
Ainda, acusações
«fantâstlcas»!

Sui n o cu 1 íc r e s
o Frigoritico Cano-as SIA = F�ICASA, I

avisa 'que recebeu um lote e suínos des raças Duroc e

-Large White, de alta lin gem, para reproduçãó, vindos de,

granjas do Estado do- 10 Grande do Sul. ,

Avisa tamb #

,

" que estes animais serão vendidos por pre
ços compensado .,Is e com financiamento direto pelo Frigorífico.

Os i�ais poderão ser vistos, na granja (antigo
posto de r [noculture) ,.a�e�o ao Frigorífico.

,

�noinhas, 9 de outubro de 1975. 3

Agenor Christotoli - Dir. Vice-Presidente

Ano XXIX Canoi.Áhas Santa Catarina, 11 de outubro de 1975
----------------------------------

Número 1341

- 12 'de "- Dia da" (,ri.anca
.,

a criança não representa apenas
um dia, mas sim todos os se

gundos, minutos, horas que ao

seu lado passamos.- ,

.r ,

Criança e' flores ... No mundo
as flores silo o '@ncanto e a

beleza da vida, e na vida as

crianças são o encanto e a be
leza do mundo. A flor é' a beleza .

da terra, e a criança é a flor
que rencva a primavera de'
todas as vidas.

"
,

Paremos. .Detenhamo-nos di

anlte deste pequeníno, ser que
.nos contempla através de dois

Associação médica
reooio.;.se aqui'

A Associação Médica do'
Norte do Estado reuniu-se
4.& feira, dia 1.0, em nossa

eídade.quando vários assuntos
da classe foram abordados.

Na oportunidade, - os eseu

lápíos locais ofereceram um

jantar aos demais colegas
visitantes, no Restaurante do (
Clube Oanoínhense. /

. É de ressaltar-se que o

Vice-Presidente da entidade
é o médico Dr. HAROLDO
FERREIRA.

Baile do Papai
- NOTA
/:

o «CLUBE DO SIGILO.,
por sua Diretoria, sente-se no

dever de pedir escusas ao.
bom e compreensivo povo,

canoinhense, em especial aos

ceseis da «velha-guarda., pelo
Fato de já acharem-se esgota
dos os cartões de ingresso
ao seu Baile programado para
a .poite de 11.10.75, nos sa

lões da S B O, não havendo
mais mésas disponíveis, lemen
tevelrnentê, para satisFaze� à
inúmeros dançarinos que- de
sejavam participar desta pro
metedora noitada.

Aqui Fica,. pois, o nosso

sincero pedido de' desculpas
a todos quantos terão que
aguardar' uma próxima pro

gramação do
«CLUBE DO sioiso ..

'\, '. ,

(17 anos de ação filantróPica
e' âespretenciosa I

em prol
de CAiv'OINHAS)

'.

Canoinhas, lOjoutubro/75
A Diretoria,

!

Prestigie com a sua audiência
a (( Rádio ,Canoinhas J)

Anuncié na ICRádio Canoinhas J),
o melhor veículo.

Ouça, Iodas as quartas� sexlJs
e domingos, às 12:50, a palavra

d,e ARDLDO CARVALHO�

Diretor: Rubens R,ibeiro da Silva

NO,VO
FICIA

ORGAo BEN'E
TRABALHAD,OR

A 'causa primeira -do caos admínístratívo e da.

anarquia financeira instaurados na Prefeitura com o

advento da gestão do .Sr, Alfredo Gareíndo, reside, sem
dúvida, na desordenada compra de máquinas e equipa
mentos de elevadíssímo preço, sem previsão orçamen-

-

"

táría e algumas até sem autorização legislati:va, como CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 - CIRCULA AOS SÁBADOS _ N.o avulso Cr$ 1,20
f� O caso da poderosa máqu�a au�mática de vauer

������••����������������••����������������

ruas, depois sacramentada pela Câmara de Vereadores.
;

Tal máquina, .de alto custo - eerea..de 41)0 mil
Cruzeiros -, não evidenciou, ainda, sua utilidade: Foi
adquirida porque o Sr. Prefeito quis adquiri-la! Teve
necessidade de adquiri-la, ninguém sabe porque.

As prefeituras das maiores cidades eatarínen

ses, eomoFloríanôpolís, Blumenau, JoinvilIe, Lages, não
.. pensaram, jamais, em adquirir máquinas de varrer ,ruas.

Recorrem, ainda hoje, aos métodos tradicionais, absor
vendo a mão de obra local, conservando oportunidades
de trabalho à gente humilde. Mas Canoinhas é diferente ...

A realização de obras e a contratação de ser

viços sem concorrência. pública" tem sido outra éons
tante na atual admínístração municipal. Sem falar no

empreguismo e no desvio dé recursos municipais para o

pagamento de �comis8ões» a corretores que auxllíaram
o Sr. Prefeito na obtenção de mais e mais, empréstimos.
Somente esse capitulo' -- das correntagens ilegais, dis
farçadas, Ilícítas - confessadas pelo Sr. Preteíto.. jus
tificariam a pronta ação da nobre, Câmara de Vereado
res, do Tribunal de Contas do Estado, do digno órgão
do Ministério Público e até do Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado. Entretanto, até agora, 'nada foi
feito e o Sr. Preteíto-contínua em exercício, afundando
as finanças municipais.

E os cheques sem fundo, às dezenas, emitidos

pelo Sr. Prefeito? Sobem à casa dos cinquenta. Estão
em toda' parte, Aquí na praça de Canoínhas, em Porto

4legre, em Blumenau, em Curitiba. Nasceram do desejo
que tem o Sr. Prefeito de, pagar as dividas que contraiu,
segundo explicação por ele próprio dada ao Diretório
da Arena .. ';

A maíor fOlii� de recursos do MJnicípio - as

quotas mensais do ICM, recebidas do Governo. do Esta
do, -, está: comprometida, ninguém sabe ao certo até
quando e em qué importâncias, Há informações con
traditórias prestadas pelo Sr. Alfredo Garcindo e por
vereadores à Câmara -Muníeípal. Para dissipar dúvidas
e conhecermos os números exatos, incontestáveis, solí
citamos íntormações à Secretaria da Fazenda, que, já
está providenciando um levantamento mês após mês,
dados que, divulgaremos numa das próximas edições
deste jornal.

, Os funestos resultados aí estão, sob as vistas
de todos, do conheeímento de todos: mãquínas- paralisa
das por falta de crédito para a compra' de ecmbustíveís;
.recolhtmentos ao INPS', PASEJ::»... ,FGTS, IPESC'em atrazo,
sujeitos os débitos a juros é correção monetária; -paga
mento aos fornecedores atrasado; pagamentos aos fun
cionários e operários municipais em atrazo, A estagna
ção tomando conta de todos os setores da vida admi-
nistrativa da nossa municipalidade. .

E tudo isso ocorreu, não por fsita de conselhos,
de advertências, de avisos partidos de amigos leais e

desinteressados, que de há muito vinham chamanqo a

atenção do Prefeito .que teimou em não ouvi, os' que
ccntraríavam os seus.desígníos e 06 seus caprichos. E teve
ouvidos' 'apenás para os maus conselheiros que limita

vam-se a aplaudir e dizer �amem» a tudo quanto, fazia.

Aqui vão mais algumas acusações cFANTÁSTI
CAS», ignoradas pelo digno Presidente do. Diretório
arenísta, mas de pleno conhecimento de todo o povo!

Se o desenrolar dos fatos exigir, voltaremcs à.

matéria, detalhando episódios" sempre em defesa da
terra natal e dos nossos conterrâneos.

. ,-

,

Brasílía, 25 de setembro de 1975.

«: AROLDO CARVALHO
,.,

olhinhos vivos e confiantes, ser
este que nos revela pelas suas

emoções, atos, reflexões, ações,
tudo o que sente, o que deseja
,e o que @spe�a de nós.

Criança! Flor prestes a

desabrochar!,
'

Descubra o mistério da vida ...
a vida de' uma flor ... '

8 vida
de uma criança que Deus colo
cou em suas' mãos.

A criança é a flor da vida,
e o, amor... é a vida dessa /

meiga e delicada flor.
, \

Que espécie de jarQineiro é
você?

Como cultiva a flor da vida,
que a vida lhe confiou?

, ,

\

Em contacto com o seu mundo, .

venceremos o -nosso e, de mãos
�

daõas; 'caminharemos para um

futuro. melhor.

Livro novo das mais belas
histórias! \

j •

Mundo desconhecido, onde
brincam, fadas � anões!

.

Observemos o pequeno .botão
de uma flor iniciando sua vid9

pura, bela e, natura i. Qual delas
será a 'primeira a despertar? E,
surpresos notamoe que, ao calor
do sol', todas se abrem, impreg
nando o ar de' doce perfume.
I AssiQ! é' a, críança.. Ela nos

oferece tudo: amor, carinho,
alegria. Que lhe daremos nós?

Um dia? Não! Na nossa vida

I

Homenagem da E. B.
«Sagrado Coração de Jesus,",

DIA
15 de • outubro

. ,

DO· PR'OFESSOR

- •

Prezado Professor

É sem dúvida nenhuma, a arte de enstnar, a arte de
instruir, a mail! bela e a mais difícil tarefa da vida.

Mui�as vezes o objetivo lhe parece inatingível. A' sua
missão é árdua, mas, sublime e nobre. Mercê da grandeza de
seu coração é que .tem forças para prosseguir.

Em su� caminhada, encont�a vidas que se' iniciam na

meís bela e doce harmonia, vidas cheia� de esperança, sedentas
de aprender.,

'

,

,

'

Vidas - páginas' em branco, a e�pera do 'lápis � do
pincel do mestre; barro tenro a espera do artista.' Da sua habUi-,
dadt: profissional, do seu, amor a esses pequeninos seres depende
o sucesso dos livros a serem impressos, 8 grandiosidade,! dos!
monu:nentos, a beleza seoi jaça da, obra prima, que é o caráter.

Professor canoinhense,' dezejamos \ neste dia - 15 de
outubro - louvar e agradecer' o trabalho desenvolvido em prol
da Educação da nossa gente. Não:fora o desprendimento do

qual você é dotado, não seríamos o que somos.

