronel Albuquerque, 509.

Carteira extraviada
OTNIEL - BEORETCHUK,

r(,.idente em Trê. Barra., de.
clara para devido. fin., que
edraviou .ua Carteira Profís
.io�al ,de MotQrieta. 3:.:

A me.ma fica sern efeito por
haver requerido 211. via.

,o'cê· encontrará

MARCA

,PrQC ,no
- escritório de -

Derby Carlos

mann, -na Praça Lauro Müller, 251

·Serviço

CANOINHAS Santa Catarina

pronta entrega:
ANO

1968

1969

1969

1973

"
I
",

REVENDEDOR AUTD�IZADDd!t CHRYSLER
Y'AY doBRASILS.A.

Volkswagen ):3-00'
Chevrolet- Jleraneio

"

...<

Chevrolet Opala 4 portas de Luxo
,
/'

Dodge- Gran Coupê

MERHY SELEME & elA. LTDA.
Rua .Paula Pereíes, 735

CANOINHAS
Fones: 365 e 366

SANTA CATARINA

,

modernissima.

í

MERHY SELEME & elA. LTOA.

JI Rua Paula Pareira, 735 - CAN,C;>INHAS - SC

1�',.=._�""���

, /

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VENDE
Casas de Alvenaria:

011]- Próxima a Volkswagen, c/200m2, terreno de 600m2. Rua asfaltada.,
/

0097 - Com 72 m2 em terreno de 4.200 m2, Da Xarqueadil. (próximo ao fl!z sabee e pretendem e&sar: /-

Moinho Ouro Verde). Casa com 5 peças mais um rancho. «José Pola ski Netto" com "Eliila·

0092 - Com 157 m2, com 3 grandes salas para eomêrcío, à rua Duque .beth 'Wendt> \ brasileiros, solteiros,

de Caxias. Residência com I) quertos, 2 salas, 1 co' a, 1 bwc., 1 ga-
domloílíados e residentes n/ cidade;

, ele auxiliar de esorttôrío, nascído
ragem, Aceita�se casa' de menor valor aqut ou outra cidade. ,elo 'Três Bras, nl comarca la.o8· 5
0073 - LCasa com frente comercial de 158 ,em terreno-de 1.400 ml! de novembr 'de 1942, filho de Bo-
no melhor ponto comercial do Camp.o Agua Verde. Casa com :; leslau Polan ki.,..,falecido e de Basta

peças mais 1 peça grande para o arm em. No. preço estão incluíd�s Stepurnski ólanskl; ela eabelereíra,
as instalações e estoque do armazem. nascida em Oanoínhas aos 30'de

0011' • Casa 'com 80 m2 em 'terre de 600 m2. A uma quadra do maio' de 1 O, filha de Bernardo
- José Wendt e de Maria dos AnJ.os E

"

Ai'!)' d
-

asfalto do Jard.im BsperanAa� Casa m fese de acabamento. . I .neas. . an ;elO
Y Cordeiro W dto "

0061 • Fina residência a 300 .met s da Igreja Matriz, com-167 m2 de
�tI8udio.é KrauI» �m: «I"one É a aDtol.ogil�. uma' forma prática ê �xpreSl.liva de da�

consteução de, fino ac�bamento sendo o-teto em eueatex e piso em ,

parquet; contém 3-qts,., 2 sls., c a, ez., bwc., dep. emp. e garagem. ' Miehel», br síleíros, solteíros, res. divulgação a um grupo qe escritores" num só volume, sem os

0046 _ Fina alvenaria de ·31ij 2, com 5 quartos todos com armários' �iS��:ni��!�� s :inCi���:; :!�r:�t�i problemas que cada Um teria que enfrentar lançando isolada-

embutidos mais 13 peças exce eíonaís: construção de fino acabamento / comarca aos 23 de fevereiro de 1953, mente o seu livro. Ela atinge uma massa, de leitores que' o
em terreno de 11.000 m2, c ntendo 2 barrações para, depósito. fílho de Joa UHn José Kraus e de livro .díflcilmente alcança, pois que cada autor, na sua região
0088 _ Casa com 80,17 m2 co 3 quartos, :! salas, cozínha, banheiro, Maria 'I'erez Kraus; ela contadora, e no seu circulo, lev� consigo os demais.

.

.

.

d . til dói t tld ras nascida em Canoinhas aos 25 de
abrigo, ep. emp.; em es o m erno, pr x mo as an enas repe o .

dezembro 'd 1953,
- filha de Alex Uma obra desse tipo' cresce de importância quando

0087 - Casa de 'esquilia em es lo modemo, próximô ao estádio novo, Michel e de' tília MicheÍ.
'com 3 qts,.2 eis, etc. Terreno to o murado, contém garagem e abrigo.

reune' autores
.

do quadro literário de um Estado, como é o

<, aula» com «10Iefina
.

caso de «Pano'rà�a do Conto Catarinen8u, orgànizada por
Cases Mlxtas: Vicente de Li a'), brasileiros, soltei- IAPONAN SOARES e lançada, em segunda edição, pela Editora

0015 - Casa com 60 m2 8 terren de 600 mz todo cercado, calçado e ros, res. e do . nesta cidade; ele Movimento, em 1974.
gramado; eom

ã

qts., sala, coz., bw ,'dep. emp., e abrigo, facitita-se pgto. operário nas ido em Timbozinho

0035 _ E�petac�lar residência, com qts., 2 banheiros, área de servíeo, r&h�st��o ��� 2�1 d:e m;��l�e �9�� São eonhecldas 9!1 dificuldsdes encontradas pelo escritor

dep. emp., banheiro e demais, co ouídades em 180 1)12 de construção Mercinda Ma a do Bspíríto Santo,
de nOS80 Estado, cuja divisão em ilhas culturais: é um impasse

em madeíre de primeira. Localízad na rua Mlij.or Vieira pertinho do Ialecídoa; ela do lar, nascida em penoso. à dívutgação e distri9uiçãO uniforme do Iivro., De outro �

centro,
. .

1-- Campo do,. B enos tu comarca a.os lado, esse mesmo fator é Um ôbíce à configuração de uma

, 0032 - A 20(l m da prefeitura com' I m2, _�tima residência com � qts , 22 de abril de 1953, filha de Aliplo literatura típtcemente catarinense,' que se distinga das demais
zsalee. coz., dep. empregada. Terre o de esquina com 666 m2 todo .Vícente de ima. e de' Justina à ,primeira' vista, como acontece, por exemplo, com a nordes-
cercado e gramado.'

.

Massaneiro. t' A
.

d d d
-' .

hábí f"II
. ma. varie a e �. �egioes, orl�ens, e Itq_S in JUI.na criação

Cases de madeira «Sebastião d Barros>' com «Maria - de nossos autores; oujas. obras ,diferem -em profundidade •

.
0110 - Duas casas c/63m2 cada, ter. de quina de soomz No J.Esperança Glor';te Rodrig e8'), brasneíros, sol-

.

