
Agrava-se
o Tribunal de Contas do Estado examinou provas e representou ao Governador pedindo

Intervenção no Município �'o Prefeito conseguiu novo financiamento e tentou salvar-se.
viada em 21-02-74 e 21)-03-75)
totalizava CrS 184.084,22 ,e o

Prefeito depositou CrS 204.000

originários do financiamento
CREFISUL.

Florianópolis (Urgente)
Em sessão ordinária realiza
da dia 6 do corrente, o Egré
gio Tribunal de Contas do
Estado, apreciando -Relatórío
do Grupo de Instrução que
inspecionou em 20 de outubro
último a Prefeitura de Canoí
nhas: e constatou que do fi
nanciamento DENASA haviam
sido contabilizados somente

Cr$ 420 mil cruzeiros, como

denunciara c Presidente da
Câmara, plenamente convenci
do da prática de atos de
corrupção na administração
municipal chefiada pelo Sr.
Alfredo Oliveira Garcindo,

.

representou ao Governador
do Estado sobre a urgente
necessidade de um Decreto
de intervenção no municipio,
para apurar-se, em toda ex

tensão, os fatos havidos.

Declaração alheia à verdade
Dia 20 de outubro último,

quando da presença do Gru

po de auditores do Tribunal,
o Prefeito entregou-lhes, uma
declaração, altamente teme
rária e alheia à verdade,
sustentando que não havia
recebido o total do financia
mento DENASA e nem a de-

. volução contratual, recebi
mentos que ele Prefeito pro
curaria fazer até 31 de outu
bro. A intenção do Prefeito
ficou transparente: pretendia
repor o dínheíro' e empreender
a tentativa de convencer o

Tribunal que somente agora,
em novembro de 75, chegara'
e dinheiro que ele havia re

cebido em 21-u2-74 e 20-03-75.

lovo Financiamento
Lançou-se o Prefeito, então,

à luta para conseguir novo

empréstimo. Viagens diurnas

a

e noturnas para Florianópolis
'.

Ourítíba e Porto Alegre. Su
postamente valendo-se de au

torização que a Câmara an

teriormente lhe dera para
levantar um empréstimo des
tinado à construção da Esta

ção Rodoviária, obteve-o com

a CREFISUL, de Porto Ale

gre, em totais e. condições
ainda desconhecidos mas que
estão .sendo objeto de averi

guações;
Dia 3 ou 4 de novembro,

ante-véspera da reunião do

Tribunal, chegava a Canoí

nhas, a um estabeleeímento
bancário, crédito de Cr$ ...
999500,00, em favor da Pre
feitura, produto total ou par-

. cíal da operação CREFISUL.
O crédito não chegou a. ser

contabilizado na Prefeitura e

foi movimentado pelo Prefeito

que transferiu Cr$ 400,000,00
para seu nome, na praça de
Curitiba. De Curitiba, para
«fazer de conta» que era o

saldo da operação DENASA

que estava chegando, trans
feriu Cr$ 204.000,00, para a

conta da Prefeitura no Bra
desco-Canoinhas.

De posse do comprovante
-,

bancário do depósito e do

«slip» de contabilidade da

Prefeitura, enviou-os ao Pre
sidente do Tribunal de Contas

para consumar a manobra.

Faltavam 5 minutos para o

inicio da sessão do Tribunal

, quando um portador entregou
. ao Presidente a importante
mensagem. O Sr. Garcindo

julgava-se salvo. Entendia que
o Tribunal não" representaria
ao 'Governador pedindo a

intervenção.

Ignorava o Sr. Prefeito que
já constava dos autos o do

cumento esclarecedor de toda
a operação, fornecido pela

NOVO (URSO DE BATATA SEMENTE
.

O AGIPLAN fará realizar em nossa cidade a partir

de segunda feira, até o próximo sábado, mais um Curso

,sobre Produção de Batata Semente, a ter lugar no Centro de

Treinamento, Produção e Multiplicação de Batata Semente

cEng. Agr.o Celso' Freitas de Souzô",. em nossa cidade, no

bairro Industrial do Campo da Agua Verde. Do aludido cur

so deverão participar agrônomos oriundos dos, estados do

Rio de Janeiro Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo,
Paran�, Santa 'éatarina e Rio Grande do Sul.

No enceramento, sábado próximo, deverão ccmpsrecer

o Secretário da Agricultura, dr. Victor Fontana c De,legado
do Ministério dr. Adalberto dos Santos.

situacão
�

Diretoria do Banco Denasa
do Investimentos SIA.

Friamente analizados os

documentos, confrontadas a

«DECLARAÇÃO» do sr. Gar
cindo e a resposta da Dire

toria do DENASA, o Tribunal
.

não se deixou iludir e,' POR
UNANIMIDADE, decidiu pedir
ao Governador o Decreto de

intervenção.

do

Despiu um para vestir outro
Na desesperada e vã ten

tativa de ainda ocultar, ou de

adiar, por mais algum tempo,
o desfecho do caso, o Prefeito,
impensadamente, inadvertida
mente, complicou-se, ainda

mais, pela falsidade da «DE
CLARAÇÃO» que ofereceu
ao Tribunal e pelo segundo
desvio, agora de recursos do
financiamento CREFISUL.

Despiu um santo para, no

PreFeito

Depositou ,a mais
Na' febre de repor para se

salvar, o Prefeito fez o de

pósito bancário de valor su

perior ao que havia sido
retirado do financiamento
DENASA. A importância des-,

seu entendimento, vestir ou

tro, que estava e continua
,
inteiramente' nú.

Intervenção
o Governador Antonio Car

los Konder Reis, que retornou

de Brasília quinta-feira, está
examinando o processo ori

ginário do Tríbunalde Contas

para adotar uma decisão na

próxima semana.
'

A «Intervenção» é figura
prevista nas constituições
federal e estadual. O Decreto

. do Governador deverá ser

enviado à Assembléia Legís
lativa para efeito de votação.

amanhã as

do
e
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festividades
novo Templo
Evangélica

Pastor Bartelmann, depois
Georg Weger, Egon' Marte
rer e agora Guenther Rue
ckert.

A pedra fundamental do
novo templo foi lançada no

dia 5 de novembro de 1972

e" hoje e amanhã, então, a

festiva inauguração.
A Comunidade Evangélica
contribuiu, em muito,· tam
bém no setor educacional e
é de lembrar-se, ainda. que
os seus alunos eram dístín-.

guidos na cidade pelo res

peito e reverência nos cum

primentos, todos tirando o

chapéu, muito em uso na

'época e logo. vinha a cos

tumeira expressão: «ele é
aluno do Pastor».

Os nossos melhores cum-'
,

primentos a Comunidade

Evangélica pelo evento.
Tragédia no Salto do Rio Canoinhas

No fim da tarde do domingo último a cidade foi

abalada com uma grande tragédia ocorrida no Salto do

Rio Canoínhas, na divisa. dos municípios de Major Vieira

e Papanduva, local aprazível e que atrai grande público
nos dias de verão. Naquele dia as famílias Julio Budant

Neto e João Rudey para lá se dirigiram com seus fami

liares, para um piquenique. Após. o almoço, pe!a� 1�,30,
Julinho e João, com as crianças Siomara e Maríleí, filhas

de Julio, estavam passeando num pequeno barco que

virou, no meio do rio, acima do salto, local de grande.

profundeza, perecendo todos afogados.

A notícia consternou toda a Cidade e os corpos

somente foram resgatados segunda feira e sepultados na

mesma tarde. O sepultamento, foi um dos maiores regis
trados em nossa cidade, dada a circunstância do ocorrido

e amizade das familias enlutadas em nosso meio.

Julio deixa víuva, dna. Zulma Teixeira Budant e

João a sra. Maria de Lourdes Budant Rudey. Nossos

pes��es às famílias dos saudosos. extintos.

. -

mauguraçao
da Comunidade

Hos�ital Sta. Cruz com novos recursos

Finalmente, hoje e amanhã,
toda Canoinhas, irmanada,
estará prestigiando as festi

vidades de inauguração do

novo Templo da Comunída-

de Evangélica Luterana de
Canoinhas.
A mesma faz parte da nossa'

história, aqui se instalando

pelos idos de 1916, com o

Por determinação do Go-
, vernador Antonio Carlos Kon
der Reis o Hospital Santa
Cruz de nossa Cidade deverá
ser beneficiado, com novos re

cursos no próximo ano. Em
fevereiro deverá receber um

auxílio, em dinheiro, na soma

.

de quarenta mil cruzeiros, Cr$
40.000,00 para ampliação e

já em maio deverá ser beneft-

ciado com um moderno apa
relho de raio X, importado da
Alemanha. A informação foi
prestada pelo- Secretário dr.
Hélio Ortyz, Secretário da

Saúde, ao sr. Benedito Th. de
Carvalho Netto, Presidente
do IRASe e por este trans

mitida ao Administrador do

Hospital, na. semana passada.

Prestigie com a sua audiência
a cc Rádio Canoinhas ))

Anuncie na ccRádio ,CaRoinhas)),
o melhor' veículo.

Ouça, Iodas as ,quartas, sextas
e domingos, às 12:30, a palavra

,de AROLDO CARVALHO.
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ORAÇAo AO DIVINO
EsplRITO SANTO

,

Espirito Santo. você que me

esclarece tudo; que ilumina todcs
011 caminhol para que eu atinja

..-II'-�o:o-.meu ideal; você que me d' o

dom divino de perdoar e eaque
cer o mal que me fazem; e, que
em todos os instantes de minha
vida estã comigo; eu quero, nelte
Curto diálogo, agradecer-lhe por
tudo e coofirmar mail uma vez

.que eu nunca quero me lIeparar
de você; por maior que seja a

ilusão material não será, o �inimo
da vontade que .into de um dia
catar com você e todo. o. meus

irmãol Da gl6ria perpétua.
Obrigado, mail uma v�z.

(A pesaoa deverã fazer esta
oração durante 3 dias seguidoa,
Bem fazer o pedido. Dentro de
3

.

(trêa� dias lIerã alcançada a

graça, por maiB difícil que' seja,
Publicat'aslim que receber a graça).

Publicada por ter recebido'
uma graea. W. B.

BHINQUEDOS
ENFEITES

Erlita
FOTOCÓPIÀS XÉJ\OX

, ADAuTtLIO MUNHOZ de
clara pare devidos/Ains que
extraviou sua ,Cr{derneta de

Poupança n�o..
," 71· 3. da Caixa

Econômica, ederal,

A sma fica �f'm efeito por
haver requerido 2,8 via. Is

.