Foi pensando nisso tudo, que nós da A.P.P. do. Colégio
cSagraâo Coração de Jesus», neste dia a você dedicado, promove-"
remos um c'Retiro .. para o qual temoa • 8atisfação .de convidá-lo.

O programa constará do seguinte:
Explicitador: Padre "Frei Ivo - de, Porto União
Local: CoÍégio cSagrado Coração d� Jesus-.
Data: ra e 14 de outubrb próximo
Horários: 8b3'0 às 12 horas (para os professores que lecionam

.

no turno matutino
,

13h30 às 17 'h. para os do turno vespertino.
Encerramento a combinar.. ,

, I
•

FABIO NABOR FUCK - Presidente da A:P.P.

Obs.: Favor comprovar o aceite do convite para
c

melhores
acomodações,

'

BRASILIA - O Presidente da República,
-

através de decreto
baix_ado. quârta-feira, instituiu o Sistema Nacional de Emprego' (SINE),
destInado a organizar um sistema de informações e pesquisas sobre o
mercado de trabalho, capaz de subsidiar a operacionaliza.ção .da politica
.de emprego, a nível local, regional e nacional. O novo organismo, que '

f�cará so�.a co.ordena,ão e supervísão da Secretaria de Emprego e Salá
rloA d� MiDlsit!rlO do Trabalho. terá, como objetivo, implantar .serviços e

agêneíá de colocação, em' todo o Pais, necessários à organização do mer
cado do trabalho, bem como identificar o trabalho, por meio da carteira
de trabalho, como participante da comunidade brasileira do trabalho.
Caberá ao SINE, propíeíar informação e orientação ao trabalhador, quanto
à escol1?-a de seu emprego, bem como prestar informações ao mercado
consumídor de mão-de-obra sobre disponibilidade de recursos humanos e
fornecer subsidias ao sistema educacional e ao sistema de formação de
miá-de-obra para elaboração dá programações.

, ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
-

Cen�ro de Treinamento para Batata Semente
, cEng. Agr. Celso Freit,as de Souza»

�

NOINHAS/SC

MeteorológicasObservaçõ
ocoa:RENCIAS

'

DIA DIA
04 05
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Pr�cipitaçõe. Omm 3Dmm 7mm Dmm Omm Dmm 8mm
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l BASILIO HUMEHHUK
I Revendedor

.s (IA·. LTDA.
FORD .,

Fàzemos sempre a mielhor oferta em
novos, FORD, e usad,ps de, qual

Disponibilidades 'da s '�na :
, Pick';up tração 4

,oda�a
'#70 .. azul

'/ Rural', tração 4 rodas a

'

71 -' azul e branco
_
Pick-uf) : tração 4 1'0 S ano 73 • amarelo teiumâ

- r. 100 an« 61 .. �f za
Fick-up tração -

'

rodas ano 74 • verde angra
,Rural tração/4 rodas ano 69 : áiuL e

. branco - Wyftor 132 HP

Adquira seu ve�ut:;: usado' �om a mlnima en�rBda.
_

' - fel ufos inteiramente revisados, de boa precedência,
,

'a, melhores preeos da regllo.

Visite-wd,' sem compromiaso, em �ossa loja à IRl;la Vidal \Ramos,' 203 - Fones. 343' e '_145
J

I,..

� 'F O t O C Ó P i a s
.

Novo.
, P�eçoJS FQtocópia Cr$ 1,00

Rua Paula fImI'ía, 375 (ao lado Loteria Esportiva) - CalJ'einhaJ

Ilil�

Chuvas preocupam lavradores
As recentes chuvas que tem sido inter

mitente em todo o, Estado .de Santa Catarina,
aqui em 'nosso municipio' também tem sido

grande e os' levradõres já se manifestam

apreensivos com tal estado de coisas. Realmllnte
as principais làvouras de Trigo, Arroz, Boja e

outros cereais estão sendo prejudicados pelo
mau tempo. li sítuação é de apre�'nção e Também na mesma data, estará festejando
nervosismo por parte de lavradores que estão seu natalíclo O garotão Mauricio, fi.lhoAo casal
vendo suas plantaçõ,es frontalmente atíngtdes , Sr. Antenor �Terezi!lha� Zanelo. A festinha
pelas copíosss chuvas que -tem caído durante será aniinada pelo grupinho de sempre, csden-
a semana toda. o. coluníste. consultando agri- cia,do pelo Mauricio. ,,', :

cultores sobre o fato, recebeu informes de que:
'

Trigo e Soja j� estão com aproximadamente, rX x x

30 a 40 por cento de sua produção prejudicada, Dia 16 do corrente ein festas o lar do Dr,
sendo os próximos dias decisivos para a lavoura

-
.

Paulo de Tarso Camargo, Diretor Comercial
na região. do Canal 12 de Curitiba, pois o mesmo estaré

festejando idade nova. Cumprimentos na agenda
socíal, fron Curitiba.

.

Amauri IsPhair; a menina
Solange AParecida filha do
sr.. Silvestre Hollen.

DIA 14 .. as sras.: Regina
Celi esposa do sr. Wilson
Seleme e Carmen Lúcia esp.
do' sr. Teodoro Sconhetzki,
res. em rloraí-Pr.; a srta.
Lindamir Werena Voigt.
DIA 15 - o �r. Celso KohZer
Pereira.

DIA, 16· os srs.: Max W.cht'el
F.o e Celso Glinski.

DIA 17 - a sra. Odilza esp.
do Dr. Sylvio Maytr; o sr.

Ravmundo f'eijó Gaião; os

jovens:, Alcidss Pires Júnior
J

� Max
',' rerdinando Wácktel'

Título de EI�itor é obrigatório
. Está em vigor, conforme publicação'. no

Diário Oficial ai lei, segundo a qual, a matricula
em qualquer istabelecimento de ensino público
ou privado, de maior de 18 enos alfabetizado,
só será concedida ou renovada mediante apre
sentação do T..fttllo de Eleitor do interessado.
A lei, que' estabelece prevídêncías 'para o

cumprimento da obrigatoriedade do alistamento
eleítoral, determina que o Diretor responsável -.

por curso d� a]fsbe�ização de adolescentes e

adultos eneamínhará o �lunQ ao Juiz Eleitoral�p8ra
obtenção do Titulo de Eh,!itor. (Gazeta do Povo).

\

/

Curso de auxiliar d N t'
...

d P deA�!���:'�!:� d�.�A!%����c!2;': O leiaS e apan u�va
Medicina em convênio com e Enfermagem.

--- Prefeito esteve na Capital drados no sistema, de transmissão �e im-agelll
Fundação Ce.n�ro Nacional.de A formação desse proflssícnel

e 80m do Canal 12 de Curitiba. Isto somente

Segurança Higiene e MediclDa visa dar condições as empresss
O sr. Aloisio Pártala os técnicos é que darão a última palavra' para

-,
do Trabal�o - FUNDACB:N- de formar Si!US Serviços de que esteve recente- a ,perfeita recepção de imagem e som.,

TR� .

reallzar,á um Curso de Segurança' Higiene e Medicina mente em Floríanô
-Auxíliar de En:flermagem do do Trabalho de acordo com a polis a. serviço do

T�abalho com inicio no próximo Portaria 3237 do Ministério do munícípío, lá che-
dia 20 de outubro em' Fpolis. Trabalho de 27/07/75.

) gando manteve con-'

O Curso terá a duração de ') O Cursó se desenvolverâ na
tatos com diversos

6 (seis) semanas de 2.� a 6.8 sede da A.C.M. com as ínserí- departamentos liga
feira no horário de 20 às 24

'

ções abertas-a partir' de 10.10.75
d08 específtcamente

horas sendo condição para íns- das 10 às 12 e das 13,30 às
a sues atribuições. N&

crtção que o aluno seja forma- 19,30, horas. Segurança Pública,
com o Titular, man- EBcreveu:
teve palestre, ocasião Esmeraldiuo M. Almeida
,em ,que foi focado o ,

caso da 'construção da Cadeia Públíca Municipal, ,,'
tendo. o Sr. Secretário da Segurança manifes
tado a sua satisfação pelo auspicioso oeontecí
mento 'de uma prefeitura construir um prédio
para t�l finalidade somente' com recursos

municipais. Assuntos em outros setores da vida
administrativa municipal, estiveram na pauta
dos trabalhos na vtagern do sr. Prefeito a

Capital do Estado.

CBnal 12 já no êter local
Conforme divulgou a coluna, o canal 12

de Curitiba já está sendo sintonizado nos TVs
Papanduvenaes, em principio o mesmo está
funcionando I em caráter experimental, sendo
a08 poucos reajustados para a perfeita canali
zação para os aparelhos de Televisão de

Pepsnduve E' num certo faia de ação, enqua-

Novõ milionário tem planq_s
O novo milionário da LOTECA, Miron

Vieira de Souza, o goiano que ganhou Cr$ 22
milhões na loteria esportiva, viajou pela primeira
�I!Z de avião. Ele veio a Brasíhe para participar
de uma reunião com a direção da Caixa Eco.
nômica Federal, que Já se comprometeu a

,

,orientar a apUcaçãó" de SUI,l recente fortuna,
Na foto' ele aparece esboçando um jovial sorriso
onde aparéce lamente as duas prêsas do maxilar
superíor, é o dono dos 22 .bí CantigosD.

F a'l e c i m e n t o

(' -

,Ap6s pertinaz enfermidade veio � falecer
em Mafra, onde" estava hospitalizada, a Sra,
Maria Joaquina de Almeida 'Reusing,' casada
que era com o sr. João Reusíeg, A extinta
deixa os seguintes filhos: Waldir, casado eo�
8 sra. Maria do Rosário L. Reusing;

-

Elaudir,
casada com Jorge Ribas da Cruz; Fernand'o,
casado com a sra. Hermelíns 'Michels R�u8iDg;
Ida Teresa, casada com o sr, Hernani Woyci�.
kovski; deixa ainda 13 netos. Seu faleciml'Dto
consternou a todos que a conheciam e s�u
sepultemento' realizou- se no dia segutnte, sen?o
um dos maiores já conatatedo ,ein nossa cidade,

Pá'ssarela da- Sociedade:
i

Dia 12 do, corr-ente, festejando niv',er
o 'jo,vem Neivon, fi,lho, do casal Dr. DiDO
(Nadyegge)' Almeida, residente em Curitiba,
FeUcitaçõês p_Qntificaíido- em alta rotação pafa
o Nelvon. ,

' ,

x x x

Dia 14 deste quem comemora idade, nova
é o inteligente jovem Jairo, filho .do 'casal
Eugênio (Alzira) Sidorak, do alto comércio
local. Dia de muita alegria para o Jairo que
receberá cumprimentos em 8ua re&idência..

x

Um' por 'semana
OFENSA: Sempre que perdeamos uma ofensa,

esta é renovada, ,e mais cedo ou

mais tarde se transforma em afronta.
Se calamos da prtmeíra, recebere
mos a segunda. (Nel Pescoal]

�b
�r_

AniversariaI;ltes da -Semana"

\

DIA 11 .. a menina Maria
Tere�inha filha do sr. Moisés
Borge$ de S,ouza.