(JIU _ Caia .com 4 peças no Jardi!D E. erança _ Aceita-se earro teíros, dom.: res. fnl distrito; ele Diante disso, evídencíe-se a 'importância de .teabalhos
, lavrador, nasci o em FélípeBehmídt desse tipo,' onde - como indice o nome - se. procura dar'

0111 � Para retirar do local, com 104m2, cr$ 20.000,00. Estrada P. Pereira, nl município .8 s 27 de' outubr.o· de -

. uma vil!ã� psnorâmica dos nOS808 contistas, enfeixando .0 livro
01.72 _ Para retirar do local, com 11�m.2 em IUo Novo.. cr' 25 . .000,'00 1952, filho de Q"dislau Ferreira de .

. I ,Barros e de aria Escolastica Fi- .contos das figuras representativas de todas 'as regiões, vale
0104,- Com 108m2 num terren.o de 14Z�, 2 na Rua M. Vieira. cr' 75.000,00 gueira de Harr s; ela do lar; nascida dizer, do conjunto estadual.
'0106 _ Em Mal'or VIeira na rua Princi aI; com--:60 m! e terreno de em Paciência d s Neves nl município

a.os 26 de sete bro de 1958, filha O livro, que é precedido de um msgnifico estudo' de
1.0.00 Di2 cri 36.000,00

'

'de Valmor R.o r1gUElS e de Maria CARLOS JORG� APPEL, é dividido em quat(o partes,. A.
0107 - Em Marcflio Dias - c/130m2 em. te de 1800 ml!. Preço 'de ocasião.

,; Darci d� Almei a R.odrigues.
.

primeira delas contém dois contos populares,. a segunda' reune
0108 - No Jardim Esperança - com 80' l!, de esquina; em. terreno de

«Pedro .Bred n» eoDÍ "Franciscla li «geração simboli�t3» (Vjrgilio . Várzea,. Santos Lostada e
54! ml! p.onto para eamércio

Colaço Pirell», rasileiros, solteir.os, Oscar Rosas) e a terceira, a «geraCão da Academia» (Jqsé
0109 - No Jardim Esperança uma meill-á ua de 32m2, terren.o de M4m,2 \ d.om. e res. nl Istrito; ele .operário, Boiteux,.Altino Flores, Tito Carvalho e Othon D. 'EÇ.8�.

....... d I A ii! 65 '. nascido
.

ém C noinhas !lOS 4 de
0098 - Sãu 5 casas alugadas com boa .ren mensa. penas .cr", .000,00

. outubro de 195 , filho de José Bre-.·

0009 - Casa no Jardim Esperança lias Im diações da antena, 62 m! de
"

dun e. de Estef nil� M.oissa Bredun;
c.onstruçã.o e· 850 m2 de terreno, cerca�o .om . ÍDuro e cerca de iQlbuia. ,ela do lar, na' cida, em Canoinhas
".' , ,

,

aos 28 de outu �o de 1953, filha de
0076 - Casa de primeira, l.ocalizada a IDO db (!inásio Sta. Cruz, com .

José Alve& P res, .
falecid.o e de

. 80 m% de .êonstrúçã.o, com banheiro com leto, 2 quartos, 2 salas, c.oz.,' Maria 'da C.onc ição Colaço Pires.
garagem e grande :varanda. �reço para t.o rar Cr' 50.0.00,00, combina-se '"

pagamento. '. «Pedro Béioe ' Com «Maria i'felci
, ' de Souza)'; bras lE�lros, solteIros, res.,

0025 - No J. Esperança. casa com 72 2 e!D ótimo ter�eno de 1.200 'e d.omiciliados I cidade; ele militar,
m2; 3 quart�s, sala, cozinha, etc; natural de Ibir maiSC nascido 'aos

0053 - �o alto da Tijuca, casa com 100 2. em· tel'reno de 1600 m2. '17 de junho de 1953, filho de Pedro

t d 1 i h b h 1 I t Relnert e de na Reinert; ela do
Construção com 3 quar os, uas lia.as, .ç z n a, an erG comp e .o,

'lar, nascida e Fartura nl distrito
área de serviç�, churrasqueira, etc. comblD ·se o pagamento. ,

a.os 15 de dez mbro' de 1953, fUnil.
0017 • Casa próxima a Associação com,52 2 Cr$ 25.00�,oo para torrar, 'de Jorge Fe eira de Souza e d�

Rosa Padilha e Souza.
0031 - l'róximo a Igreja d.o Campo da gua Verde, casa com 48 m:!· . . .

em terreno. de 547,bú m2 c.om 3 quartos, la etc. Cr' 35.000;00, aceita- / .

«Antenor Ra os Ide Camargo» com

se carro .ou lote como parte do pagame O. «I>araides Cur zki». brasileiros, sol
teir.os, res. e om .. em Can.oinhas;
ele operador d máqUinas, nascid.o
em CaQsd.or-S aOS 17 de maio de

! �953, filho de Antonio Ramos.:le
Camargo e d Te.odora Cordeiro;
ela d.o lar, nas ida em Três Barru
nl c.omarc\l. ao 4 de novembro de

. 1956, filha de Otavio Kurceszki e
de S.ofia Macie Kurceszki.

I
«Orlando CO

com
.

«Terezinh (soleta 'da Silva»,
brasilei}'os, solt iras, domiciliados e
res. em Fartu a nl dis.trito; ele
operário, 'nascfct;.o em Fartura neste
distrito aos 03.Jde .out'ubro de 1949,
filho de Henr que Gonçalves da
Si!veira e Alic 'Alves da Silveira,
falecida; ela

-

18r,
.

nascida em
Fartura DI distr to aos 03 de maio
de 1960, 'filha d EUbio Teixeira da
Silva e de Alid Hennlng da S�lva.

/

C omÍssária
/

xv
.

Registro ivil-Editais.Luiz
'Nereida Chere

.

Begisb.-o Civil
oha8, E8tado

Côrtel Oficial do

Município de Canoi
de Santa Catarina,

0066 - PrQ�imo à caixa d' água, casa' ov:a ainda .sem' pintura, com
54 m:! em terren.o de 600 m2, CrI 80.00 ,00. Aceita-se ..carro.

0071 - Próximo a Esquadria Sã.o J(l e, casa com 100 ml! contendo 3

quartos, 2 salas, 2 cozinhlls, I bwc. e brig� para carro Cr$ 60,o�o,oo.
Combina-Ie prazo c.urto para pagam nto.

'

0075 - Próximo a Indús.trias do j O p.o d' Agua Verde, casa. com 8!
m2 totalmente' nova. Grande frent comercial para qua1quer finalidade,
aceita-se carro e facilita-se o sald. ' J

-( 0021 - Próximo a Praça Joio X m, casa com 87 m2, terreno de 795,
c.om' '8' peças, mais área' de serv ç.o e ,dispensa. .