Serviço instantineo e pe,rfeito/,,,,
,

, Instalação derníssima.
'J

PrC)�ure no elcritó,..r.io de Derby Carlos
Ulbm.nn, raça Lauro Müller, 251

HAS - Santa Catarina

Caderneta8xtra"iada

Orla. ' Zoé Walkyria Hativid
CirurgiA De '

c I c 0055 trS9/DBP
e oreá e crianças.
EspeclaUzaçlo em Odontopedíetrte,

Cltnice dent�ria
Leia! AI.ine! Divulgue!

a,

Prap tatuO M�er, '" - PODe,' 369 Correio d,o'�orte

Produtos Agrícolas tem

fixados

Federal
preços

pelo /

, .

mrmmos

Governo

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou aiai•. c:ôrel)

Serviço rápido e perfeito
'

Fpolis. - O secretário Victor
Fontana, da Agricultura é Abas
tecimento. recebeu telex do di
retor el.ecutivo da Comissão de.
Financiamento da Produção,
Paulo Roberto Vianna dando
ciência da assinatura, pelo pre
sidente Geisel, do decreto lei
fixa'ndo' os preços minimos psre
sete produtos sgrícoles, da
safra 75/76.
Com vistas 8 uma maior

divulgação dos preços mínimos
ora fjxados, serão realizadas
várias reuniões ntos regiões geo
econômicas do Estado, das quais
participarão representantes da
Secretaria da Agricultun, Banco
do Brasil, Comissão de Financia
mento da Produção, Cíbrezem,
Cooperativas. Sindicatos e da
Acaresc.

OS PREÇOS - Os preços ora

fixados pelo decreto presidencial.
são os seguintes:

Feijão branco,' corei e rajado:
sace de

!

60 quilos.' típo 3 Cr$-
126,60. Feijlo preto: saCa d«, 60
quilos. tipo 3 zoou I, 2 e 3

respectivamente Cr$ 123,00, Cr$
.

123,60 e Cr$ 118,80. Milho mole,
semi-maduro, mistursdo, 81'llfl.

relo, branco' e me ..clado, tipo 3,
nca de 60 quilos. zonas 1 e 2,
respectívamente Cr$ 48,00 e Cr$
45,00. Raíz de mandioca: tonels.
da .. zonas I, 2 E> 3, re"'pectiva_
mente. c-s 164,00. Cr$ 164,00
e Cr$ 152,00.

'

Soja: grão médio. amarelo,
verde, marron, Preta e mistfl,
tipo 3. saca de 60 quilos. ZODa8

1, 2 e 3, Cr$ 75,60. Cr$ 75,00 e

Cr$ 74,40. Sorgo: branco, al'lla

relo, vermelho, castanho, tipo
3, &8C& 60 quilos. zonas 1 e 2,
respectivamente .c. $ 48,00 e

Cr$ 45,00. Arroz em casca: tipo
2, classe longo. sac� de. 50 quilos,
rendímento de 40% inteiro p

28% quebrados, zonas I, 2 e 3
respectivamente Gr$ 73,50. Cr$
72,00 e Cr$ 69,00.

Para maiores esclereeimentos,
os agricultores interessados de.

verão dirigir-se à agência rio
Banco do Brasii mais 'próxima
ou 80 escrttôrto da Acaresc de

.

seu munícípío.

IMPRESSORA OURO VERDE

.

_Compre .

.

'

MasseyFerguso_''y
Os bancosdfV/ .

rasil estãoai_ndo.
LC-.Amaioremais completa linhademáquinas e implefuentos agrícolas do Brasil"

I'
1
/

Converse com o revendedorMassey Ferguson
de sua região. Ele lhe indicará o equipamento
rriais adequado para sua lavoura e amelhor forma
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 precisapara
amecanização.integral de sua lavoura.

Os revendedores Massey Ferguson estão
à sua disposição, com a assistência técnica de
mecânicos treinados nafábrica.e completo esto ,:

de peças genuínas para reposição. : .

.

"

E
c.
'"

;

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

Indústria «SCHADECK» Lida.
teua Caetano Costa, 1122 ,.... Fone 178' .... Caixa Postal, 263 canoinõas - SC

LTDA.

Instituto Brasileiro de

Desenvolvimento Florestal
Detegacla Estad �. de S. Catarina

O Delegado E tadual do IBDF
em Santa Cata Ins, torna pú
blico que o Ins ituto Brasileiro
de Desenvolvi ento Florestal,
Delegacia Estad al, receberá, de
acordo com o resente Edital,

\ até às 14.00 h ras do dia 2
(dolsD de dezem ro de 1975. à
Ruà do Princl e n.? 192. em

Jolnville, propos a para 8 venda
de material lenh· so proveniente
de desbastes flor stais de eproxl
madamenle 5.000 metros E'stére08

\ de material de Plnüs Elliottii,
em pé •. com cas' a, da Floresta
Nacional de 'Trê� Barras, neste

Estado. dos tal ões D.o· 65 @

68. plantios do anos de 1965
e 1966. respect 'vamente, que
serão abatidos e ratírados pela
firma vencedora, sem qualquer

. despesa para o I DF, no prazo
de 120 dias,

Os interessad dirigirão 88

propostas em

.en�IOPE'S
rubri

cados .no fecho contendo a

_expreesão - PRO OSTA PARA
COMPRA DE P HEIROS - e

.

serão abertos n presênça da
Comissão deaígn da e dos in
teressados. às 1 .00 horas do
dia 2 (dois) de dezembro de

1975. obrigando- e o ganhador
a recolher ao I DF. no ato de
declaração da roposta vence-

dora. 30% do alor total do
desbaste, decor idos 30 dias,
mais 30% e o restante (40%)
60 dias após, pe dendo odireito
da Concorrência caso não se

jam obedecidos li prazos esta'
belecidos neste dítal.

Eno.o lor.o Joaquim Fa o Uriarle lellD
Delegado stadual
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EIS

ct1
A PROVA DO

/

DENASA
BANCO DENASA
de investi m ento s.a

Brasilia� DF.� 04 de nov�mbro de

Senhor Presidente�

. Respondendo ao oftcio CM-38/75, dessa Presidência .{tem
por item, transmito a V. S.<, os dados e informações que colhi jun
to a n08sa filial de são Paulo, onde teve curso o contrato de fI
nanciamento nÇ 162/74, firmado OOTf1 a Prefeitura Municipal de cã
noinhas. -t O'·'

. -�.
d d'd -t �

&. ,Banco DENASA nao e ave or e qua&quer paroe&a a

Prefeitura MunicipaV de Canoinhas (SC) em virtude d6 oontrato

m�ncionado, inteiramente cumprido pelas duas partes;
2. Simj o Banco efetuou a.restituição prevista no Par�

grafo Segundo da Cláusula çu i nt:« do Co n tra t o ;
,

3. O Banco finanbi:ou à Prefeitura o saldo ltquido âe

Cr$549.613,90, paga em' 21';_02:::-75, ch equ e nÇ 03491�9 oontra o Ban-
00 Safra;

.

4. Em oumprimento ao Parágrafo Segundo da Cláusula
Quinta do Contr�to o Banoo restituiu ã Prefeitura� dia 20�03-75.

Cr$54.410,32, cheq�e n9 320472, contra o Ba�co Bandeirantes SA;
• 5. Encargo8 do Finanaiamento cobrados:

-
.

Comissão.de abertura de cr�dito - Cr$21.�64,78;
Juros e correção Mo�etária prefixada Cr$71.735,22;
�e8pa§a de Registro do Contrato - Cr$386,10;
Tai& de permanencia - Cr$1.109,68. Esses os �nic08

encargos oobrados.
.

6. O DENASA recebeu por interm�dio do B�SC, retenção
de �uota8 do rCM, Cr$699.289,30.

Os documentos solici�ados por V.S., diretamente ã fi
lial de são Paul� (c6pias �erográficas dos cheques) estão sen

do providenciados � serão enviados com a possivel br�vidad�.
"

'

1
r

8/>.

'osamente,

)
..... �NYOS/A
(��

..... -

�

CA.QJ..OS HURILD ELICIO 0C6 SANTOS

DIRL"'IOR ADJUN'ID

Ao
IlustY'{�simo Senhor
Vereador REINALDO CRESTANI
DD. Presidente da Camara Munic{paZ de
Canoinhas SC.

-

* Hoie teremos um sensa-

cional baile, da Comuni
cação, uma promoção do 3 o

Cientifico do CESC. Gente
boa, vamos colaborar. O som

é dos melhores, fitas,' jogos
de luzes... e tudo o mais. A
frente da promação o nosso

amigo ATHOS, parabéns pe
la iniciativa.

.

'* A pedida agora é recor

dar os tempos áureos do
«rock and roll», calças cigar
rettes, blusôes largos, saias

. rodadas ...
<

tudo isto reflete
uma época de contestação da
moda surgida nos anos 50.

Hoje 'este estilo está de

volta, ao som das guitar
ras quentes de Elvis Presley,
Renda Lee e Bill Haley, As
garotas tutti-trutti, a geração
coca-cola, que vibraram com

James Dean, reaparecem com

um clima' novo, mais. identi
ficado com' o passado. São
coisas desta .bola rotativa»,
daqui a algum tempo estarão
recordando a década de 70,

* Aconteceu com muito su-

cessa.,o Baile do Choo»,
'J� sábado passado na S.Bo.

* Assumindo com muito
charme seu meigo sorriso,

NILDA MARIA B-UDANT,
haje vive a poesia dos seus

15 anos •

.Â ela e seus papais MOA
CIR (BEATRIZ) RUDANT,
muitas felicidades.
* Dia 29 de novembro, te-,

mos um encontro marca

do no Clube Canoinhense co!"
as menininhas do 3.0 Normal
do Sagrado Coração, para

-

f

curtir UMA NOITE DE VE..

RÃO ao som dos Flingstones:

I

PAPO'S
* Dona Cegonha'mandou

um amável bilhetinho ao

casal MAURlclO_ e ROSI
NASCIMENTO, «um herdeire
à caminho..... felicidades!

* É um colírio para os

nossos olhos dar uma

chegada nas piscinas; Além
do sol, muitas menininhas
brilhando ,à sua beira.

* .Â lourissimo MALUDE
e PEDRINao sempre

acontecendo com muita ele"
gância nos programas da
city. -

'* E notado o sorriso do
menino da F-IOO < (LÉ

CO). O motivo é que sua

gringa VALÉRIA"" está de
volta e-

* Esperado com ansiedade
\

o aniversário muito pop
dia -27', dé_ROSE FISCHEf<..

* Com seus lindos olhos
azuis VIVIANE SCHU·

MACHER é sem dúvida des»
taque /

da nova safra de
brotinhos.

* Nas nossas praças, as

flores desabrochadas em

sua Plena beleza, encantam
visitantes de passagem por
nossa terra. Nada como sen»

tir a primooera num passeio.
"amos nós também dar o

devido valor' ti esta paisagem
que já se tornou cotidiana
ao» nossos olhos. Parabéns
ao nosso eficiente jardineiro
JOAO LIGEIRO!

.Ate 'a semana que vem.