.

DIA 12 .. os 'srs.:,Maximi
liano Watz/;o e Alexandre
Novak: a senhorita Anet,

.
Toporoski.
DIA 13 - os srs.: Oldemar

Mussi, João Reinert;. e José
A. Peteira Sobrinho;

.

a sra.
Oeni Maria esposa do sr.

Leia! AlIsine!, DivulgueI

Correio do' Norte

, .

Aos aniversariantes nossos

votos de petenes' felicidades.

Cllnitll de Ilhos
'

'-

Dr.

enio diário

das

Pra a Lauro. Miille�, 52!
"(foto Joio - sobre-loja)
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/Comissária LU IZ
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Casas de Alvenaria

0111 • Próxima à Wolkwagen, c/200m2, terreno de 600m2. Rua asfaltada.

0097 - Com 72 m2 em terreno de, 4.200 mz, na Xarqueada (próximo ao

Moinho Ouro Verde). Cas8, com 5 peças mais um rancho.

0092 • Com ::'67 m2, com 3 gran�eB salas para comércio, à rua Duque
de Caxias. Residência com fi quartos, 2 salas, 1 cozinha, � bwc., 1 ga-
ragem. Aceita-se casa de menor valor a u em outra cld��e.
0073 • Casa com frente comercial de .�8 m2 em terreno de 1400 m2

no melhor ponto eomercíal do Cam D'Agua Verde. Casa c.om 7 peças,
mais 1· peça grande para o ar zém. No preço estão Incluídas as

instalações e estoque do armazê

006'1 - Fina residência a 30 m .da Igreja MatJ:iz, com 167 m2 de,

construção' de fino acabame to sendo o teto em eueatex e piso em

parquet; contém 3 qts., 2 sI., copa.iez., bwc., dep. emp. e garagem.

0046 - Fina alvenaria de 15 m2, com 5 quartos todo� com armários

embutidos mais 13 peças xcepoíonaís: construção de 1100 acabamento

em terreno de l1�OOO mz, contendo 2 barrações para depósito.

0088 - C!lsa com 80,17 ? com 3 qúartos,.2 salas, cozinha, ba�helro,
abrigo, dep. emp.; em e no moderno, próximo as antenas repetidoras.

0087 - Casa' de esquina em estilo moderno,' próximo ao estádio n�vo,
com 3 qts., ,2 sls., etc. rreno todo murado, contém garagem e abrigo.

I

xv

Casas MI tas
0015 - Casa com 60 m2 e terreÍló de 600 m2 todo cercado. calçado' e

gramado; com 2 qts., sala' coz., bwe., dep. emp. e abrigo, faotltta-se pgtc.

0035 - Espetacltlar resid ncía, 4 qts., 2' banheíros•.área de servíeo,

dep. emp. e demais como idades em 18� m2 de eonstrução em madeira

de primeira. Localizada n rua Major Vlejra.
0032 -"A 200 m da prefeit ra com 142 mz, ótima residência com 2 qts.,
2 salas, coz., dep. empre da. Terreno de esquina com' 668 m2 todo
cercado ,e gramado.

Casas de delra
, ter. de esquina de 800m2, no J. Esperança

0114 - Casa com 4 peças no Jardim Esperança. Aceita-se carro.
-

, i

0113 - Para retirar do local, c m 104m? crI 20.000,00. Estrada P. Pereira

J 0112 - Para retirar do local. om 11,2 m2 em Rio' Novo, crI 25.000.00.
0104 - Com 108m2 num terren de 1425m2 na rua M. Vieira crI 75.000,00
0106 - Em Major Vieira, na rua principal, com 60 m2 e terreno de
1.000 IiÍ2 crI 36.000,00.

0107 - Em Marcilio Dias - c/1 m2 ,m ter. de 1800m2. Preço de ocasíão

0108 - No J�rdim Esperança '- comêo m2, de esquina, em terreno de
544 m2, ponto para comércio.

'

0109 - No J: Esperança uma ela-água de 32 Ill2, terreno de 544m2.

0098 - São.5 casas alugadas co boa renda mensal. Apenas cr$ 65.000,00
.

0009 - Casa no Jardim Ispera çá nas Imedíações da antena, 52 m2 de

construçãc e 860m2 de terreno cercado com muro e cerca de Imbuia.

0025 - No Jardim Esperança, casa com 72 m2 em ótimo terreno de

1.200,m2, 3 quartos, sala, cosín a, etc. ,

,

0053 • No Alto da Tljuca. cas com 100 m2 em terreno d. 1600 m2.

Construção cOQ). 3 quartos, dulrf. salas. cozinha, banheiro completo,
área de serviço; churrasqueira, ,te. combina-se pagamento. '

0017 : Casa pró�iIIia a, Associaç�o com 5�m2 cr$ 26.000,00 para torrar.

0031 - Próxlino a Igreja do Camno d'Água Verde. casa com 48 m2 em

terreno de 547,50 m2 com 3 quarfps, sala, etc., 1:r' 36.000,00 aceita-se,
carro, ou lote como parte do pagaTento. ,

0066 - Próximo a caixa d'água, cala nova, ainda sem pintura, com 64
m2 em terreno de 600 m2, crI 35.0 0,00. Aceita-se carro.

0071 - Próximo a Ésquadrla São osé, casa com too m2 contendo li
quartos, 2 salas, 2 'cozinhas, 1 bwc. abrigo pars carro crI eo.ocê.oe,
uombtna-se l?ra�o curto para paga,m nto.

ó075 - Próximo as Indústrias do C mpo d'Água Verde, casa com 84
m2, totalmente nova. Grande frente ,c merclal para qualquer finalidade,
aceita-se carro e facilita-se o saldo.

0021 - Próximo a Praça João XXIII, II,SIl com 87 m2, terreno de 795
com 8 peças, mais área d. serviçó e 'spensa.

0062 - Casa com 4 quartos, duas salas, cozinha, bwc., garagem e ãrea
de serviço. Próxima ao centro, pertlnho o ,Moinho Tokarski.

0074 - Casa central. com ]05 m2 com 3 ts .. 3 sls., 1 cozo 2 bwc., dep.
emp. Aceità-se troca por casa menor. A 00 � da prefeitura.
0072 - Casa com 32 m2 em terreno de

6�0
m2, Imediações da Igreja

São Francisco - crl'20.000,oo.
,

'

0059 - Nas proximidades do Bolão Água erde. Casa com 72 m2, com
4 qts. sls., coz" etc. Mais área de serviço, v randa, dois ranchos grand.es.
galinheiro, forno para pão. Terreno

COj
6.718 m2. Preço de ocas180

cr$ 70.000,00 -.Facilita-se pagamento. '

0057 - Madeirlls de uma casa de 35 m2 par retirar do lugar llr$ 4.000,00

0023 - Próximo a Praça: João xxm, cas com fren.te comercial, dois
qts., sls., COZ., privo com 70 m2 terreno d 600 m2.

0090 - Casa com 39 m2, com dois qts. duas sls., cOZ., bwc., terreno
com 800 m2. No bairro Stueber - cr$ 6 .000,00. Troca-se por casa de
menor valor.

Kombi 62 Caminhão Ford di lei, Caminhão ehevrolet 70

Volla! 72 --�.

t
69 Volka amarelo \ 72

F 100 73 Trator Valmet J 60 Caminhão Ghevrol.,t 60
Rurallnxo 68 Variant azul 71 Volla! verde 67
RlII'al 4x4 62 Dodge 2, portas

" 73 Volks azul pavílo 72
Kombi luxo 72 Calaxie Soo 70
Passat L 7S Piek-up Chevro _,t SO Piek.ap W. Ford 72

Aero WllIys 62 RUral 69 Opala SS 4 portas 71
Rural S9 Cam. J)edge D o 73 Caminhão ehevrole! 63

Rural 63 Caminhão Ford iesel 72 Volka Brasilia- 74

Lotes e terrE:lÍos urbano , chácaras e areas rurais

você encontra n'o Jór aI Gazeta de Canoinhas

COMissA
onde voc� faz se

LUtZ xv

o melhor negócio
Rua Vidal Ramo , 705, Fone 137

ao lado do Panifício Pão - de - Ló
I

PAPO�S
Ano XXIX Canoinbas �SC), 11 de outubro de 1975 ,- N.· I MI

Cada vez que iniciamos
algo, temos uma meta.

AD iniciarmos hoie esta co.

luna, esperamos ir. de encon»
tro a vocês com tudo aquilo
que acontecere que taz muita
gente acontecer.

* Chegou a primavera, e

com ela ALZIRA entrou :
de braço com seu vovô;
na igreja ao encontro de
flER,ON.
O acontecimento toi no dia

27 de setembro; mas àinda
se fazem ouvir maravilhas.
O vestido de ALZIRA, es

tava uma graça, foi a noiva
mais linda da temporada.

- \
A decoração. a cargo de

José Ganem deu um toque to
do especial à linda recepção.
Estão. de parabéns as tá»

müias SILVA MIRANDA e

SCHOLZé PEIXO TO,
'

* Muito comentado. o su
cesso da nossa querida

Dâca, debutando em Joinoille,
NILDA MARIA FERREIR4
BUD.A.NT .sem dúvida toi
das mais lindas debutantes
de Canoinhas.

.
'

* Dia 14 a tão querida
protessore Regina! Celi

Schtamm Seleme comemora

seu anioer sdrio. Parabéns!
* Segunda- feira Babi Frei-

tas reuniu amigos, para
um« reunião .iniima para
comemorar seus 15 anos.