.

.

.

0062 - Casa' com 4,qtoB. 2. sls. oZ. bwc. e garagem e área de�serviço.
Próxima ao centro, pertinho d Moinh.o T.okarski.

0082 - No C. da Água Verde, p., quena casa, apen'as cr$ 8 . .ooo,.o� à vista ..

0074 - Casa central, COIq 10 m2 c.om 3 'qtos., 3 sls" I coz., 2 bwc.,
dep. de emp. Áceita-se troca por casa menor. A 3.00 m da Prefeitura.

. 0072\- Casa com 32 m2 em' rren.o de 60.0 m2, imediações da Igreja
São Francisco - cr$ 20.000,00.

.

0059 - Nas Proximidades do Ião Água V'erde. Cas� com 72 m 2 c.om

I � qtos., sls., c.oz., etc. Mais rea de serviQo varanda, d.ois ranch.os

grandes, galinheiro, �orno p�r pão. Terren.o com 6.718 m2. Pre.ço de

.oc8si!io cr$ 70.000,00 - Facinta se o pagamento.
.

0057 - ltiadeiras de uma casa de 5 m2 p�ra retirar do lugar cr$ 4.00.0 • .00•.

8023 - Próximo a Praça João xxm, cÍlsa com
.
frente comercial, 2

quart.os, sls., c.oz., prlv. com 70 2 terren.o de 600 m2.

0090 - Casa" c.om 39 m2, com 2 ts., 2 sls., I cOZ., I bwc., terreno com
800 m2. No bairro Stue�er - c $ 50.000,ooi, Tl:oca-se por casa de

menor valor. >- AVI/50

,

E, para que ,che ue ao conhecimen
to de tereeirQs, andei publiçar os

presentes Editai .

Canoinhas, 1.° e outubro de 1975
!

ç. Côrte
gistro Civil

,66
'70
72
6.0
67'
72
72,
71

Aero Willy& I

Caminhão chevrolet
Volks amarelo
Caminhão Ghevrolet.
Volka verde _

Volk& azul pavão
Pick.up W•.Ford
Opala SI 4 portal

62 TratOr Valmet 67°1Variant azul
72 Dodge 2 porta 73

�: Calaxie 500 70

62 Piek-up Chevr let 50
Bural 69

72

I Cam. Dedge 400 73
75 Caminhão For Diesel .72

,

h'
, .

S, C aearas e areas rurais'

aI Gazeta de. Canoinhas

Kombi
Volk8
F 100
Buralluxo
Rural4x4
KOQlbi luxo
Passat L

A COMP NHIA CATA..,"
RINENSE E AGUA. E1
_SANEAMEN O «CASAN»,
avisa seus . suários ,que fo
ram benefic ados com o par
celámento e, ligação de

água, que h vendo o atrazo
de pagame to das parcelas,
haverá sus ensão d.e forne;'
-cimento e

.

plicarã no pa
gamento t tal da ligação e

taxa de ligaçãõ.
.

"

A Gerência .

(

Lo'tes e terrenos urban
você ·encontra no Jo

LUIZ xv
. O melhor negócio

os, '\705' .

- Fone 137
.

Panificip Pão-da-Lõ

onçjs vócê faz
Rua Vidal Ra

ao lado •

/

Ano �XIX - Calloinhss (S'C�. 04 de outubro de 1975 - N.o 1340

;;======Impressões coibidas pelo cantinho ••.=========;;

PANO,RAMA

A última parte, subdividida em três grupos, - «lIub,
clndependenten e «Novos» - encerra o volume. ,No chamado
«Grupo Sub reunem":se o. escritores que,' na dé.cada de 50,
iniciou a ren9vação literária de Santa Catarina, pro(�_urando
novos c�minhos para libertã.,.la das influências anteriores. Teve
à frente a figura de SALltd MIGUEL, ma!l .o de mgior expres
são no' grqpo é, sem dúvida, GUIDO WILMAR SASSI, hoje
um contista de merecido. renome nacional, e- que crio'u em

nossa liter�t_ura o «ciclo do, pinheiro».. ,

Os dois independentes, dentre os novos, são ALMIRO
CALDEIRA e Lt\USIMAR I,.AUS, ambos também muito
conheCidos ,em todo o Pat.. ....

\ .

Finalmente, entre oa- novos àpai'flcem os seguintes COQ

tistas: RICARDO HOFFMANN, HERCULANO FARIAS JR.,
FLÁVIO JOSÉ CARDOZO, MIRO MORAIS, PÉRICL�S PRADE,
RAUL CALDAS FILHO, RODRIGO DE HAllO, aOLDEMAR
MENEZES, EMANUEL MEDEIROS VIEIRA e JAIR FRAN·
'CISCO

.

HAMMS. ,Como se ,vê, alguos slo conhecidos, outros
iniciam a· c�miohada. Variam os estilos, 8 t'émática e'scolhida,
8S tendências literárias,� mas todos !Ião representativos de
alguma parcela' deste Estado, que não pode mais ser' equipàrado
a Blua:nenau, mas muito [Í)ais, incluindo também �lumenau;

O livro dá uma visão mais ou menos completa dQ
que se produziu nQ gên�ro da história curta, em nosso Estado,
e do que nele se pr'oduz nos dias de hoje, em tOQos os seu�
quadrantes, e é leitura obrigatória para quem realmente ama a

terra catarinense .(> deseja acompanhar de perto os passos qu,e·
Vj![Í) dando para aparecer ,como um todo na unidade nacional.

Tabelionato. Paula ,S. 'Carvalho • EDil A-.L
.

Encontram-se em Cartório à Rua Vidal Ramos, edifício do Forum
para serem protestados, os seguintes títul.os: '

'

DP °
.

I
'\

. '

n. 512.44 - .vencto. 10,09.75 - valor Cri 750,00 (setecentos e
cmquenta cruzeiros) emItida Dor Refrigera�ãOP.estch.ow da. cl C�R-MELITA MICHELS.

. :.'
,

Título por indicação n.· 03/12731;:.1 .�. encto. 21.06.75 - valor Cri
'

349,00 (trezentos e. quarenta e nové cnnêiros), emitid.o por BESQ.Financeira
SIA, Crédito, Financiamento �rstimentos, CI DIONISIO CUCHI. \

Por nl1o. t�r s�pOssível encontrar ós referidos resp.onsáveis,
pelo. presente, os l.n�p_ar,a I!0 prazo de três (3) dias úteis, a contar da
publlcação, deste ornaI, Correi.o d.o Norte, virem pagar os mencionados
titulos, ou da as. razões por que nã.o .os pagam"e, ao mesmo tempo
no

.

caso não ser atendida esta Intimação os notifico do competent�
pr�test • /

.
.

