
1ri�unal �a consciência
GLAUCO JOÃO BUENO

Todo homem sente, em determinado momento de sua
vida, a .n�ces8idade de proceder a uma' auto avaliação de
s�a8 atívídades. O eomercrante tem a preocupação de, perio
dícamente efetuar u� levantamento daquilo que comprou,
do que vendeu, atualizar seus preços e verificar seus lucros
e perdas. - Em linguagem contábil chamamos à isto ba
lanço. O industrial, além de tudo isto,' ve-se na contingência
de estabelecer novas metas, auscultar novos mercados enfim,
tudo dentro de um planejamento muito mais rigoroso.

'.
,E, .'quando a atividade à que se propõe, avoluma-se

ou díversífíea-se em demasia, obriga-se a formar uma socie
dade, delegando-se à cada componente do grupo, atribuições
e direitos especificas. 'Se, no decorrer das atividades cada
indivíduo investir com empenho e lisura a sua cdta de
trabalho, sempre em função da causa em comum, a sociedade
tenderá a evoluir e somente sossobrará, em casos excepcionais.

Porém, 'se não houver afinidade ideológica entre os

compcnentes desse grupo; se a incompreensão e a inépcia
começar a campear entre uns e outros; a deeadênçía advirá
como uma consequência natural. '

A falência ,baterá à porta desse empreendimento e

então, estribados em ditames de Lei, seus componentes
desuuír-se-ão, as responsabilidades serão apuradas e os bens
materiais remanescentes, serão equltatívamente repartidos.

Mas, existe uma sociedade em que, outros valores
maiores, se sobrepõe aos bens materiais, pois são vinculas
muito mais profundos. Embora tutelada por leis sociais, são
as leis do coração que imperam quando os liames são
rompidos.

'

Sim amigos, falo sobre a sociedade conjugal.
Efetivada a sua dissolução, é absolutamente inimagi-

nável a partilha dos bens não materiais, advindos dessa união.

Haverá patrimônio maior que nossos filhos?

Não, não o concebo.

Dávida maravilhosa que nos transporta" ao ápice
desta vida, por vezes me, parece ser através' deles, que
atingimos a ímortalídade..

. Os vermes banquetear-se-ão com a vil matéria, mas
em verdade lhes afirmo amigos, que o homem que possui
filhos, não perecerá.

Viveremos ainda, depois do desenlace final, pois
nosso sangue continuará pulsando quente em, suas veias.

'

Nossa imagem contínuarã presente em seus traços.
Suas atitudes futuras, terão alguns reflexos similares

às nossas atitudes. O instinto de amor e defesa aos filhos,
é um sentimento inato. Os percalços é as vicissitudes que' a
vida nos impõe, no cotidiano de nossos dias, por vezes nos

impele a negligenciar com relação aos mesmos.

As circunstâncias nos forçam a abdicar até mesmo

da felicidade de permanecer junto deles,

E, quando isto acontece,. espiritos predadores de

imediato, se apressam em nos prejulgar. '

Efetivamente., ninguém é totalme�te livre. Na verd�de,
vivemos dentro de um regime de lIberdade consentída.
Devemos satisfações à sqoíedade, aos amigos (verdadeiros),
à família e principalmente a nós mesmos.

De minha parte, jamais .renunciarei ao direito inau

ferível de escolher meu próprio juri.
'São três moleques maravilhosos, que haverão de

representar o meu tribunal de consciência.
"

A. eles, somerite à eles, prestãrei ?ontas. Daquí há
um, dez ou vinte anos? .Não o posso precisar.

Em verdade, por vezes me parece :vislumbrar no

olhar inocente e inquiridor de um deles, _mIl perguntas.e
dúvidas. Vamos, filho cresça logo, nao posso me Ir

sem o nosso diálogo.

Comitiva de Major Vieira
será recebida em audiên

pelá Governador•

ela
Uma comitiva do vizinho Q}UDlClplO de Major

Vieira, integrada pelo Prefeito Munícípal, sr. Vitor Borges
e a executiva arenista daquele DJUDlClpIO será recebida

em audiência, dia 16 próximo, pelo exmo. sr. Governador

Antonio Carlos Konder Reis.

Em pauta vários e importantes as�unt?s admi?is
trativos e políticos, sobressaindo-se o pedld?' Já anterior

mente feito e agora a se ratific�r �a neces�l�ade urgente
da conclusão com máxima urgência, do prédio do G�upo
Escolar Frei'ANDRÉ MALINSKI, em Rio Novo de CIma.

Nossos votos de pleno êxito aos nossos amigos
de Major Vieira.

PC levou o

M BO à vitória

em 1974,
�firma Prestes
Brasilia - o secretário

geral do clandestino Par
tido Comunista Brasileiro,
Luis Carlos Prestes, em

declarações às agênCias
France Press e OPA, domí n

go em Paris, atribuiu a

vi t:ória do MOS nas eleições
de 1974' ao apelo feito"
em maio desse ano, pelo PCB
ao povo para que «usasse o

voto como uma arma contra
a dd t.adurav , Segundo ele,
os comunistas puderam in
fluir cons,ideravelmente ao

conseguir que o MOB apre �

sentasse eum programa de
reivindicações populares�.
No Brasil, o pronuncia

mento provocou reações em

diversos setores. AI ta
fonte governamental cons

í

.

derou a entrevista preju
dicial para o MOB. mas

outros porta-vozes diziam
que o, fato, era conhecido,
-hã ,mui to. O senador Oinar
te Mariz retomou sua pre
gação. anticomunista,' en
quanto a Arena procurava
minimizar ou ironizar a

Lmpo r t.ânc
í

a de' Prestes,
hoj� com 78 anos. O MDB

reagia irri tado declarando
que seu programa está re

gistrado no TSE daade 1966
e negando conpromí sscs com

o PC. O senado r Franco Mon
toro classi ficou Prestes
de "megalomaniaco» é o de
putado Thales Ramalho acu

sou-o de fazer o' jogo da
extrema�direita.

caRDINHAS-SC, 14·02-76
Número 1357
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BANCO DO BRASIL S. A.
COMUNICADO

Colaborando com a campanha de ajuda à
Nação da Guatemala, ante o drama por que passa
e que muito vem sensibilizando o povo brasileiro,
esta Agência está autorízada a receber donativos
(em dinheiro) em tavor das vítimas, dos terremotos.

Secretário do Ministério apreCia execução do CIATA em se
'.

Fpolís, 06.02.76 - O secretário de Economia e Finan
ças do Ministério da Fazenda, Carlos Augusto Rodrigues, que
se encontra nesta capital e o Secretário da Fazenda Ivan
Oresto Bonato, estiveram reunidos na tarde de ontem com
os prefeitos dos municípios que integram o Convênio de
Incentivos do Aperfeiçoamento Técnico Administrativo (Olata):
Oarioínhas, Videira, Braço do Norte, Ituporanga, Urussanga
e São Joaquim.,

Durante o encontro foi avaliada a execução do pro
jeto no Estado, tendo o Secretário da Fazenda feito uma

prestação de contas de todas as atividades desenvolvidas.
.

'DR. ORTY também na ferra
Aproveitando o período >de férias, também aqui

se encontra, desde 4.a feira,' em visita a familiares e

amigos,
.

o advogado do Banco Central, dr. Orty de

Magalhães Machado, que se faz acompanhar de sua

.exma, esposa.
Dr. Orty, conforme afirmou, seguirá segunda-feira

para Florianópolis, retornando 'em seguida ao Rio de
Janeiro para o grande carnaval carioca.

-,

ALEXANDRE NOVAK
Faleceu em Curitiba" semana passada, com avan

çada idade � após súbita moléstia, o sr. Alexandre Novak,
aqui bastante conhecido e servidor aposentado da Prefei
tura Municipal, onde por muitíssimos anos, exerceu o

cargo de Fiscal de Obras.
.