*, Está de parabéns ores.
. tsurente do CLube Cenoi»
nhense, pelo se,u seruipo e

ótimo atendimento.

* Em [oaçaba estudantes
canoinhenses de 1,0 e 2.°

grau, representam nossa terra
na 'Peir« de Ciências.
Muito sucesso!

-

* Muito bom este programa
de esclarecimento ao pooo

feito, . pelo Dr. AROLDO
CARVALHO.

* De idade nova a linda
; _ loura de olhos uerdes
que, é ,Lilian Friedrich.

* Hoje baile da Saudade
na '5.B. O. Promoção be

neticiente do Glub� do Sigilo.
* Muito. comtntadaLlJ nOSSa

situacão' política e admi
nistrativa, nas grandes e

pequenas rodas. Dizem que
o. ma�or cego é aquele que
não quer ver... e como exis
tem cegos aq�i em Canoinhas!!!

* Neste domingo provoque
o so,,.iso de uma êriança

'apesar' de se,. 'seu dia, se,á
um 'presente para você.

ORAÇÃO AO DIVINO
ESPÍRITO SANTO

Espírito Santo, você que me

esclarece tudo; quo!l ilumi,na todos
OI caminhos para que eu atinja
o' meu _ideal; vot;ê que me dá' o
dom divino de perdoar e esque
cer o mal, que me fazem; e, que
em todos os instantes de minha

, vida estã comigo; eu quero. neste
curto diálogo, agradecer-lhe por
tudo e confirmar mais uma vez

que eu nUDca quero me separar
de você;' por maior que seja a

ilusão material não será o mínimo
da vontade que .into de um dia
edar com 'você e, todos os meus

irmãos I\a gl6ria pe�pétua.
Obrigado, mais' uma nz.

(A pessoa deverá fazer esta
oração 'durante 3 dias seguido!,

.

sem fazer o pedido. Dentro de
3 (tr�s� dias será alcançada a

graça, por mais difícil que seja,
Publicar aSllm que receber a gra,ça�.

P....blicada por ter recebido
uma graça. A. F.

,

_-__Impressões coibidas pelo caminho.,. �

Sondagens Literárias
Enéas Atfjaná2io

,
Todo -squele que se interessa peles coisas do espíríto

conhece o nome de ALTIND FLDRES, um dos grandes
expoentes da íntelectualídade eatarmense.

Nascido no munícípío /de São José, foi por longos
anos catedrático de Histór-ia e Geografia do Instituto Estadual
de Educ,éão, Secretário de Estado em quatro Governos, e é
membro da' Academia Catarinense de Letras e do Instituto
Híetóríco e Geográfico de Sar{ta Catarina.' Foi fundador e

presidiu a Associação Catarinense de Imprensa.
Intelectual de vasta cultura, ALTIND FLDRES publi

cou diversos trabalhos,' dentre 08 quais referimos: ePela Me

móría de Renan», «o. Caso Renan e os Procéssos Episcopais»,·
eNo Mundo das Coisas .Pequenmas», «Goethe» (Os Velhos e os

Novos) «Schiller»; eDo Sonho à Misér�a e & Morte» e «Evolução
das Letras em Sante Catarin&» [esboço). o. mais esperado dos
seus' livros,' «,Bazar da Proviiênciu, foi destruído pelo autor;·
em momento de desencanto, e nunca, veio a lume.

Como contista, é colocado por IAPDNAN SDARES
entre os mais expressivos da chamada «Geração da Academiu,·
ao ,lado de JDSÉ BOITEUX, TITO. CARVALHO. e DTHDN
D'EÇA. Seu conto «A Voz da Insônía», publicado em grande
jornal carioca, mereceu de JOÃo. DO. RIO 08 maiores aplausos,
«achando à mesmo que o nome que assinava o trabalho nada
maís era do que: o pseudônimo de um autor consagrado»,
como asseverou 'ÚIl}' critico.

.

(

Muitas. outras histôrías curtes de, sua
/ autoria estão

disseminadas em revistas e jornais, em espec'ial
.

co. Est,ado»,
de. que foi-.,proprietário. «Enterro,., uma delas, foi Incluída na

antologia «Panorama do Conto Catarinensu. eUm- escritor
introspectivo - escr-eveu CARLDS JDRGE APPEL.' � Para'
ele, a natureza constitui o espaço onde' transitam seus perso
nagens. ( ... ),Com efetiva economia de meios consegue tensio
Dar a história, encaminhá- la para o fim sem desvios desneces
sários. Com poder de' observação, constrói bem as nuances

psicológicas. Por ser um realista, à maneira de MACHADO.'
DE ASSIS e de EÇA DE QUEIRÚZ, observa com ironia' 8
vida de uma sociedade provinciana e, sem forçar o tom ou

ínstsnr nos detalhes, realiza � prospecção -dos pequenos d1amas
urbanos da Ilhu.

' ,.

Mas é como critico literário que ALTIND FLDRES
'(, ,

mais se destaca. Polemista, observador,arguto, analista seteno,
pesqutsador incansável, o seu livro «Sondageos Literárias»
(EDEME - 1973), dá bem a mostra do seu talento para o

gênero e sua perfeita identificação com ele. Reune' a obra
diversas notas de crítica, a propósito de livros catarínenses,
em especial cRocamaránha:t, de A,LMIRO CA1.DEIRA, DE
ANDRÂDA e «Introdução à História da Literatura' ICatari
nens!», de DSVALDD FERREIRA DE MELO (filho�.

'Afirmando que C8e�pre nos pareceu mais decente e

,construtiyo pôr em púqlico a no!!sa ppinião acerca de uma

obra literária, do que depredá-la à puridade, no decurso de
eventuais palestrau, o autõr submete os livros a um exame

rigoroso mas justo,' inflexivel mas correto. Com' a mesma

,segurança com que aponta o que lhe parece defeito, sob O

prisma puramente literário é estético, ou sob aspectos histó
ricos e sociológicos, realça o que entende positivo, numa crítica
que não deslustra e não ofende, IDas, "O contrário, valoriz'a a

obra criticada, evidenciando o cuidado e o carinho com que
a distinguiu a' sua atenç'ão.

-

,

E, enfim, o, trabalho consgente e ,hon�sto de qu�m
conhece o oficio e, através dele, busca o debate em torno da
obra colocando-a debaixo da atenção dos desinteressados.

,
.

'

Suas observ�çõe8 são medidas e pensadas, orientadas
sempre por profundo senso de justiça, lastreadali em vasta
cultura auferida numa, vida de percucientes estudos. Como
(;ritico autêntico, desses_que quase já,' não existem.

,r

Borràcharia
HENRIQUE ,....,w2ÕÍiEK

e

/

oite, domingos e feriados

Qualqu� tipo de pneu
. ..,/ pelo melhor preço d�. cidade

�

'Rua Duque de (�xlas, 1474 Alto d,s Palmeiras

de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REVENDEgOR MASSEY-FERGUSON

e Indústria «SCHADECK» Ltda.
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� C�evrolet- su�remacia eJserviços�.
:.

"

"_
, I ",/ ..

i permanece aber;t6 aos sábados até às!. ..
. ..

T 16:00 horas para maior comodidade de r

o!: .. s�Dtes. de ·peças e serviços... .!.
de

:i: Rua .MaJor Vlft.lra, 289 - Canomhas ".,. :i:�.\
,
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. . . ..,{..�• ••••••••Cl••_ ,. � _...., -:•••••'_............ •

• • • •••••• ,I ••�

Certificado
extraviado'

MAURICIO FUCK, declara para
os devido!'! fins, que extraviou
o Certificado de. Regist n.õ
491847, do v cul an 1300,
ano 74, cor vermelho, chassi
II.o B-719670.

I �:�i��D�U��ial :�:U�2.�ea:'�:ali.
zação de Trabalho, redução d

. o�, aumento
de

.

produti.id�d egurança Industrial.
'

Investi o com retorno e lucro garantido
Praça Lauro Müller, 522 - Canoinhas -s.c. O mesmo fica sem efeito por

.
I haver requerido 2.8 via. Ix

*. Massey-Ferguson dOr
-.,:-.

- Fqne; 17,Ç3 ..-: .Cqixa Pc>$tal, 26.3 - Ctznqin!)as -�C

E

�-

:Rua C

No Departamento· de Veículos Usados
de Miguél Proc' 'iak Comércio de
Veículos '- Ltda., você encontrará

para
·

pront entrega:
Marca

Opala couPé luxo
Ru,al4x2
Pick-up Willvs -Ix .•

r 'Volks 1500
Volks 1300 '

Opala 4 portas
Opala ,4 portas
Pick.up Cheorolet

. Opala luxo co"_PI
, Cheuette
Ford F.350

r Belina

( Ano
/974
1965
1965 (

1972.
. 1970
1971
1972
1972
1974
1974
1973
1971

MIGUEL PROCOPIAK.e M. DE VEí,CULOS LTDA.·
. Concessionário General· .Motora do Brasil, S. I.

Rua Major Vieira, 289
,

C a n o (iI h a s Santa Catarina

Dra .. Zoé Walkyria Natividade Seleme I

Cirurgiã. Dentl'sta
C I C O�558 159/DEP

CHnica dentária de senhora e crianças.
Espe aUzaçio em Odontopediatrta.

Hora màrcada
Prli1!ll Lauo Müller, 494 - FODe, 369

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rela�ão dos pais ou �esponsáveis pelos alunos contemplados
com bolsas de estudo" concedidas pelo Ciovarno do Estado

, ,

através da Secretaria da Educação (SAE),. num, total de, Cr$ ...
21.830,00, sendo Cr$ 4.446,00 no 1. grau e (r$17.384 no 2.

I

Ano: 1975 - Estabelecimento:' Colégio «SagradC? Coração de Jesus)

Município: Canoinhas � Coordenadoria Regional de Educação: Mafra

lome do Pai ou

RelPonsável
1.° alunol
beneflciad.

Valor
recebido

1
1
1
1
1
1
1
1 '

,
1
1
1
1
1
1
1

,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

,

1
1
1
1
1
,
..