.

1.· de outubro) de 1975.

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestos

t� .' Agradecimento
.

I"amili.,es de ORIO�AR SÇHAIDT, agrade-
_

c�,,! ao d,
..
Haroldo .Fef�e.Z1·a, "fez Ped,o, patentes, ,

vlzznhos,' amIgos, fu_ncwnar20S 4a Prefeitura, e a todos
que os confortáram no doloroso transe que passaram.

. Outrossim, convidam a todos para a. missa de
zo dia, que será celebrada dia 6, 2.a feira às 19 horas
na Igreja!Matriz Cristo Rei.

' I

Por este .ato de fé agradecem. ..
!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
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04.10.1975

Centro de, Treinamento para Batata Semente

cEng. Agr. Celso Freitas de Souza»
C A N OI N II A S, S' C

I

O�se-rvaçõ,es' Met orolõgicas
,

de 22/109/75 à 2 109/75

OCORR�NCIAS

Temp. Más. e� oe + I()

Temp. Min. em oe "+12

U�idade Relativa da Ar

Precipitaçõe.

A V I S.'O .

1. o INSTITUTO NACIONAL IE PREVID1l:NCIA ,'SOC1t'\L
comunica que, ii p�rtir de 01-10-75, li contribuintes tndívíduaís
- Autônomos, Empregadores, Facul ativos e Contribuintes, em'
Dobro - deverão fazer sua

iDSCftÇãO
diretamente, n8 redil!

baocAria conveniente, na Agência e sua preferência. Os [á .

inscritos anterlormente
_

' deve(ão rene var sua inscriç�b, a fim
de adequâ-Ia ao novo sístema.

'

,

2.
.'

Os segurados domésticos, n o estão obrigados 8 fazerem'
sus retnscríção e continuarão & recol er 8U'as contribuições como
vêm fs�endo Gcarnê).

'

3.' Para a inscrição e relnscr! ão deverão ser apresentados
os seguintes documentos: ''-

- documento de identidade (preferentemente o do éxer-
cicio da órofissão);

,

i
'

'- CPF (Ca�tão de Identf ícacão de Contribuinte do
Ministério da Fazenda); ,

- ,CGC (só para os empre adores);
- Certificado de Inscrição só nos casos de reinscrição);
- Última Guia de Recolhi ento quitada {só nos caBOS

de reinscrição.
4. I Na oportunidade, serA e 'tregue 80 'Contribuinte, o

eComprovante ,dI! Inscríção>, f'm d 88 vias, juntamente com o

c�rnê, para recolhlmento dto suas coo ibuições mensais. 1

5. ' A partir de 01-01· 76, a rede baQc�ria não mais poderá
aceitar recolhimentos litravés da eGui de Recolhiment07�R-2a».

I®®®.®�••e®�®®�®�®.®®®®®®®®®® ®®®®�S®®®S8®.®®®®®�

I ÓTICI CONFI1NÇA ,I'oS' Praça Lauro Mü.ller, �� ::

I .>
.

'I
®

TUDO EM ,,'OCULOS (j

'�l
"'--- ':

® .Laboratório próprio ®

00 �
I G�rantia de qúalidade I
®,

r

!I / ..,

� P. -fá
/

bem servir nossa região, - I
® (7

CANOINHAS.,. se ,�
, ®

®e®®®e®.e�®®®®®®®��®ss®®®®®®®�®®®®®®®®®®®®®e®®

I BASILIO HUME,HHUK, & (IA. LIDA.
o I I Revendedor FORD I ' "

�'

Fazemos 'sempre a melhor oterta e� veículos
novos, FORD e usados de quàlquer marca.

Disponibil'idades da s/�na:
Rural/tratão 4 rodas ano;;+t: azul e br(Jnco'�
F. 350 anb70 - amare)/'
F_ too ano 61 - cinzt/'
Pick-up t�,a{ão 4 !.d{t�s anó 74 II verde angra
Rural tração 4/l'odas ano 69 II azul e

r. branco· �7 132, HP
.

'

,

AdqUira seu veiculo' usndo eom a mlDlma entroda.
Veltlul�{ inteiramente revisados, de boa procedência,
aOS'"melhores preços da regUlo. '

Visite- ?S sem compromisso, em nos8� lója à: IR�� Vldal Ramos, 203 - Fones 343 e 145
� ,.

.

Aniversariantes
da Semana

DIA 4 - o sr.: Francisco
Zaziski. i

DIA,5 " os jovens: Haroldo
Grosskopt, Abél Ms1l1n Becil
e Adib Sakr Jor. '

-

,

DIA 6 - .a sra. Maria de
Lurdes esp. do sr. Waltrido
Langer .. os srs.: Deebv Fon
tana, A'dir Veiga, res. em

Maior Vieira, José Damaso
da Silveira, Adoito Redlsr;
o [ouem Gilberto Seleme.

DIA 7 - a sra. Ema esp,. do
sr, Carlos Mü!baue,.; a srta.
Ivone Terezinha Paulo; o [o-
vem Reinaldo Crestani r.b•

DJA 8 II o st, Sigtried Thiem;
/ as srtas.: Siglinde Thiem e

Reni Clarice Metzger; o jovem
Paulo Anisio Neuburger; o

menino Sérgio filho ao sr.
Alexandre Nooak.

DIA 9 .. a sra. : Marta esp.
do sr. José Kutoli.

'D!A 10 - os srs.: .Jabyr
Lessek, Antonio Maron Becil
e Sebastião Greim Costa
Escrivão em Major Vieira; a

srta. Euani Nouak,

Aos aniversariantes nossos

votos de jelicidsdes.
I '

Ccmpra-se
,

telef
Os inter sados deverão

dirigir- na redação deste

·jorna com suas propos
tas, ao dia 04 a 11 de
outubro.

Material escolar e de

escritório você encon

tra na loja' da
/

Impressora Ouro Verde
\

ORAÇÃO AO DIVINO
ESPÍRITO SANTO
Espirita Santo, você que. me'

esclarece tudo; que .ilumine todos
OI caminhos para que eu atinja
o meu ideal; você que me dá o

dom' divino de perdoar e el!que
cer, o ma-l qUll me fazem; e, que
em todos os instantes de minha
vida está comigD; eu quero, neste
curtd� diálogo. agfadece'r-lhe por
tudo e coofirm�ar mail uma vez

que eu Dunca quero me sepl.lrar
de você; por maior que seja a

ilusão material não será o,mÍnim('
da vontade qu.!' .into de um dia
edar com você e todos os meus

irmãos na glória perpétua.
Obrigado, �ais uma vez.

