
Decretada intervenção
. )

o Prefeito foi afastado 'do

Florianópolis, 20 (urgen
te) - O Governador Antonio
Carlos Konder Reis, decra-.
tau, na tarde de hoje, IN
TERVENÇÃO na Prefei tura de
cano

í

nhas , pelo prazo de
365 dias. atendendo a r fi) -

presentação que lhe foi
fei ta pela unânimidade dos
membros do TribunaL de Con
tas do Estado .. A prAtica
de atos que caracterizam o

crima de CORRUPÇÃO. pelo
Prefeito Alfredo de Oli
veira Gar-o í.ndo , e1ei to pela
ARENA. levou o.Governado�
arenista à medida extrema,
visando a moralização da
serv.iço público. Publica
mos abaixo. na integra. o

texto do Decreto.

o Decreto de I�tervenção
DECRETO - GGE - 20.11.15/0.0, t318
Decreta intervenção

no Municipio de Canoinhas

O GOVERNADOR DO ESTADO,
no uso das atribuiçõel que lhe
confere o. art. 9�, XIV�.e nos termos
dos artIgos ,8.°, item V, 9.° e lO,
todos dá Constituição Estadual, e,

Oonsíderando 8 representação'
formulada pelo Egrégio Tribunal de
Contas do Estado, constante do

. processo n," 6.660/75, visando à de
cretação de Intervenção no Muni
cípio .de Canoinhas;

.'

, Considerando que, de acordo com

o artigo 9.°, da Carta Política Esta
dual, é' o referido Tribunal parte
Iegítíma para postular, perànte o

Chefe co Poder Executivo, a inter-
� venção nos municípios;

Constderando que as diligências
efetivadas na Prefeitura de Oanoí
nhas, pela Diretoria de Fíaoalízação
Financeira do Tribunal de Contas do
Estado, apontaram sérias e graves;
irregularidades, de- responsabilidade
do Prefeito Municipal. (processo n."
6.660/76, fls. 45/50);

Oonsíderando.que, da ímportãncía
liquida de Cr' 649.613,90 (quinhentos
e quarenta e nove mil, seiscentos
e- treze cruzeiros e noventa centa

vos), recebida em decorrência de
contrato de abertura de crédito por'
antecipação de receita orçamentária,
firmado entre o Prefeito Municipal
de CanoiIÍhhs e o Banco Denasa de
Investimentos S.A., através do che

que n.o 0349169, (de 21.02.1975, emi
tido contra o Banco Safra, somente
se. verificou o lançamento nos re

gistros contábeis da Prefeitura de

lJr' 420.000,011 (quatrocentos e vinte
mil cruzeiros) (idem, fls. 60 e 74);

Considerando que a quantia de
Cr' 54.470,3!! (cinquenta e quatro,
mil, quatrocentos e setenta cruzei

ros e trinta e dois centavos), de

volvida ao Município pelo Banco
Denasa de Investimentos S.A., atra
vés do cheque n." 320472, de 20 de

marco de 1975, contra o Banco

Bandeirantes S.A., em cumprimento
,

ao Parágrafo Segundo da Cláusula
Quinta do referido contrato, não

deu entrada nos cofres municipais
[Idem fls. 74);
Considerando que, desta forma,

. há um saldo a descoberto no valor

de Cr1S184.084,22 (cento e oitenta e

quatro mil, oitenta e quatro cruzei
ros e vinte e dois centavos) por
cujo alcance é responsável díretc o

Prefeito Municipal de Canoinhas

(idem, fls. 84);
Considerando que a declaração

do Prefeito, atribuindo ao Banco

Denasa de tnvesnmentos S. A. a

responsabilidade pele. falta de remes

sa da importância de Cr$ 184.084,22
(cento e oitenta e duatro mil, oiten
ta e quatro cruzeiros e vinte e dois

'centavos" é destituída de tundsmen
to, porquanto, referido est�beieCl
mento bancário, em resposta ao

oficio do Presidente da Câmara

Municipal de Canoinhas, comprova
a efetiva entrega de Cr' 604.084,22
(seiscentos e quatro mll, oitenta e

quatro cruzeiros e vinte e dois

centavos), que corresponde ao fi�·

em Canoinhas!

. Albino Zeni
Seba8tião Neto' Campo8
Salomão Riba8 Junior
Decio Jesê do lago
Bati8ta Pereira
Nieolau Malborg
Ivan Ore8te8 Bonato

Vitor, Fontana
Fernando Ba8toB
Plínio Bueno
Helio Anjoa Ortiz

o Interventor
Numa evidente demonstra

ção de isenção de ânimos e _

atento ao interesse públi
co. o Governador. depois
de examinar quatro nomes

de conterrâneos nossos que
foram oferecidoS a sua con

sideração. analisou. tam

bém. a possibilidade de

nomear interventor um dig
no Oficial da nossa Policia
Militar. entretanto. pre
rer í.u o nome de um repre
sentante do Ministério Pú
blico. Fromotor ,de carrei

ra. com uma apreciável
folha de serviços piesta
dos ao Estado. o Dr, Hé Lí,o
Juck. da vizinha Comarca

de Porto Uniã;o. que deverá
tomar posse nas próximas
horas.

j

enquanto
..

cargo
continua .em pleno exercício

representante

a Câmara
Nomeado

Público.um
-

{digno

o Decreto irá à Assembléia
o Decreto Ó':) Governador.

que entrou em vigor ime

diatamente após sua publi
cação no,Diário Oficial.
fazendo cessa�. juridica
mente. a ação do Pre re

í

t.o , -;

serA enviado ,à Assembléia

Legislativa dentro do pr-a
zo de cinco dias. afim de

que a digna Representação
Popular se mani feste a

respeito.
_/

'ambém a Justiça em ação
o nosso Promotor Público.

Dr. Enéas AthanAzio. fun

dado nas conclusões de

Inquéri to Policial e em

dois processos instaurados

pelo Egrégia Tribunal de
Contas do Estado. ofereceu
denuncia contra o Sr. AI·
fredo de Olive_ira Garcin
do. assim iniciando o pro
cedimento judicial contra
o Prefeito faltoso.

Os últimos atos -do Prefeito
o sr. Alfredo de Oliveira

Garcindo. que dedicou os

últimos dias à tentativa'
de regularizar situações
na Prefeitura. afastou d�

cargo de Diretor da Fazenda
o Sr. Reinaldo Crestani.
Vereador e Presidente da '

Câmara Municipal. autor da.
representação ao Tribunal
de Contas que culminou com

-a decisão ds 6 do cor rent e
e com o Decreto de Inter·

venção hoje' assinado.

de
-

do Ministério
Vereadores

Interventor
nanclamento do saldo líquido de
Cri 5�9.6lS,90 (quinhentos e quarenta
e nove mil, seiscentos e treze cru- .

zeíros e. noventa centavos) e a

devolução de Cr$ 54.470,32 (cinquenta
e quatro mil; quatrocentos e setenta
cruzeiros e trinta e dois centavos)
(idem, fls. 41 e 74);

.

Considerando que a quantia de
Cri 10.UOO,OO (dez mil cruzeiros)
recebida do FEAESC, através do

empenho n," 13, do item OlOl, pago
em 10 de setembro de 1974, pela
Agência de Florianópolis. do Banco
do Bstado de Santa Catarina S.A.
BESC, Ioí deposttada na conta par
ticular do Prefeito Municipal, que a

utilIzou em proveito próprio (idem,
fls. 61); .

.

Considerando que a Diretoria d�
Fiscalização Financeira do Tribunal
de Contas do Estado, em inspeção
realizada in loco, apurou a existên
cia de cheques sem provisão de

fundos, emitidos nos primeiros me

ses deste ano, num montante de

Cr$ 363248,16 (trezentos e seaseata

e três mil, duzentos e quarenta e

oito cruzeiros e dezesseis centavos),
(idem, fls. 47/(8);
Gonsiderando o Iatç de que as

contas do exercício de 1973, mere

ceram, por parte do aludido Tribu
nal, parecer contrário, por conterem
irregularidades insanáveis. (idem,
fls. 80/85);

,
Considerando que os compromis

sos da Prefeitura se elevam a Cr'
3.260.800,00 três/milhões, duzentos e

eessenta mil cruzeiros), cujas des

pesas realizadas não foram regular
mente processadas (idem, fls. 49/52);
Considerando que tais fatos eon-

/figuram crimes previstos no Decre
to-Lei n. 201, de 27 de Ieverelro de

1967, devendo ser, pela gravidade
com' que se revestem. objeto de

ação -penal;
..