0.1. 8. C. CH.
)-

CO NV 10 I

15-11-75

N"e; 1346
Ano XXIX

O diretório I.cadêmico ,Santa Gruz
de Canomhas, da Faculdade de Ci
ências Administrativa de Ganoinhas,
tem a satísfação de convidar Vossa
Senhoria para participar da Primeira
Semana Cultural de Oanoíahas, a

realizar-se de 17 a 22 de novembro.

A referida Semana terá lugar no

8allo Nóbre do Colégio Sagrado
Coração de J-esus, sito à . Rua Barão
do Rio Branco, 1182, nesta cidade,
com a seguinte programação: /

Dia 17/11 20.00 horaa
TEMA: O Direito Comercial Brasi
leiro e as �ecessidades Nacionais.

(Conferencista: Dr. Nilo João Mafra.)
Dia 18/11 20.00 hora.

Apresentando o 'Coral Canoinhense.

Di. 19/11 20.00 hora.
Apresentaqão de Recital e PO,esia a

cargo do Professor- Nelson A. steu
ro e Dr. Ivonnich Furlani.

,

Di. 20/11 20.00 hora.
TEI(A: O Direito do Trabalho no

Brasil. Conferencista:. Dr. José Bne
as César Athaná.io.

Dia 21/11 20.00 hora.
TEMA: O Relacionamento humano
como fator' de sucesso numa Ins

tituição. Conferencista: Professora
Leonor Lezan.

Dia 22/11 21.00 hora••
Abertura de Ex.posição de Arte.,·
com Trabalhos

.

de
.

Canoinhenses,
na. Dependências.

Do(umentos Extraviados
WALDEMAR OOLOMBO declara

para devidos fins, que extraviou
toda a documentação do Veículo
Ford Corcel, ano 74, placa DA-0440,
Carteira de Identidade, Carteira Na
cional de Habilitação, Título de
Eleitor, é Certidão de Casamento.

Os mesmos ficam sem eíelto. por
haver requerido 2.· via. Zx

Esclarecimentos
Dolorosamente, há pessoas que se mostram tão sensíveis �s !

lesões praticadas contra seu patrimônio particular, quanto Insensíveis,
absolutamente insensíveis, ante a corrupção envolvendo dínheíro pú
blico. Como se o que é da comunidade a ninguém pertencesse ...

É imprescindível que o homem do povo se capacite do fato
de que cada cruzeiro do orçamento público pertence a ele também, E
.deve ser defendido com unhas e dentes, com o mesmo vigor com que
cada um de nó. defende o que é seu, particularmente.

Aflnal, de que le compõe o orçamento público? Impostos,
como o predial e territorial que todos pagamos, taxas de serviços ou

Ilscallzaqão, quotas do ICM cobrado. pelo Estado e que retornam ao Imunicípio, por força da Constituição, para beneficiar todo o povo. Ou,
empréstimos e finan�amentos, obtídoe em nossos nomes, com os nossos

avais, para a, realização de benefícios que cubram a coletivldode.
\

.

E o ICM, a grande Ionte da receita municipal - Cr' 600.000,00
por mês! . como .se origina? Nasce do trabalho de cada um de nós.
Do elforço conjugado da comunidade. Do operário que trabalha e do

empresário que investe., Da criança e do jovem que estudam e dos

protessores. Do funcionário 'de escritório que emite a fatura e a du

plicata e do bancário que promove 11 cobrança. Do Juiz e do Promotor

que nos dão justtça e do Policial que nos dá segürsnçe. Da esposa e

mãe que nos alimenta e cuida dos nOSROS filhos. Do padre e do pastor
que nos orientam, espiritualmente. Do médico. e da. enfermeira. Do
advogado, do engenheiro, do comerciante, do farmacêutico. Do motorlsts
de taxi e da balconista. Todos sem qualquer exceção, funcionários,
lavradores, fazendeiros, comerciantes, ervatelros, operários, profissionais
liberais, constttuímoa a coletividade que produz e com a sua força de
trabalho gera a riqueza, a produção, 8S mercadorias, sobre as quais
incide o lCM cobrado pelo Estado e depoís parcialmente devolvido ao

.munícípío para ser aplicado em favor do povo, em escolas e professoras•.
em obras, em ruas e estradas, em serviços,públicos, em allsl.têncla à

_I!aúde e à infâdcia desvalida ou à-os indigentes.

O administrador do patrimônio público que desmerece a con

fiança popular e desvia das suas. nobres finalidades UM, DOIS ou

DUZENTOS MIL CRUZEIROS - não Importa quanto - lesou cada um

de nós, individualmente, porque lesou a coletividade.

Por Igual" quem, conscientemente, recebeu o que não tinha
dIrelto a receber, feriu o patrimônio do povo e .com ele está em débito.

Quem desviou verbas públicas de, suas finalidadés específicas,
atentou contra a lei e contra o interesse da comunidade. Porque a

:le!lão felta ao patrimônio público a todos atinge. Ao funclonárlQ qué
não recebe a sua remuneração e ao operário e à professora que não
veem leu minguado salário; ao fornecedor que vendeu à Prefeitura e

não consegue receber o 'que é seu, legitimamente. Ao lavrlUlor que
reclama um serviço e não eonsegue obtê-lo. Ao indigente que busca
um socorro' na Prefeitura e não o consegue, porque os cofres püblícos
estão vazios., Ao desportista que reclama o estádio e não o tem. Ao

jovem que exige o Ginásio Cobérto e vai envelhecendo sem vê-lo
concluído. Ao pobre homem do Interior que merese uma Estação Bo
dovIária e têm; na cidade, apenas um humílhente arremedo.

Todos, Indistintamente, sem qnalquer exceção. somos atingidos
pelo desiqullfbrio provocado pelos que não corresponderam à confiança
popular e erigiram a mentira como norma, o embuste como dogma e

a mistificação como regra. E abrem novos buracos para tapar os

buracos velhos. Contraem nOV08 empréstimos, apressadamente, ruino
samente, na tentativa vã de, com a reposição de outro dinheiro do
povo, Ilidir a síjusção anterior. ' I

Do ponto de vista penal, como no caso, é impossível ilidir-se a sítuação
ainda que a REPOSIÇÃO sela feita com recursos particulares. Quanto
mais com a reposição aparente, lançando-se mão de OUTRO dinheiro
pübííco, orígtnarío, de OUTRO empréstimo, o que equivale à caracteri

zação de outros fatos, diversos do primeiro e também C�pitUláveis. .

Enfim, o problema não é nosso, É da JUSTIÇA.
O n08SO ríever é ESCLARECER.

.
É o que estamos tentando fazer, no estrito cumprimento desse

dever, perante os conterrâneos e a terra natal.

Brasilla, novembro de 1975

AROLDO CARVALHO

AREN,ISTA
CONTRA

PEDE LUTA
A CORRUPÇAO

Curitiba, 27 - Ao reunir-se

com 8S ccmrssoes executivas

municipais das micro-regiões de

Paraneveí, Maringá, Umuarama
e Campo Mourão, O presidente
da Arena do Paraná Affonso

Camargo Neto, afirmou que
cna Aliança Renovadora Nacio
nal não há lugar para corruptos»,
• que' a canticorrupção de,ve ser

uma bandeira da Arena e não

apenas da oposição». Isto por-

que - observou - a Revolução
de março foi feita exatamente
com o objetivo de banir do
Pais os subvereíveís e os cor

ruptos, ce essa bandeira nós
temos que empunhá-la perma
nentemente lt.

Recomendou ainda aos mem
bros das executivas municipais
que, na eonvtvencía tenham
sempre em mente' 'que, nesta

Pais, <não se admite mais •

improbidade administrativa, a

desonestidade no trato das coi
sas publíces>. Disse, finalmente,
que a Arena deve ser a pri
meira a executar esse tipo de

ação fiscalizadora, cdesmistifi
cando assim a idéia de que' 88
denuncias 8ilo um privilégio do
partido oposicionista».

Caderneta Extraviada
PAULO CHEUCHUK declara para

devidos nns, que extraviou luá
Caderneta de Poupança n.· 1651-8
da Agência da Caixa Econômica de
Canoinhas.

A mesma fica Bem afeito por
haver requerido Z.a via. Ix
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ComarcaCartóri� do Cível, Comérció e Anexos da
.,' \

Titular: ZAIDEN EMILIANO SELEME
São convidados a comparecerem no Cart�rio acima, as pessoas aixo, a
fim de tratarem de assunto relacionado com precessc de i� ntário, ainda

em tramitaç�Ç) em Juizo. .A prese�fe. solicitaçã_o_�f8ita,. estando
,

"

_ ciente o' MM. JUIZ de Dlre�to da C�arca. .

,

Inventariante e herdeiros dos seguint s espólios:
Afonso 'Ribeiro de Lima

'FeliPe. ROd. rigues.
de.

7paUla
.

e.'
Mari� de Lourdes Corrêa Vieira

Alipio Rocha e Maria Gonçal- Josefa Vieira .' Miguel Cíchovskt
ves da Rocha FeUcio de Lima � Mat�us Taborda e Vuôàica Pie-
Amelia Maria Rocha dos Santos Geny Müller Fuck. chontroski Taborda
Ayrton Soares da Silveira Henrique Fürst .'), Maria de Lourdes Co�rêa, e
Alberto Fedelmann Heíns Hugo G. KIQst, of

.

Nestor Corrêa da Silva
Antonia Estauski Henrique Stoeberl / Miguel, IvantchukAlberto Kososki Irineo José de SO}l�a ',.'

Nicolau Zaionz
,

Amanda Schramm Erzin�er Inês Terezioha }íuthes França Ney Soares �achado
Adio Opchtnskí Idalina Carvalho do Prado' Nicolau Skori
Adão Novack

. Ináeío StemJ?i�hak Ozório de Souza Oliveira
Antonio Marcelino Cubas

1

-

Josepha Ni'ivíriadowski Feldeman Oswaldo Haensch
Avelino de Lima Josepha qonçalves Ribeiro Orlando Pereira Suitck
Alfredo Joio An'tonio Joaquinr..Barros Franco Osny Caetanc Pereira
Ana Maria da Conceição JuveniyMariano dos Santos -

Olívio FaDtin
Ana Drepalskí Chavarski Julia ;Rodrigl,1es -Schneíder Paulina Dominiski de Oliveira
Antonio do! Santos Lima JoãdMaria Rodrigues Perciliana Bueno de Castilho

, Anná Karvat Bethmann J�;i Kuroli " Paulina Pires Machado
Artur Tillchler ',tóão Gevieski Romão Kurceszkí
Adão Taraska /.Íosé Gonchoreck e Natália M. Severo Jientara /

Alzira Bruno Pinto
/

S. Gonchoreck
'

Sebastião Marques dos' Santos
Augusto C6rlos Padilha / JerônImo Miguel Felski Sofia Humenhuk Malinoski
Ayrton José Ide Barros

.