Cr$ 234,00
234,00
234,00'
234,00
234,00

, 234,00
234,00
234,00
234,00
234,00
234,00
234,00
234,00
234,00
234,00
234,00
234,00
234,00 '

234,00
245;5Q
245,50
180,00
245;50
245,50
245,50
245,50
245,50

, 245,50
450,00
245,50
245,50
245,50
450,00
24�,50
245,50
245,50
450,00
491,00

Mário Mõbjus
Edna d!l Silva Carvalho
Ludovico Kicheleski
Olinda Burgardt
José Domínskí

/ Lurdes S. Zimann
João Dirschnabel
Alice I. W. larrocheski
Olimpio Teixeira da Silva
Miguel Drzevíeékí
Elfrida Wagner
Durival Ruppel
Daliá Togami
Stephano Gurzinski
Mathilde Wittltch
Osvaldo O. Paul
Aristiliano Leite
Rpsa Isphair Krzin!!ki
'Carolina A. Silve de Miranda
EverHda B. Scheuer
Wanda G. Artner
Hildegard Marko
João Alves Elias
Joana C. P. Ferreira
Oscar Pereira
Wal1y Rank Leithold
Daisi M. S. Maciel
Inacj.o Zorek
Paulina Dobrochinski
Miguel Schiessl Sobrinho
Pedro Galotti Neto
Alceu E. Scheid
Nilda Rohrbacher
Ari Rustszack
Laurentino Cordeiro
Hercilia Pompeixe Artner
Claríce Both
Aleixo Zabudovski

1
( 1
1.
1
l'
2

, ,

Maria Ivete Metzger 1
João A. Massaneiro' 1
Ondina da' S. Morechi 2
Sebastião F. Farias 1
Elidia H. Matioski 1

Nahyr S. de Líma 1
Líndovander L. de Nascimento 1
Joio Trieweiler ' l'
Tereza B. Gonchorovski 1
Olinda de Paula Glaba 1
Nelson Rank 1

Aglaci Postol 1
Palmira F.' Guimarães 1
Filomena Ti.chler Hugen 1
Annita Meiners 1
Adão C. Corrêa 1
Neiva C. B. Woiciekovski 1
Estefano Bosse 1
Lecãoro de Andrade \ 2
Francisco A. Kõhler 1
Inês M. Suchek 1
Fernando Machado 1
Maria Feres Ka'rvat 1
Glória Vojcleckovski ·1
Wladislau Jenzura 1
João, Batista da Silveira 1
Osmar Sabbagh 1
Olivina B. Prado 1
Nilton i Bayestorff 1
João M. dos Santos 1
Alexandre Blosfeld 1
Maria Luiza Riske I 1 '

Meria B. Gapski 'I
PauliDa Arendartchuk 1.

,

Therezinha Hugen Kack 1
Walmor Cubas 1
Nilda C. da Costa 1
Roberto Brandes "i
Margarida Pecharka 1
Nellezlnha S. Haeusch 1
Josefa Theodcrovícz : 1
Carmen K. Artner 1

180,00
245,50
695,50
245,50
265,50
245,50
245,50
245,50
245,50
245,59

I 245,50
180,00
450,00

, 245,50
245,50
180,00
450,00
2,45,50
491,00
,245,50
245,50
180,00
450,00
245,50
245.50

-

450,00
245,50
245,50
245,50
245,50
245,50
245,50
245,50
245,50
245,50
450,00
450;op
,180,00
245,50
245,50'
245,50
245,50

\
I

Carteira extraviada
OTNIEL UEDRETCHUK,

�elidenté em T..h Barra., de
clara para deyido. fine, que
elltraviou *ua Carteira Profi.
.ional de Motorilta. '

2z
A melma fica .em efeito por
haver requerido 2à. via.

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mail côre.'

,Ser�iço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE ,LTOA.

Circular .recebida pelo
Juiz. Eleitoral da Ba. Zona

A SUPERINTEND:E elA REGIONAL DO INPS, no Estado
de Santa Catarina,'ã vista a Pentarla n.? MPAS-252 de 06·08-75,
publicada no D.O.U. de -08-75 bem como da Resolução n.?
INPS-299.21, e da Orlentaç de Serviço n.° SAF 203.17, ambas
de 26-08-75, 'AVISA que as c ntribuições em débito, até o mês de
competência JUNH0/75, be como os saldos de parcelamentos,
poderão ser recolhidos ,se a multa automática, até 31-12-75,
mesmo que. a dívida já s encontre ajuizada mas não tenha
havido sentença, hipótese e que o executado pagará as custas
e honorários advocatícios.

O recolhimento de ue trata o-presente avis'o deve ser

feito em GR-I, uma para ca a mês de competência em débito,
salvo se se tratar de NR V, quando será usada GR-4 para
todo o período.

, J
Antes da efetuação o pagamento à rede Bancária, as

guias de recolhimento deverão onter o VISTO da Agência do INPS.

. Fotocópias?
Em apenas 10 SegUndos,-.;-vOC"�TOCÓ.
PIAS, d. "qu.!Lq�ocum.nto, jornais ou

livros, n 'R T Ó R I O O O R E G 1sT R O
L d. NEREIDA C. CORTE, no edi�ício

do FORUM desta cidade.

I

Tintàs Ypiranga
Esmalte - Vernizes

"
'

Plástica
I

ita
,

..

Existem muitas maneiras de
,

'

comprar o Ford Maverick 4 cilindros.
Nós temos a mais fácil." ,

,

' I

'o Ford Maverick 4 cilindros tem linhas dinâmicas.
I Seu motor é novo. Compacto e muito econômico.
Sua suspensão foi projetada para dar maior maciez.
Seu interior foi redesenhado.Mais conforto e maior.
espaço interno. E há muitas outras novidades:
Agora só falta falar como você pode
comprar o Ford Maverick 4 cilindros.
Nossos planos são tão simples e 'tão
flexíveis, que a gente pode
resolver isso durante
um bom papo.
Venha conhecer
oFord Maverick
4 cilindros
e a maneira
mais fácil
para
comprá-lo.

Traoscrevo, para conhecímento de V. Exa., o teor

da Lei n.o 6.2361 de 18 de setembro do corrente ano,
cin verbiu:

eLei( n.? ,6.236 - de 18 de setembro de 1975. Deter
mina providências para cumprimento da obrigatoriedade
do alistamento eleitoral. O Presidente' da República. Faço
saber que o 'CongressQ Nacional decreta e eu sancícno a

seguinte. Lei: Art. 1.0 A matricula, em qualquer estabe
lecimento de ensino,

-

público ou privado, de maíor de

dezoito anos alfabetizado, só será concedida ou renovada

mediante a ãpresentsção do titulo de eleitor do interes

sado. § 1.0 O diretor, professor ou responsável por curso

de alfabetização de adolescentes e adultos encaminhará o

àluno que o concluir ao competente juiz eleitoral para
obtenção do titulo de eleitor. § 2.° A inobservância do

disposto' no parágrafo anterior su'[eíterâ os responsáveis
, às penas previstas 00 artigo 9.° do Código Eleitoral. Art.

2.0 Os eleitores do Distrito Federal, enquanto não se

estabelecer o seu direito de voto, ficem dispensados de

todas as êXigências legais a que se sujeitam os portadores
de títulos eleitorais. Art. 3.· Os serviços de rádio, televisão
e, cinema educativos, participantes do Plano de Alfabeti

zação Funcional e Educação Continuada de Adolescentes
e Adultos, encarecerão em seus programes as vantagens
atribuídas ao cidadão eleitor, no pléno gozo de seus

direitos civis' e polítícos, e informarão da obrigatoriedade
do alistamento fi do voto, para os brasileiros de' ambos
os sexos. Art. 4.° 'Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas a8 disposições em contrários.

Apresento a V. Exa., na oportunidade, os protestos
da minha mais elevada consideração e estima .

.rOÃO DE BORBA - Presidente

,

BASiliO HUMENHUK &_
Rua Vidal Ramos, 203 Fones 343 e 145
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. Associaéão Feminina, de
'

Combate ,ao- Cancer
I

I
I.

A Associação Feminina de 'receberá a visna do D!". José do Dr. Ivo Pttsoguí , do Rio" .de
Combate ao Cancer comemo- Eliomar da Silva. Cirurgião Janeírc, quando ua ocasião �ará
rando o seu 2." aniversário, Pláetico, 'integrante da equipe, importsnte palestra sobre cirur

gia recuperadora e
.

de estéti,ca
(plástíce).

.

Documentará sua palestra com
alídes, f!lmes" estatística ,e peças
pertencentes ao seu arquivo.
Esta Associação sentír-se-á

honrada e distinguida com a

sós presença,
Local: Clube Cenoínhense
Horário: 20 horas -

.

Data: 17 de outubro
Entrada: Gratuita

A Diretoria

Registro Civil DITAIS
Nereida C. Carte, oficial do registr

saber que pretendem Casar: f
, -

«JAIME. ALVES MASSANEIR » com «SÔNI,A IRES
OSSOVSKI», brasileiros. lolteir,el, domici sdoa ,e relidentes Desta
cidade; 'ele báncário, nascido em São Se altião dos Ferreiras, neste
município aos 20 de letembro de 1954.' lho de João Alves Massa
'neieo e de Aida Grubba Massoneiro; . ela o lar, nascida em Canoinhas
aOI 14 de junho, de 1956, filha de Pedeo i 8,ovski e de' Julieta Oesovskí.

'«JOSÉ DIR�EU DE' SOUZ� �om «MARlA ELlZABETE
BENDA», brasileiros, 'solteiros, domicill'ados e residentes neste distrito;
ele mecânico, nascido em Paula

pere�"
-oJ ComarCa aos 28 de abril

de 1954, filho de Lioinio Leandro. de. Souza e de Ecilda Pereira de
Souza; ela do lar, nascida em Três arras nl comarca a09 4 de de
zembro de 1956, filha de Boeventue � Benda e de Elvira Benda.

•
\

.' I
\

.

«EDISON HENNING» com «MARIA LUCI GOMES DA
SILVA:., brasileiros, solteiecs, dom ciliados e residentes oesta cidade
e em Curitiba.Pr.; ele estudante nascido em Canoinh9s aos I L de
agosto de 1949, filho de Emilio. eooing e vde Maria Artner Henniog,
ela do lar, nascida em Aotonioaj" r. aos 19 de outubro de 1945, 'filha
de Laurentioo _GClmes da Silva j e da Vitoria Ricardo da Silva.