Considerando que hã necessidade
de se remover o caos admínístra
tivo exlstente na Prefeitura Muni

cipal de Canoinhas, com o' objetivo
de restaurar a ordem, a segurança
e o império da lei;
Considerando que ao Poder Exe

cutivo cumpre, na forma da lei,
banir a corrupção da vida adminis
trativa;
Considerando que a intervenção,

no presente easo, Dilo atenta contra

a existência do Município, antes

busca resguardá-lo e Iortalecê-lo;"
Considerando que esta medida

extrema encontra fundamento no

artigo 15, § S.·, letra E e no artigo
8.°, V, das Coustttutções Federal e

Estadual, respectivawente,

DECRETA:

Art. 1.0 - É decretada, tendo em,

vista representação formulada pelo
Egrégio Tribunal de Contas do Es

tado, constante do Processo 6.660/75,
a intervenção no Município de Oa

nolnhes, sem prejuízo da apuração
dos fatos através de ação 'penal,
com. a finalidade de mensurar e

corrigir irregularidades, bem como

ditar medidas que visem à perfeita
execução financeira e orçamentaría.
1'. Art. 2.8 - A intervenção, que terá

-a duração de até trezentos e ses

senta e cinco (365) dias, será exe

cutada por íntermédío de Interven

ter-que, para isso e durante aquele
prazo, assumirá o. exercício do I Po

der Executivo Municipal, mantida
em pleno funcionamento a Câmara

Municipal.
Art. S." - É nomeado Interventor

no Município de canoínhes, para
execução deste Decreto, o Doutor

Hélio Juk, "promotor público, que
tomará posse perante o. Sr. "Seere
tárío do Interior e Justtça e assu

mirá imediatamente suas funções.

Art. 4.° - Sem prejuizo de sua

imediata execução., será' o presente
Decreto submetido à aprovação da

AsseIl.l,bléia Legislativa.
Art. 5.° - Se no decurso do pra

zo lixado no artigo 2.° forem�atin
gídos os objetivos previstos no ar

tigo 1.°, o Governador 00 ,Estado
suspenderá a intervenção.
Art. 6.° - Este Decreto .entra em

vigor n'a data de sua publicação.
Florianópolis, .

Antonio Carlo8 Konder Reis

Zany Gonzàga
Paulo' !Costa Ramos

CAIDlNHAs-se, 22-11-15

lúmero 1341

ANO XXIX

Missão cumprida
Com o Decreto de Intervenção no Governo Muni

cipal, bá poucos instantes assinado pelo Exmo. S�. Gover
nádor Antçnío Carlos Konder Reis, considero 'encerrada -

a minha missão. de eanoínhense no triste episódio que
todos vivemos.

Cumpri, até 'o fim, o meu dever.

Denunciei o que era Indíspensável denunciar. Fiz,
loque alguém devería fazer. Não sem antes empreender
outras tentativas, visando obter os mesmos resultados, por
meios menos drásticos.

.

DUrante maís de três meses, incessantemente, de

diquei todo meu esforço e minha atividade, visando o

mesmo objetivo: banir da administração municipal a cor

rupção, altamente prejudicial' ao interesse comunitário:

Todas as oportunidades de renunciar foram ofere
cidas ao Prefeito faltoso. Até à undécima hora houve ten

tativas nesse sentido. Ele, obstinadamente, inexplicavel
mente, teimosamente, recusou as chances que lhe foram
oferecidas.,

.

.

A hora não é de festas, mas de luto, pelo inedi
tismo e pelo ínusítado do episódio. Quem diria que um

dia o Governo de Canoínhas, constitucionalmente autôno

mo, haveria de sofrer INTERVENÇÃO, a bem da defesa,
da moralidade administrativa e em nome' do combate

obrigatório à corrupção?
Ouem poderia imaginar que os fatos que há pouco

e pouco fomos desvendando fossem atingir tal gravidade?
Seria lícito a alguém supor que o Governo de Ca

noínhas, exercido por homens do porte de Oswaldo de

Oliveira, Otávio Tabalípa, Alinor Côrte, Benedito Terézio
de Carvalho (pai e filho), João Colodel e Haroldo Ferreira,
além de outros, chegassem um dia à situação- que
conhecemos?

E com que tristeza fomos obrigados a escrever o

que escrevemos, a divulgar o que divulgamos, mesmo sa

bendo que indiretamente estávamos atingindo quem nunca

desejamos atingir. Quantas vezes procuramos amenizar a

critica, mesmo ante a gravidade dos fatos. O que há
muitos pareceu violência nossa, nada mais 'foi que vio
lência dos fatos e dos atos praticados, insensatamente,
impensadamente, pelos que deslustraram as nossas tradi
ções. e não corresponderam à confiança popular.

E houve explorações sobre o n08SO comportamento,
partidas dos que desejavam e exigiam a complacência do
nosso silêncio.

-

E houve atos de total mistificação da opinião
pública.

E houve acusações de que aglamos meramente
em função de interesses polítícos.

A tudo reststímoa em silêncio, sem uma palavra
em nossa defesa pessoal, porque sentimos que o interesse
-eoletívo sobrelevava ao índívídual. No devido tempo -

e o teremos de sobra - cuidaremos de dissipar dúvidas.

Enfim, é chegada a hora de reconstruir o que foi
destruido por outrem, em momentos de desvairio. Pará
essa tarefa hercúlea faz-se indispensável a colaboração
de todos. A união de todos em torno de um objetivo
comum -, recolocar a nossa terra na trilha que vínfiamos
seguindo.

Até hoje cumpri o meu dever. Posso com orgulho
atírmar : eMISSÃO CUMPRIDA,.! Pois se a minha terra
natal e os meus conterrâneos jamais me faltaram, não
seria' correto que eu lhes faltasse em qualquer momento.

Estou pronto para prosseguir, fazendo o que em

mim estiver!

Florfanópolís, 20 de novembro de 1975.

AROLDO CARVALHO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BHINQUEDOS
EN FEITES

PINHEIH lNHO

Casa Erlita
i

FOTOCÓPIRS XE'.f\OX
Serviço in.tantâneo e perfeito.

f Instalação moderníssima.

Procure no eacritório de Derby Carlos

Ulhmann na Praça Lauro Müller, 251
'

{ CANOINHAS -. Santa Catarina

Dra. Zoé Walkyr a Natividade Seleme
Cll'urg ã Dentista
cu c OOl 589159/DEP

Clímca dentária. de senha as e crianças.
Es] eclalízação e� Odontopedíatrta.

Hora marcada
Pra� Lauro Müller, 4�.t, - FODe, 369

Com

, ",,==-,
Converse com o revendedorMassey Ferguson

de sua região. Ele lhe indicará o equipamento
mais adequado para sua lavoura e amelhor forma
de se obter o financiamento.

.,

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

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

Compre as máquinasde que você precisa para
amecanização integral de sua lavoura.

.

.

O� revendedores Massey Ferguson estão
à sua disposição, com a assistência técnica de
mecânicos treinados na fábrica e completo estoque
de peças gennínas para reposição.

. I y.
Massey-Ferguson do BrasiyS.A•.

•

L�teamento
Jardim DODa Amélia
Vende "L�s em até 48

meses. - Prestações
loc;l aprazível, a

·etros do asfalto.
I

suaves,
poucos

Ix

Peça Informações ná Fir
ma A. Scultetus, Rua Ma
jor Vieira, 1352 _- fone 339

! 29 anos a serviço da ComunldBde

Direlor: RUBEIS· RIBEIRO DA SILVA
Gerenle Comercial: GLAUCO J. BUENO

Administração, gerência, redação:
Rua Getúlio Vargas, 527 - Caixa

Postal, 242 - Telefones: 112 e 232

Composição e impressão:
Impressora Ouro Verde Lida.

Rua Paula Pereira, 765
.

CANOINHAS - Sanla Calarina

Do(umentos Extraviados
\

WALDEMAR COLOMBO declara
para devidos flns, que extraviou
toda a documentação do Veículo
Ford Corcel, ano 74, placa DA-0440,
Carteira de Identidade, uarteíra Na
cional' de Habilitação, Título de
Eleitor, e Certidão de Casamento,

Os mesmos ficam sem efeito por
haver requerido 2.' via. rx

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

_C_"O_Dl_._é_r_c____"i_o__e__Indústrip

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio. de
Veículos Ltda., você enc Dlrará

para pronta eDtr�
. Marca

OPaia cóuPê luxo
Rural4x2
Pick-up Chetn olet

Opala 4 portas
Opalà luxo cou.

Ford F�350
Pick-up Will, s

,/

( Ano
1972
1965
1967
'1973
1974

1973
1965

PRO(�PIAK COM. DE VEíCULOS lTDA.

L
ncessionário Oeneral Motor. do Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289 I

o i n h a s -:- Santa Catarina

Registro Civil
Sebastião Greio' Costa, Escri

vão de Pez e Ofíci�l do Registro
C� o município de 1tje
�t;ir8, Comarca de Canoinhas,
�8do de Senta Ca:ario8.
Faz �aber que pretendem caser :

MIGUEL RIBEIRO WENG
com HILDA GONÇALVES DO
ROsARIO

'

•

«SCHADECK»' �Ltda.
Rua Caetano Cosia, 1122 ..... Fone 178 ..... Caixa Postal, 26.3

.