O saudoso extinto deixa viuva dona Anita L. Novak
e os seguintes filhos: Nestor, casado com Estefana G.
Novak, aqui estabelecido; Moacyr, casado com Celeste M.
Novak, residente em Curitiba, e Hercilio, já falecido, ca

sado com Miltes O. Novak,' deixando ainda 10 netos e

9 bisnetos, Nossas condolências à família enlutada.

Konder Reis recebe· bem a cria�ão
da· Alian�a Trabalhista

Fpolís, 05.02.76 - Durante
seu despacho de hoje com

o secretário do Trabalho e

Promoção Social, Fernando
Bastos, o governador Konder
Réis recebeu, juntamente com
o delegado regional do Tra
balho, Airton Minog�o do'
Nascimento, uma comissão
de oito líderes classistas que
esteve em' Palácio para co-

,

municar a criação do De
partamento Trabalhista da
Arena. A iniciativa foi bem
recebida pelo Chefe do Exe�
cutivo 'que se manifestou fa
vorável ao movimento, su

gerindo que as lideranças
trabalhistas levassem a todos
os trabalhadores o conteúdo
da Carta da Arena, bem
como seu Programa de Ação.
Finalmente, lembrou que
também se, faz necessário

I

levar ao conhecimento do
trabalhador catarinense as

realizações do governo, «por
que só assim a Aliança Tra
balhista alcançará seus obje-
tivos».

'
'

Admitiu, o governador
Konder Reis que as críticas
ao governo são um instru
mento válido a ser utilizado
pelos integrantes do movi
mento, a fim de que se

conheça as falhas, a serem

reparadas, salientando que
esse é um problema nacio
nal e não só de Santa Ca
tarina.

Entende o Governador do
Estado que a criação de de
partamentos trabalhistas na

Arena facilitará a tarefa de,
conscientização do trabalha
dor catarinense, acentuando

A comissão presente ao

despacho de hoje, que per-.
maneceu com o Chefe do
Executivo durante uma hora,
estava' formada pelos srs.

Pedro Natali, Antonio Lídio
Borges, ,Gustavo Zimmer,
Mário' Schmidt, Alberto Ma
nenti, Euclides Rover, Hu
berto Moritz e Adolfo Fraga.

que é preciso maior entro
samento entre o dirigente
classista e a classe polítíca..
O Governador lembrou os

bons resultados que obteve
durante toda a sua, vida
pública através do diálogo
que sempre manteve com a

massa trabalhadora, assegu
rando que o político não

pode atuar divorciado dos
problemas que enfrentam os

trabalhadores.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NO::;.::R�T..::E:.,_ .___;_ 1_4_-11;_-l_9_7_0 _

(anoinhas de ontem
I

Uma carta amiga
Oscar de Almeida Redondo, professor em Bastos, no E.

de S. Paulo, que, também o foi em nosso Grupo Escolar enviou
nos a seguinte carta: - Amigo Varela - Abraços - Por motivos
independentes de minha vontade, sô agora te escrevo.

Venho recebendo regularmente, com 8 maior satÍ!lfsçAo,
o novel semanário que em tão boa. hora 'surgiu, pelo esforço
conjugado de três batelhadores Intemeratos, em a n068a querida
e inesquecível «Cidade Meninu, joia rara engastada 'nesse recanto
gostoso do Brasil - S.. Catarina.

-,

Que os fatos sejam propícios aos «3 Mosqueb'iro8» na
luta que, vão travar em prol do renascimento das liberdades
democrátíces em nome da qual os nossos bravos pracinhas der
ramaram o seu sangue na Italia, muito embora aqui víveseemes
80b a mais negra das ditaduras,

O sacrifício dos nosaos jovens e bravos patrícios nas

montanhas italianas, servirá, tenho disso certeza, de incentivo 80S

tr�s soldados da pena nos íncer tcs dias de amanhã, nesta jnfo hz
terra de Santa Cruz.

""

Ao «Correio do Nortes e seus dirigentes, os meus melho-
res votos de uma feliz, longe e 'produtiva existência.

'

A ti, meu ,velho idealista, um abraço do ,amigo, Oscar,

Urna reunião social que causou entusiasmo
Reallzou-se domingo passado, com grande concorrência e

maior entustaeme a !esta que foi levada & afeito, no estande do
Clube de Caça, Tiro e Pesca «Major Tomas Vielralt no Can.po

_da Agua Verde - Olaria Volgt. Houve tiro ao pombo e tiro ao

alvo, tudo dentro i da melhor ordem e cordial camaradagem,
Churrasco gordo, bebidas. geladas, poie o dia convidava.

O novel Clube yai assim Se impondo à admiração pública.
-

,

Nossas felicitações.

Baile em benefício da criança italiana
Teve lugar sábado passado em meio de maior anímeçâo

o baile que o J'azz cAzell do Bttmo s promoveu em beneficio das
crianças italianas que virão morar no Brasil em virtude de terem
perdido seus país, na guerra.

As danças correram animada& e o resultado foi eatistatório.
Assim com o auxilio da gente canoínhense as·· cri8nçlis

italianas teria o seu quinhão brasileiro.

Oady Nader
,

Festejª hoje o seu nataUcio o nosso boníssimo amigo sr.

Oady Nader, figura de destaque dos, meios comerciais e sociais.
Es!!. data !lerá de grande satisfação para, SU8 exma. familia e

pessoas de suas relações.
cCorreio do Norte» felicita-o.

Fazem anos:
r'DIA 30, a exma. srs. d. Sibila Wiese, pessoa muito estr-

,mada em Marctlio Dias; a gracil mebtns Maria Jandira estimada
filhinha do casal Msnoel e Julieta Gonçalves. '

No qia 1.0 de setembro o interessante, menino Aldaír,
filho do nosso. amigo sr. Elizeu Barcelos e de sua exma, esposa
d. Julia Barcelos.

DIA 2, O estimado jovem Nilton José Beyeerdorff, filho
do sr. Pedro Bayersdorff e devotado auxiliar da Est8tistica
neste município.
(Correio do Norte; de 28 de agosto de 1947 • núme,o 13)

I se���:ta?!:�� pe��l\pX
Instalação moderníssima.

Procure no escritório de Derby Carlos
Ulhmann, na· Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS � Santa Catarina
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I Neste mês,
de fevereiro

oferece pelo
melhor ,preco� ,

�

da pra<cl:
\
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Piscina,

Copas\
.

I

Fórmicas

Roa Vidal Ramos, 1906
Fone 185
C'anoinhas

Sejá
Soldado

um

da
Polícia Militar,
do Estado· de

.

Santa Cat-ari,na

OUTRAS LOCALIDADES:
, Delegacia! de Polícla.

INSCRIÇOES: Até 25 d@ fevEl
reiro de' 1976.

VANTAtiENS:
- Vencímentos
_. Risco de Vida
- Adicional- por

de Serviço
- Fardamento
- Celçadoló
- Cursos
- Férias

Tempo

Licença Especisl
- Assistência: Médica

Dentária
Ho"piblar

REQUIS�TOS NECE3SARIOS.:
- Ser Díspensado d"e

Incorporação
� Ser Reservista de La e 2.8

Categoria
- Ter no máximo 25 at;los

de idade
- Boa estatura
- Boa Condute Ci.vil e Militar
- Curso Primário completo
- Ser brasileiro nato

.

- Nio possuir defeito fisico
- Ser Isento do Serviço Militar.

(

Seja um Policial Militar 8

proteja os Direitos do
Povo Catarinense

INFORMAÇOES: No Quart@l do
3.° Batalhão de Policia Militar
em Canoi6has. .