(A pessoa d�verá' fazer est'a
oração ,durante :> dias seguido!'.
sem f8zer o pedido. Dentro de
3 (trê8) dias se'rá, alcançada a

gra'ça, por mais dificil que seja,
Publicar assim que receber a graça).,

Publicada por, ter recebido
uma graça. J. M� C.

,(lUnica de olhos
ta

'Dr. Pau!p Sato
CRM 1421

'

R,r
Afendlmento diário

das/í5 às 18 hOfas
/'

,'Praça Lauro 'MUller, 522

(foto' Joio - SObre-loja)

, I

Feira de Ciências & Sucesso

Notícias �e Papan�uYa
'"

,

Kacreyeo: ' E.meraldiDo II. Almeida
-,

«B,E.SC» inaugura mais quatrc Agências
o Banco do Estado de Santa Catarina S.A. vem de inaugurar

mais 4 novas Agências no Bstado, cujo programa seguiu o seguínte cri·
tério: dia 26 de mês P,!)., foi instalada a Agência d'e OorQné! Freitas, às
10,80 hs.; Agência de Quilombo, às 12 hs.; Agência de 8Ao Domingos, às
18,30 hs.; dia 27, às i'2 hs, foi ínaugurada a Agência de Descanso. Assim
sendo, mais " municípios -estão integrados na rede bancária 'comandada
pelo BESC, que vem impulsionando, o progresso e a riqueza no estado,
governado por seu ilustre filho, Antonio Carlos Konder Reis e coadjuvado
pelo nobre filho catarinense Dr. Jorge Konder Bornhausen - Presidente
do «BESO». A coluna agradece o convite recebido.

Comandante da 58.' ,Região dá
nota oficial sobre prisões

A respeito de noticias sobre prisão de vários elementos, regis
trada no Paraná, 'nas cidades de Curitiba, Paranaguá e Londrina. o co
mandante da 5a. Região Militar, General Samuel Augusto Alves Corrê's,
divulgou o seguinte comunicado: «Como é do conhecimento público, dílí.
gêncías realizadas pelos órgãos de segurança durante o corrente ano,
culminaram com a captura de elementos engajados em atividades de

I natureza subversiva em vários Rstados da Federação bem como ensejaram
o levantamento de dados relaoíonadoe com a atuação ilegal e clandestina
do proseríto Partido Comunista Brasileiro (PCB). Tais dados, acrescidos

,

de outros já existentes nos Orgãos, de Segurança da Area, se constítuíram
em ponto de partida para o aprofundamento das investigações, que
resultaram na prisão, nos últimos dias, de vários suspeltoa de pertencerem
ou estarem ligados ãcúpula da subversão no Estado do Paraná. Pode
-estar certa a Famflla paranaense .de que as ações em curso visam a

garantr sua tranqüilidade e a- ordem Indispensável ao trabalho profícuo,
latores imprescindíveis ao progresso de nosaa Pátria; ademais, vem
sende - e contínuarãe a ser - conduzidas respeitando-se a pessoa
humana, obedecendo-se a Lei e somente DOS .eaos impostos pela Segurança
Nacional. Cabe agradecer a atuação dos meios de eomunícação social

Q,ue, em nen�um momento, prejudi'caràm as diligências». (Gazeta do Povo)

Exàmplo d(gno de menção
Como é do conhecimento público, o Hospital São 'Sebastião de

Papanduva, mais uns dias menos outros, estará funeíonando em seu

prédio já terminado e com a boa vontade da' eomunldade, ele brevemente
estará de portas abertas. Um exemplo que dignifica uma Empresa foi 8

do cLinificio Leslíe», que num gesto elogiá�e! jvem de doar ao Hospital
um quarto completo, isto é, com.todo seu equipamento, a começar pela
cama, enxoval, móveis, luminárias ou candeia, etc. �speramos que a

iniciativa da poderosa Indústria «Leslle», venha a ter resonância na

indústria, comércio e toda a comunidade papanduvense. O Hospital é
para todos e' todos devemos prestígíar e amparar a sua eontínuídade
em nossa terra.

,

Os alunos que participaram da FERBCI/75 em Porto UniAo foram
classificados conforme foi divulgado pela coluna em nosso número anterior.
Os alunos são integrantes do 1.0 e 2.° grau da: Escola Básica Alinor
V. Corte e Colégio Oomereíal Papanduva, que participaram da Feira de'
Ciências de.. POJ,'to� ijnião nos dias 20 e Z1 de setembro, obtendo o' 2.'
lugar em Química. Trata-se de um trabalho que demonstra li projeção de
Moléculas. O!! alunos classificados participarão da Feira Estadual de
Ciências' que se realizará em Joa"aba de 09 a 12 do corrente. São eles:
Marileia Silveira Senna, Josemar Furtado e Sirlei Malakovski. A professora
orientadora foi a srta. Irene Kosovskí.

C;:urso de PSI�ologia e relações humanas �

Foi ministrado' pelo Professor' Horíldo de Oliveira Sales, da
cidade de ,Caçador, palestras (aulas) com a duração de cinco dias em

nossa cidade, um curso de Psicologia e Relações Humanas. A presença
numerosa justificou o interêsse despertado para a, realização do curso.

Realmente foi fato inédito em Papenduve, os profundos conhecimentos
da matéria pelo professor do SENAI, que já percorreu a 'Europa, EEUU,

,

México e outros países europeus, justificou o êxito alcançado. O curso
funcionou à noíte.. das 20 às 22 hs, sendo que durante o dia foi realizado
um curso 'para Bmpresáríos desta comunidade, patrocinado pelo SE'NAI -

Serviço Nacional da Indústria.
.

Passarela da Sociedade" ,

Dia 05 do eorrente, completando mais' um 'aniversário o senhor
Emilio C. MatosQ, nosso presado assinante. Cumprimentos em pauta
para o compadre Emílio.

\

Dia 061 do fluente quem estará reeebendo amiguinhas para festejar
'niver é a garota Simóne, filha do distinto casal, dr. Rubens (NiveaJ A.
Jazar. Muita alegri& e cumprimentos no dia festivo da Simo,ne.

DINO" JOSÉ A. Jr. Também na mesma data,' em Curitiba;
festejan40 idade D,ova o garoto Dino Junior, filho do dr. Dino (Nadyegge)
-!\Imeida. Felicitações em alto estilo para a city curitibana, onde, receberá
cumprimentos o aniversariante.

Um por Semana
TRABALHAR: ,Se você está cançado de tr�ba!har, lembre-se daquele

que, angustiado perdeu o emprego.

'Racional Eng,enharia
assessoria industrial em assuntos de Racionali.

, I '
'

l�ação
. de ':rrabalh()j�ã'(J'''dêCtist'õ8, -aumento.

. '_ooo.tividade e 'Segurança Industrial.

IP"ftlmento (er�O' (om retorno e lucro garantido
,

,Praça Lauro Müller, 522 Canoinhas .'s.c.

,.