Justino Ferreira Terres Terezinha de Jesus Büge
Agenor Krauss Juvenal Tavares Teodoro Muzulon
Antonio Pracz Joio Ahubricht - Terezinha Boreck Paulitzki
Artur de Arrazio' Josefa Alves do Rosário Vitalina Rodrigues Bueno
Beatriz Wagner Ostrcws Joio Boreck e Tereza Mache- Waldemiro Schuítck
Carlos Baluta quevicz Boreck Zenaide Batista O. da SHveira
Carlos DoUa Lídia de Lima Zulmira Soares dos Santos
Cila Lorena

.
Peters' ou Cila Leonel Massaoeiro de Lima

Nascimento Peter! � Luiz Voidela
Cândida Novscovsk Kubiack Leonerde. Ribeiro

DDemétl�io Rudey I .

Max Wurzer

O" (O'mpre agoraorva mo Pedro lHe Sampaio" Miguel Dobrochínskí e Hafia
.

.

Ernesto Pinto d Silva Dobrochinhkí .

ES.tanislau Naid 'ck Maria Rosa Pacheco Guimarães
seuEstanislava' K

.

iack Maria Rosa Iachttzkí .

Eugênio Web r Matias Lino de Limà.

(Estaceana
v
gusta dos Santos Maria Radol BR NQUEDO

Eduardo VI , ga
\ Maria da Maia. Costa

Estanislau ". oroieskí Maria Rosa dos Sentos
.

','Ernesto elzner Maria Rosa Perrellí
.

!fIancisco .Teles· Maria da Luz de Souza
F"raneisco de

Olivei,ra
Santos Maria Cavalheiro

G,Onçalves 'NFranéisco Kasprzak Miguel Latchuky

Em��? �� �d�'Pcê�i� !�có. .. [ :P,AS, de qualquer documen o, -Jornais
.,

u,
I
L b

livros, no C A R T Ó R I O O O R E G 1ST R O
a

�==::�==::N ·l
: �

I Com.issária, lu·z. 'XV I a
� �

Ic::;::.Ramos, e aluga: I RD ;BLIR
i Terrenos I Rua Vidal Ramos, 906

� 3
:: pa fmalidadàs. : Fone 18'5

.

. . (i CanoinbasI Casas de Ia. mistas e de. madeira., I
I .�

� Casas comer ais, restaurantes, �

i bares, ch' rrascarias, lanchonetes, etc. i
: Carros de asseio. utilitários, tratores, I
®'; (ii

I caminhões, motocicletas, etc. :
I 'I
i Na L UI Z

I

X v. i
I vaca faz sempre o melhor' negócio Ij
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meses. 'lt�stações' suaves,
local aprazível, a poucos
metros?do asfalto. 2x
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�'d� Informações na Fir
ma A•. Scultetus, R�a Ma
j. Vieira, 1352 - fone 339'

;;====lmJlressões coibidas pelo camiD�o •••==="'===-

Equívocos
Enéas Af.f)aná;;!io

Tenho por quantos escrevem o maior respeito, em

especial quando se trata de escritor nacionalmente consagrado,
como é o caso de PAULO DANTAS. Mas, quando se cogita
de ensaio, entendo que a fidelidade histórica é indispensável,
ou, como. dizia mestre VERtSSIMO só l se

deve escrever sobre
aquilo que se conhece. Dai porque não/me furto a alguns
comentários sobre equívocos do livro cPresença de Lobato»,
de PAULO DANTAS.

'I

Logo de início dá a éntender que Lobito nasceu Da

chamada «Chácara do Visconde», fato muito repetido mas

que não tem fundamento. O escritor, na verdade, nasceu no

centro da cidade, numa velha casa onde funcionaram' por
muitos anos a Prefeitura e um museu, hoje demolida. Arre

pendidos -do erro, os demolidores tudo vêm fazendo para
incutir que Lobato nasceu na famosa Chácara. (pág. 9).

\.

A página 23, Paulo afirma. que o pai de Lobato' era
advogado e se chamava José Bento Montlüro Lobato. Nem
uma, nem outra. O pai do escritor era fazendeiro, nunca foi
advogado, era mesmo homem de poucas letras. E tinha o

nome de José, Bento Marcondes Lobato. E não Monteiro, que
Lobato herdou da mãe.

. Todo o trecho constante às, páginas 30 e 31, que
inicia em: ,cEu Daquela época trabalhava 'como escrivão de

sub-delegacía no posto poltcíal do Braz», até: cNa" bíquínha do
terreiro lavávamos o rosto e as vasilhas do café - e nessa
labuta Ricardo perdeu certa manhã o valioso brilhente de seu

aneb, são palavras de Godofredo Rangel, em carta a Lobato,
e não deste último, como ele próprio depõe. (c A Barca de

Gleyre», vol. I, págs. 22/23). Ademais, Lobato era neto de

Visconde; se não era cfilho-de-papaÍ», era neto de «vovô

rico», não precísendo absolutamente trabalhar, como. estudante.

Depcís de casado com D. Purezinhe, o futuro autor
dos Urupês' foi residir em Areias, onde era Promotor, e' não
à Rua Santo Amaro, conforme diz o, bom Paulo (pág. 39).

Por fim, é de notar-se. que o livro de Henry Ford

que foi traduzido por Lobato chamava-se «Minha vida e minha
obras e não «Minha vida e minha luta», como quer o _:ensaista.
Esse era, aliás, o título norte-araertcano: cMy hfe and Work»

(pág. 49).
Mudemos de autor, mas não-de assunto. A cPt'quena

Enciclopédia <;ie Moral e Civismo», organizada pelo Pe, Fer

II nando Bastos de Avila, informa que 8 localidade de Lobato,
� na Bahia, onde surgtu o primeiro poço de petróleo no -Brasil,
tem esse nome em homenagem a MQnteiro Lobato.· Equivoco,
Isso ocorreu por mera coincidência, pois que esse arrabalde
de Salvador tinha tal nome muito antes da luta do escritor

! peullsta em prol do petróleo.
',' I

,

" Para concluir, JOEL SILVEIRA. Numa reportagem in-
titulada «Os doze trabalhos de Hércules», publicada na revista

I Manchete, n.? 1127 (novembro de 1.973, pág. 125), o escritor
acima rdJ!rido dá ·como sendo correspondente de Lobato, na

cBarca de, Gleyre», Alberto Rangel. Na verdade, é grav� erro

de informação, eisrque o eorrespondeote de Lobato era José
Gndofredo de· Mour, Rangel, juiz' e professor, notável autor
de cVida Ociosa», «Falange Glorios8», cOs Bem Crssados»,
dóis livros de' magnificos contos, dois livros infantis e ainda
uma Gramática. 'Godofredo Rangel era mineiro e não tem o

màis re�oto parente!!co, nem sanguíneo, n.em literário; com o·

autor de «Inferno' Verde». '. _

Libelo encerrado, aguardemos 8 defesa. Com o tempo
dividido entre os trêll, na forma da lei.

t
;

Co.nvite -Mi'sS8
Familiares de

SIBILA K. LOZOVEY
,

convidam parentes e amigos para a missa de 2,° ano

de seu falecimento que mandam celebrar no próximo dia
2 de dezembro; às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Por ma�s este ato de fé, agradecem.
.

• No Departamento de Veículos usados
de Merhy Seleme & Cia. Ltda.

você encontrará revisactos·, para pronta entrega:
"MARCA

Dodge 1.800 GL
Ford F-IOO camioneta

Volkswagen 1.300

Chevrolet Veraneio

Dodge Gran Coupê

..

ANO
1973
1967
1968
1969
1973

MERHY SELEME & elA. LIDA .

Rua Paula Pereira. 735 CANOINHAS - SC
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BANCO
'. \

Selecão
. �

1. o BANCO DO BRA L,__S. A. faz saber

que, de 24.11.75 a 28.11.75, estarão ãõ'-�t.as em sua

Agência' desta cidade na rua Vidal Rar:Dos o 810
de segunda a sexta-feira; das 13,00 as 15,45� :
as inscrições para .. seleção acima, a realizar-se na

cidade de MAFRA - Santa Catarina, em data, horá
rio e local que serão oportunamente anunciados.

\

2. A inscrição deverá ser solicitada pessoal-
mente pelo candidato (vedada, a participação de

íntermedtárro) e será deferida. àquele que, munido
de documento de Identidade" satisfaça as

seguintes exigências:
a) tenha, à data do término das inscrições,

idade minima de 18 anos completos e

máxima de 25 aDOS incompletos;
b) pegue a taxa de íncrrçâo : de Cr$ 50,eO

(cinquenta cruzeiros);
c) apresente:

I) (se do Sf'XO masculíao) - certificado
de alístemento militar, ou de reservis

ta, ou de dispensá de inco,rporação, ou
de isenção do serviço militar, ou, ainda,
càrteira de identidade do MiDistério do

Exércitb, ou do Ministério da Marinha
ou do Ministério da Áeronáutica.
Quando se tratar eje.Militar incorpo
rado, oficio 40 comandante permitindo
a ínscrfção;

II) certíftcado ou.! istórico escolar (com
, firma reéonhecldft) .de con

clusão do ,A5rimeiro ciclo: curso ginasial
ou equiy'lente, t'xpe�jdo por estebe

lec.ÍJn�e.
rto de ensino oficiar ou reco

nhecí o, ou documento) que comprove
Dh,' de escolaridade mais alto;

\

III) R ova de naturalização, se, não for
rastleíro nato;

me termo de compromisso, .em que
aceita designação para servir em qualquer
parte do território nacional, em rjorDada
de trabalho de 6 (seis) horas, prorrogâvels
sempre que o volume de servíço assim o

DO /'BRASIL
EDITA'L
de

\ '-

A ux i l.i a r

-S. À.
"

de Escrita
exigir;

,'e) entregue doilll retratos recentes, Iguais.
'

de tamanho 3x4, tirados de frente.

3. A seleção constará das

Psicológica,
Português,
Matemática

, atilografla
4. As p�V.&B .9e'� Português e,Matemática

serão do tipo obWivo. Obrigatório o uso de tinta

de cor azul

em"''b:seta-tinte.iro
ou elferográfica e

lapis preto D,�-"2.
?

5. I( prova de atilografia será feita -em

má�u!nas fornecidas pelo '�co.
'

<, ,

.

6. Para cada prova ha�áapenas
uma cha-

"
mada. Somente lIerá permitido ,ingre�so no prédio
onde se realizarão a. proves do 'andldato que se

apresentar com antecedêncts mini� de TRINTA

MINUTOS da hora marcada para inici�os exames. ,

Sob nenhum pretexto admitir-se-é

a. parti�'pação
do

.cendtdato que, embora tendo Ingressedo D prédio'
dentro do horário �!ltabelecido, deixe, por q quer

. motivo, de estar presente Da sala respectiva ates

do sinal pera distribuição fia prova.