- -

,

. «ADOLFO CIPRIA�. com «RITA CORDEIRO:., braeilei-
rOli, solteiros, domiciliados e r, sidentes nesta' cidade; ele militar, nas

cido em Presidente� Getúliq, com9r-,�a. de. Ibirama-SC .ao�, �3 de
setembro de 1953, filho de Iberto Clprlanl e Palmyra ClprlaOJ; ela
do lar, aaecida em Barra' ansa n/ município aos 8 de maio de
1957, f'ilha de Helena Cor iro.'

\

«FRANCISCO D ASSIS CHAMPOWSKb com «ZILMA
ROSA GOMES MUNH i Z., brasileiros, sclteircs, domiciliados e re
sidentes n/diltrito; ele I . rador, nascido em Palmito n/diBtrito aos 26
de desémhec de 1950, ,ilhá de Car�os Champow8ki e de J)Qfsulin8
Ferreira de Souza Cha' pow..ki. falecida; ela do lar, nascida em Bar
reirol nl distrito aos

.

4 de abril de 1950. filhá de Alcides 'Gomep·
Munhos e de Juveli Vatrio de 'Camarga.

E, para, q chegue ao conhecimento de terceiros, mandei
publicar os presellt edltl�ill.

ÇaQoi':'has. OS) de outubro de 1975.
'

NEREIDA C. CÔ�TE Oficial do Heg.. Civi!

No Departamento de Veículos usados I
.. de' ,Merhy' Selerne & Cia. I:tda.
você encontrara revisados para pronta entrega:

',</Al��
"./<; .' 1967
, .

.

1968
1969
1973·

MARCA

Dodge 1.800 GL·
Ford F-UlO camioneta

Volkswagen 1.300
Chevrotet Veraneio

Dolige Gran Coupê

MERHY, SELE
,

& elA. LTDA.

... CdNVITE

Registro (Ivl - EII T A L
Sebastião Gi- in C(l8ta, Escei

vão de Paz e ficilll do Registro
Civil do mt:Í cípio de' Major
Viéira, Comar de Cenoiehea
Estado de s, (a Ca!:arina.
Faz saber qu pretendem casar:

«VILHEC LOURENÇO TI·
BESlt e «MA ILDA FRANÇA»
Ele, natural d de Esta'd(l, oalcido
em Santa C 'eilia·Se 00 dia 10

. de julho d 1950, motorista,
solteiro. dom ciliado e residente
Deite municíp o, filho de Francisco
Tibes do. S ntos e de Marifl
Rodrigues de Paula.
Ela, liatural este estada, nlo>sci4a
neste munici ia. no dia 22 de
.lietembro de 959, doméstica, 101·
teira, domicil da e residente neste

muoicípio,'fil a de Antonio França
e de Francisc Mucha16vpki Fran.
ça, falecida�'

Apre�enta am 08 dccumentos
exigidos prd Código Civil art.
180. Se algu m tiver. conhecimen
to de existi algum impedimento.
legal, ecuse-o para fil,la de direito.

Maior Viel a, 25/09/1975. .

SEBASTIÃO GREIN - COSTÀ
Oficial do Registro -ICivil

AVISO
A COMPANHIA CATA

RINENSE' DE AGUA 'I:
,SANEAMENTO «CASAN»,'
avisa seus us rios que fo
ram benefici os com o par
celamento e ligação de

água, ,que h vendo o atrazo
de pagame o dàs parcelas,
haverá sus nsão de forne
cimento e mplicará' no pa
gamento total da ligaç�o' e
taxa de 'reeligação.

r

A Gerência

(do Correspondente)
,Enfim os Telefones! -;

.Im faae de montagem a central telefônlca para 100 aparelhos, a

'Inauguração está prevista, para o fim deste mês. A Prefeitura, avJsa que
aindatem disponivel cerca de ,30 aparelhos; os candidatos que se habilitem.

Plano Dll'etol', , '
,

Também este mês deverá ser aprovado' pera C�mara de
Vereadores, o Plano Diretor de De8envolvimen�0 Urban� de Tres, Barras,
Oonaíderando-se que nem 10% dos muuíeípíos CatariDenses possuem
Plano Diretor é de se louvar a admínístração do Prefeito José Feliclo de
Souza que planeja a: longo' prazo, '<lotando as futuras administrações de
um instrumento béslco-orientador para futuras obras.

. ,

Novas máquinas para acelel'ar o . pl'ogresso
_ Já foi entregue pela firma Oomercíal Pedrassani Ltda.,' d�

.' Canoinhas a Prefeitura Municipal uma retro·escavadelr� MUNCK. com

carregador. A firma Comercial Pedrassani Ltda., venceu eoneorrênota
.realízàde, em 29 de agosto, onde a qualidade dó equipamento ,2fereCldo
ficou evidenciada.

.

'
.

Também a frota de caminhões da 'Prefeitura será ·reforçad� a

partir deste mês com a aquisição já providenciada de 3 novos eamínhões
diesel. Com a, entrada d08 novos caminhões serão 8 as tombeJ,!'as do

município que irão proporcionar melhores eondíções .de conservaçao das
estradas.

.

VamOS acabaI' com a poeira'
,

Enquanto não chega o calçamento de ruas da cidade e do núcleo
residencial de São Cristóviio, a partir do dia 15 próximo e co� .0 tempo
seco, a poeira vai ser combatida com ,novo eq�ipamento adqumdo para
molhar às ruas. Devagar, mas firme e gradatIvamente o Tresbarrense
irá vendo solucionado os. seus problemas.

Dlá da Criança
'

,
.

'

Sexta-feira, comemorando o dia da criança a Prefeitura mandou
distribuir.doces em todas a! escolas do muníeípío e novas canecas para
a merenda escolar. A criançada teve o leu lanche reforçado e pode
sentir :a preocupação dos responsáveis pelo seu bem estar.

,Na próxima semana voltaremos a divulgl!r nesta coluna, essuntce .

de interesse da comunidàde tresbartense. Até lá.

No:fícias de

,

/

Trê's - a'arras
I '. JI i:

E'seola B. «Almirante Barroso» 0809 019
(Prestaçã'o·

.

de conJas)
,

Outrossim comunica que j08
contemplados 'foram os

seguintes: '

1,0 prêmio - Telev:'8�' n.o
·1613 - Osm' acko

2,0' prêm] . Liquidificador - n.O
0312 . yânia Wisnieski

3.0 êmio - Ferro }\utomãtico
.0 0289 • Osní Friedrich

o-s
9845,00
1.040,00
740,00

3.434,80
1. HS4,00
1.0\6,00
892,00

� 537.00
Tiro ao. Alvo '460,00
Argolas

I ·280,00· A Associação de Pais e Pro-
Rifa - bolo 308,,9 fessores aA.p.p,), desta Escola
Çafé e doces 1.96..,50 _Básica agradece, a todos os

Salgados 3.5 9,70' amigos que' colaboràram direta
Churrasco 3 20,00 ou indiretamente para-o êxito
Bpbirlas.' .106�50 da festa do dia 28 ,de setembro
_C_o_n_t_ri_b_u_iç::._õ_e_s ,;r-__'_4_2_,O_0 p. passado.'

\

C8noiohll.s, putubro de 1975

(a) Orlando Qallõtti
1. ° tesf!urei1'o ,

ta) Alvino rreml - Presidente

(a) Hildeg.rd Thiem .Diretora

R�NDA
Rifa
Pesca'

Propagandas
'Conc. Rainha
Avião

Bingo'
Dança
Roleta

-

� Rua CANOINHAS - $C
':l;;;;;;;;� ;---=;;;;;;;o==�==;;;;;;;;;;;i;;;�=�

,rl�, "

I 1� II()llt\ ]))� (X)J\II'lllU11
'-

36309.50

. Cr$
.', 1.658,00

300,00'
440,00

6.012,65
5.030,06
1.,59900

TOTAL:'

DESPESAS
Prêmio!!
Musica
"Mão de obr
Carnes
Bebidas
Diversos cf. notes

,TOTAL:
Re�da liquida

15.039,7-1
,21.269,79

36.30�,50

Você, que está por cima porque já venc a vida, não perca mais tempo.
E hora de você comprar Dodge. Apr eite as vantagens que oferecemos
através dos ndssos planos de fina amento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha ver para crer. onheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos, Decida-se de u vez por todas e venha :'Iogo buscar o seu

DodgeDart novo.
.

, ,

,: ....
,
"r ,_,' I

"

ir.

REVENDEDOR AUTORIZADO d.� CHRYSLER
.

'

� do BRASIL S.A.
\

.MERHY SElEME & (IA. 'LIDA.. ,

\ .,

Rua Paula Pereil'a. 735 - Fone.:�365 e 3,66
C A N O I N H AS, SANTA CATARINA

Certificado ·extraviado.
'FLORINDO LUSA, declara

que extravipu o certiJi�ado do
vdculo Volkswegen, ano 1967,
cor vermelha, chassi B73882el.

O m-esmo fica, sem efeito por
ter sido requerido 2.a via. 2

,

ORAÇÃO AO DIVINO
/

J ESPÍRITO SANTO
Espirito Santo, voc�' que me

esclat'ece tudo; qUI8 ilumina todos
os caminhos para que eu atinja
o meti ideal; você que. me dá o

dom divino de perdoar' e, esgue
c�r o mal que �e fazem; e,

-

que
em todos os instante!! 'de minha
vida estã comigQ; eu quero, neste
curto diálogo. agradecer-lhe por
todo e confirmar mais uma vez

qúe eu nunca quero me se�arar
de você; por maior que seja a

ilusão material não será o minim(l
da vontade que linto de um dia
e.tar coDi você e todos os meus

,
irmãos na gl6ria perpétua� ,

'

-, Obrigad�; maia uma ve,z.

(A ' pesllóa deverá fazer esta·
oração . durante 3 dias seguido!!.
sem fazer o pedido. Dentro de
3 Ctrês� dias será alcançada ..

a

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

Publicada por ter recebido'
,uma graca. UM DEVOTO
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aORREJO DO NORTE '11-10-1975

\.. ., Numa empresa, o cadastro de clientes
é fornecedores é uma-peça muito :
'importante para manter os negócios
naquele ritmo rápido e eerto que todos
desejam. I

A mesma coisa acontece.com a
,

Secretariá da Fazenda: Por isso, chegou
a' hora de atual lzar o cadastro de sua

- empresa,
.