EDITAL

n.

\ .

'Catioinôas -sc

Ele. natural deite Edado. n88' '

cido em Monte Castelo .no dia
26 de egoato de 1956, boerachei-o,
�iro, domiciliado e residente
em onte Castelo, filbo de M,,-
ria- . da 6ria Weng.
Ela, na ral deste Estado. Das·

cida em La eado Liso dI municí.
pio DI) dia 2 de janeiro de 1956,
doméstice, 8 Iteira. domiciliada e

residente nes e município, filba de
Vicente' Go çalves do Rosario e

de Ezidia G D9alves Martin••

Aprellenta am .os documentos
exigidos pel Código Civil art.
180. Se algu,m tiver. conhecimen
to de exi�tl\:" algum impedjjnento
legal, acuse- para fins de direito.

Maior Vi eira, 17/11/1975.
SEBASTI O GREIN COSTA

Oficia do' Registro Civil

Cooperativa
Agro cuária d�

de Can Ltda.
-

Assembléia G ral Extraordinária
Edital d Con-vocação

De acordo co 08 Estatutos So-
ciais, !icam eon cados os Senhores
associados da operativa Agrope-

. cuàría de Canoin as Ltda, em pleno
gozo de seus dire tos associais, para
a ASSEMBLÉIA ERAL EXTRAOR
DINÁRIA a ser r alizada no dia 02
de dezembro de 975, em sua sede
social sita à rua Paulo·Rltzmann
n.o 20 nesta cída e de Canoínhas
SC às 7 horas em PRIMEIRA CON
VOCAÇÃO com o ínímo de 2-3 de
seus associados, s R horas em

SEGUNDA CONVO 'AÇÃO com o mi
nimo da metade e Is 1 de seus 8S·

soctados, às 9 horas m TERCEIRA e
. ÚLTIMA CONVOCA ÃO com a pre
sença de no' mini o 10 de seus

associados, no qual vendo número
legal será discutida seguinte:

ORDEM- D DIA
a - Incorporação à C PERNORTE;
b - Constituição de ma Comissão

Mista para fazer levantamento,
da situação da C operativa;

c - Assuntos Gerais .

Para efeito de satc la de quorum
para instalação da A sembléia, esta
Cooperativa tem 495 ssoclados.

Ganoínhas, 14 de no embro de 1975
MOISÉS D ASO

Preside te 2"

Certificado extraviado
HENRIQUE LUIZ ZAQUINI

declara que extraviou o cértlfi·
cado do veiculo Corcel, ano 72,
cor amarelo.

O mesmo fica sern efeito pot
ha "ler requerido 2.- via. 1:&

_--�---
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POLITICA JÓVEM
a. C. Q UIR/NO

Imprensa, censura e

responsabilidade
A Europa se agita, e grita, ante 08 problemas da política pertu

guesa e das condenações imposta. pelo Goveme espanhol.
Os Estados Unidos estremecem a cada novo atentado a seu

.

Presidente, Gerald Ford.
..

Eis dois polos de víolêaeía, lá e .cá do Atlântico.

Numa de sua. últimas edições, a Revista Veja, baatante concei
tuada pelo bom leitor brasileiro, traça um

.

excelente paralelo entre as

duas. diferentes formas desses peíses, Portugal e Estados Uúídos, expres
sarem o que vaiem sua politica. Ai, fizemos nossas observações.

.

Portugal já não tem mais uma imprensa jornalística atuando
como Informante dOR acontecimentos da nação. Tem sim. «porta-vozes»
de um governo esquerdista e violento. OS 5U anos de ealezarlsmo, exer

cendo total censura aos meios de comunicação, não permitlam um jorna
lismo responsãvel, consciente de .eus direitos e deveres. O caos criado
pela revolução de 25 de abril, aboliu aquela censura e deu lugar a um

controle ainda maior, contrariando ao que se esperava. Nilo existe
IMPHENSA eD;! Portugal.

Os próprios partidos de esquerda se encarregam de conter os

assuntos constderados perniciosos e mesmo de alterar textos e palavras.
Os bons. nomes do jornalismo português tiveram de calar-se ante 08

acontecimentos, relegados que foram à categoria de meros transmissores
de um. governo, nunca chegando a criar Informações verdadeframente
jornalist.icas.

Os Estados unidos, por sua vez, defrontam-se com problemas
de Imprensa que 'pendem para. o lado oposto da censura portuguesa -. A
total liberdade do [órnalísmo americano vem causando crises de respon

.

sabilidade na consciência daqueles que burilam as noticias do pais.
Recentemente, com a onda. de atentados ao Presidente Ford, o

problema ganhou destaque e passou às criticas de politicas e mesmo do
,

povo. Até que ponto uma capa de revista ou a primeira. pagtna de um

jornal realiza.m o vedetismo, a vontade de sobressair-se, daqueles que
cometem os ditos atentados? Até onde vai a influência do destaque
jornalístico na premeditação de outros atentados'? É bastante pesada a

carga de responsabilidade dessa imprensa totalmente livre. É difícil
encontrar.o termo exato para a importância de um assunto, pois, afinal, o
dever é informar e um atentado ao Presidente é majéría para manchetes.

À repercussão e a influência conseguidas. pela imprensa silo
incontestáveis. Não se pode negar. Veja-s8 por exemplo, uma pesquisa
realizada na França. algum tempo atrás: noticias de assaltos, assassinatos,
violência de rua, traziam à -ocorrêncill outros tantos..assaltos, assesstnetoe
e violências de rua. O povo se influência por estes atos, materializando
a violência latente de cada indivírluo.

'

Portugal e Estados Unidos tem problemas extremos em seu

jornalismo de imprensa. Censura total e liberdade total. Onde esta o

meio termo? Informar é o dever, reter informação é uma afronta ao

povo de um pafl. '/

Felizmente, os profissionais do jornal.smo estilo conscientes de
suas responsabilidades!

Fotocó
•

Ias
JaponêS Nashua 230Novo e·

aço- por' Fotocópia, Cr$ 1,00
Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) - Canoinhas

I BASILIO HUMEHHUK

I. �Rev

& (IA. LIDA.

FORD I
Fazemos sampr
novos FORD e

a, melhor oferta em veículos

de qualquer marca.

Dispcnibi idades da semana:

Rural traçã 4 rodas ano 69 • azul e

branco. mo r 132 HP
Rural tração 4 rodas ano 72 - verde e branco I

Rural tração 4 rodas ano 71 • azul e bra�co
F. 100 ano 6 - cinza

_

Camionete Pt k-uP 73 - 4x4 .. amarelo taluma

Mave,ick cup luxo_ ano 74 - branc,? nevasca.
Pick-up 1974· traça04 todas - l.ran1a mandarzm

Adquira seu veitmIo u�dO 110m a mlnima entrada.

V\lIClolos intei amente' revisados, de boa" proCledênClia,
: iOI melhores JJre�os da regijo.

Visite-oos sem co promisso, 'em nossa loja à IRua Vidal Ramo, 203 - Fones 343 - e 145

* Entre sambas' e rocks,
sábado passado, D Clube

Canoinhense curtiu uma noi
tada inesquecível. Parabéns
pela promoção, formandos do
CESC.

* Pontificando em Lages
no tlUimo final de sema

na, nossas amigas KARINS
(POPA e SCHAIDE).
� Com tantas promoções e

bailes, não vamos deixar
de prestigiar hoje a nossa

boa tinha. O som, é claro, do
nosso amigo WITINHO.

* De passagem por nossa

cidade, os ilustres casais
AROLDO (DIVA) CARVA
LHO e THE.RÉZIO (LIA)
CARVALHO/ que prestigia
ram a inauguração do templo
da Comunidade Luterâna.
* cU}IA NOITE DE VE-

RAO», baile das forman
das do Colégio Sagrado C.
de Jesus, esta tão badalada
noite acontecer á dia 29,

�

ao

som dos Flingstones, ,!O <Ca
noinhense». A sua presença
é esperada pelas belas tor»
mandas, não deixe de ir.

* Campinas-SP foi a sede
dos jogos nacionais da

Comunidade Luterana bra»
sileira. Canoinhas brilhou
mais uma vez. Parabéns aos

n.OSSliS atletas que com tanta
categoria eleuaram o nome

de nossa terra,

*' AROLDO PROHMANN
�

DE CARVALHO (A.
ROLDINHO), prepar.ndo-se

· fl_ara (I vestibular de medicina,
desejamos à ele, que é muito
querido na ala [orem de nos
sa cidade, muita 'sorte.

* Hoje em São Bento, toda
a tamitia Ritzmann se

reunira: para comemorar o

90 o aniuersario de D. TAR.
GINA R/TZMANN. Ela é
mãe dos canoinhenses D. IL
KA WOLTER, HERBERT
e GILBERTO RITZMANN.
Hoie vovó e bi savó TAR

GINA selá homenageada com

um [antar e uma noite de
· artes apresentada por seus

· netos, bisnetos e inúmeros
parentes.