7. O psrttcípante que faltar a qualquer das

provas fiearé impedido de prosseguir DO concurso,

8 ... Será selecionado aquele que:

a) satisfazer à. exigências da prova Pslcol6gica;
b) obtiver a Dota minima de 60 (sesseDta)

nas proves de Português e Matemática e

de 40 (quarenta) Da de Datilografia.
9. Atendidas essas condições, e a fim de

estabelecer 88 prioridades para possiveI aproveita
mento, o Banco relaclonará os selecíonedoa em

ordem deerescente do totar de pontos obtidos.

10. O julgemento da's proves ter'. car'ter
irrecorrlvel.

11. O Banco reserva-se o direito de aproveitar,
ou não, os selectonados, observado o prazo de 12 meses.

12. A posse dos 'selecioDados ficará na depen-

dência de aprovação em exames de saúde feito por
médico do Banco ti, or ele credenctadc.:

13. Cumprida. as form
.

ades de nomeação
e localização, serão empossados D cargo inicial da
carreira de Aux:iliar de Escrita ref. 050, com veneí

. mentos measeís de. Cr$ 2.244,00 (doi. mil, duzentos

e quarenta e quatro cruzeiros). Antes de decorrido

o prazo de um ano, contado a partir
.

da data da
.

poase, ficam impedidos de:

a) pleitear trensferêneie, resguardsndo-se o

Banco a seu critério Q direito de removê-los;

b) participar de seleção jnterna para a car

reira de Escriturário.

14. A iDscrição do eandídato importará em

anuência impl1cita a futura destgneção (se selecto

Dado e nomeado) para servir em qualquer. depen
dência do Banco, bem como a possibilidade de ser

transferido para outro local, em
.

qualquer tempo"
durante a vigência do contrato de trabalho.

15: Nenhum candídato poderá íascrever-se ou

prestar provas em agêDcia administrada por seu

cônjuge ou parente até o segundo grau, aiDda que
o administrador em causa Dão venha a participar
dos trabalhos de certame. Igualmente não será
localizado em agência a cujo' quadro pertença

�ualquer !u.?cionário parente seu, até o segundo
, g au ou conJuge.

'

1&. Q presente certame visa • aelecioDar

pessoa"'- para cumprimento das vagas porventura

exi!ltent�, nas seguintes agências: . CANOINHAS,
MAFRA � ITAIÚPOLIS. Entretanto o Banco se

reserva o d' eito de localizar os selecionados em

uma de suas dependências em qualquer parte do
territ6rio naclo aI.

17. I_Dscr�t, IcoDstderar�se-á o carid�dato c,ieDte
dali condíções eshpulada8 no presente edital.

\
CanoiDhas GSC), 05 de novembro de 1975

BANCO DO BRASIL S. A. - CanoiDba. (SC)

FERNANDO ROCHA - Gerente

ALFREDO GUILHERME KNüPPEL Subgerente

/

No Departamento' de Veículos.Usados
de liguei Procopiak Comércio de
Veículos' Ltda., você encontrará'

para . pronta entrega:

Mlnlsférlo da Previdência e Asslsfêncla Socl.1

Fundo de Asslsfêncla ao Trabalhador Rural
�

.. \

Dlreforla Regional em Santa Catarina

A V ISO A-OS c O N T R I B U I � IT E S
1) Face' à Portaria MPAS

283, de 03.10.75, as contribuições
em atraso do FUNRURAL po

I derão ser pagas perceladsmente.
)

2) Seré relevada a multa

daR contrfbuíções em atraso, até
,

o mês de setembro 75, se forem
recolhidas até 31 de dezembro
de 1975.

3) Os contrtbulntes do FUN-

PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS lTDA.

Marca

Opala couPI luxo
.

Rural 4x2

Pick-up Cheorolet

Opala 4 portas
Opala luxo couPI
Ford F,,350
,Pick-u,p Willys,

Ano
1972
1965
1967
1973
1974
1973
1965

:-:- Santa Catuina

RURAL poderão requerer o

Certificado de DomicilioBandrio

(CDS) dl" que se trata a Portaria
nO. MPAS 17 de 06,08.74.

Teve lugar. sábado passado, o enlace matrlmoniel dos

[ovens, João Sacweh e Maria José. Davet, ela filha dileta da
exma. viuva sra. Ana �esias B!ey Davet e do saudoso cidadão
Luiz Davet. ,

- Com a srta. Dalila Kruger, filha do falecido ReiDaldo
Kruger e da exma. sra. Luiza Kruger, consorciou-se o estimado
moço Romão Kava.

,.

'

Nossos parabens.
(Cor;e;o do Norte, 05 de junho de 1941' - nlÍmero 2)

CloncessioDário 8eDeral Motor. do. Brasil S. I•.

Rua Major Vieira, 289

\

4) Maiores esclarecimentos

'juntos &OS' Representantes Lo
cais do FUNRURAL ou na

Divisão de Fiacalização da Ar
recadacão, sito à rua: Jeroolmo

Coelho, 14, Ed. CEISA - 9°.

,andar, em Flortenôpolís.

. Flortenôpolís, novembro de
1975. '

ABRAHÃO SALUM NETTO

I '

Divisão de Fiscalização da Ar

recadação - Diretor

Material 'escolar e de

escritório você encon

tra na loja da

Im.pressora Ouro Verde

Canoinhas de ontem

Praia de

Enseada
Vende-se umlote em Enseada,

DO melhor ponto da praia. es
quina, a 50 m. do mar, próprio
para edificação comercial ou

residencial. Cr$ 26.000,00 Infor

mações nesta Redação. Ix

AVIA0o «CANOINHAS »

, ,Foram dias de palpitações cívicas equeles que precederam
a declaração de guerra do Brasil contra o Governo Alemão. Fo

guetes, orações veementes, cheias do maio são patriotismo, Duma

demonstração de que o povo de Canoinhas, especíelmente, indús
tria e comércio, sentia e experimentava o prazer de concorrer

com o seu auxilio monetárto para a8, orgaDizações militares.

Movimentam-se as exma8. asuhorea e fundam a seccão
da Cruz Vermelha.

Tanto sacrifició! Tanto trabalho!

Eis que surge a idéia de oferecer ao Governo, a exemplo'
de outros Municípios, um aviA0 que batisado fosse CGm o nome

de nesse terra: CANOINHAS. Foi um relâmpago! Em duas horas
milhares de cruzeiros foram subscritos' e entregues e quem de
direito.

Dr. José do Patrocinio Gallotti, Dr. Benoní Lsurlndo Ri
bas, o falecido prefeito AUnor Vieira Côrte e o Industrtal Miguel
Procopiak, foram os pioneiros dessa campanha que empolgou a todos.

Corre o tempo! A guerra há dois anos que t,ermiDou •

Centenas de aviões doados pela mesma forma como foi o nosso,
alçaram vôo pelos céus azulados do Brasil.

Mes ... o DOSSO? Onde ficou? Onde está?

Dolorosa lnterrogeção,

�NASCIMENTO
Está em festa 'o lar do sr. Carlos Nunes Pires, digno ge

rente do Banco do Comércio, e de sua exma. esposa, pelo nasci
mento de sua filhinha que recebeu o nome de Terezínhs Maria .

.
Pacabens.

'

CASAMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DORREIO 00 NORTE

Aniversariàntes da
DIA 15 .. as 5ras.:' Marta

ssp. do sr, Altredo T,app 'e
Janâira esp. do sr. Vivaldo
Todt; o Sr. Aloisio Partala.

DIA' 16 .. o sr. Valétio Silva;I

a srta. Wilma Ziemann. '

DIA. 17 - as srtas: Maria
e Solange\ Fried,ich (gêmeas).

SOMOS IMPORT INTES:
Nó. alunos das 4.88 série. prlmériat!, planejamos com a

Irmã Diretora Cal;JDen Welter e as professora", um CURSO DE
ADAPTAÇAO E CULTURA. Foi uma ,ambientaçio para o regi-
me de ginéslo e maior conhecimento.' ,

-

.

'

Sugerimos os assuntos e escolhemos pessoas Importantes
para nos darem es palestres. Fomos muito bem aceitos e mos
traram satis'fação em nos atenderem.

, O programa constou do 'seguinte:
1.. Dia: 10/11 - Dona Fláride Btttencourts «A importância do

estudo e da frequência ,às eulass.
- Irmã Tereza Favaretto: �P8icologia e desenvolvi-

mento do adolescentee.
"

,

- Irmã Ida Warken: «Vivêpcia cristã da criança e

do adolescentes:
'

/
'

2.° Dia: n/,H - .Sr. Vigário Frei Vitalino Turcato: «Participação
/ '

na comunidade: lar, escola e Igreja:'.
"

I

_" Sr. Juiz José Geraldo Batista: «O problema do
menor e seus vícíos>.

_ Sr. Odel Freitas: ,«A Impertâncía. d. educação
tisica e e"'porte».

3.° Dia: 12/11 _ Sr. Promotor En@as Athanãzio: «A observância das
/
'/" léis na' sccíedade: lar, escola, Igreja».

- Don& Cecy All�ge: «A Importâncía da boa'
alimentação ., do descénse na infância e ado-
lescência�.

.

"
'

'

Done Maria de Lourdes �remer: «A art,e e seu

valor: teatro, canto, dança, desenho:'. �

O curso. realizou-�e ,bOS dias lO, II e 12 de novembro no
Salão Nobre do C�iégio Sagrado Coração de Jesus, nesta cidade.
Ficamos gratos .com todes 88 pessoas' que colaboraram conosco'

, para a reaHzação deste 'curso esperado dp.sde o 'mês de agosto.
A todos, o nosso muito obrigadol Continuem a nos apcíer que
seremos ,pessoas> de valor amanhã: '

E depois, vejam se não somos importantes•••

� Equipe I Organizadora: Carlos Fogaça
� José Athanézio Neto Marilis& Fu�k

Ecio,,>Soares Andreia' Mallon

I Rejane Werka Cristiane'Allage
Ros,Bana Ribeiro" ' "Rose Mui Hollen
m-'Vaoa Bittencourt Eliete- Carvalho

I
I,

Equipe CoJaboradon: Os demais alunos das 4.83, séries
primárias, ,e: seus respectivos professores.

. cj c:riançl é um adulto em miniatBra, saiba talorizj-Ia-

I
I

'

, '�

Cors
'

de 'orma�ão P
. <;> depa amento oe Relaçõ Jndustriais da Rigesa,
Celulose, Papel P. Embalagens da,' por intermédio do
seu Setor de Trein

�ento,
e ará selecionando menores

com idade de, 14 a ,1 anos ue completaram' () Curso Gi
nasial ou estejam com et ndo neste final de ano.