<,
.

" Compareça à Exatoria de sua cidade
e preencha um formulário. 'Em 9r�ve, �0�ê
vai receber o FlOVO; número de sua I nscnçao
estaduattsso é muito lmportante. '

.

\

E com os dados fornecidos. por você,
a Secretaria da Fazenda vai montar

..:--...............

'

um sistema;' baseado em ..
computadores, que facilitará a'
vida de todos. Menos papel, .

informações . recentes e. mais
!

�_-....... rapidez, trarão logo grandes
beneficios., (

Mas tome nota do prazo:
a ficha de atualização cadastral
deve ser preenchlda entre 1.2 de
setembro e 30 de outubro.

. ." I \ Quem promete' rapidez,
, 'precisa começar dando-o exemplo.

'j
I
I
I ,

'. I

(

secretaria da Fazenda
Governo do Estado de Santa Catarina encurtando distâncias.

, . ,

I "

\

;('
,

CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO· :CADASTRAl
.'

/'

\
I.

". '.
"

.' •••••_ ;._ = .
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Rua lIarecbal Floriano, s/n (ao lado da �ficina José Baluta). §

=
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-o SH'l T0-.
·DERIVADOS D�' CIMENTO

T'RIA E COMÉRCIO L..TOA.

...
,

mcdeenísaima•

P��r.e no escritório de Derby Carlos
/l.llhmann, na Praça Laueo Müller, 251

eANOINHAS -\ Santa Çátarina

IND

,

entrega:
.

\
Tem_

Vende-se Material \ escolar e "de'
.

Terreno lituado em Fartura, escritório você encon
com área de 73 alqueirei,
lendo 48 de erval e 35 refio- tra na lOja dareltado. (-

Informaçõel na Rua Impressora Ouro Verde
Coronel �Jbu�uerque., 509.

I

":- �

Blocos de (on(re�,
�'\I,'Lajotas

1/2 fio

Dtair Becker
ren,ova as

reivindicações
catarinenses

,

\

Brasilia �SDIRP� - o Sena
dor Otair Beckêr (ARENA/Sq
renovou ao Presidente Geisel
a8 reívíndíeações feitàs ao Chlfsdo, Governo pela Associação dos
Municípios do' Sul de .

Santa
,

Cetarína, dando ênfase ao .pro..
bleme das rodovias e à neces

sidade. 4a reformUlação; do
Imposto Único Sobre Minerais.

Observou o representante
ar;enista que Santa Catarina tem
lido um Estàdo esquecido ao

longo das administrações fede
rais que' o réle.garam a um plano
inferior, mail que, ,agora, as

perspect�vas são otimistas, não
só pelo Interesse demonstrado
pelo .Preeídente Geisel, como,

\

. também, pela atuação do Go-
vernador Antonio"Carlos Konder
ReiJJ, que adotou politica Inspi
"ada na realidade c8ta�inense.

REIVINDICAÇO'ES
Destacando a necessidade do

'apoio do Governo nesse setor,
Otstr: Becker 'lembrou. que as

prtnclpais reivindicações ao po
vo catarineDse 110 Governo
Federal, nesra irea, sio :. '

. -:- A ligação rodoviária BR-'
116/BR .. IOl;

.

a i�plantação das
rodovias BR-180, trecho Mafra
Canoinhal-Porto Uniio; BR-282,
trecho Florianópolis-Lages; BR,-
285, trecho, Ararangui-Jacinto
Machádo?Timbó-Born Jesus-Va
cada; BR·470, treého Navegan-

•

, tes-Blumenau; BR�475, trecho
_, Lages-Tubarão; e BR-477, trecho
Conoiobati-Papandúva Itaíôpolís ,

-Blumeneu,

.
Outra reiv.indicação feita pel.

entid&de ao Présídente da Re
pública, totalmente apoiada por

. Otair Beeker, sugere a «impe
riosa necessidade de reformula
ção do Imposto ÚQico sobre
Minerais, que!' não pode ser'
procrastinada por qlaia tempo�.
Otair-Becker recebeu apa,rtes<

de apoio dos Senadores,'Lenoir
Vsrgas, Itamar Fr;lnco e- Eve�
Iásío Vieira, Orestes Quércia e

EvaDdro Carreíra, os dois últi
mos de critica à cons,truçio

'

da
Transamazõnica.

t
,

<

ORAÇÃO AO DI�INO
Espi�ITO '

SANTO
Espírito Santo, você que me

escleeece tudo; qu-i ilumina todos
os

.

caminhos para' que eu atinja'
·

o meu ideal; você que me dá o

dom divino de. perdoar e esque-·

cer Q mal' que me fazem; e, que
em todos os instantes de minb•·

vida está comigo; eu quero, neste'
I

çurto diálogo. agradecer-lhe por
tudo e cODfirmar mais uma vez

que eu nunca quero me separar'
de \ você; por maior que seja á

,

iluslo material não será o mínimo
da von�ade que .into de um dia
e••ar com você e todo.. 08 meus
irmãos'Da glória perpétua .

Obrigado, mais uma vez.

. (A .pessoa deverá f�zer./ esta
oração durante 3 ,dia" seguidos•
sem 'fazer o. pedido, Dentro de
3 �trê8� dias será alcançada a

graçlr, por mais. difícil que seja,
Publicar assim que receber a graça),

Publicada por ter recebido
uma graça. N. N. S.
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Jovens Japóneses;, recém-vin- ,

dos do Japão e agora residindo
em São Paulo, estiv@r,m em

nossa' cidade conhecendo a

'regii�o e interessados ém auí-
Clalsitical"ão nocultura. Msntiveram contato

� com os Diretores do FRICASA
Após a terceira, rodada do 2.° turno, a posição dos elu- e estão adquirindo imóvel parabes é a seguinte: �.

I
, as suas novas atividades. Ambos

,

Grupo «Ru�ens Ribeiro da Silvá»:, em 1.0 _ BotàfogQ, possuem Curso Supsrtor, um na

com 2. pontos perdidos; e� 2.° - São .Bemardo, com 5; em s.o;. área química e out1ro em em-

Palmeiras e 3 Estrelas, com 6; em 4.0 - Bela Vista, com 7. presa d� pesca, mas seus óbis

G 'R' h I J'
'

é criar suínos, em alta técnicarupo « ap. ae osé Boeíngs: em 1.0 - Rigesa,' com 2;
.

.

e4� �'To -ê sBanta Cruz, com 4; em 3.0 - Cano19has, com 5; em
e aqui ér;>m grande mercado.

.
-

. r s arras, com 7 pontos perdídos. X' x �

por Çarlos Bockor---------�-----------� --�---------�----------
,\

São Bernardo 2 � Bela Vista 2'
. Prosseg.Uiu domíngn, com mai� dois jogos, o campeonato'da LIga Esportiva Canoinhense de 75. Em' Marcílio Dias, pele

Grupo «Rube'ns Ribeiro da Silva», São, Bernardo e Bela 'Vista
e�pataram ,em 2 gols: Marcaram para o �iine de M8I'cilio: Ade

Amu• ,:os 29 d� 1.a fas� e Borg�s, cobra�d9 penalidade, aos 10'
<ia, 2.. ,?uando as corsas pareciam fáceiS Rara o time' da casa
que venel' por 2,a O, veio"a reação do Bela Vista, que chegou
ao empate com gols de Osní, aos 15' e Alfredo aos 35' num
bom resultado para o a,ela Vista, em partida m';ito boa 'e que
"teve arrecadação de Cr$ 941,00.

»<

Três Ba'rras 1 x Canoinhas' '1
O 'segundo jogoí da rodada, realizado em Três Barras

.

pelo Grupo «Rephael José Boeing»,,; o Três Barras, também Ijo�
gando ,�m casa, não conseguíu dobrar' o bom time do Canoínhas;
Mas,. fOI o' T�ês B�rra,s quem marcou prlmeíre, co�, um' gol deVal�r, �os 7 (de Jogo. O tento de empate do Canoinhas foi assi
nalado por Vicente, aos 8' da fase final. Renda: C�$ �73,OO.

, .

\ ,( r

Amanhã tem rodada dupla, no Municip,al_
O esmpeoaeto tem lIeqüência amanhã com uma sensa

cional rodada dupla DO Municipal. Com inicio' marcado para às-
1 � hor ..s, o Santa Cruz ténterá quebrar, a invencibilidade do
Rlgesa e à� ��, h�ras, Palmeiras e 3 Estrelas disputam partida
q';lase, que d�clslva para sua classificação.

,
Vamos prestigiar.

, To�nêi� Início já tem um campeão • SONDA
.

0: Tor'bei�, Iníeío entr.e clubes do Interior que estava
marcado p�ra o d,la 28.' de setembro, em Bela Vista; Taunay e

Agua Verde e q�; foi transferido devido �o mau tempo. realí
zou-se domíngo ultimo, no

.
campo do Sonda, em Agua· Verde,

s.endo q,�e o de Be�a N!stà sairá 8manh�. 'fican,do par,a o próxi-
mo domingo .0 de Taun8Y., . ,

.. :po,� 1-2, times, somente um não compareceu domingo em

�gu9 V:ercie, qu� após a disputa de 10 jogO$, cujos r,sultados
descrevemo. abaiXO, )sagrou-se campeão o SONDA E. C. :,- ,

Jogo 1: Mirasol 'X São Crhtól7ãc, não foi realizado- devi..
do o não compareciménto' cio SAo ��i8tóvão; jogo 2: Our�

_
Ver

de O x Imasà 1; jogo 3: Barcelona O :x: E_trela Azul 2' jogo 4:.
rinb� 1 X Canarinho O; jogô' ,5: Flémengol O�x Nacion�l 1; jogo
6: Prlmav�ra O x Sonda' 1." '

, QUARTAS DE FINAIS: Mírasol 2 X Imas�, 1; Estrela
Azul 2 x P�Dho ,1; Nacional!. :x: Sonda' 3.

SIM [-:-FINAÍ.: Miras�l 2 x Estrela A,zul 1..
j FINÁL: Sonda 4� x Mir_sol 1.

Figueire�.e vence
.