Foto
Novo -e Japonês �ashua 230,

por Fotoçópia Cr$ 1,00
Rua Puula Pereiru, 375 (ao lado Loteria IsporUva) - (laDolnhas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

CORREIO DO NORTE
�---------------------

04.10":1975

Concession� o- General'Motor. 'ilo Ura '1 S. I.
,

Is'
ua Major Vieira, 289

C a n.o i n h s '-:- Santa
'. \

Dra. é '-Walkyria Natividade Sele
Cll'urglã Dentista
c I C OOS58915'/DBP

e

\

Clinica dentéria de senhoras- e ,crianças.
Especialização em Odontopedtatrte.

Bore marcada
.

I Prap LaIUO Müller. 4.,4. '- Fone, 369

. Converse com o revendedorMassey guson
de sua região. Ele lhe indicará o equipamento
mais adequado para sua lavoura e amelhor form
de se obter o financiamento.

Além disso, lá você vai conhecer amaior
e mais completa linha demáquinas e implementos
agrícolas do Brasil.

Aproveite o crédito que toda a rede bancária
está oferecendo. .

Compre asmáquinas de que você precisa
amecanização integral de sua lavoura

Os revendedores Massey Ferguso stão
à sua disposição, com a assistência té uca de
mecânicos treinados na fábrica e c . pleto estoque
de peças genuínas para reposiçã .

.

Mass7
./

.

E
g.

. .
,

�_..
.. .. .. .. .. .. -.. .. .. . ..
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I
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,� C�evrol'et-su�remacla em' servi�os �'
I

'

I

:l" Agora seu Concessionári CHEVROLET.I:
� permanece' aberto _)WS sábados' até às�'
:::

16:00 horas, p�maior comodidade de T
-:

/ !

: : seus clientes de peças e serviços, 11:':
/

�.:.. ' /

. m

III Miguel
Procopiak' Comércio de Veículos ltda. '1:

::: ! RiJa Major, Vieira, 289 Canóinhas 'III
I�,�

- ,'. ,

, �'�I�•••::•••e••••••••••:�_••••_.�_.:._._._: •••••••••• :: ••••••••••::••••••••••::..._..__-.....:••••••_••••:::::"'�
_". .. . ,. .. .. . .�

JuiZl' de Direit� da Comarca 'de Canoinbai' - Janta Catarina,.CertiFicado
o

MAURICIO FUC declara para
os devtdos fios, ue extraviou

o Certificado e Registro n.?

491847, do � culo Sêdao 1300,
ano 74, S:0Í"' vermelho, chassi
lJ.o B-7Ur670.

O�SIDO fica sem ,efeito por
h��r requerrdo 2 a via. 2x

////

E,DITAL DE
J

O ·PRAZO
o Doutor

Ribas,
ex lO, de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina,
na forma da, Lei.

FAZ SABER a todos quantos

Comércio e

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

Indústria «SCHADECK» Ltda.'
\

'

�ua Caetano Costa, 1122 - Fone 17-8 - Caixa Postal, 26.3 Canoinôas - se

IC ITACA0
DE 30

COM
DJAS

este' edital virem, ou dele co
o scimento tiverem, com o

prs de [trinta] .30 días.. que
por rté de DORCELIO DAN-
T�E C STANI, por intermédio

,

de seu 'procurador dr. Saulo
Carvelh ,

. foi . re�u�rid8 umá
açio de, sucsptãc .de uma gleba
de terras, e caívea e cultura, com
'a érea apr ximada de.I50.000 m2
(cento e inquenta mil metros
quadrados) encravada no terreno
com a" ér a total de 262.500
102 (duzent 8 e sessenta e dois
mil e quín entes metros qua
drados), sit ado no lugar deno
minado' «F lipe Schmrdt», dis
trito do m' smo nome, neste

município e omarca" que obe
dece as segu ntes confrontações:
ao Norte li! Leste, com terr811
de Jopé Igoscbeskl, ao Sul e

ao Oeste, co ditas de M.d�
lena Crestan. A referida

.

açlo
acima citada foi preferido o

e ..guinte des acho: Designo o

dia 25 de f vereiro de 1976
àlõ dez horas pua.a realizeçã�
da aUdiência reliminar. Citem
se por meod do, os confinantes
certos do i óvel usucapiendo;
por edital com o prazo de
trinta (30. dias, 08 ausentes
incertos e esconhecldos, pu- ,

blicando-se edital uma (I) V!Z
no «Diário da Justiç&:t, e por
duas (2) v es no jornal local,
ficando aS8 m os' interessados
citados par no prazo de quinze
(15) dias a conter da Intímeção
da sentenç que declarar justi
ficada III' osse, apresentarem
,defesa, qu rendo. Caso não con-

testarem, erão tidos como verí
dícos tod o articulado na ini
cial pelo autor. Cientifique-se
por carta com «AR. as Fazen
das Públí as Federal, Estadual
e Municj�l. Intime-se o autor
e o M. P blíco. Canoínhas, 27

,de agosto de 1975. (as.) .
José

Geraldo. Ba iata' c Juiz de Direi-
I to s. E, para que chegue ao co

nhecimento de todos mandou
o MM Juiz, expedir o presente
edital que erá publicado na

'---

forma da lei e afjxado no lugar
de costume Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, Es
tado de Sa ta C9�arlna, aos
oito àias d mês de setembro
dé mil, nov centoa e aetenta e

cinco. 08/0 /75. Eu, Zaiden E.
Seleme, Escrivão, o subscrevi.

LOACYR MUNIZ, RIBAS
Juiz de Díreíte
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x x x .

Os irmãos,' Arolde e Therézio
aqui esdveram no último fim
de semana, quando mantiveram
vários contatos aqui e na região.

x x x

Também aqui esteve, visita
que noticiamos ,anteriormente,
o sr, Osmar Nascimento, quando
foi recepcíonado com um chur
rasco, na noite de ,sexta feira"
dia 26, na chécara do Sr. ,Luiz

\
A roda�� que �stava m�rc8da �ara .fIm8�hii, com .uma� Fernando Freltbs, se uído departida no M�ol�lpal, fOI transferida para o ,próxlm� domingo,

-

prolongado papo na �sidêDCiapara não preJudlca� a festa, no Campo doa Agua Verde. �ort�n1;o, do dr. Silvio Alfredo Ma er,amanhã teremos Sao Bernardo e Bela Vista, em Marciho DIas e
Y

Três Barras e CanoiDhas, em Três Barras. x x x
I

,

A Cooperativa Cotie, possui-
dora de imóvel' na área indus-
trial, no bairro do Campo da Mlss60 Nascimento

t�gua Verde na confecção do � O nosso .velho amigo Osmar Nascimen o, ex-Gerente do Banco
•

'.

t de
"

t I.. Ó
- INCO e que conviveu conosco durante mais de 10 anos, hoje Chefe 'do

proje o e sua cana ruçao, ap s -

Gabinete do Secretário dos Transporte e figura destacada n08 quadros da
estada em nossa' cidade de um admínístraçãó do Governador Antonio Carlos, esteve em Canoinhas dias
técnico holandez, atrás, sem revelsr.,oficialmente, o que veio fazer. Inicialmente houve

quem imaginasse que ele viera para o casamento havido na família I d,o
8r. Hugo Peixoto, entretanto, depoIs dos contatos que manteve e das
visitas que fez e observado que retornou à Capital antes do casamento,
concluiu-se que a sua missão, «altamente reservada e eonãdeneíab, teve
caráter politico. Nascimento veio à nossa terra como «experh em polítíca
local, colher informações e observações pesàoaís sobre a crise em desen-
volvimento na ARENA, para transmiti-las ao nOS80 Governador.