Como

\

interesse,
uma en-

Os candidatos
durante o ano de 19
Cursos:'

ELETRICI

'onádos irão a' Joinville - se,
um dos- seguintes

,TORNEIO

MECÂ reo

MECÂNICO
,

AJUSTADOR

Se você ,realmente

compareça na Rigesa ra

trevista com o Sr. Sãlvio

Os interessados deverão inscrever-se até dia
26.11,15.1 ,Basta trazer uma fotografia 3x4.

AGRADECIMENTO
Familiares de

Margareth Re'inert
ainda consternados com o seu falecimento, agradecem a

"
'

Dra. Tercinha, Pastor Guenther Rueckert, ao HosRital
Santa Cruz e a todos que os 'confortaram no doloroso
transe que passaram.

Canoinhas, novembro de 1975

Semana.
DIA .18 • os srs.: Walm"r

Furtado, Luiz José Borges;
residente em Maior Vieira e
Esmeraldino Maia, de AlmeiJl,
da, resido em Papanduua; ti
srta.slrma Roesler; o jovem
Clércio Tremei.

DIA. 19 ., o jovem Mário
Eloy Sidorak.
.' DIA 20 .. a sra. Tecz(J esp.
do sr. Vieganâo Prt4st;, as
srtes.> Zild« Mlilbauer e Deisv
Maria Burgardt.

'

DIA 27 - a sra. Esther esp.
do sr. Orlando Olsen, o jo
vem Argos R.udolf.

Aos' aniuersaríantes,
nossos votos de felicidades.

SOCIAL
Em Itararé, Estado de São

Paulo, com a inteligente Ester
Jesus . Costa,

,

prendada filha
da Sra. Vv". Laurinda Rodri-:
gues Costa, acaba de contrair
núpcias, sábado último, (8-11-
(5) o jovem canoinhense Luiz
Odenir Lourenço Gomes, filho

r

do casal STa, lzolina Vieira,
(Iomes e Sr. Sebastião Lou
renço Gomes.
Ao feliz casal, que ora

inicia sua nova jornada na

quela cidade paulista, nossos
sinceros parabéns e ootos que
Deus lhes' conceda mil ventuus.

,

Registr,o Civil ... EDilAIS
Nereida Cherem' carte, Ofieial do
legiatro firil do Munieipio de Canoi
aba.. Eatado de Santa Catarina,
faz �ber que pretendem 881181':

"'Nivaldo Hore.ki Filho» com «Ze
nita Ferra. de Melo», brasileiros,
solteiros,.' domi iliados e residentes
nesta cidade; e e industrial, nascido,
em Canoiohas os 16 de fevereiro
de 195(. filho e Nivaldo Moreski,
falecido, e de Qndina Damaso da
Silveira Mores 'ela do lar, nascida
em Serra do cindo nl município
aos 02 de sete bro de 1958, filha
de Otacilio Cus ódio de Melo e de
Laudellna Ferra de Lima.

'

«Dorival Domi goa SeardaeUi» com
..Ko.ine Maria .

nievaki», brasilei
ros. solteiro li; el Economista, nas- '

eído em Videira- C aos 27 de janeiro
de 1946, domicili do e residente em

Curitiba-Pr, filh de Albino 8car-
. duelli e de Ilda (lomes Scar�uelli;
ela do lar, DUC da em Canoinhas
aos 04 de outub de 1955, dom. e

res. nesta cidade. ilha de Ooélio Wls-,
nievski e Zaoy ,oeder Wisnlevski.

, «Iváld. Grol!l.k��f» com «Eva Dran-'
ka», brasileiros,

SÜIteirOB, dom,iclliados e residentes neste distrito; ele
operário, nascido em Canoinnas aos
27 de julho de 19r,3, filho de Alfredo
Grosskopf 'e de UElza Grossl Gros
skopf; ela do 1111". nascida em Ca
noinhas aos 18 de junho de 19S6,
filha .de Dl!nlel

f'
ranka e de Maria

Wardei:J.sk1 Dran a.
'

«Walmo; Bola'- f>. eom «Enedina de
Souza», b!,asileilf,os. solteiros, domi
ciliados e resi,entes nesta cidade;
elé mareeneiro,'1 nascido em Canol
obas a08 13 delagj)sto de 1949. filho
de Artur Bolaq'� é de Olivia Bola uf
falecida; ela do lar, nascida em

, Csnoinhils, aosll.o, de dezembrO de
1957, filha fie, i{Aotonio de Souza e
de Erica Wün,ch.

'

«Nivio Gra(»!eo� «lIse Todt», bra
slleir9s, 8olteiros, domiciliados e

residentes ne�ta cidade;, ele moto
rista, nascido

r
distrito de J

a,
rllguá

do Sul-Se aos 17 de julbo cJe 1954,
filho de Anto io Graf e de Maria '

Oechsler Grat;lêla comerciária, nas
cidb em Canoil)hlls aos 16 de junho
de :957, filha �e Eduardo Todt e de
Elfrida Viei�a [Odt.

'

«Enivaldo Pi,to de A.meida» com
:

«bolina de S01pa Costa,., brasileiros, '

soÍteiros, domfciliad08 e residentes
nesta cidade; gele operário. nascido
em Porto UniJo aos 22 de janeiro

,

de 1954,

filhO�ffde
Ildefonso Plot,o de,

Almeida e de Regina Pereira Pires; ,

ela do lar, n sclda em Santa Cecilia
.

se aos 22 d outubro de 1959, filha
de José Mari da Costa e de Cap·
tulioa Virgini de'Souza Costa.

B. para que ��gue
ao conheclm�nto

de terceiros, mandei publicar os

presentes Edi

�s.Canoinhas, 12 e novembro de 1975
Nerei a c. Carte

Oficial do ,.Registro Civil

15-11-1975
/

Triste ucontecimento
'enluta Canoinhas ... ,

famílias Hudey e Budant

'perda de

,queridos ...
se solidariza ...

choram seusa

entes

comunidade
.

'A noticia chegou domingo à tardinha, jé' quase noite. A

principio os comentários eram contradítôrtcos, mas logo toda a

comunidade se íntéíreva dos fdos e todos que podiam acorreram
às residências das famílias e ao local da, ocorrência, para 8jud@f

- no 'que fosse necessârio.

Júlio Budant Neto, suas duas filhas Siomara e Marilei e

João Rudey, haviam sido tragados pelas águas no Salto do rio
�anoinhgs" onde a força das águas roubou SU8!t vidas, vencendo
a força. 8 -resistêDC,!ia e 'a luta heróica que travaram até o fim
para poder SE! salvarem todq .., ou como ocorreu: pera morrerem

unidos, num gesto 'd" amor e 'solidariedade hum8na.
,

,

Salvou-se, graças ao ato heróico de João Rudey, seu

sobrtnho que' fora trazido até a barranca do rio, onde João: o

deixou 8 salvo, retornando para ajudar seu, cunhado Júlio a

socorrer suas' filhas, mas a f&talidad� impediu que, pudessem
dominar a força das águas e quem ube talvez.> o -censaço que
8 estas alturas já lhes devia ter minado as forças.

, Assim; o passeio de bote transformou-se nume trágédia
que veio enlutar teda uma cidade, não só pela ocorrência dolo
rosa, ,mas muito mais porque as vitimas eram da estima de todos.

Canoinha8 chorou por seus fllhos..... '

O povo acompanhou o féretró daqueles pais � daquelas,
queridas crísnças, com a tristeza que invadia seus corações ....

Todos oraram à Deus, e em cada olhar,' em cada rosto,
/

podia-se sentir o pesar pela perd'a .daquelee que nos .deíxsvam ...

Mas acím da dor, maior, que e sofrtmento, mais, forte
que o desalento, ali estava a fé, a confiança e ,a esperança da
vida eterna n'8 luz da face do SE.NHOR.

' ,

,--_.----------------------,

a�ra�ecilDentn
As famílías BlIDANT e RUDEY, ainda .pro

fundamente consterriadas com o trágico falecimento
de seus .entes queridos, \ Julio Budant Neto, Sio
mara Budant, �ari1ei Budant e João Rudey,
agradecem a dedicação de todos durante a ocorrên

cia; aos dirigentes e funcionários dei Hospital Santa
Cruz, as firmas 'e particulares locais e ,de cidades
vizinhas� a Policia Estadual, aos médicos e aos Pa
dres' e as Irmãs pelas pàlavras d,e conforto, enfim,

I a todos a su�
1 eterna gratidão.

Convite para Mis'sa de' sétimo dia
Na oportunidade, convidam todos para participa

re� da Missa de 7.9 dia, pelas almas de seus sau

dosos extintos, que será celebrada hoje, 'oia 1"5, às

19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

'Por mats' este ato de fé
-

e
-

amizade, agradecem.
'I--_ �

A D�reção e funcionários do

Posto São- Pedro
comunicam com profundo, pesar o trágico desapa

recimento de seu diretor

JOAb RUDEY
e de seu (unhado \

Julio BlIdant e sobrinh.as'
ocorrido dia 9 último, no Salto do �Rio Canoinhas"
agradecendo, as manifestações de pesar recebidas.
Outrossim, conNidam seus clientes e amigos para
a Missa de 7.0 Dia, que farão celebrar hoje às 19

I

boras, na Igreja,Matriz Cristo R_ei.
Canoinhas; 15 de novembro de 1975,
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REGIST·RO ·e I V I L
Sebastiilo Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficis! do Registro
Civil dó município de Major
Vieira, Comarca de Canoinhas.
E_8tado de Santa Catarioa.

Faz saber que pretendem casar I
-, ,

JOSÉ ORLANDO CARLOS
DE MARIA e ,MARGARETH
BINDER. Ele, natural deste Es
tado, nascido em Palmitos, Pa-
pánduve, no di

.

e março
1953, Trab ador Agrícola, sol

teiro, �DÍfci!iade e relidente neste

muni.9íPio, filho de Augusta Car-
Jos de Mari... .

.

EIÍI.· natural deste Eltado. nas

cida em Valões, deste Estado,
no dia 05 de junho de 1959, do

m(istic6, solteira, domiciliada nes

te município, filha de Raul Binder
e de Natália Biadee,

Major Vieira, 06/11/1975.
VALOEMIRO OSTROVSKI e

MARIA DE DEUS BUENO.
Ele, natural deste .Estado, oa.a-

'cido neste município, no. dia 06
de outubro de 1940, lavrador.
solteiro. domiciliado e residente
neste município. filho de Tom�s
08trovski, fal. e de Rosa Karvat.

Ela. oatural deste Eltado. nas-

NATALlO RIBEIRO DA
SILVA e MARIA ROSA COR
RÊA.. Ele, oatural deste E,tado,
Dascido em Serra do Lucinda. d

município, no dia 26 de deze#o
de 1954, 18v�ador. 10Iteir��,D_Ji
ciliado e residente Deste)IIunicípio,
filho de Pedro Ribejro da Silva,
f.lecido e

de;.;.e
iria Alves de

Lima, falecida.