.

Amanhã, SEGUNDINHO,
seu mais novo bisneto, filho
do casal Dr. OSVALDO RO·
GÉRIO (MAR,lSE) DE OLI
VEIRA, será batizado. 'Os
-padrinhos do SEGUNDINHO
serão ANA MARIA R/TZ.
MANN e BENEDITO THE
RÉZIO DE CARVALHO
_(BENJ::,). A .testa prosseguirá
com almoço para a família
e convidados.

* Esta semana na PUN-
PLOC rotam ministradas

inúmeras palestras, marcando
assim a SEMAN.A. DA CUL
TURA.

* MARIA DE FÁTIMA
ZAGUINI sempre acon»

tecendo muito bem acom

panhada no BALNEARJO
CAMBOR1U.Os.Canoinhenses
que apurecerem por lá, visitem
GYPSYMALHAS e MODAS,
sem dúvida a boutique está
muito bem montada por 'D.
MARIA e JANf. ZAGUINj.
* De Cascavel, AL VA.RO
(SOLANGE) CARARO pas
sando a semanq aqui entre
os seus.

.* Domingo passado a la-
milia MERHY SELEME,

esteve em festas'para come.

morar 0$ 79 anos de dona
FAR1DE. Filhos, netos e

bisnetos reuniram-se no sítio
de seu filho Dr. ANTONIO.
* Dia 27 vai ser o DIA

MUNDIAL DE AÇAO
DE GRAÇAS.
Olhe à sua volta e pense

Es'ado de San'a Ca'arlna
.

Secre'arla dos Transportes e Obras

Depar'amento de Estradas de Rodagem

Â V I S O
O Grupo Ex�cutivo de Licitações (GEL) do Departamento

de Estradas de Rodagem de Santa Catarina, por, seu Prestdents
leva 80 conhecimento dos interessados, que se acha aberta a

TOMADA' DE PREÇOS - EDITAL n.o 38/75, para a execução
daa obras de calçamento a paralelepípedos na SC-303, trecho
Canolnhas-Três Barras, sub-trecho Ponte sobre o Rio Canolnhas
- Xarqueada, numa extensão aproximada de 3.000 metro", com
prazo de entrega das propostas até às 15 �quinze) boras do dia
26 de novembro de. 1975, no Protocolo Geral do DER/SC. Edifí
cio das Diretorias. Florianópolis.

.

Outrossim, éomunica, que cópias do referido Edital e

maíoree esclarecimentos serlo obtidos junto ao ·referido Grupo.
GEL, em Florian'ópolis, 13 de novembro de 1975.

Engenheiro Civil Osny Beretta _ Presidente

Engenheiro Civil Sergio R. Beima - Diretor de Construção

Canoinbas de ontem
�

o DeputadO Orty Machado também se congratula'
com a· funda�lo di Assoda�lo pró Ginásio.

Em telt'grama dirigido ao virtuoso vigário da Paróquia e

Presidente da Associaçlo pró Ginásio, Frei .Vito OFM, o sr. De

putado Estadual dr. Orti Machado enviou o seguinte telegr8n.a:
cRecebt com grande satisfaçio o telegrama em que gentilmente
me comunica a ft,lildaçlo Associação pré Ginásio de Canoinhas.
A noticia Dlo poderia ser para mim menos que auspiciosa, moti
vo porque cumpro o índeclíná v:el dever de levar à diretoria da
benemêrtta instituiçlo minha incondional solidariedade. Aqui não
poupsreí Esforço no sentido de ser junto a Assembléia Constitu
inte e o Chefe do Executivo Catarinen.se o porta voz das justas
aspirações da Associação. que vai realizar um dos maiores encetos
de Can�inhal!. Cordiais saudações. GAIl!!.) ORTY MACHADO.lI

L.r em festas
Está em festas o lar .do sr. deputadó dr.·Aroldo Carneiro

de Carvalho e de sua excelea esposa dona Divayr Zaniolo Car
valho pelo nascimento de mais

_

uma menina que se chamará
Regina Maria.

Ao ilustre Deputado e exma. esposa os n08SOS parabéns.

Enlace matrimonial
Realiza-se dia 21 do corrente em Gueramírtm, o enlace

matrimonial do jovem Pedro Mp.rhy Seleme, filho do sr. Merhy
B. Seleme e de sue exmá. esposa dona Faride Seleme,· com a

srta. JuUta Boeoa Dequech, filha do sr. Bocos Feres Dequech e

exma. esposa dona Díbe Essayne Dequsch. .-<

Serviria ds testemunhas por parte da noiva o sr. José
Dequech e exms., esposa, no civll, e .no rellgtoso o sr. Becos De

quech e exma. esposá, país da noiva.

E por parte do noivo, no civil o sr. Carlos Schramm e

exma. esposa" e no religioso, o sr. Emiliano Abrlo Seleme e a

sra. dona ·10aoa Guérios Seleme.

(Correio do Norte, 12 de {unho de 1947 - número '3)

t Agradecimento
A. família., Reimet e Loeffler ainda conderDado. com

a dolorosa perda de .ua mãe, avó, biíavó e tataravó, MAR;.
GARETE WOLF8 REIMER, com a avançada idade de 97 ano.,
vem por intermédio da prelente agradecer a todo. aquelel
que OI confortaram na hora difícil, em elpecial à Ora. Tércia,
Dr. Va.co e ai enfer,meiral que a ,atenderam durante a lua/
enfermidade no HOlpital Santa Cruz� ao Sr. Pastor Guenther

.

Rueckert pelai palavral de conforto. Também agradecem à
todol que acompanharam a falecida até a lua 61tima morada,
e ,depolitaram coroai e flores,

Outrol.im, 10Dvidam a todol para o I:ulto com oração
em memória da edinta, a ler celebrado. DO dia 30 de novembro
(domiago), à•. 8,30 he, �a Igreja Enngélica Luterana.

Agradece, família Margarete W-. Reiqler

Bela Vista· do Toldo; a srta.
Beatriz C. Carvalho res. em
Brasilia.

.

D/A 26 • a Sra. Anit« esp,
do sr. Paulo Neuburger; a

menina Dulce Anita fitha da
sr. Paulo Neuburger.
DIA 27 • a srta. Rosmary

Fischtr, o iovem lImar Wer
ner Todt.

DIA 28 - o senhor Gerson
Irandir Kohler, res. em Cu.
ritiba-Pr.; a menina Silvana
Regina filha do senhor Celso
Kohler Pereira; o menino
Jones Cleiton filho do sr.
Hélio SimÕeS de Oliveira.

Nossos parablns.

nisto, pois sempre, por menor
que < seja, temos algo para
dar graças à DEUS.

Aniversariantes da Semana
-

DIA 22 - a sra. Rosa esp.
do sr. Alfredo Roesler; as

Sttas. Marõuva rallgattf.r e

Irma R.oesler; o iovem Luiz
Trapp.

-

DIA 23 .. o senhor Narciso
Leonardo Ruthes.

DIA 24 .. o sr. Osvaldo
Voigt; o iovem Francisco Vital
Pereira.

D/A 25 - a sra. Sibila esp.
do, sr. P,dr. ·Tyszkll, res. lem

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



; OORREIO 00 NORTE

NOTICIAS DE
A notícia

das notícias
Oontorme dívulgcu o

«Oorreio do Norte» em
sua edi'Qão n.o· 134.6 do
dia, 08 do corrente, a
coluna' de Papanduva
deixou de circular em
virtude do colunista ter
seguido a Curitiba, para
tratamento de saüde,
Graças a Deus, aqui

estou de volta a dispo-
sição de nossos, presa- , Escreveu:
dos assinantes, leitores . Esmeraldino H. Almeida

I
e amigos.

Geisel quer partlde forte
Depois de chegar a Curitiba, logo pela manhã,

inaugurar a Estrada de Ferro Central do Paraná. em
Ponta Grossa, realizar visita a cidade Industrial de
Curitiba e participar da solenidade de Inauguração da
Fábt:lca da liemens, o Presidente Ernesto Geisel
concedeu à tarde, no Palácio Iguaçú uma série de
audiências, ocasião em que fez um dos únicos pro
nunciamentos nesta sua nova estada em terras
paranaeoses, ao receber militantes da ARENA Jovem.
e a eles transmitir Importante definição polftiéa,
duando expressou a sua vontade de que os partido.
polítíces devem crescer, pois eles representam a

opinião do povo, recaindo exatamente na juventude
as esperanças do futuro brssJleiro. Na ocasião, o
Chefe da Nação gravou um tape especial para a
televisão e advertiu que os jovens devem' aprender
política nos partidos, nunca na escola, onde se deve
tão somente uma profissão. Q Presidente lembrou
mais, que polítíca não é só idealismo, nem só expe
riênci� E! .tão pouco deve ser feita apenas em época
de eleíções, E pediu que ao ideal dos jovens some-se
a experiência dos mais velhos. (Gazeta de-Povo)

Canal 12 grau 10
O canal 12 de Curitiba desde que iniciou

su. atividades fornecendo, som e Imagem para a
cidade de Papanduva e outras, vem se destacando
com uma perfeita correção; não teve uma única
Interrupção na sua função especifica sendo a imagem
perfeita inclusive a sonoridade. A comunidade papan
duvense por intermédio desta coluna se congratula
com o Dr. Francisco Cunha Pereira Filho. DD. Diretor
Presidente do canal. 12, ao Diretor Comercial Paulo
de TarsoOemargo e fio.lmente a toda equipe do 12
por tão v$Uosa e oportuna.. presença nos lares de
Papanduva e Santa Catarina.