-

DIA 18 -,02 - 1976
Horário: Das 9,00 às 12,00 horas

Dtseíplíns: Matemátics-201
Horário: Das 13,30 às 18,00 horas

Disciplines: Ci'ências-203; Blolo-
gia-228; Fbica-227;

Qu{mica-226; Ciêncíes Fisicas e

Biológicas-234; Programa de

Saúde-223; Qulmica Orgâotca-
269;' Química Inorgânica. 268;
Fisi�o·Quimica-267; E8tat�s�ica-
229; Análises Quimicas- 270.

DIA 19 - 02 - 1976
Horário: Das 9,00 às 12,00 horas

Disciplina: Geognfia- 205
Horário: Das 13,30 às 18,00 horas

Disciplina: História· 204

DIA 20 - 02 -. 1976
Horário: Das 9,00 <lS 12,00 horas LYCURGO ALEIXO NORA

Discipline: Educação Fi-sica-206 ,
C. R. E. - M. N.o 21183 - -eIC

N° 104939059/87Horário: Das. 13,30 às 18,00 horas
Disciplinas: Técnicas Comerciais- FLÉRIDE 1 B. BITTENCOUijT

212; Técnicas Indus-
'

Coordenador Local

o COORDENADOR REGIO
NAL DE EDUCAÇÃO DA 08

CRE, com seOl' em MAFRA, no

uso de SUAS atribuições legais
e em cumprimento 80 que e�ta
belece o ítem 5.2 das instruções
gerais. página 9 da Secretaria da
Educação. fixa o crooograma,
horário,local @ normas de escolha
da carga horária ,des aulas exce

dentes de 5 a 8 8 a séries de L°
Grau e }.8 à 3.8 séries do 2.°
Grau, n08 esta belecímantos de
","sino estaduais subordinados a

8.8 CRE.

1)· LOCAL - Colégio Elótadual
Barão de Anto

nina; Rua Mare-.chal Deodoro, n.o
484, Mafra.

2) CRONOGRAMA E HORARIO

Cronograma para escolha
das aulas excedentes

DIA 17 - 02 - 1976,
Horário: Das 9,00 às 12,00 horas

Díscínlínes: Português-202, e-

Informética-2S4
-Horárto: Das 13,30 às 18,00 horas

Disciplinas: Língua NacioDl.1-236;
.

Inglês 207, Literatura
Nacional- 239; Língua Portuguesa
e Literatura Brasileira- 237; Líte
rstura .. 344 e Redação e Expres-
são-23S. \

trtais- 210; Técnicas Agrícolas- 211

DIA 23 - 02. � 1976

Horário: Das 9,00 às 12.00 horas

Disciplina: Ejucsção para o -Lar-
214

Horário: Das 13,30 às 18,00 horas

Disciplines: Educação Artística-
" 213; Sociologia- 217;

Psicologia- 216; Psícologts da

Educação-247; Estrutura e Fun
cionamento do .Ensíno de 1.°
Grau �20; Didática e Prática de

Ensioo-246; Fundamentos da

Educação· 2 i 9; Orientação Edu
ca,cionaJ-295; Organização e Nor
m8s-274, Sociologia da Educação-
248; Didática-218.

, DIA 24 - 02. - 1976
Horário: Das 9,00 às 12,00 horas

Disciplinas: Dessnho-âl â; Det!le-
.

nho Geométrico- 262

Notas Importantes
1) A Comissão abrirá o Ato de

Escolha precisamente às 9,00
.hcras dos dias: 17,18,19,20,23 e

24 de fevereiro de 1976.

2) Atrasaodo-se o Candidat,?,
para a escolha de vagas, só

poderá exercer novamente o di
re íto de escolha, após chamados
todos os candidatos clssaíãcedos.

3) O Candidato, 00 ato da es-

colha, deverá "presentar a 3.8
via 1a ficha de inscrição e um

documento de identidade.

4) A escolha de vagas será feita
pelo própriu Candídato ou p'0r

seu representante legal, hebilíte
do por procuração.
5) Os Candidatos que possuírem

o número de matricula do
Tesouro apresentarão' um com

<provente de pagamento.
6) Os Candidatos que não pos

suírem o número de matrí
cula do Tesouro do Estado apre
sentarão, no ato da escolhe, obrt

. gatoriamente o formulário do
Censo devidamente preenchíuo.
Mafra, 27 de janeiro de 1976

, ,

Fazemos sempre á mêlhor oferta em �eículos .

novos FORp e usados de qualquer marca.

Disponibilidades da semens :

Rara! tração'1 rodas ano 71- • azul e branco
Rural tração 4 rodas ano 72 - marrom terrecote

, Mave,ick cup« luxo ano 74 - branco nevasca

Mave7ick CUJJé luxo 1974 - vermelho iambo
Pick- up tração 4 rodas ano 73 • turquesa tahiti
Ford L TDano 74 - azul real metélico e areia

'Adquira sen veicolo osndo fom a,mlnima entrada.
/

Velcolos inteiraménte revisados� de boa procedência,
aOI melhores prevos da regiio.'

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vida I Ramos, 203 - Fones 343 .e 145

I BASILIO HUMENHUK

\ I Revendedor

& (IA. LTDA.
FORD r
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- PAPO
* Hoje,' o acontecimento

«chie» da temporada é o
casamento de MALUDE filha
do casal MARIO (OLGA)
FERRARESI com ZENO filho
do casal ZENO B. (VANDA)
RIBEIRO DA SILVA.
A fecepção aos convidados

acontecerá no magestoso Clu
be Canoinhense.
Nossos parabéns ao iooem

casal e seus famiiiares.
* .. , e o nosso carnauel

começa a dar sinais de
vida, com a criação de um
bloco de rna, esperamos que
outros apareçam neste correr
de teoereir». Vamos mostrar
que aqui também tem carna
val com gingado, batuque e
tudo o mais.

* Amanhã ser« a vez do
pequeno CHRISTIAN re

ceber seus amiguinhos para
comemorar seu anioersario.
A testa que papai e mamãe
ARLINDO e SUELENA lhe
preparam acontecerá na bo
nita sede da A.AB.B..

Parabéns ao Pimpolho e
seus papais.
* Parabéns circulam para

W1LSON tRIEDMANN
(XIXO) pela sua aprovação
no vestibular de Direito na
Faculdade Católica do Parcm�,
* Retornando de' um giro

per São Paulo o nosso

amigo CLERCIO TREM!.

* BEATRIZ RIBEIRO DA
SlLVA, fazendo um curso
em Flori.nópolis, muito

sucesso!

* Dia 11 o conceituado den
tista Dr. JAIME SELEME

estreou idade nova, parabéns!
* Alegrando seus filhos e

netos, o casal CARLOS
(MARIA DA LUZ) Scbamm,
passando uma temporada
na mate-cap.
* <From» Goiânia, o sorriso

da linda RENA TA tem
encantado nossas tardes de
oerão.

* O casal ED1R e CINTIA
KAMRADT e a linda

PATRICIA aguardam a oi
sita da, Dona Cegonha que.
alegrara seu lar com a vinda
de mais um herdeiro.

* Breoe em Florianópolis
um curtidissimo campeo

nato de SU1't, virão feras mil
do Rio. Para quem gosta, é
a pedida.

* lá instalados em sua no-
va residéncia a tamilia

Dr. ERWIN SCHWARTZ
onde o bom gôsto e o modern�
é uma constante.

* Quarta feira muitas me-
nininhas toram curtir em

Paula Pereir« o esqui aquático.
R.OSE FISCHER com sua
lancha e esquis deu um show
a parte.

* Se você quizer encontrar
as teras te as gatinhas

da city, é só chegar na praça
à tardinha. A mocada, entre
bons e ruins, curte uma par
tida de volley. A semana pas
sada houve ate campeonato.
4�UitO bem!·

.

* Vocês sabiam que a nossa
Csnoinhes de muitos feitos

e tatos como a Guerra do
Contestado, a industrializacão
do mate (o nosso ouro verde),
a localização do único labo
ratório de semente de batata
da América do Sul, chegando
até a uma intervencâo esta
dual, já tem tavelas? .