Ela, oatural este Estado. Das

cida em Ta anduá. d/ município.
no dia 1.0 de janeiro de 195.4.
domêstice solteira, domiciliada e

residente neste município, f.lha de
Joito sa Corrêa e de Juvelina
Caetan Corrêa.

-

Vieira, 05/11/1975.

I BASILIO HUMEHHUK

I Revendedor

& (IA. lTDA.

FORD I
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos

I

novos FORD e usados de qualquer marca.

'bts onlbihdedes . da semana:

Rural tra� 4 rodas ano 69 , a

branco • moto 132 HP
RUfai tração '" rodas 8 '2 - verde e branco

Rural tração 4 ro(ta no 71 , azul e branco
Pick-up tração -I 'Od'QS ano 73 .. amarelo tsrumti
r. 100 an« 61 cinza"\ .

Mave,ick cu luxo ano 74 - branco nevasca

Adquira seu ve Il o usado- 110m a mlnima entrada.

V ulo� Inteiramente revisados, de �oa procedência,
. aos melhores preeos da regllo.

ViSite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua' Vid.l Ramos, 203 - Fones 343 e 145

F O t !!�jp-i-a s
Novo rno sistema Japonês Mashua 230

reço por �otocópia Cr$ 1,00

Rua Paula P.erelra, 375 (ao lado· Loteria Esportiva) � (laDainhas

-11'" , '1
, " , .:' 1,.

Você, que est� cima porque já venceu na vi<i:la, não perca mais tempo.
E horad� comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos

através dos nossosplanos de financiamento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha ver para crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento.

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

Dodge Dart novo.

15.11.1975

- ·E O I T A IS JOVEM

Pintou
a. c. QUIR1NO

«alta»
da

,.

gas

_ Jacira Emitia Paul Corrêa. Ofi.
cial do Registro Civil d(c 6.°
Distrito de Piobeieos, Comarca de

Canoinhas, Santa Caterina, faz
laber -que pretendem Caiar:

'

ASIMIRO PADILHA e IRE
NE DE JESUS BUENO. Ele.
natural de Campo dos Pontel,
deite Distrito nascido em 18 de
outubro de 1957, agricultor, sol
teiro, domiciliado em Caml;lo dos

no

mcçada l
o care! Dessa vez o aumeoto veio quente, hein? Aquele

veículo autcmotor que toca qualquer transação noturna ou diurna

de seu dono, está estourando o bolso mesmo dos papaia chelos

da erva (aqui, entenda-se «erva» como dinheiro, a outra

que fique esquecida! l ). Pintou Uma altíssima no combustível

que elite pais consome.

Carons, agora, já não é mais a forma de locomoção
adotada por alguns mais liberais. Virou instituição. m, coisa fine.

Necessârfa.
.

O Brasil, eonscíente da problemática mundial do petróleo,
desenvolvimeoto. II PND, níveis de industrialização, empregos e

desemprego, déficit na balança anual e coisas sérias esstm, tomou
a medida certa para evitar uma situação mais catastrófica, (difícil,
pacas! ): meoor gas.to pelo maior preço.

Para • moçada desligada, marginalizada. '8'8 medidas go
vernamentats podem parecer erradas, impeosadas até.

Mas para a moçada conscientee . capaz de tomar s frente
deste país, deste Brasil que começa a esp..otar o mundo com

seu peso de gigante, o Presidente Geisel agiu certo. Encootrou

a forma de fazer o Brasil conttnuar crescendo, neste fim da era

do petróleo, até o começo' da era núclear do mundo. Economia'

no gés da moçada é a ordem!

Agora, você que integra a parte consciente da juveotude
brasileira, vê se entra nessa: manerar a veloctdade, pegar carona,

dar carona. Mas, pera lá! Não é só carona para a' «cocotinhu
da esquina, par. aquela graça de garota incrementada. 11:' pré
todo muodo. Para o velhote da casa 80 lado, que vai receber a

aposentadoria. Para a coroa que vai às compras. Pare 8 manlnhe

jóia, que quebrou o galho dE: ontem. Para o colega de trabalho,
que mora perto. Pau o papal, que sai pera o servíço e deu a

graDa para encher o tanque do càrango, Pré todo mundo. Hoje,
você dá a carona, amanhã você v&i de carooa. O' caso' é só
acertar os pooteircs da rapaziada das redondezas.

'

Olha, até damçs uma idéia: que tal lançar um «manual
. da carona»? Seria um tratado com normas pera o carooa e o

caronetro, estabelecendo obrigações para um e outro e fazendo
com que o outro de hoje seja o um de amenhã. Esta coluna se

compromete a divulgar o' melhor manual criado e dar ampla
cobertura ao seu criador. Vai ser .um barato!

Tope essa do manual, ou então, é o

da CARONA. Você é um cara respoosável e

Brasil do futuro, Brasil melhor.
, '

CARONA PRA TODO MUNJ;)O!

melhor, tope a

transa l!ssa de

Registro Civil
I�M�i�
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cida em Pulador, deste município,
DO dia 02 de . jaoeiro de 1947,
doméstica, IIolteira, domiciliada e

residente neste município, filha
de -Joio de Deus Bueno e de

ula Desnk Bueno.
,

(

LK RO BROZOSKI e AN-
TONI LEMOS DE JESUS..
Ele, aturai deste Estado, nas

cido e Canoiobaa. I!O dia 12
de julb de 1954, Vigilanttl Bao
cário, so eíro, domiciliado e re!i�.
dente

e�
CaDoinhu, filho de

Wladislau Brozoski e de Lidia
Brozoski. r

Eia, nat ral deite Epta;do. nas

cida em R o Vermelho, d/muni
cípio, no ia 25 de janeiro de

1927, domê tica, solteira, domiei,
liada :I eesid ote nelte município,
filha de' Tom Lemos de Jesus e

de Francelina Cana lho de Jesus.

JUVENAL CICIANO . DOS
SANTOS e �OEMIA TABOR.
D& Ele. na�ural deite Estado,
nascido em I aiópolis.SC., no di.

12 de letemb o de 1935, lavrador;
solteiro, do iciliado e fes.ideDte
Deste municí ia. filho de Ernesto
'Ciciano dos Sautos e de Julia
Ferreira.

Ela, oltur I deste Eltado, nas

cida em Ri Novo, d/munldpio,
nn dia 19 d Dovembro de' 1931,
domêstíoa, liteira, domiciliada e

\ residente nee e município, filha ·de
Adelino Lou enco Taborda fa�eci.
do e de Ve anica Symchacka.
Apreaeilta am os ddcumentos

exigidos pejo Código Civil art.

180 .. Se alg ém tiver conhecimen
to de exis ir 'algum impedimento'

. legal, acuse o pafa finl de direito.

Maior
.

eira, 10/11/1975.
SEBASTJ.�O GREIN COSTA

Oficial do Regietro Civit

MERHY SELEME & (IA. LTDA.

J
Pontes, d/Distrito, fillío de João
Padilha e Maria Msdalena Gloa
cias de Almeida.
Ela, natural tle Rio da Areia,

deste Distrito, nalcida em 4, de
julbo de- 1954, do lar, solteira,
domiciliada em Campo dos Pon
tes, d/Distrito, filha de Julio Bue
DO, já falecido, e Maria Lourençe
Bueno,

Pinheirol, .4 de novembro de 1975

JOS1!: CORREIA e MARIA
LUCIDIA STADLER. Ele, na.
tural de Tamandoá, deste Diltrito,
Dascido em 1.0 de maio de 1950.
agricultor, solteiro, domiciliado em

Campo dos Buenos, deste Distrito.
filho de Hermenegildo Correia e

Porein8 Nunes
Ela, oatural de Tamandu', des.

te Distrito, nascida em 8 de maia
de 1951, do lar, Boi te ire domici.
Iiada em Campo dos' Buenos,
deste Distrito, filha de Eroe.to
Stadler e Maria Pereira.

Se alguém souber de algum
impedimento, aponhe·o na forma
da lei

Pinheirol, 6 de oovembro de 1975

SILVETE DARCI PAUL
Escrevente JurameDtada

Rua Paula Pereira, 735 - Fone.: 365 e 366

CANOINHAS SANTA CATARINA

Documen10

ex1raviado
Certificlldo de uma Camioneta

DODGE D - ]00, 8no 1975,
cor verde, placa DA - 1490, de
propriedade de MERHY SELE
ME & elA. LTDA.

-

O mesmo. fica sem efeito por
haver requerido a 2.8 via. 3
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Bela Vista 2 x . Palmeiras· 2
.

o CampeoDato da LEC / prosseguiu, no último domingo,
com apenas um jogo no Municipal, pelo Grupo «Rubens Ribeiro
da SUv&:t, entre Bela Vista e Palmeiras, que emparam em 2 gols.
Esse resultado deixou a equipe palmeirense em situação bastante
difíeil, tornando mínimas as SU8S possibilidades de classificação.
No 1.0 tempo, o Palmeiras dominou o jogo e venGia por 2 a O,
com gols de Bira aos 12' e 22', além de perder grandes chances
para aumentar. Veio a fase final e o Bela Vista, empurrado pela
sua grande torcida, ia crescendo em campo. Aos 15' o bandeiri
nha

.

acionou impedimento, mas, o juiz. nada, marcou e Aderbal
fez 2 8 1. O tento de empate, também assinalado por Aderbal,
ocorreu a08 47'. Jogo bom, que rendeu Cr$ 1.023,00.

Hoje em Marcílio Dias
São Bernardo e Palmeiras iniciam hoje à tarde, no Está

dio «Wiegando Olsens em Marcilio Dias, a última rodada do
campeonato. O jogo promete muito, uma vez que 8 posição de
ambos ainda não está definida .. Sem dúvida, um ótimo programa
para o feriado de hoje. Compareça. :,

3 Estrelas concorda: também" joga hoje
o 3 Eatrelas, que inicialmente não concordou com a an

tecipaçAo da rodada, acabou por aceitar Da manhã de qutnta-feíra
legundo nos iaformou o sr, Antonio Simões, depois de levar um

«papo» com o sr, Almir S�nti._ Portanto, hoje à tard'e, você está
convidado à Ir no Municipal ver o encontro entre o Botsfcgc,
que é lider invicto do Grupo «Rubens Ribeiro da Silvu, e 3 Es
trelas, que apesar de ser o último colocado do Grupo, vai lutar
por um bom resultado no seu último 'compromisso.

'

Ipiranga, campeão do Torneio lolclo Infa�til
Foi realizado no último sábado, no «Oitão», o Torneio_

Inicio do Campeonato Infantil, em disputà ao Troféu «Abraão
Mussi», com o qual foi contemplado o Ipiranga, que acabou
por sagrar-se campeio, ao derrotar na final o OIsen por 2 a 1.