Coisas boas e boas .notícia,s
.

Jamés Reston, ex·vice-presidente do Times
de Nova Iorque, acerca das noticias que devem ser

publicadas: Ocasionalmente diverti-me com a idéia
de que todo jornal responsável deveria ter 11m editor
tomandc;; conta apenas das boas noticias. Não falo
de �olsas tolas; de estilo frívolo, mas de fatos reais;
v.àt:dadelros, acerca dos feitos e atos decentes do
povo, os quais'muitas vezes ficam sepultados 80b a
corrente diáriá de des_graças.'

Agradecimento
.'

. Este colunista vem por meio' d�sta coldaa
agradecer a atenção, gentileza e bondade dispensada
a, sua pessoa, pelOS médicos: Armando, Buba e Nunes,
durante a .ua estada na casa de saúde «São Vicente»
em Curitiba, agradeclmenntos estes extensivos a todo
o corpo médico inclusive enfermeiras. A todos o meu
mais reconhecido agrad(lcimento e a certeza de
minha imorredoura gratidão,
!

.

-Onde todos contribuem
todos vivem melhor»

REVÉNOEOOR AUTORIZADO d� CHRYSLER
TAl' doBRASILS.A.

PAPANDUVA
Passarela da sociedade

.

Com relativo .etraao divulgamos os aniversá-
rios de nossos assinantes, leitores e amigos para
que não passem despercebidos.

Dia 09 aniversariou a Sra. Joana Koehler,
virtuosa espose do sr. Paulino Furtado de Melo.

Na mesma data a srta. Slrlei Málakovski,
filha do casal Victor (CscUda) Malakoviskl.

Dia 10 do corrente festejou Idade nova a

professora !'daria A. Furtado, consorte do sr. Mapoel
:furtado.

Dia 11 troca de idade nova do Vereador Ai
baro Dia. de Morais.

.

MAKILENB SCHADECK. Dia 13 do fluente
festejou idade nova a srta. Marilene, filha do casal
João (Edith) 8chadeck.

Na mesma data festejou seu ôiver a 'garota
Maria Luísa (Malusa), filha dó casal Evaldo [Lucía)
Grabovisbi. '

Também na mesma data aniversariou o sr.
Renato Kriek, alto Iuncíonarto Municipal

.

Dia 14 quem festejou niver fol o garotão
Mauricio, filho do casal Aloisio (Maria) Partala. '_"

Dia 15 grande data nacional, importante
também para o sr. Prefeito Aloisio Partala que
comemorou troca de Idade nova.

KARLI REUSING. Dia 19 aniversariou a

ga_rotinha Karlí, filha do casal Fernando (Hermíünda)
Reusing. .

Dia %0 aniversariou a sra. Gilda esposa do
sr. Osmar Gonçalves,

Também na mesma data festejou Idade nova
a sra. Ana Lúcia, virtuosa esposa do sr. Evaldo Gra
boviski, ele Contador Chefe do grupo Schadeck.

Amanhã quem estará aniversariando é a
sra. Silvia M. Hirth esp. do sr. Modesto Hirth.

A todos, perenes felicidades, são os votos da coluna;

Tabelionato Paula S� Carvalhó

EDITAL
/

à Ru{Vldal Ra
sei protestado o

Encontra-se em cartório
mos, edíflcto do Forum, par!l
seguinte titulo:

.

DP n.o 32(307, - ve. cim@nto: 16.12,74 -

valor Cr$ O�,63 (hum)'mil, tr�zentos e seis
cruz�iros e ses" três centavos). emitida

por Produtos Roch �mic08 e Farmacêuticos,
contra WALDEM FAU�NO LIMA - FeIA.
TREs BARRA "'.'

__ '-� .

'

Por nã ter sido pci8J1ivel�ncontrar o re

ferido resp' nsAvel, pelo p�esent':\ o intimo para
no prazo e três (3� àtas, a conta'f da publica

CãO;?:êS
e Jornal «Correio do Node:., vir pagar

. ou da a razão por que não o. faz;\e, ao mesmo
tem ,no caso de não ser atendidá esta tnti

\
maçAo" o notifico do competente protesto.

C.noinhas, 19-novembro-1975. \ -

-

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestos

DOCU��l)to· extraviado·
ANTONIO CRUZ· DOS SANTOS, declara

para os devidos fins que extraviou pua Cartei
ra de Motorista, ficando a mesma sem efeito
por haver r@queridQ 8 2.a via.

:!ocê, que está por cima po�que já venceu na .vida, não perca mais tempo.
E hora de você comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos de financiamento, agora mais vantajosos ao 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.

22.11.1975

Civil' - EDITAISRegistro
Maria G638 GliDski, Oficial do I marcs de Canoinhàs, Ee o de

Regietro_ Givil do Distrito de Santa CabrinA etc.

Paula Pereira, município e Co- F!,z saber que p. endem calar:
Domingos Pac,tllha dos-Santos· coI'!»' ny de Fátima

dos Santos, Ele, natutal deste Eetado, natéido em ColoDia S.
Haidê, no di.. 11 de ieueiro de 1955. lavt-tfor, aolteieo, domiciliado
e residente neste Dietrito, filho de L�(oldo P- do. Santoe e de
ConltantiDa C. dOI Sautoe. Ela, na�l1fal deite Eetado, nascida elll
<r:axoeira. DO dia 14 de fevereiro d7I960. domêstica, solteira, domi.
ciliada e residente oelte Díetrito filha de Afonlo dos Santos, faleci.
do e de Otília Vieira, /
Antonio' Ari Pinto corfi' Jandira Alves- Cardoso. Ele, na.

tural deite Eetado, D��ci70 em Taquarisel, DO dia 10 de dezembro
de 1954, I�vrador, I�ir�, domicitisde e reli·dente neste Diltrito,
filho de Natalia Pint6. Ela,Datural deite Estado, nascida em Majol
'Vieira, no dia 17 cjrletembro de 1958,doméltlica, ....lteíra, dom. e reli.
dente neste qid'rito, filha de Felipe A, Cerdoso ,e de Ana Corrêa,
.:

Aprese 6ram 08 documentos exigidos pelo C6digo ,Givil artigo
180. Se guém tinr conhecimento de existir algum impedimento
legal, ac e-o para fiós de direito.

Paula Pereira, 8' de novembro d� 1975.

MARIA GÓSS GLINSKI - Oficial do Hegisteo Civil

EditaisRegistro Civil
Nereida Cherem Côrte, Oficial do «Antonio .Ozires Munhoz_
:Jegistro Civil do Muuicípio de Canoi- com «Luzia. Sueli Arendart.
abaa, Estado. de Santa Catariaa, ehuk>, breaileiroe, aolteiroe, do.faz eaber que preteudem easar:

«João Silverio da Silv
iciliadoa .e re.idente� 'j11 cid&de;

Filho» com «Tereza Jdr:é'te
ele co rcíante, .naecidc em Rio

, dOI Poço neate disteito aOI 7 de
�i,!,as", bra.i1e�ro, lolt�.i.f I; ele

março de. I 55, filho de Lizaodro
vIajante comercial, nalc·l1o em Munhoa . 8 Terezinha Ribal
distrito de Piquerobi, c,Qmarca de M h I á

.

id'ii': UD_ oz; e a o er na, oalCI a emSanto Analtácio,SP, !)Ol 3() de Caooioh.. aOI 24 de <.lezembro
outubro de 1943. d.,ómiciliado e

re.idente em Curit,1'ha. Pr., filho
de 1956, filha e M,guel Areo,

de João Silverio Jía Silva e de dartchuk e Hild Arendartchok.