Coritiba com méritos
Ó «Figueira» colheu "excelente, resultado 4.a feira no

. . ' ('. '

seu primeIro compromisso na fase semi-final da Copa Brasil ao
vencer o: Coritiba, na capital paranaense, põr 2 a I, com gol� "de
Volmir,. �os 26' e �érgio Lopes, �os '43:. Ely marcou' o único gol
do, Corltlba, aos 35, todos no primeiro tempo. Essa ,nAo estava'
no '�rograma dos curitibanolÍ; que, segundo alguns, foram surp;e-
endldos pelo clube catarinen!le. .

'

.

I'

Torneio JuYe�il, e Infanto-Juvenil
O Presidente da LEC está I convocando' os clubes int�

ressados' em participar o torneio Juvenil' e Infanto-Juvenil em

disputa ao T�oféu «Abraão Mussl»; para _que compareçam' Da
sede da Liga afim de fazere.m sua inscrição.

Hoje, no, Mu�icipal . I

, ,Em homenagem ao diá dll criança haverá' prov.s de'

a�le�i�mo, pela manhã 'e à tarde 'futebol de campo, com a parti-.
clpaçao de est.belecimentos de ensinos e clubes locais. -

.

- /

(
,

Rua Paula Pereira, 735
l' ,

Fones 365 e ,366" - Çanoinhas ':' se

Notas.
Esparsas

Ano XXIX - Canoibbas (SC" 11. de outubro de 1�75 - N.o 1134\
----.---..:

,0
Drs, Vitoldo e Costa à testa·

da Indústrii Bresíleíra .de Mate,
trabalhando -. todo vapor e recu
perando a .tradicional empresa.

X x x

Segundo informes fidedignos
o sr. Sampaio. gerente do Bra
desco, deixou o banco e vai se

dedicar as atividades pertículares
na cidade de Lages.

\
X X x

AmanhA, grande festa 'religiosa
em louvor de N. Senhora Apa-'
recida, DO bairro do Alto dàs
Palmeiras, com'�ári'ts a��ações.

x x X

Bastante' concorrido e com
boa programação a inauguração
do Posto Líder, sábado último,
com a famUia Murara pródiga
"1)0 bom atendimento 8 todos
os presentes. (

\
,x x x

O' nosso -amigo dr. Harley,
ex"Delegado local esteve na

terra I mas -não deu as cara.
Veio trazer a, esposa . afim de
visitar familiares.

XI i X· X

Seguiu para Porto .Alegre no

último fim de semÍlna, o sr;'
Elisio Prei'ssler, (testecado fun
Cionário da firma AQrsão Mussl,
afim de participar,' na Fábrica
Nacionál' de Mlotorês S.A., Dum

,período de três semanas, de um

curse sobre a nova linha 'de'
- motores FlAT.

x X

Notas Políticas

Pro�eden�e i de S. José, na

grande Florianópolis; eliteve
Jsá,bado 'últimó em n098a Clda.de
o sr;' Zeno Benedito' Ribeiro,
acompanhado de sua exma.

famU,iá.
X

Hoje', o anunciado Baile do

Sigilo, já com todas ali! mesIs

vendidas, 8 primeira graDde
promoção soc�al 'da aludida
agremiação, além' de seus qua
dros e' fadada á graDde sucesso.

X' X

Vereadores querem queda do PrefeUol
, 'A Câmara' de Vereadores do Município d�ilrejAo-PB;' a 250 km
de Recife, com 10.000 habttsntes, decidiu' pedir ao Presidente Geisel qUe
com base no, AI-5, casse o mandato do Preteíte João Cabral da Silva
por «desmandos administrativos». Os vereadores' defendem. também a
necessidade de intervenção no município, para que «sua economia seja
saneada».

.

� \

{> Tribunal de eonta:s do Estado, com restrições, aprovou a8
contas do município relativas a 1974. Os vereadores, contudo, não s.girarn
da mesma maneira, sustentando que muitas são as irregularidades prati.
eadas na administração do PrefeIto João Cabral. Entre elas, citam a falta
de concorrência _Dá contratação de obras e serviços, a emiss,ão de cheques
sem tundos.ã conta da Prefeitura, �alsiflcação \de documentos, documentos
«fantasma� na contabilidade é desvIo de verbas.

«Mutatis mutandí», a situação de Canolnhas é muito pior': temos
cheques sem' fundo às pampas; também não temos concorrêncIa para
nada; sobram documentos frios justificando despesas Inexpllcéveís, como as
-corretagene» pagas a àgenciadores de empréstimos; temos o empreguismo

·

os atràzos nos pagamentos, e temos uma «máquina de, varrer lixo» ...
'

Poder Jovem -

" -

\ '

I

Extreanlos hoje uma nova

coluna social e um correspón
dent� de Três ,Barras, em cara-'

te'f permanente.

•

XI X
\
X

AmanhA,
\

o dia da: criançâ e

a todas ela's o sorriso de alegria,
com oS D08S08 cumprimentos'
aos profeB�ore!l, 'também, na su.a

data, dia 15.'

O MAJ - Movimento Arenista Jovem, -erganízado em Canoinhas
mesmo contra a vontade dos que não 'querem RBNqVAR, contínua em
Iranea atívídade e vem implantando Nücleos• não só em Oanoínhas, mas
em todos os muetcípíos da micro-regIão. A atuação da juventude canot,
nhense em tudo atende aos desejos expressos pelo General Geisel, digno
Presidente da República, que julg!l indispensável que a moeídade do
nosso país se Integre IÍ� vida política e dela participe ativamente..

.

\

A máquina tl"lstemente. fãmo�a )

. Os nossos vereadores, dignos representantes' do povo, pela Lei
, Municipal n," 1;224, de 14 de fevereiro' de 1975, autorízaram o sr. 'Prefeito

·

MUDlcipal a contrair dívida de Gr$ 37a.92}l,14, para compra -deuma moto
varredoura e da uma .eoletadera, compactadora de lixo.

"

( Nada diremos sobre a conveniência e'utilidade dessa máquina,
pontos' altamente díscutíveís. Falaremos. 'apenas, nos aspectos formais
dessa operação: 1;° - foi adquírída sem concorrência pública,' o que

· inquina de suspeita qualquer operação; 2.°1 -' para fazer face à despesa,
o Prefeito, que não tem, dínheíro nem' para pagar o proíessoradoe o

operaríado 'do. munlcípío, contratou empréstimo de CrI 551.169,75, exce
dendo a �utorização legislativa e onerando o município com um acréscimo
de despesa de CrI 177.248,61.1

.

. , .

E hã os que combatem a posição desassombrada que a!!sumimos
· e defendem o Prefeito. Cuidado com eles.

«Correio' do Norte» e ,:«'Rádlo' Canolnh8S»
em nova fase

. , ,

. O resultado. �leitoral de novembro, do ano passado, ao invez de
abater o ânimo do nosso patrono, AROLDO CARVALHO, veio estlmulá�Jo
e adverti-lo sobre alguns aspectos da 'politica local. Se, de' um ládo, ensi·
nou-lhe lições de humildade, de outra. parte, fez reviver' toda ,'combativi·
dade do, moço de 1945, formado' na' dura luta op<>;sicionista, quando
combatia os desmandos da di�adur8 �ntão 'dominante., .

'c

. DepoiS da derrota que lhe foi imposta I\ub-repticiamente e que
forai,premeditada e paclenteIllente (,lonstruida pelos invejosos de sempre,
partiu para a RECONSTRUÇAO, ajudado pelo dinamismo de seu; irmão
TERÉZIO DE CARVALHO e pela ,consciente colaboração de 'amIgos
dedicados e fiéis.' l'

'. E a tarefa hercúlea da r!,!construC)ão vaI começar na moderniza·
9ão do «Correio do Norte»" <te tantas t-radi'çõel!l na vida �anoinhense, de

inegável estabi!idade - vai atingir os 30 anos no ano que' vem 1 Renas·
ceremos com vigor insusueltado e. haveremos de comemorar Ia terceira
,década com um. jornal moderno, vibrante, integrado na v!da da comuni.
dade, . dls,posto li ser,vlr a6 povo mais do ,que nunca.

.

,

,

Integrada, éonosco: a .«FQRÇA IRMÃ», a RádI,o Oanoinhas; sob a

orientação de um executivo da categoria de Glauco Bueno, partirá. tam.
bém. par", uma maior aproximação com o povo, defendendo�o em

.quálquer cIrcunstâncIa. Além de modernizar-se e' me.lhor equipar-se, 8

nossa «RádIo Canoinhas», depois do êxito adminIstrativo . de Glauco
Bueno, vai partIr para 8 construção da sede própria e para ampliar a

sua atuaçãó como �m órgão à serviço da coletividade.
_

'Al'�da uma �ez, verbC\sfpàra,C�nOlnhelS
, ,A curta permanência de Aroldo Carvalho na Câmai'a_ dos Depu·

tados, viii beneficiar a nossa terra,'ainda uma vez. Setembro· foI o mês
da elaboração das emendas orçamentárias plj,ra,1976. Aroldo era Deputado
e J)ão esqueceu a sua terr� hatal e os munIcípios da região N.:>rte
Catarinense, todos contemplados, graças ao dinamismo do nosso «suplen'
te» de representante.

.

,

'

/ \ /

Errar ré humano, reincidir no êrro n(lo __ •

Terézio' e Aroldo comet�r8m' erros. Sio humanos. Dentre- os
multas erros que cometeram estão o de se afastarem do povo, absorv'doB
pela ativIdade legIslativa. Não reincidirão nos erros, cometidos. Tudo
farão para corrigí�los. Têm. (vindo' "aqui com frequência e regularidade.
Voltarão sem.pre que necessário. Reativarão contatos. Visitarão os munI
cípios. visinhos, palmilharão o nosso interio1'. Afinal; são filhos do ,«seu '

Dtto»� afilhad�� do povo..

/

MERHY ,SELEME'� você' compra
/1

(PAL-CO�OR)
m.àlhores �reços e - nas melhores condições

a instalação
-

é 19rat'Úita e a assistência
,

\

'GANHE NA CÓM'P'RA E

Nas lojas'
'TELEFUNKEN
)

Pelos

/

, I E...-'

Televisoro seu

,PHILIPS

a (Ores'.
..

SEMP

e 'branco:
MANCHESTER

•
I

de pagamentos
técnica permanente.) ,

NA' QUALIDÁDE
,
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