Demair. resultados: Massfoy Ferguson 1 x Palmeiral O.
Iplranga 2 x Santa Ctuz 0, O]S@O 2 x Botafogo O,

.

Taunay 1 x
Continental O.. SEMI-FINAIS: Ipíranga 2 x Mass�y Ferguscn 1,
Olsen 3 x Taunay 2 (disputa em per.alidades).

C.mp�onató do. lnterlor começou doming�
Com 10 jogos dos 16 que estavam programados, teve

Inicio domingo passado a 1.8 rodada do Campeonato do Interior,
o qual apresentou os s�gulntel resultados:
... MlrasoI 2 x Imàza 1, Estreia Azul3 X Flamengo 3.•. Na-

cional 2 x Sonda 3, Real BruUia O ]C C. A. Industrial 8, S80to
Antonio 2 x São José 1, Juventude 4 x Cori�tians 1, Ouro
Ver�e 4 x . Pinheiros O, Canarinho 3 x Pinho I, Palmeiras 2
x Uniio 3, São Cri.tóvão 5 x São Luiz O.

2a. rodadá programada· para "manhã
O Campeonato do Interior movimenta todo o MunicípiO

com mais 11- jogol marcados para amanhA:

Em Campo da Agua Verde: Imaza x Primavera e Barcelona
x Mirasol; em Agua Verde: Sonda x Estrela Azul; em Campo
da Agua Verde: Flam@ngo x Nacional; em Felipe Schmidt: Bo
tafogo x Real Brásílla; em Canoínbea: C.A. Industrial ]C Comer
cial; em Rio ,da Are�a: Cruzeiro 1C Pinheiros; em Imbuia: Ca
narinho x Avai; em Serra' do Lucindo: São José x Juventude;
em Arrolo Fundo: Cortntrsns x Santo Antonio; em Serrit�: Teles
X

/

Meu Pontinho; em Parado: Parado x CGGSVG; em Instituto'
do Pinho: Pinho x Ouro Verde; em Três Barras: P,nhtliros x
Canarinho de São João; em Taunay: União x São Luiz; em

Xarqueada: Sio Cristóvão x Palmeiras.

Camp�onato do Interior, suas chaves, e'
Chave 1 - Patrono: VICENTE DAMBROSKI

Mirasol - Imaza - Primavera e Barcelona

patronos

\

Chave 2 - Patrono: CARLOS BAIESTORFER
Flamengo - Estrela Azul - Nacional e Sonda.

Chave 3 - Patrono: GRIMALDO FURTADO
Botafogo - Comercial - Real BrasUia e C. A.

Chave 4 - 'Patrono: ANTONIO SIMOES-
Avld - Pinheiros - Cruzeiro e Canarinho

Industrial

(na próxima ediç�o publicaremos as demais)

NOTAS
ESPARSAS
De parabéns a SBO e seus

diretorea, pelo êxito alcançado
no Baile do Chopp de sábado
último, tudo correndo 8 con

tento e com bom resultado
financeiro.

x x x

A equipe Piratas do Iguaçú
lfoi a. ganhadora do primeiro
prêmio do Torneio de Pesca
de domingo último.

x x x

O construtor, José Faria
comemorou o seu aniversário
reunindo seus Inúmeros amigos,
sábado - últín.o, para uma cos

t.elada em Paula Pereira, nas

barrancas do Iguaçú.
x x x

O advogado doutor Antonio
Weínfurter, Tonico, todo o fim
de semana no litoral, acompa
nhando a ccnstrução de sua

casa em Itapema.
x x x

AmanhA a anunciada grande
Festa da Comunidede Evangé
lica, por ocesíão do inauguração
de seu novo Templo, com várias,
atrações e boa múslcs e hoje
à noite, DO local, a .tradícíonal
canja.

x ]C X

011 Irmãos Carvalho, AROL
DO e THEREZIO, hoje aqui,
afim de participarem, como con

. vidados especíets, da solenidade
da Comunidade Evangélica.

x x x

Agota, hoje e todos 08 sâbe
,doa, grande e gosto.sa feijoada,
ao meio dia, na Socíedede Silo
Crist6vão, no bairro da Xar-
"queads, pontos dos mala apre
zíveís da cidade. AUá's, tem sido
cbntinuas as reuniões alt re8I1-
zada8, com gostosos pratos e

churrascos, este sob o comando
. do conhecido preparador Casti
lho. Parabénl ao sr. Odilon Paz
da, propríetárío do local.

x x -x

O nosso prezado amigo ES
MERALDINO, responsável � pela
coluna «Noticias d� Papanduvas

.
acha-se hospitalizado am Curi
tiba, pelo que" nossos votos de

pronto restabeleetmento.
x x x

Sábadô, dia 29, a grande pro
moç'o no Clube Canoinhense,
NOITE DE VERAO, (uma pro
moção das ·formanda8 do Colégio
Sagrado CoreçAo 'de Jesus e fa
dads a grande sueesso.,

X x x .

Com a avançada idade de 97
anos, faleceu· domingo último,
a sogra do sr. Guilherme Loef
fller, Ira. Margareth Reinert.

. x" X x

Estiveram em Florian6poli!l os
srs; dr. Paulo Eduardo Rocha
Faria, Vice-Prefeito· Municipal,

. Reinaldo Crestanl, Presideni:ei da
Câmara, Municipal e Eloi BonD8,
,Diretdr do GinÁSio Santa Cruz.

x x X

O; Ir. Laerte"Woiciekowski é
o novo President,e do Clube de
Bolão Fantasma, e já está esco

lhendo sua executiva. afiO) _
de

bem dirigir aquela entidade.

15-11-75
N.(i) 1346
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Florianópolis, finalmente, em boas mAus
o Prefeito Espiridião Amin Helou Filho, de Florianópolis, esteve

em Brasilla, cuidando de obter soluções para os intrincados problemas
que 18 abatem sobre a capital do nosso Estado. Há pouco mais de um. mês
no cargo, o jovem Prefeito já se pos 'em contato com' diversos órgãos
federais, na tentativa de conseguir convênios e o reescalonamento de

.

dividas.
«Dãozlnho», à despeito de reconhecer a gravidadé da sltuaçAo

financeira da Prefeitura, por onde paasaram quatro prefeitos em cem dlaB,
ao contrário dos seus antecessores Dilo está amedrontado e já começa I
demonstrar 'sua capacidade irradiando otimismo ao declarar due a situação
financeira é perfeitamente solúvel. ,

Segundo entrevista que concedeu ao' «Jornal de Brasllía», o

jovem Prefeito, de 27 anos, que constituiu um secretariado com a mesma
média de idade, já determinou várias prioridades para. a encantadora
Florianópolis, como o Incremento ao turismo, o transporte de massa, a

educação, a pesca, o uso do solo.

Florianópolis, finalmente, está em boas mãos! Está nas mãos de
gente moça, de nova mentalidade. )

Conselho de Politica ftezendárla
Secretários de Fazenda de todos assuntos Importantes, destacando-se

OI Estados da F�deração estiveram a eoneessão de moratória, parcela
em Brasllla dia 6 ultimo, participando menta de débitos Isenoão de ICMde uma reunlAo do Conselho de ' '"

Polftlca Fazendária, sob a

presldên-I-
para determlnadaa mercadorll1� e

ela do Ministro Mário Henrique SI- as recentes indicações de novo
monsen, Foram debatidos 'yárlos .tratamento tributário para o leite.

Novo seguro para automóveis
A burocracia que até agora dominou OI processos de Indenfzação

dos seguros de automôvets, face à prévia apuração dos culpados pelos
acidentes de trânsito, lerá totalmente eliminada pelo nOVO tipo de seguro
para automóveis em boa hora adotado pelo Governo. O novo regime, �110
combatido pelo MDB, suprimirá, totalmente, o problema da culpa, e o

segurado•. pare. receber sua indenlzaçlo, neeessítará, somente. provar a

ocorrência do acidente e o dano sotrldo. A nova sistemática é muito
mais raetonal e foi proposta pela ARENA.

PagDmen�o. de Impostos,
com o crêdlto do ICM

Em reunião recentemente mantida
com os secretários de, finanças dós

estad91, o !'Alni�tro Mário Henrique
Simonsen, da Fazenda, sugeriu a

adoção de fórmula das mais inteli
gentes, para atender aos exporta
dores que possuem crédiios gerados
pelo ICM, admitindo o empregado
d'es�es créditos na aquisição de
Imnostos federais. A tõrmuta per
mitiria. ainda, que OI créditos do

ICM fossem utilizados também no

pagamento de impostos 'federais de
'outras empresas que não li dos
credores.

Governo eficiente, que lanç� mão
de computadores pl\ra os seus con

troles, pode agir dessa lorma, ra
cionalizando o relacionamento entre
o fisco e os' eontrlbuíntee. Governo
dli·ARBNA.

Controle legal sobre as dividas

dos Estados e Munlciplos
O Presidente Brnesto Geisel enviou ao Oongresso Mensagem que

dispõe sobre a.s operações de' crédito de qualquer natureza realizadas
pelos es·tados e municipios, fixando liniites e estabelecendo - condições
para -lua reali�ação. Estabelece o projeto que a divida consolidada interna
dos estados e munlctplos, em seu montante global, não poderá: exceder a

70% da receita realizada no anO anterior,
Esaa clara definição de· critérios para os limites do endivida

mento. público foi recebida com satlslação em todolos meios financeiros
do pats, face a.:>s graves problemas observados em alguns munlcIptos
que, dominados pela imprevidência, nãó tem condições de solver os

compromissos que assumlraIQ. .

Resta fio Congresso .Nacional, sempre atento ao interesse da
coletividade, aperfelQoar e aprovar a importante Mensagem Presidencial.

I

-'

Preço do mate no Rio de J8nelr()
o .copo de mate gel.do vendido

Da'l praias do Rio, teve o seu preço
majorado de Cri 1,00 para Cr 2,00.
Considerando-se que uma arroba

de erva mate permite a �abrlca9ão
de milharés de copos de mate gelado,

é indispensável que as nossas au
toridades pensem 1l0S nOSS08 erva
teiros e aumentem, proporcional
mente, o' preço da matéria prima.
Afinal, os. efvateiros também são
filhos de Deus.

Nas' Lojas MERHY SELEME �ocê compra
GENERAL ELEl'"RIC

melhores preços e nas - melhores condições de pagamentos
a instalação é gratuita e a assistênci" técnica permanente

�A�HE NA COM�RA � NA QUALIDADE

Pelos

SELEMEMERHY
,

�
Rua Paula Pereira, 735 Fon'es 365 e 366 - Canoinhas - 5 C

o seu REFRIGERADOR:
CONSUL· BRASTE,!YIP

I

elA. LTDA�
FILIAL: Rua' Central, 53 - 'Três Barras - S C
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