Euridee Leopoldil'la de Andrade, «Pedro KQtel
Ielecidos; ela cob/leireiu, naecida ce Mede Gonç
em Três Barraf DI comeres aOI Ieiros, soltefroe, omiciliadoe e

12 de abri' de .1949. domiciliada residllnte. em Mar Ilio Dia. D/
li residente nelja cidade. filha de município: ele ope rio, nascide
Leopoldo Franéieco Simal. faleci. em Marcílio Dias município
do e de Mafia Rita de Souza aOI 5 de maio de 53, filho de
Simal. ,I Alexandre Kotelak e de ROia

.LeoV�ldo
Ziehlsdorff" Miraoda Kotelak; ela do lar,

com «A'n· Maria Martins». nalcida em Marcíl o Dial neste

bralil�irol, i Iteirol, 'd?miciliadol município aOI 30 e novembro
e relldeoté nelta Cidade; ele de 1947, filha de João Vicente

viaiante c' merci8J,� nalcido em Gooça'vel e Luiza IA. Gonça!vel.
Canoinhal, aOI 8 de· outubro de «Pedro Morei a de Souza'
1952, filho'lIe Lecpoldo Ziehledorff com cNiralcy d Carmo Lo·
e de Lind Kirechoer Ziehlldorff; pes:t� bra.i1eirol, lolteiro., reli.
ela do lar nalcida em CODoioha!l dentei e ,domicili dOI D/ diltritoi
ao. 18 d' maio de 1958" filha de ele motorilta, na�cido em munic,
O.mário: odriguel Martin. e de de TeuI6poli.-R'o de JaQeiró aOI
Methilde Wendt Martin.. 22 de março " 1952, filho de
«WiI ar Paul:. com «Maria Antonio MoreiraJ de SOUZ8, fal. e

Di rcy ágb, bralileiros, .oltei. de Are[lita Rodliguel de SOOI8;
rOI, do iciliadol e relideote. D/ ela do, lar, nalr.ida em Tauil8Y
cidade; )e indo.trial. Daecido em 01 município a!J1 16 de iulho de

Rio d' rei. nl município 008 22 1953,. filha de Jpão Alfredo Lope.
de m8i ,de 1955. filho de Aldo e de Amadioa

�z
Lopel.

,Paul é;le He(viga Ratuchiolki «José Dam sio Filho» com

PIai; ela do lar, nalcida em Co- «Roseny Ter sinha Lezza·
lonia Ouro Verde DI comarca ao. roUo», bl'asilei OI, lolteirol, do"
9 de maio de 1952, filha de Silveltre miciliadol e rei dentes nl cidade;
K6gi e de Liqoéria Arendarchuk. ele comerciante,· naQcido em Mar·

,
" cílio Dial nl m icípio ao. 30 de

abril de 1949, filho de- JOlé Da·
malio e de Eug�Dia Dunki Da·
ma.io; ela do 1 r, nalcida em

Caçador Se aOI 8 de Dovembro
de 1954, filha d. Angelo Lazza
roUá e de Egide oro Lazzarotto,
«José Tadeu Wosni» com

«Vera Lubla osé Ferraz-,
bralileiros, lolteirp" rélidentel e

d6Óliciliadol n/ c'dade: ele moto·
rfata. nalcido em São Seba.tiijo,
distrito de j;õco' Preto se aOI 9
de fevereiro de 1955, filho de
Simão ,WOllíi e de Zulmira Ro·
berto WOloi; ela d,� lar, nelcida
em Joaçabe se OI 28 de março

. de 1953, filha e Genetio JOlé
Ferraz e Marlene Gipriano GomeI,

«Sebastião orreia Nizer'
com «CeeHi Gonçalves'

braliIeilol, loltei �s, domiciliado.
e relidentel DI cid}, de; ele operário,
nalcido �m Gsçaro" Gréndeí co'

marca de Curitj anol·Se aOI 12
de abril de 1947, filho de F,ap'
cilco Correia

"

r, ,falo e Mari.
Alvel do. Santol eJa do lar, n81'

,

cid. em Rio CJ"o.Maior Vieira
se aOI 2<1 de -]\neiro de 1942,
filha de Pedro GonçaJve., fál. e

de Br81itia Bati.ta da Silva.

Canoinhas, 19 de novembro de 197'
Nereida C. Cart. .

Oficial do Registro Civil

MERHY SELEME & (IA. LTDA.
Rua Paula Pereira, 735 - Fone.: 365 e 366

C A N O I N H AS ,SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO 1)0 NORTE
22.11.1975

-\ I

DO BRASIL

E D I T'A L
/

BANCO

de Auxiliar

S. A.

3. A seleção. constará
Psicológica,
Português,
Matemática

Datilografia

de EscritaSelecão
.,

1. o BANCO· DO BRASIL S. A. faz saber

que, de 24.11.75 a 28.11.75, estaria abertas em sua

Agência desta cidade a rua Vidal Ramos n,o 810,
de segunda a sexta-feir dei 13;00 as 15,45 horas,
as inscrições para a seleçã cima, a realizar-se na

cidade de MAFRA .. Sania Cata a, em data, horá-
rio e local que ,serio oportunament unciados.

2. A inscrição deverá ser solicitada soal-

mente pelo candidato (vedada a pArticipaçio
intermediário) e será deferida àqu-Ie que, munido

de documento de Identidade. satisfaça. 8S

seguintes exigências:
,

a) tenha, à data do término das inscrições,
idade minima de 18 an08 completos .e

máxima de 25 anos incompletos;

b) pague a' taxa de incrição de Cr$ 50,60
(cinquenta cruzeiros);

c) apruente:

I) (se do SflXO masculino) � certificado

de alistamento militar, ou de reservis

ta, ou de dispensA de incorporação, ou
de isenção do serviço militar, ou, ainda
carteira de identidade do Ministério o

Exército, ou do Ministério da M Inha
ou do Ministério da' Aeroná .

Quando se tratar de Mil�t incorpo
rado, oficio do comanda e permitindo
a íaacrfção;

lI) certificado ou hístô co escolar (com
firma reco eclda) de con

clusão ·do pri eiro ciclo: curso ginasial
O!) equival te, expedido por _

estabe

lecimen de ensino oficial ou reco

nheci ,ou documento que comprove
nível de escolaridade mais alto;

III) prova' de naturalização, se não for

brasileiro' Dato;

dD firme termo de compromísso em que
aceita designação para servir em qualquer'
parte .de território nacional, em jornada
de trabalho de {) (seis) horas, prorrogáveis
sempre que o volume de servíeo assim .0

dência de aprovação em exames de saúde feito por
médico do Banco ou por ele credenciado.

13. Cumpridas as formalidades de nomeação
e localização, serão empossados no cargo inicial da

carreira de Auxiliar de Escrita ref. 050, com venci

mento. mensaia de Cr$, 2.244,90 (dois mil, duzentos
e quarenta e quatro""'Cruzeiros). Antes de decorrido

o prazo de ur:9 áno, contado a partir da data da

posse, ficagl/t"mpedidos de:

exigir;
e) ent-regue doill retratos recentes, IgUAiS.

de taooanho 3x4, tirados de frente.

das seguintes. provas:

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

4. . Ali prevas de Português e Matemática

erão do tipo objetivo. Obrigatório o uso de tinta a) pleitear trsnsferêneíe, resguardando-se o

. de ar azul em caneta-tinteiro ou esferográfica e
'Banco a seu c'ritério o direito de removê-los;

Iepts p t.g__ n.? 2. b) participar de seleção interna para a car-

5. A�v. de Datilografi
reira de Escriturário.

máquinas forDec d,s pelo Ba 14. A inscrição do candidato h:riportará em

6. Para cada pp a haverá apenas uma cha- anuência impl1cita a futura designação (se selecto-

d S (( tido' édi nado e nomeado) para servir em qualquer depen-
ma 8; omentep perm 'A�o mgresso no. pr 10

dê'ncia do Banco, bem como a possibilidade de ser

onde se re liZa"rio a. provas d,Q. candidato
.

que se

apresen] com antecedência mÍiii-�a de TRINTA transferido para outro local, em qualquer tempo,

MIN OS da hora marcada para ibj�i'O.�os exames. dur�nte a vigência do contrato de trabalho.

S nenhum pretexto admitir-s�-á a pai'ti'ci�ção �o 15. Nenhum candidato poderá inscrever-se ou

candidato que, �mbora ten�o l!lg�elsado �o P�]O prestar provas em agência adminÍstrada por seu

den�ro do horárío estabelecído, deíxe, por .qualquer .

' cônjuge ou parente- até o segundo grau, ainda que

motivo, de estar presente na sala respectiva antes�� sdmínísteedor em causa não venha a participar
do sinal pau dis,tribuiçlo da prova.'

.

dos; trabalhos de certame. Igualmente não será
.

7. O participante que faltar a qualquer das localizado em agência a cujo quadro pertença

provas ficará impedido de prosseguir no concurso. qualque�'f:U!lcionário . parente seu até o segundo
.

.

\ grau ou cônjuge.
.'