Será isto um sinal de pro"
gresso? ou uma. põdre rea

lidade a que muitas firmas
(que dizem beneticiar nossa

terra e nosso povo) nos obri
gam a enxergar?

Todos somos seres humanos,
depois de um dia de trabalho,
precisamos do aconchego de
um lar que tenha condições
humanas para sbrigar nossas
famílias. A realidade -é esta,
se você quiser comprová-la,
ranâe pelos arredores da ci»
dade nos chamados «núcleos
residenciais" de algumas {ir-

c O N V I T E - M ;'5 S A
_�.;r��Familiares de

_
;; -

-� .

Alexandr�-Novak. .'?- .

convidam parentes P. at,pjgô"s· para participarem
.

da Missa
de sétimo dia de se.�lecimento, que mandam celebrar
na próxima segu�-feira, dia 16, às 19 horas, na Igreja
Matriz, Cristo Rei.

./ Por mais este ato de fé, agradecem.'"

t s -

mas de renome de nossa terra.

Aqui fica um apêlo para
os Clubes de Serviço, autori
dades curcilhistas e todos
aqueles que têm condições
para tomarem providências
em pról deste povo sotrido.
É nosso dever ajudar ao

próximo necessitado, deixe
seu espírito de solidariedade
humana talar mais alto.

Aniversariahtes dà semana

Dia 15 - o sr. Altredo
Dreher; o menino Adriano
filho do sr. Paulo Bockor.
Dia 16 - (, 'Sr. Armando

Mülbauer; o jovem Celso Rosa.
Dia 17 - o sr. Olaucio _11-

lage; a srta, Dolores Mülbauer.
Dia 18 • o jovem Emerson

Dimas Artner: o menino Si
mão filho do sr, Zakei Seleme.
Dia 19 • a sra. Maria da

Luz esposa do sr. Renato
Silveira; a srta. Diva Maria
C. de Carvalho; o menino
Marcos Antonio, filho do sr.
Teodoro Sconhetzki, res, em
Plarat Pr.
Dia 20 - a sra. Yone esp.

do sr, Fernando L Freitas;
a menina Danelise T'erezinhe
filha do sr. Lourioaldo Bur
gardt e o menino Argos [esé
filho do sr, Lourivaldo
Burgerdt,
Aos aniversariantes dese

jamos perenes teticiaaâes.

VENDE·SE
.

LOTES
Vende ••e 6timol lotes, com

600 m2, lituadol no Bairro
Jardim E.perança,
Tratar aa Casa SaDta Teee

zinhe, Rua Getúlio Vergai. 3
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PR.EFEITU,RA. MONIClPAL
DE TRÊS BARHAS'

LEI H. 359· de ·12 de jane�;o de 1976
. .�

.

Abr,e Crédito Especial por conta de
AnulaçÕes Parciais do orçamento de 1976.

. ' -

JOsE FEL]CIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado d� Santa Catarina, no _

uso de suas atribuições, faz
saber que a CâJÍ!ara Municipal aprovou e eu sancíono a seguinte

.( ,- LEI -

.

I •

Art. l.� - Ficam anuladas a8 seguintes dotações orça-
mentárias de 1�76:

,

Gabín_ete do Prefeito
3.1.2.00/1203-031 • Artigos de Expediente Cr$ 5.000,00

Departamento de Admlnlstraç60
3.1.2.00/1203-031 - Artigos de Expediente 5.000,00
3.1.4.00/1412.037 - .Dív. Atos Ofidais 4.000,00

Departo.mento da \Fazenda
3.1.1.00/1144-047 - Contador ,\
3.1.1.00/1159-053 - Outras Retrib. ou Gratif.
3.1.2.00/1203-054 - Artigos de Expedienite

Setor de Saúde e Saneamento
4.1.1.00/3103-082 - Estudos e Projetos

Setor de Educaç60 e Cultura
4.1.3.00J3302�109 - Veículos Automotores

Setor de Fomento Agropecuário
4.1.3.00/3301-115 - Máquinas ., equípamentcs 8.000,00

Departamento de Estradas de Rodagem
3.1.1.00/1128-131 - Pessoa} de Obras

.

100.000,00
3.1.1.00/1159-132 - Outr�� Retrib. ou Gratificações 20.000,00
3.1.1.00/1144·133 - Veoc'o. Fiscal de Rt:'as 5.000,00
3 1.2.00/1204-134 - Co,bustiveis e Lubrificantes 100.000,00
3.1.2.09/1210-136 - Peçlls e Acessórios 20.000,00
3.1.2.00/1298-138 - Out�os Materiais de Consumo 10.000,00
3.1.3.00/1302,..139 - Cons;\e reparos de Máquinas 10.000,00
3.2,5.00/2502-147 - Encargos Previdenciários 30.000,00
4.1.1.00/3104-148 - Execução Obras Públícae 10,000,00
4.1.3.00/3301 149 • Máquinas, Motores, Equip. 20.000,00
4.3.1.00/5101-150 - Amortização Divida Pública 155.000,00

Total dtis Anulações 5.32.090,00
Art. 2· - Fica aberto o leguin� Créd'ito Especial:

�ara Pgto.• Gustavo Thien �e um terr,lno rural com 532.400 m2,
Situado a margem da rodovia Csnoinpas-Três Barras, KM-5 ao

Parque Industrial N.o 2, conforme Lei n.? 342 de 16-10-75 Cr$
.

532.000,00 (quinhentos e trinta e doli mil cruzeiros). .

. Art. 3.0- Esta iei entr�rá em vigor na data de lua

públicação, revogadas as dilipo;c6es em contrário.

. Prdeitura Municipal de Três,arras, 12 de janeiro de 1976

JOSÉ FELICIO DE ,OUZA - Prefeito Municipal
I

EUZEBIO FARIA - Secretário Executivo

10.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

Jacó, João Cararo & Cia-. SIA
J\ Assembléia Geral·Extraordinária
",EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam· eonvidados os Senhores acionistas da firma JACÚ,JOÃO CARA,RO & elA. s/A_, com sede à Rua Coronel Albuquer
que, 936. na eídade de C&nolnbas SC., convocados pata reunirem-se
em Assemblé�a Geral Extraordinária, 8 realizar-se dia 18/02/76
(18 de fevereiro de 1976). às 10 hOÍ'8s� na sede da sociedade no
endereço acima, para deliberarem sobre 8. seguinte:

ORDEM DO DIÀ:
1.0 - Preenchimento do cargo vago de DIRETOR PRESIDENTE;2.° - Aumento de Capital;
S.o • Outros assuntos concernente! 8 sociedade..

ANTONIO CARARO DIRETOR

Fotocópias?
Em apenas 10 segundos, você tira FOTOCÓ�
�IA5, d. qualqu!tr documento, jornais ou

hvr�s,. no C A R T O R I O O o R E G 1.5 T R O
.:0-·1 V·I L de NEREIDA C, CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade,
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Notícias de Papanduva
Visitantes ilustres

Dia 30 do mês p.p.,
às 16 horas, chegaram
em 'nossa cíos de o Se
cretário do Intertor e

Justiça de Santa Cata
riria, Dr. ZaDy Gonzage,
aeompenbado do Dr.
Hélio Juck, Interventor
MUDicipal DO munícípio
de Canõírihas. Aqui se

dirigiram díretamente
para o. prédio da Pre-
feitura onde mantiverem EBcreveR:

ElImeraldino II,. Almeida
cODtatos com o sr, pre-
feito munícipal sr, Aloisio Partais, em seu

gabinete�, �ssUDtos diversos estiveram Da pauta
da palestra, ínelusíve o que trata específíce
mente da Secretaria do Interícr e Justice. Os
Ilustres vísítantes permanecerem por pouco
tempo, rumando em seguida para o pr6ximo
roteiro de visitas.