'

Goíncldentemente o 110SS0 conterrâneoêroldo Carvalho chegou a ,

Canoinhas no mesmo dia e ambos, mantiveram contato e entendimentos
na residência do-Dr. Silvio Mayer.

'

!

Sem Comentários
Os senhores Alfreão de Oliveira Gareíndo e BUseu Lacava, res-

x x pectivamente, Prefeito Municipal e Tesoureiro da Prefeitura, tiveram suas

contas, bancárias encerradas, em todo território nacíonal, por ordem da
Também aqui estiveram os FIscalização do Banco Central.

srs, dr. Adalberto Allage, IImo Depois de idas e vindas a Curitipa o Sr. Alfredo Garcíndo eon
Buss, este' se despedindo de seguiu a reabertura da sua conta. O tesoureiro continua lutando. para
seu� famHiares e amigos, de,sdé obter igual tratamento, dentro do critério da isonomia.

q':le vaí tran.8ferir residêo_çia do Financiamentos sem Autorização Le!;Jlslatlva �

RIO de Janeiro, para Fortaleza" ", Pela Lei MunicIpal n," 1.058 a nossa Câmara de Ver.��ores auto.
€eará.

,

'

rizou despesas até C�' 468.000,00 para o 8r: PrefeIto substítuír as .redes
,

x (x x
'

" elétricas das duas príncípata praças da nossa eídade, O custo total da
obra foi CrI 460.000,00. Houve um pagamento Inicial de Cr' 48.0�0,00'.O sr. Ary Hauffe, a serviço Sem recursos para pagar o saldo devedo.r, o. Prefeito, sem Autorizaçao da

da Loja Denelar esteve em Câmara outorgou à firma credora escritura de .confissão e novação de

Canela 'importante centro in- divida conprometendo I1s quotas do ICM que senam . pagas à Prefeitura
.

"
mas foram transferidas para a firma credora, em parcelas mensais que,

d':lstrlal no Vizinho Estado do
uma vez pagas totalízaram a FANTASTICA soma de CrI 886.425,47, com

RIO Gnndt' do Sul, um acréscImo de mais ãe CEM POR CENTO, ou precisamente, com um

ACRÉSC[i!O de Cr. 474.425,47 I
'.

Vale registrar, para efeito de análise, que as redes de eletl'liqidade
das duas praças eram de 'construção I recente, serviam perfeitamente à
cidade mas tinham um pecado, original: cheiravam a «CARVALHO». o.
Deputado Aroldo Carvalho havia conseguido a verda federal para os"ser

viços 'e o ex"Prefeito Terézlo de Carvalho executara COIJl proficiência e

honestidade as duas obras que custara:'ll cerca de CrI 40.000,00. -

Aroldo Carvalho em Canolnhas
'

O nosso conterrâneo Dr. Aroldo Carvalho chegou a nossa cidade
6.& feira última e "qui permaneceu até' terça feira quando viajou para'
Florianópolis e Brasilia. Voltou à atividade jornalística e está estudando
o lançamento de um programa dlái.'io na «,Rádio Canoinhas», de viva voz;

'para focalizar pr�blemà da nossa área, Virá a nossa terra, que também
é sua, duas vezes" por mês e visitilrá todo o estado. com regularidade. �als
do que nunca está vincQlando a Canoinhas e ao PI�nalto Norte e atuante,
no sentido de defender os interesses da coletividade junto ao Governador
Antonio Carlos Konder Reis.

I' pôr Carlos Bockor
------�.�--------- ----------�-------

3 Estrela. O x 'São Bernardo 1
Dando seqüência ao Campeonato da LEC de 75, jogaram

no Oitão, pelo Grupo «Rubens R. da Silvas, São Bernardo e ;3
Estrel_a8, que após 90 minutos de um futebol muito fraco, regis
trou vitória do São Bernardo, pela contagem minima. O único
gol da partida foi marcado por Borges, 80S 8' d,- 1.a fase, na
cobrança de uma penalidade.

Rigesa ,3 x. Três Barras 1
O Rigesa maqteve-se na liderança do -Grupo «Raphael_

José Boeíng», ao 'derrotar o Três Barras, no Estádio «Arthur
Ferreira Bíbas», por 3 a 1. No �1.0 tempo, aos lÓ','Antonio mar
cou contra para o Rigesa. Aos 5' do 2.0 tempo, Valdir empatou;
Lulzínho, marcou aos 10' e Laudelino, aos 30', daadc a, vitória
para a sua equipe.

x x x x

Escolinha do / São Bernardo
Tivemos domíngo último a apresenteção no Estádio Be

nedito Therézio de Carvalho Junior - «Oitão», de uma escolioha
de futebol, composta exclusivamente por filhoa d� funcionários
da empresa Wiegando Olsen S.A., nê, faixa etária de 10 a 14 anos.

A finalidade principal é proporcionar 6S crianças condi
ções para a prática de esportes, para, através deste; incutir desde
já o senso d� responsabilidade, espírrto de coleguismo, disciplina,
formação fisica ideal, enfim, fatores esseneíaís na preparação
dos homens de amanhã.

A direção está 'a cargo do sr. Odel Freitas, técnico' da
Comissio Municipal .de Esportes, o qual, al'ém de ministrar co

nhecimentos esportivos, controle o rendimento de cada criança,
não só 'na parte fisica mas também escolar, sendo' este em con
vênio com' a direção da escola onde as crianças e�tudam, afim
de que nllo tenham o aproveitamento escolar prejudicado.'

Eotendemos tratar-sa . de uma medida bastante sadia,
que vis8 buscar melhores dias para nosso ,esporte.