8. Será seleeíenado aquele que: ,
16. O present.! certame visa a selecionar

a) latisflizer àl exigências da prova Psicológica; pessoal para cumpri'inento das vagas porventura

b) obtiver \ a. nota minima de 60 (sessenta) existentes nas seguintes' �ência.: CANOINHAS,

Das proves de Português e Matemática e MAFRA e ITAIÚPOLIS; Eôtretanto o .Baneo se

de 40 (quarenta) na de Datilografia. reserya o direito de localizar "o, selecionados em

9. Atendidas essas condições, e a fim de uma de suas dependências em q lquer parte do

estabelecer ai prioridades para possível aproveita-
território nacional. í

.

mento, o Banco relacionará os selecíonedos em
-

• 17. Inscrito, constderar-se-â o canQ.{dato ciente

ordem decrescente do total de pontos obtidos. dali!
. condições estfpuladee DO presente edital.

10. O julgamento das' provas terá caráter Canoinhas eSC), 05 de novembro de 1975
íerecorr!ve1.

BANCO DO BRASIL S. A. - Canoinh81 (SC)

FERNANDO ROCHA � Gerente

ALFREDO GUILHERME KNüPPEL - Subgerente
\

12. A posse dos seleeíonedcs ficará na depsn-

t Convite-MissaI

Familiares de

5 I B IL A K. LOZOVEY

Fotocópias?
Em apenas 10 segu�dos
PIAS, de qua,lque ocumento, jornais ou

livros, no C Ó R I O 10 O R E G , S T A O

C I V I • NEREIDA C. CORTE, no eoifício

do FORUM desta cidade.

No Departamento de Veículos usados

de Merhy Seleme & Cia. Ltda.
você encontrará revisados para pronta entrega:

MARCA

Dodge 1.800 GL

Ford F-IOO camioneta

Volkswagen 1.300

Chevrolet Veraneio

Dodge Gren Coupê

ANO
1973

1967
1968

1969

1973

o
(
K
f
l

a

A
RONENALAR

MERHY SELEME & elA. LTOA.
Rua Paula Pereira, 735 - CANOINHAS - se

Compre I,gora
seu

RINQUEDO
'. '\

para o

ArAL

v_v
e .,
o r
b

o s
o
r
t
i
m
e
D
t
o

d
a

c
i
d
a
d
e

Rua Vidal IamOS, 906

lone 185

Canoinbus

Documento

extraviado
.AVISO

convidam parentes e amigos para a .míssa de 2,0 ano

de seu falecimento que mandam celebrar no próximo dia

2 de dezembro, às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé, agradecem.

/
O Diretor do Campo de

Instrução Marechal Hermes,
avisa a população em geral
que, a partir do dia 19 a

28 do corrente, haverá rea

lização de exercícios e tiro

real, diurno Oe . noturno.

..Iilson Santos Wallbac:b

Telteel Diretor do C.I.M.B.

Certificado de uma Camioneta
DOOGE 0- ]00, ano 1975,
cor verde, placa DA - 1490, de

-

propriedade de MERHY SELE·

ME & era. LTOA.

O mesmo fica sem deilto por

haver requerido a 2.8 via. 2
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__--'--_C_AR_LOS BOCKoR I'
Feriado com bastante gol De Municipal
Numa tarde muito feliz do atacante papanduvense Alceu, o qua

dro botafoguense demonstrou mais uma vez porque é o líder do Campeo
nato. no Grupo «Rubens Ríbeíro. da Silva», .ao golear o 3 Estrelas no
último sábado, feriado nacional, no Estádio Municipal, pela contagem de 6
a 1. Na 1.a fase, marcaram para o alvi-negro: Kolinha aos 7' e Alceu aos
37'. Na fase final, Alceu marcou a08 5', 25', 34' e 35'. Aelcio fez o. único
tento do 3 Estrelas, aos 20'. A renda somou apenas Cr. 445,00.

.

-

E O Palmeiras não apareceu
o outro jogo. da rodada, marcado para o Estádio «WiegandoOlsen» em Marcflio Dias, não foi realízado, devido o não comparecimento

do quadro palmeirense, que achou mais .boníto «dar» os dois pontos pará
o clube da «Capit&l da Manteiga». E os que lá compareceram e pagaram
o seu ingresso?.. Que papelão, heim Palmeiras I

Amànhã em Marcílio Dias
Ainda .pelo returno do campeonato, o São Bemarde enfrenta

oBotatogo 8�anhã em Marcí�io .Dias, num jogo que deverá agradar e
por certo atraír um grande publIco. -Esta partida estava marcada para o,
último dia 9 e foi transferida devido o mau tempo. Vamos prestigiar.

Atenção garotada! hoje tem futebol infantil
Com 'dois jogos, Ipíranga x Continental e Palmeiras X Taunay,terá inicio hoje à tarde, no Estádio Municipal, o CáI9peonato Infantil,

cujo Regulamento e Tabela discriminamos abaíxo.

Cam.peooato Infantil �. RE,GULAMENTO
1.· :..... Troféu ABRAÃO 'MUSSI, será o prêmio' oferecido para o clube

que vencer três Campeonatos eonsecutívos ou alternados.
2.° - Serão classificadas 2 equipes de cada chave as quais cheguem ao

final de referido campeonato cem a maioria de pontos ganhos.
3.° - O tempo de cada jogo será de 70 minutos.
4.° - Todos os jogos serão real}zados no Estádio Municipal de Canoi- _

nhas e com rodadas duplas.
5.· - A idade de cada atleta deverá ser menos de 15 anos, ,

6.° - Se duas equipes chegarem ao. final do returno com a igualdade
de pontos ganhos, será realizada uma terceira partida.

I

Se acontecer o mesmo caso com três ou mais equipes, prevalece-
rá o saldo de gols. ,.'

7.° � A arbitragem será indicada pela LEC.
8" ...:. Toda partida haverá súmulas, sendo obrigado. os atletas apre

sentarem suas identidades.
9.8 - Após- a cíessítícaeão das 4 equipes, sendo 2 de cada chave, joga

rio as 4 em forma de rodígío para sair o campeão.
-10.8 �- A Junta Disciplinar Desportiva - JDD, serão os Árbitros da LEC.
11.° - Qualquer falha existente neste regulamento será sanado pela LEO.

CHAVE A CHAVE B
Patro;no: WENDELIN METZGER Pratrono: ELOI BONA

1 - Ipiranga 1 - S. E. Palmeiras
2 - Continental 2 Taunay
3. - Botafogo 3 - Massey Ferguson
4 - Santa Cruz

.

4 - Grêmio Olsen

TABE'LA
1.· Rodada, 3.a : Rodada 5.a Rodada

1 x 2 1 x 4 1 x 3
2.8 Rodada 4.· Rodada 6."'" Rodada
3 x 4 2 x a 2 x 4

,

Campeonato do Interior - resultados de dorrringo
O Barcelona não apresentou a ficha de inscrição na LEC e o

Mirasol ganhou os pontos, Sonda 1 x Estrela AzulO, Flamengo 4 x Nacio
nal 1, C. A. Indus1rjal 3 x Comercial O, Cruzeiro 1 x Pinheiros 3, Canari
nho li x Avai 1, São José O x Juventude 2, Corintians ii x Santo Antonio 1,
Teles rx Meu Pontinho 1, Parado 1 x (lGGSVG 1, Pinho.3 x Ouro Verde 2,
Pinheiros 2 x .Canarinho de São João .7, União 3 x São LUIz O, São
Cristóvão 3 x Palmeiras 1.

.

--

Amanhã, a 3: rodada com 08 seguintes encontros:
1<.:m RIo do Pinho:· Mirasol x Primavera; em Campo da Agua Ver

de: Imazll x Barcelôna: em Agua Verde (Serraria Zugman} Flamengo x
Sonda; em PIedade: Nacional x Estrela Azul; em Paciência do Rufino: Real
B�a8ilia x ,Comercial; em Felipe Schmidt: Botafogo x C. A. lndustríal; em
Plnheíros: Pinheiros x Avaí; em RIo. da Areia: Cruzeiro x Canarinho; em
Serra -do Lucindo: São José x Coríntíans; em Rio da Areia: Juventude x
Santo Antonio; em Paula Pereira: Meu Pontinho x CGGSVG; em Parado:
Parado x Teles; em Km 6: Ouro Verde x Ganarinho; em Três Barras: Pi
nheiros x Pinho; em Sàrrito: São Luiz x Palmeiras; em Taunay: União x
São Cristóvão.

Campeonato do Interior, suas chaves e patronos
O campeonato do int�rior está dividido em 8 chaves, cada uma,

composta de 4--times, e das quais já publicamos as primeiras na edição
anterior e hoje as demais, que. são: .

chave 5 • Patrono: NJi;1 CORDEIRO - Santo Antonio, 'São José, Juventude
e Corintians; chave 6 - Patrono: OEL.GIO DE S. GOMES - CGGSVG. Teles,
Meu Pontinho e Parado; chave 7 - Patrono: LEOCÁDIO PACHECO - Pinho,
Canarinho, Ouro Verde e Pinheiros; chave 8 • Patrono: CILO BECHEL -

Palmeiras, União, São Luiz e São Cristóvão.