Educação distribui 499 mil livros
Damos a segutr o telegrama-rádio envtado

pelo Secretário da Educação, Dr.' Salomão
Antooio Rtbes Juníor ao sr. Lycurgo Aleixo
Nora-Coordenador Regional de Educação, Mafra
se: Conforme é do eeu conhecimento a Secre
taria de Educação vg através CELD Gonvênio
INL distribuirá 499 mil livros didáticos ZODa

rural Pt Determino vossenhoria máxima atenção
este assunto pt Determino outrossim que todos
os livros devem ser carimbados com a ínscrtção
VENDA PROIBIDA DIST.RIBUIÇAO GRA
TUITA et.lema atual governo Pt Inícío distri
buição nas sades daa Coordenadoríaa ocorrerá
príncípíos févereiro pt D�ve vossenhorte CODVO�
car ímedietamente Cocrdenadorías Lccata de
Educação 'e dar-lhes' conhecimentos destas
determínações a atuação dos funcíonártos da
SEE DO cumprimento deste projeto será acom ..

panhada pessoalmente por mim ecrdialmente
Salomão Antonto Ribas Junior - Secretário
da Educação. Este documento' foi enviado
cópia ao Presidente da ARENA dto PaJ)&ntjuva
que faz a devida. publicação conforme solicita-
ção recebida.

'

Giavarina com enquadramento
na segurança

O G,@neral Samuel Augusto Alves Corrêa,
Comandante da 5.a Rl'giAo' Militar, distribuiu
ontem, à imprensa, comunicado oficial sobre
econtecímentos recentemente regietrados 'na
cidade de Apucarana, envolvendo o atual Pre
feito,

.

Luiz Antonio Bíécchl, o ex-Prefeito
Valmor Giavarina, José Godoy Viana e 'autori
dades militares do 30.° Batalhão de IDfentaria ,

Moto,rizada, com sede naquela cidade. O comu
nicado historia todos os acontecimentos e

, culmine por enquadrar na Lei de Segurança
Nacional e no Código Penal Militar, em diver
sos artigos, o ex-Prefeito Valmar Santos
Giavarina e o sr. José Godoy Vl&Da. No mesmó

comunicado, foram isentos das acusações a ele@
imputadas, o Capitão ISIDsr Moura Romariz e

o Sargento Euclides Guedes dos Santos. A
decisio teve inquérito PolicieI Militar, segundo

o qual, 8S acusações Giavarina e Godoy Viana,
sobres torturas e outros delitos, eram absoluta
mente tnfundedas. GGazeta do Povo de 04/02/76)

Festa & resultado
A tradicional festa. do padroeiro São

Sebsstíão & t.xemplo dos outros irios, trenscor
reu enímada e bastante eencorrrda .por uma

grande multidão é devotos do milagroso Santo.
O tempo nio prejudicou o movimento, tendo
no entanto, a certa altura do dia dado um

grande susto nos festeiros com uma pencada
de chuva torrencial acompanhada de grande
ventaníe, mas tudo passou e a ftsta continuou.
Todos colaboraram, para que o resultado fosse
satisfatório o que realmente aconteceu mesmo
'com o dia emesçador e chuvas, tntermttentes.
O resultado liquido foi de Cr$ '24.597,80 o que
justifica nossa afirmativa. A Comissão da Igr@je
e festeiros agradecem penhorados a colaboração
e participação nos festejos dp. toda 8 Comuni
'ollde e visltal',ltes.

Sinal dos tempos ...
Na Guatemala, situação grave. Diante do

temor de epidemias, os guatemaltecos sepulta
ram seus mortos do terremoto do dia 04 do
corrente que agor� já estíme-ee em 40.000
mortos e 45.000 feridos. A situação na prcvín
cia complícs-se com 8 crescente escasses de
alimentos básicos. Entrdanto, mais cíernos
continuaram sacudindo o pais. De toda parte,
começou a chegar à Guatemala, auxího às
vitimas do tremor de terra. O Govprno Braaí
leíro enviou 2 dviõl!!s com centenas de toneladas
de altmentos, medicamentos 6 DOSSOS irmãos
vitimados pelo grande terremoto ocorrido na

madrugada do dia quatro do corrente, ngis
trando 7.5 graus na escala de Rtchter, abalou
uma enorme faixa de 3.500 quilômetros, r.iesde
o Sul do México IIté El Salvador, passando por
Gustemale e Honduras, onde causou os maio
res estragos.

Passarela da Sociedade
Dia 17 do corrente completando 4 anínhoa

o garoto Orlando MarcPÍo, filho do sr, Orlândo
Vieira, gerente dá Celéec. O Màrcelo recebná
os colegumhes pilra festejar a data festiva de
seu antversárto.

<'

_

Dia 18 do fluente quem estará fo:!steojando
.nivsr é o sr. Gilberto Sonaglío, proprietário
da lanchonete e bar «Gaúcho». Motivo de inú
meras felicitações de amigos e parentes do
estimado Gilberto.

'

Também Da D1esma dâtà fí!stejimdo idâde
8 exms. sra. Maria Partais, virtuosa consorte
do sr. Prefeito Municipal Aloisio ,Parta!a.
Senhora de altos predicados de bondade e

humildade, Da sul. festiva <tata natelícíe rece

berá por certo as mais ji18tà8 e merêcídas
demonstrações de carinho, e amizade.

Um por semana

S A B E R: QuaDto mais se 88 b�, tanto,
tanto msil' se necessita !!aber. (Frierich Schlequer)

Programa Madonal de (entros Sociais Urbanos

Assinado 1. (ontrato de Financiamento
O, Coordenador do Programa Nacional dos Centros

Sociais Urbanos, prof. Marcos Vinicios Vlleçe, informou que

o Programa completou seu quinto mês de existêncie, assinando
o primeiro contrato de financiamento para a implantação de
Centros Sociais Urbanos no Rio Grande do Norte, com

investimentos globais de dois milhões e 500 mil cruzeiros.

Os Financiamentos serão feit�s pela Caixa Econômica
Federal e completarão a lmplanteçâo dos Centros nas cidades
de Natal, Mossoró e Caicó. As obras foram iniciadas.

O S;. Marcos Vinicios VilaCj:a revelou que «estamos

anallzendo projetos para o Espirito Santo, Santa Catarina,
São Paulo, Brasília e Mato Grosso, seguindo as diretrizes
definidas para o Programa. Esperamos para 1976" oferecer
resultados práticos ria implantação das unidades programadas
que. são da, ordem de 200 para todo o País».

Prefeitura Municipal
de Três Ba/ras

.:»

LEI D. 357 de 30, de dezembro de 197'5
Suplementa Dotações Orçamentárias por eOlita de

Operaç,ões de Crédit".
/

JOS� FE,PCIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado 0/ Santa Caterme, no uso de SU8S atribuições, faz
saber que 1:1 Cá ara MUDicipal "provou e eu sanciono a seguinte

L E I

Art, 1.0' - Fica suplementade a verba 4.1.3.00/3313/141
do Departamento )tIunici!>8l àé Estradas de Rodagem, p,0r conta

de operações de Crê�to.�o presente l'xercicio, em Cr$ 1.083.355,60
(hum milhão, oitenta e trê!! mil trezentos e cínquente � cinco
cruzeiros e sessenta ceDtav08)�'�onforme Leis n.os 338 e 339 de
22·09·75 e Leis D.oS 340 e 341 de"16-10-75.

Art. 2.° - Esta lei entrar��m vigor na data de 8U�
publicação, revogadas as disposições e� contrário.

'

'Prefeitura Municipal de Três Barras, ap de dezembro de ·1975.