Em homenagem a semana da criança
Numa promoção da Comissão Municipal de Esportes,

Coordenadqrias de Ensino Local e LEC, será realizado dia 11,
pela manhi, atletismo nas' seguintes provas, 100 metros - rasos,
salto em altura ,e salto em extenção, para ambos os sexos, com
idade máxima de 14 anos.

r '

\ r:

,.. No período da tarde, torneio de, futebol, de campo, que
será. o�ganiz�do pela LEC, com a participação de diversos es

tabelecimentos de ensino de Canoinhas. As competições serio
realizados no Municipal, também com idade 'entre os 14 anos,

Leivinha e Luís Pereira �stréiaram na Esp�nha
Entre os jotn�is de J.VIadri, o matutino «Marca» foi o que

encontrou a for:.ma mais original, para elog_iar<'O futebol de Leivi
nha, que, marcando 3, gols e tendo uma excelente atuação na
sua 'estréis, domingo último, diante do Salamanca, tÓ{'nou-'se o

,
herói do dia para os torcedores do Atlético d� Madrid; compa\
rou-o ao famoso penonagem da literatura francesa, P,impinela
Escarlate, epois,i embora estivesse onde precisava estar, ninguém
sabia. onde estáv8».

Luiz Pereira também jogou bem, mas, em comparação a,

Leivioha, os elogios que recebeu foram apenas �iscretos e não
foi tão aplaudido quanto seu companheiro pelas 70 mil pessoas
que viram o Atlé,tico vencer por 4aI.)

A pedido, dos árbitr.:»s da L,EC
,

A critica por alguém que reBlm�nte entende de futebol,
é construtiva. O árbitro

f dev� aceitar' tudo aquilo que vem de
encontro a seus erros, tomand'o como um alerta, sendo' que com
isso ele estã se aprimor:ando.

�

Mas, infelizmente estamos recebendo criticas de elementos
que não conhecem regr,as de futebol, criticam por achar que são
repórteres profissionais, tendo a imprensa falada em suas mãos.

,

Gostaríamos que estes elementos se atualizassem um

pouco mais, para poderem criticar com justa causa, com total
conhecimento de fatos; '\

.

- Na op�rtunidtlde, fazemos um convite para que o reporte'r
do programa' qe esportes, da Rádio Sabta Catarina, 901te 'a

integrar o quadro de árbitros da LEC, é uma pena este elemento
estar afastado, pelos seus grandes conhecimentos dentro do
campo esportivo.

'

'as) Arbitros da Liga

,/

Fones 365 e 366 Canoinh'.s - S C

Notas
�

Esparsas'
-, O agrônomo dr. João Silva
vai transferir-se para Pelotas,
onde vai se dedicar ao magls
tério da, Universidade daquela
cidade gsúçhe.

x x x
"

Visitou' a �nossa cidade, após
ausência de 'quase 8 anos, 'o sr.

Luiz Damasc de Miranda" mos

trando-se bastante impressio
nado com o n08SO atual desen-
volvimento. Miranda reside
atualmente em Criciúma no

Sul do Estado.

x

x x x

Á Cass Trevisaoi, dos irmãos
Sérgio e Argos, vai abrir uma

loja especializada em tinta,s e

'acessórioe. na, Praça Lauro,
Müller, e�quina das :ruas Ge
tulio Vargas e Vidal Ramos.

x x, x

Vem ai, para o dia 9 de

novembro, o 2.0 Torneio de
Pesca amadora, mais _uma pr9-
moção do Clube de Caça e

Pesca Major Vieira.
x x x

A nOSS8 cidade ganhará hóje
mais um posto de gezolina, si,to
à Rua Cél. Albuquerque, perto
da ponte do ri'o CaDoioha,s, o

mais moderno e equipado, 'sob
a responsabilidade do sr, Olimpio
Murara e séus filhos Ademar
e Wilson.

x x x

Amar::hã, no bairro do Campo
da Agua, Verde, a tradicional
Festa' de São Francisco, éomo

sempre, com variadas atrações.

Notas Políticas!
Vereadores eu, 'Lages
O digno Presidente ela nesse Câmara de Vereadores, Sr. Rei.

naldo Crestani, chefiando uma delegação de edis canoinhenses esteve em
Lages no último fim de semana participando de .um Congresso Estadual
de Vereadores. A representação de Oanoínhas, integrada pelos vereadores
Crestani, Metzger, Tyska, Haag, Cordeiro e Siqueira, tev:e ' d�stac�da
atuação no conclave e manteve' importantes contatos politlcos IDCIUSIVe
com o Vice Governador Marcos Buschle.

Ter.ézló em Canolnhas
,

O ex-Prefeito e ex-Deputado Estadual Terézlo de Carvalho, atual
Presldente do Instituto de Reforma Agrária de .Santa Catarina, esteve no
Planalto Norte Oatarínense mantendo contatos políticos e tomando provi
dências sobre o tRAS0. Depois de díversaa visitas em Canolnhas esteve
em Major Vieira, em reuniões com o Prefeito Vitor Borges e com 0ll 81's.
Antonio e Miguel Maron e Claudio Gadotl, '

,

Terézio. que' hã um mês sofreu .um acidente automobilístico
voltou à atividade a mais intensa e vai visitar a região Norte quinzenal.
mente: pelo menos. Mesmo afastado da Assembléia 'Legislativa continua
prestando os mais relevantes serviços' a to�os 'os . munícípíos .da micro
região da AMPLA. O seu Gabinete, em Floríanôpolís, no pnmeiro andar
do Edifício das Diretorias, é a base física dos nossos prefeitos, vereadores
e empresários que vão à Capital. Terézio a todos atende e a todos serve
com dedicação e entusiasmo. '

!

r

t Agradecimento
Vva. Siglinde Eltrida Bach, Filhos, Filha" No

ras Gen,o e Netos ainda consternados com a dolorosa

perda ,de seu esposo, pai e avô, vIm por intermédio
,da presente agradecer a todos aqueles que os conrÇJrta-

_ ram na hora difÍcil e em especial a equiPe médtca e

enlerm,siros que o atenderam durante sua enfermidade.
_ Outrossim cQnvidam f

�' todoS J para, o Culto co,.".
oração ém memória do extinto, a ser celébrado no dza
12 de outubto (domingp), às 8.30 hs., na 19reiá Ev�n-
gélica Luterana. , ,

�'h
'

Família Alfredo Walter Bac
;,

SELEME

A loja' MERHY SELEME promove a liquidação de eletrodomésticos - vejam estas oFertas:
,

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

.Fogões a 9á�ef=g=a�o:�:; �:��UI. B�!:7V:á�ll�e B��stemp
," E 'AINDA: ·�ás,- Batedeira�, Liquidificadores, Máquinas de 'Iava'r, ,,,Gravadores, Rádios, Eletrolas,

,Tudo para lar" por preços �'Co�dlções' que só_ a Loja M E RHY SE L EM E pode oferecer.

,CO M P. RO V E,! O SEU DI N H E I R O V A LE M'A IS EM

Rua P.ula Pereira, 735

elA.
Três Barras - S CFILIAL: ' Rua Central, 53
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