Fones 365 e 366, Çanoinhas - 5 C

Notas

Esparsas
Já pa 2.8 quinzena. de no

vembro, vem ai, célere, os

exames finais, as solenidades
de formaturas, férias, festa li
natalina! e de fim de ano e

depois o rumo é o litoral.
xx X.'

22-11-75
N:o 1347
Ano XXIX

o Sr. IVO < OLISKOVICZ,
Oficial Maior do Registro de
Imóveis da Comarca, participou
de um ,Congresso de Oficiais do

.

Registro do Estado, realizado
em Itapema, no Hotel Plaza.
Foi seu companheiro de viajem
o sr, Cleir Theodorovicz, o

Braca, ecnhseido de todos, e

funcíonârto destacado do Escri
tório Odilon Pezda.

X x x

O advogado dr. Moacir B'udant,
a serviço profissional, esteve em

Rio de Janeiro.
.

x x x

Bonita e comovente 8S {sole
nidades de inauguração do novo

Templo da Comunidade Evan
gélica, 88l1istida por grande
massa popular, mormente o culto
alusívo,' oficiado por três Puto
res cBnoinheoses,' DOUGLAS
BENKENDORF. JOAO WUN
DERLICH e SILVIO SCHNEI
DER.

x· x' x

O conhecido advogado doutor
SAULO CARVALHO é o Pa�
renínfo escolhido das Doval

�orm8listas do Colégio Sagrado
CO,ração de Jesus•.

x x 'x
-

A veneranda senhore, ) Dna.
MARIA S'i'ULZER; .entre a ale
gria dé seus famili�res e amigos,
verá passar dia 25, 3a. féira,
mais um natalícío, 86 anos' de
idade.

'

x x x
,

O Bolão Fantasma também
fará antversârto dia 25 próximo,
terça-feira, 20,anos de atividades.

x x x

Para vovó TARGINA e seus

familiares, os nOSS08 respettoaos
cumprimentos, 90 an9s e reunião
dos Ritzmann, hoje em São
Bento do 8111.

x.,_ x x

Estiveram- em nossa cidade,··
procedentes de Joínville, o ad
vogado dr. Cyro Elhke e o sr.

Emílio Lemke.

Governo dia ARENA e povo
O eminente Presidente da República, o 'Exmo. sr, General Ernest�

Geisel, Presidente de Honra da ARENA, que muíto se preocupa com o
desenvolvimento do país e éom a implantação de um regtme de verdadeira
justiça social. está .colhendo oa.Irutos da sua atuação em favor do povo.
Recente pesquisa de opinião patrocinada por 'uma das mais importantes
revistas do pais, realizada nos nossos prlncípaía centros urbanos. revelou
que o povo brasileiro, por esmazadora maioria, está consciente do aéerto
das medidas governamentais, 60% dos brasileiros perquiridos declararam
que o .nível de

\
vida melhorou nos ültlmos 10 anos; 66% aplaudiram o

AI-f) e opinaram no sentido de que seja incorporado. à Constituição; em
cada cem brasileiros consultados, 77 disseram que é o melhor país do
mundo; sobre o futuro do Brasil, em cada cem dos consultados. 77%
encaram-no com otimismo, dentre eles 49 com muito otimismo; sobre o
Governo Geisel e as atuais dificuldades externas e internas, '7ó% julgaram
que o nosso Presidente vem agindo entre bem e muito bem.

x x

Boinbuz8il gigante
o Projeto RADAR, mapeamento aero.fotográfieo do'Norte .do Pai.,

providênéiâ que propiciou aoa órglioa do Governo Federal a descoberta d.
importantes jazidas' mineral!!, revelou a existência de uma enorme f10reata de
bambu no Eatado do Acre, naa proximidades das fronteiras' com a Bolívia e
Perú. Â área do bambusa! é quase da .extensão de todo o território catari.
nense. Oitenta e eíneo mil quUôme..-os quadrados, é o eálculo doa técnico.
em foto interpretação. .

.

'

Elite verdadeiro peesente da natureza deve aer aproveitado eeonomí,
camente. Afinal, não é apenaa da nOlaa araucária e do "pinu8>O que se faz
eelulese. Os empresárioa braailei�os dessa indústria verdadeiramente básica,
que'analisem a hipótese de ,implantarem auaa fábricaa naqllelas loaginquaa
paragens.

O primeiro orçamento do Governador Konder
.

O 'Governador Antonio Carlos Konder R.eis enviou à Assembléia
Legislativa a primeira proposta orcamentáría do seu quatríênto, para o

exercício de i976, estimando a receita pública em Cr$ 3.324.845.000,00 .

. {três bilhões, trezentos e vinte e quatro milhões, oitocentos e quarenta e

cinco mil cruzeiros), cifra que representa um ,!-crésçimo percentual de
72,08% sobre a recetta estimada para 1976, excluída, em ambos, os casos,
a receita da sdmíntstração indireta.

Ainda em 1976 o mM· continuará sendo o tributo Iundamental-
mente básico para a. realízação da receita pública,

,

AIÍ Despesas Correntes absorverão, no próximo exercicio.59,97%
da Receita, restando para as Despesas de Capital 40,03%. •

As Secretarias da Educação' e Cultura, Administraçllo e Planeja
.mento e a de Transportes' e Obras, foram as melhor equlahoadas,
evidenciando-se que o nosso Governador está realmente empenhado no

cumprtmeeto da 'sua meta: «Governar é encurtar distâncias».

.0 Bolão Fantuma realizou
semana passada o Torneio de
Rei do Bolão, com à seguinte
classificação: Lüdke, Oelson Go
mes CMelado), e Darcy Wiese.

x x x

O Campo de Instruç.ão Ma
rechal Hermes

...
Inunciando o'

exercício âe tiro re�l, diurno e

noturno, a�é o dia 28.

x x' x

Esteve em Florianópolis, a

serviço, da � Impressora Ouro'
Verde e deste lJemanário; o sr.

Leopoldo Fa'Hgatter.
.

Desfolha,mento de árvores
. A gue�ra do Vietnam, verdadeiI<o campo experimental de arma. de

indelic"itível poder 'destrnidor, gerou no aen ventre drogas que provocavam o

desfolhamento das árvorea para facilitar a localização de guerrilheiros que 8e

ocultavam naa malas.
� Agora, 'pasliada a dificil fase enfreiltada pelas forçaa que .e empe

nharam' na luta, o invento está aendo utilizado em beneficio da agricultura,
para o desfolhamento de plantações atacadas por fungos, a fim de permitir -

a réeuperaçlo de mataa. doentes.

Números' que assustam
40 acidentes do trabalho por minutol Eis a terrível previsão para

1975 Iundada em números reais. Em termos relativos, é a mais elevada
taxa' do mundo! O saldo previsto para o Brasil em 1975 é ,de quatro m!l
mortos por acidentes do trabalho, contra 3.764 no ano passado. A ínvalí
dez por acidente atingirá outros sete mil brasileiros. I

Além de vidas preciosas a lamentar, é de Irlzar-se que somente
nos dois últimos anos, os acidentes do trabalho custaram ao pais Cr$ ...
1 bilhão e 400 milhões.

O fato é de tamanha gravidade que o próprio Presidente da Re
pública apreeíouo num dos seus pronunciamentos públicos, convocando Q
empresariado nacional à plena conscientização sobre tais números. Vísan
do obrigar as empresas a dedicarem atenção ao problema, o Governo da
ARENA decidiu que toda é qualquer indústria que empregue II,1ai,s d.e cem

pesboas, observado o grau de risco de suas atividades,' ser� obrigada a

contratar especi!"listas em segur_ança do trabalho, como� meçUcos., enge
nheiros e auxiliares de enfermagem.

Parecê-nos, como já registramos, que as provi.dências I!ão dev.e-
, riam ficar ai. Além da obrigatória contratação de técDlCOS, conSIderando
se que muitas vezes ·os acidentes são decorrent.es da crônica sub-alimen
tação do trabalhador. deve o Governo oferecer estimulos à empresa. para
a implantação de refeitóri08 ,nos estabelecimentos indus�r!als. 8e os pa
trões oferecerem aos trabalhadores ao menos uma refelç'ao diária, farta
e sadia não só obterão maior' rendimento no trabalho assalariado, maS,

també�, estarão previnindo, da maneir� mais eficiente, a ocorrência de
acidentes.

.
.

Nas ,Lojas MERHY SELEME você compra o
,\

G E N ERA L E L E T R,I C

seu

CONSUL BR,ASTEMP

Pelos melhores preços
a instalação é

GANHE

e nas melhores condições de pagamentos
gratuita e � assistência técnica permanente

QUALIDADE

,.

i
I

I
NA

M'ERHY, SELEME

COMPRA

\

E..
Rua Paula Pereira, 735

E

REFRIGERADOR

NA

elA. LTDA_
J

FILIAL: Rua Central, 53 Três Barras - S C
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