JOs'F: FELICIO DÊ SOUZA - Prefeito MUDicipal
I

'

EUZEBIO FARIAN Secretário Executivo
;

LII D. 358 de. 30 d� dezembro de 1975
JOSE FEUCIO DE SOVZA, Prefeíto Municipal de Três

Barras, Estado de Santa Catari9a, no uso de suss atribuições, faz
saber, que a Câmara Municipall�provou ,e eu sauciono . a seguinte

- QEI -

'

I

Art. 1.° - Fica o Sr. 'Prefeito 'MuDicipal autorizado s

adquirir por compra da CIBRA.z�M CCia. Brasileira de Armaze
namento). uma área de terra com 20.00Õ m2 e benfeitorias,
situado neste Munictpio na localid�de de Mirandas, pelo preço
ajustado de Cr$ 20.000,00 (viDte mil cruzeiros). '

, \ .

Art. 2.° - Eda lei eDtrarê em vigor na dat8 de sua

publicação, revogades as disposições em eontrárto.

Prefl!!itufa Municipal de Três 138rra9, 30 de dezembro de 1975

'JOSE FÊUCIO DE SOUZA Prefeito Municipal
EUZ�BIO FARIAN - Secr;etério Ex"cutivo

,H E G 1ST R O VENDJ-SE
DOd é 1.800

CIVIL EDITAIS
. Nereida Cherem Côrte, Ori- relidentes Deite diltrito; ele fiiha de O.mário Davet e de
cial do Regist,o Civil do lavrador, oalcido em Dilt. de Edite Nader Davet.
MunicíPio de Canoinhas, Es- Irioe6poli••SC aOI 19 de maio «Jorge Paulo» com «'Regi-taao de Santa Catarina, faz de 1943, filho de Vicente Rad.
saber que pretendem casa,.: chewlki e de Sofia Radche..w:.ki, na�-Ci-e�rgardh, brasileiro•.

� lolteirol. domreiUado. e re.ideotes
«Otl'II'O de Oll'va' I'ra IIIUI o. ela do lar, natUfal d-Bôoetel' D/ d'

• '"'-'-I .

rY , �
, Deite Iltrlto; e i!i.� �orllt8,com «Orli Tarezinha Klobu_' �nicípi,o,

. r;la!-Qidáaol 11 de julho na.ddo em Gorupa-Se aOI'� de
koski Machado» bralileiros de r95"2!-liJh·á.....!!!_ Juv8nal Furh� i'Roeiro de 1949, filho de Henrique
10lteiroB. domiciliado� e relidente� mao0 de Eiiiítia--,.Bt!!!�e Paulo, falecido e de Elfrida LiÍ\er
Delt� cidade; e!e elcriturário, 'ylI'tlímaon. --..

'�ela do lar, Dalcida elo
oalcldo em CanolDhal BailO de"'-

'

• CaoolDba�1 15 de jaoeiro d
outubro de 1951, filho de 9tíÚo «Ir!neu Grabo�s�1» co,!, 1958, filha de Fl.!Il!!_cilco Burgardt,
de Oliveira e de F8�Y de 9liveira; «Ceh O�!�t», bralJle!fOI, loltel- falecido e de Elza Mõr-i,t�urgardt.
ela profellora, nalClda eÓ) Felipe 101, domicIliados e re'l�eotel em ...__

Schmidt D/ Muoicípj;(aO. 26 de Papa!lduv� e oe�ta cldad�;. ele «Emílio Todt» com «Mal;,
maio de 1955 fi b'a de Dorival FunCl,ooáno P6bhco MUDlclpal, TherezlnÍla dos Santoslll,
Cobal Machad, falecido 'li de nBI.cidó em Vila d? Ir�putã- Itai6. bralileiros, lolteiro., aomiciliadol
Gecilia Klob olki Machado pohl-SC aOl 1 d. lanearo de 1951, e residente. Deite di.trito; ele

,
,

•

filho de Miguel Grabovlki, fa.18cl., lavrador, nBlcido em Anta Gorda
«Da'

,

Radehawski» com do e de Luiza Greinert Grabovlki; 'D/ Muoicipio 801( 9 de, ago.to de
«Terazinha Furhmann>, bra· ela profelsora, oalcida em aanoi· ,1946, filho de Henrique Todt,
lilsiro., lolteiro., domiciliadol e nhal aOI 6 de letsmbro de 1952, falecido e de Walli Schramm 1"odt;

ela do lar, mucidti em Rio do
Pinho, D/ Município aOI 08 de
lunho de 1950. filha de Dorvalioo
Ferreira do. Sal'!t.ol e Augela Porte.

«Gilberto Rcihrbácher>
com «Dirce Munhoz», bra.i·
leiroa, 10lteirOl, domiclliadol e

relidenteR nellta cidad,,; ele auxi
liar dá Cootabilidade, oa.cido õm

Canoioha8 801 05 de letembro de
1952, filho de Alvioo Rohrbacher
e de Nilda Rohrbacher; ala do

Í'B-r..,lIaICida em Caooioha. Boa 24
de m-Itr.ço de 1960, filha de JOllé
Waldemiro"'-Mu_ohoz e de Etelvio8

e. Muohoz.
B, para que chegue ao conhecimento
de terceiros, mandei publicar os

,presentes Editais.
Canoinhas, 11 de fevereiro de 1976

Nereida C. Côrte'
Oficial do Registro Civil

Veode-I um Dodge 1.800
Grao.Luso, no 1974, última
.érie,

"erme�o acarpetado,
"ent�adore. io rOOI, �••ent'\).
Bnstomico. de 'yloD. com re

boque para «Trailer ou barco>,
baixa quilometr:�gem. latada,
mecânica e c�i.a em ótimo
eatado de con.�r"ação e docu
mentação lega' livre.
Preço: Cr$ 27.000,00.

,

Mai. infor�8çõe. em Pa

psnduya, com I. Ir. E.meral.
dino M. de Almeida, Rua E.p.
Simeão de Almeida 446. 1
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S.4..Exportaçõe.s
CANOINHAS SANTA CATARINA .

Insc. Estadual n.? 038.002.00121-1 ramC. G. C. (MF) 0.° 83.188.219/0001-93. I, soma�<,
'.EElITAL OE' CONVOCÀÇAO-,

AssàrTl�léia Geral Ordinária
São convoc��s os Senhores Acionistas desta ,

Sociedade para Assem�léia Geral Ordinária a ser realiza
da no dia 27 de fevere�o de 1976 às 15'00 horas na

sede social à Avenida Ivo\D' Aquino 'da Fons'eca n.? 1013,
v,

pata deliberarem sobre o \seguinte:
. .

ORDEM\ DO DIA

1.0 - Díscução e aprovação do relatório da Diretoria,
Parecer do Conselho F�sc�l, Balanço, Demonstração
da Conta' de Lucros e \ Perdas e contas referentes
ao exercício encerrado e�' 31 de dezembro de 1975;

/"
.

'

2.° - EI@ição do Conselho Fiscal;". 1

3.0 - Assuntos diversos de interesse social.

Canoinhas, 27 de janeiro de 1976.

NICETO OSMAR FUCK " Diretor Comercial

FORMASA - Fornecedora de Madeiras S.A.
I

.

Avenida Ivo D'Aquino da Fonseca, 1013

CANOINHAS SANTA CATARINA

Insçr. Estsduel n.? 038.002.00279-1 f

c.�MF) n.? 82.728.312/0001-80 •
EDITAL "QE CONVOCAÇAO
Assembléia ',?eral Ordinária

São convocados os) Senhores Acionistas desta

Sociedade para a Assembléja Geral Ordinária a ser rea

lizada no dia 27 de f@verer'rodeI976,àsI5horasnasede social à Avenida Ivo D' Aquino da Fonseca, 1013,
para deliberarem sobre o seguinte: '

,

.

O,RDEM \ DO DIA

1.0 - Díscução e aprovação do relatório da Diretoria,
Parecer do Conselho Fi�cal, Balanço, Demonstração
da Conta de Lucros e Perdas e contas referente ao

exercício encerrado em 3-1 de dezembro de 1975;
. \ -

Eleição da NOVâ Díretoría; .2.0

3.0 Fixação dos honorários da

Fiscal;
'.

,

Eleição do Conselho Fiscal;

Diretoria e do Conselho '

4.0

fi.o Assuntos diversos de interesse social.
Canoinhas, 28 de janeiro de 1976.

NICETO OSMAR FUCK Diretor

lo Departamento de Veículos U_ados
de Miguel Procopiak �omércio

.

de
Veículos Ltda., você encontrará
parà' '

..pronta eotrega:
., .Marca
Camionete C-15
Fuscão
Ford F..350
Opala 4 por tas
Variant

Ano
1973
'1972
1973
/974
1972

MIGUEL, PROCOPIAK'"COM" DE VEíCULOS LTDA.

Concessionário General Motor." d� Brasil S. I. ./

Rua Major Vieira, 289
Santa' CatarinaCanoinhas -:-

Polícia Militar

3. Batalhão

2a. Seção
. Not� n. 02/76

�

1

1. o Cqmandante do Terceiro
Batalhão Jde Policia Militar do

Estado de Santa Catarina, co
munícsa quem interessar possa
que, TURISTAS, Inclusive me

nores de qualquer idade,' que
pretendam viajar em EXCUR
SOES pàra o Uruguai, Argentíne,
Paragual e, C híle, deverão por
tar, OBRIGATORIAMENTE,
Carteira ,de' Identidade Civil

expedida pela folieia. ,

2. Maiores 1\ esclarecímentos
junto ao 3.° Bat�lhão de Policia
Militar ou Delegacia de Policia.

VIELAND . KRIECK

2.° Tenente Ch da 2.a Seção

·CERTI'FICADO '

Eml\VIADO
Indústria .) Comércio d.

Madeiras Arhler Ltda., declara
para devidos fim; que extraviou
o Certificado de Proprredade
do veiculo Rural 'F�rd, ano 74,
cor azul. chassi LA2'B.eL37396,
O mesmo fica sem d'eito por,

haver requerido 2.a via..

I" DR. AROLDO CARNflRO Df CARUALHO
ENDEREÇOS:

BRASILI": Eserit6rio: Id. Már·
cia, ses Loja 42 • fones: 23-2718
23.7042 - 23·8042 e 23,8424

Residência: SQN. 302, BI. «C..,
apto. 304 • fone: 24.6074

FLORIANÓPOLiS: alc «Rlidio San·
ta Catarina... ,Rua Jãu Guede. da

1Fonseca, ,17 (Coqneiro.)
fones: 22·3407· 44-0999

44-0678 • 44,3,878

Registro Ci V il

EDITAIS,
Seba8tiio

��Cost8',
Escri

vão de Paz e ficisl do Registro
Civil do mUD ���

.

de Major
Vieira, Comarc7'� Canoinhas,

::!adeOa:a: �::t:r;t���::' casar:
c _ LEMENTE FO

�ESTEFANIA KO

Ele, natural de te E,tado, t 8S

cido em Rio daSra. d/municipio.
no dia 0<1 de deze�bro de 1954,
operátio, 8olteiro., \,domiciliado .

e

residente neste mu�jcipia. filho
de Adão Folmer e e Estefaoia
Kichile,ki Folmer. !

'

Ela, natural deste 8tado, 088'

cida em Serra Pre • d/muaicípio,
00 dia 16 de de mbro de 1950,
doméstica, soltei a. domiciliada e

residente neste ,uoiclpio. filha, de
Adio Koa8ki e d Martha Koaski.

ER:.

� Apre8entaram OI dccumeutos
exigidos pe!,? �6.'\igo Civil. art.
180. Se alguem tlve� eonhecimen
to de existir algu� impedimento
legal, acuse-c pafa).

IDa de direito.

Maior Vieira(Ü4/02/1976.
EUNICE COSTA DE MATTOS

Escreventi' Juramentada

da VWB
US$

1975em

'milhões130
As exportações da Volkswa

gen do Brasil em 1975 totalí
zaram aproximadamente US$
130 milhões, indicando' um

acréscimo de, cerca ,de 45°1'0'
sobre o valor de sues vendas

externas no ano anterior. Com
- isso a empresa supera, já no Por países, o maior importador

terceiro ano de vigência de seu de VWs brasileiros em 1975 foi
. acordo com a BEFIEX, 8 média '. Nigéria, que superou o México
anual de US$ 100 milhões que' ao receber, o' total dO! 13.582
se comprometeu a exportar no unidades (7.836 CKD) que inclu
decênio até 1982. iram 08 modelos Sedan 1300{

1500, Brasília, TL de 2 e 4

portas, Passat e o esportivo SP-2.
Em 1974 esse que é o mais

populoso pais da Africa (80
milhões de habitantes) importou
apenas 1.313 veículos, explican
do-se o crescimento pela entrada
em operação. em março ·a

Volskwagen of Nigéria. empresa
mista com partíctpação acioná
ria do governo da' Nigéria e

da Volkswagenwerk Á.G.
.

e uma participação de 48,8%
dos embarques (43,9% em .74).
O VW Brastlia, repetindo o ano

anterior, foi o segundo modelo
mais exportado: 15.410 unidades,
13.140 das quais no regime CKD.

Conforme informações do sr,

A lbe rt E. Doeding, diretor Vice
Presidente e Financeiro da

Volkswsgen do Brasil; em 1975
foram embarcados para 32

países exetsmente 59.172 auto

móveis de passeio, veículos de

uso misto e utilitários, com um

acréscimo de 10,5% sobre as'

53.521' unidades completas e

CKD exportadas em 1974.
Grande. significação foi obtida

pelas remessas de motores e

câmbios do VW Passat .para a

Volkswsgenwerk A. G.: no ano

passado saíram da fabrica de

São Bernardo do Campo, prontos
para equíp-r os Passat na Ale

manha, . 40 mil motores e 85
mil câmbios.

I
I
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Na América Latína, o México
continuou na frente entre os

maiores mercados da Volkswa
gen, importando 8880 Brasilia

para montagem na fábrica da
VW mexicana em Puebla. Po

rém, bem próximo situou-se o
\ Perú, que recebeu 8.874 v�iculos

-,

VW, a quase totalidade .dos
quais do modelo VW-1300 e no

regime CKD para serem mon

tados pela empresa Motor Perú.
Em terceiro no Continente, com
1.5'47 unidades completas impor
tada! (565 Brasílte) ficou a

Bolivia.
\

N;o quadro das exportações
por valer, a liderança também
foi da Nigéria, porém o segundo
lugar coube a Alemanha, devido
às' ímportações dos' 40 mil mo-
tores e 95 mil câmbios do VW
Passat.

Os Mercados-
Do total de 59.172 VW ex

portados, 41.052 foram no regime
.CKD (desmontados), dos quais
34872 automóveis de passeio' e
uso misto e 6.180 utilitários
Kombi e Pick-Up.
Nos mercados importadores,

o modelo que estatisticamente
obteve maior sucesso de vendas

foi, outra vez, o tradicional
Sedan 1300/1500/1600, totalizan
do 28890 unidades (21.732 CKD)

e

FolocÓRias
NoVo e móderno sistema Japonês Mashoa 230
Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) � Canoinba.

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista
81 c 005589159/D8P ...,

Clímcs dentária de senhoras e crianças.
Especialização em Odontopediatrta.

Hora marcad'a
Prap I.._ Müller, 494 FODe, 3,69
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,Atendimento a segurados do IIPS através de convênios
\ já' atinge um quarto do total de consultas
De um. total de mais de oitenta e dois milhões de

consultas aos segurados do Instituto Nacional de Previ
dência Social e seus beneficiários no ano passado, <

cerca

de um quarto foi realizado através de 'convênios mantidos
pelo Instituto com Empresas, Síndícatos, Uníversídades,
Governos Estaduais e Municipais e outras entidades. Só
com as empresas, o INPS firmou 3.096 convênios em

1975, em todo o país, representando atendimento a mais
dE'! quatro milhões e seiscentos mil beneficiários.

Os convênios constituem acordos com as Empresas,
através dos quais o Instituto delega ao empregador alguns
de seus encargos de benefícios e serviços, visando maior
rapidez e eficiência no atendimento ao segurado ou aos
beneficiários .. Os acordos podem situar-se na área de
benefícios (Auxílios natalidade, doença, funeral e abonos,
além de exames de perícias' médicas), Acidente do Tra
balho (atendimento médico total e pagamento de 'auxílio
doença) e no .campo de Assistência Médica (prestação de
serviços de assistência médica, ambulatorial e hospitalar,
global ou. parcial).

OS CONV:ffiNIOS
Além das' vantagens decorrentes da descentralização

do sistema de atendimento, os convênios contribuem para
.

elevar o nível de assiduidade dos empregados - que não
precisarão perder o dia de trabalho quando necessitarem
dos serviços do INPS - e exercem influência positiva
no esforço para reduzir-se as filas para 'atendimento, na

diminuição do ·tempo médio de internação e na fixação
de um bom relacionamento entre empresa e empregado.
O INPS participa dos acordos reêmbolsando as importân
cias despendidas .com os exames médico-periciais, .propor
cionando subvenção mensal fixa em função do número
de beneficiários envolvidos no convênio e do tipo de
recursos assis.tenpiais oferecidos pela empresa e concedendo
descontos na apólice de Seguro de Acidente de Trabalho,
nos casos de 'assistência aos acidentados.

Cabe ao INPS, também, a tarefa de treinar o

pessoal da empresa envolvido no convênio, o acompanha
mento dos serviços prestados, . a verificação do padrão
técnico do atendimento, o assessoramento na elaboração
,de projetos e programas relativos ao acordo (> a realização
de cursos permanentes para formação de pessoal que

. atuará na prestação de serviços previdenciários e

assistenciais no âmbito das empresas. Em função dos
resultados obtidos no ano passado, o INPS empenha-se
atualmente em ampliar em escala cada' vez maior o

número de convênios para a prestação de serviços
assistenciais com as empresas.

Departamento Administrativo do Servico Público-DASP
,

Coordenadoria de Recrutamento e Sele��DERSEL
,

' .--"./

Concurso Público para M i�(e Odontólogo
DAS INPS

INSCRiÇÕES: de 9 a· de fevereiro, na Agência do INPS,
em C oínhee, à rua Vidal Ramo. n." 780

de 9 • 11 e de 13 à. 18 hora••

,
Pelo Edital '0,0 01/76, publicado no Diário Oficial de

19/01/76, foi determinada a 'a-beJttU!.!L_de concurso público destina
do ao provimento c:ie empregos de Wi-éd.!.zo e Odontólogo para
admissão no Serviço Público Federal, em

vajas
existentes ou que

venham a existír durante a validade do cone rso, Das repartições
da administração direta ou autárquica. ,

.

Os candidatos a empregos de Mé6ico poderão realizar
.

dupla lnscrição� As admissões se� feitas com observação
à classificação na cidade em que o csndídato se inscreveu.

,

in.formações detalhada:<:so
(e o assunto serão prestadas

no local de inscrições.
Para conhecimento d interessados, es inscrições nesta

cidade serão recebidas para dontólogo e' nas seguintes especia
lidades médicas:

Clinica Geral. irurgi;_ Geral • Ginecologia
ObsteÚícia • P díateíe • Perícia Médica.

CARLOS KONDER REIS, para
marco próximo ao 'nosso municí

pio e ao vizinho município de Três

Barras, para várias inaugurações
e anúncio de nevos e importantes
empreendimentos à nossa área.

Vamos todos, únidos e em massa,

recepcioner, com calor e entu

síasmo, o nosso Governador.

x x x

NOTAS ESPARSA,S�
O Dr. Beaedtto Th. de Carva

lho Netto, ,Presidente 'do IRASC,
novamente entre nós afim de
atender outro compromisso social
e manter novos contatos com

amigos e correligionários.
x x x

O sr. Dorcelío CrestaDy foi
classífícsdo pela COOPERNOR
TE, como o maior produtor de
cereais da região. O sr, Crestany
tem 8S suas lavouras no distrito
de Felipe. Schmidt.

x x x
.

São Bento do Sul e Mafra já
contem com substancial melhoria
em seus teldones e Canornhas,
até quando EL-REY?

x x x

Abertas ontem na Secretaria
dos Transportes, a nova con

corrência para a pavimentação,
a lajotas, no bairro da Xarqueada.
Segundos informes uma firma
canoínhense támbém ccneorreu,
a CONCAL.

I· O agrônomo dr. Vasile Poppa,
Cooroenador local do AGIPLAN

I e' convidado a exercer novo e

importante cargo 'na �eqetar.ia
da Agricultura, em FlorIanópolis,
ainda estuda a proposta, desde

que está bastante radicado em

nosso meio, onde mantém um

vasto circulo de boas amizades,
conforme adiantou.

x x x

01'. Hélio Juck, o nosso Inter

ventor, viajou a serviço de sua

administração, tendo estado em

Curitiba e Florianópolis.
x x x

O advogado dr. Saulo Carvalho
e exma. esposa, Dna, Paula, em

viagem para o exterior, progra
mada para o ano passado e

suspensa a última hora por força
maior,

'lC X x

Anunciada a vi�ita oficial do

exmo.Br.Governador ANTONIO

/

O sr. João Seleme, Presiden
te do' Diretório Municipal da

ARENA e o sr. Orlando de SOUZIt,
empreenderam uma rápida via

gem a Florianópolis, indo e re

tornando no mesmo dia, com

altos assuntos em pauta.
x x x'

Em nossa cidade também,
\.

f
. Zdesde quinta- eira, o sr. ena

Benedito Ribeiro, acompanhado
de sua exma, ta-milia. Zeno é,

titular do Cartório do Crime na

comarca de São José, na grande
Floriartópoli's.

CARLOS BOCKOR.
------------�---------- ----------�-------------

conquistaSão Bernardo

F.ederação Catarinense de Desportos Universitários
CALENDÁRIO ESPORTIVO - 1976

amanhã
Estádio

A equipe do São Bernardo
venceu a decisão do Oampeo
nato de Aspirantes de 1975,
realizada no último domingo no

Municipal, da qual participaram
3 Estrelas, Canoinhas, Rígess,
Palmeiras e Sijo Bernardo ..

A disputa teve inicio às 10

Teve início domingo, com 4

jogos, a primeira rodada das
oitavas de finais do Campeonato
do Interior, em disputa do Troféu
«Hercílío Pereira», que apresen
tou algumas surpresas, princi
palmente no encontro realízaco
em Agua Verde, onde o Bota

fogo derrotou o Sonda em seus

próprios domínios, pelo marca

dor de 4 a 3.

(')s demais jogos tiveram os

seguintes resultados:

Meu Pontinho 1 x �orintians 1

FEVEREIRO - Reunião com

os representantes das Universi
dsdes e Fundações.
MARÇO - Preparação das Se

leções nas Universidades e Fun
dações, visando os XXXII Jogos
Universitários Catarinenses.
ABRIL - Inscrição para os

XXXU Jogos Universitários Ca
� tarinenses.
'- 30 - Congresso de Aberturâ

dos XXXII Jogos Universitários
Catarinenses.

MAIO - XXXII Jogos Uni
versitários Catarinenses - 01 a

05 - Florianópolis - SC.
- Convocação e inicio dos

treinamentos das equipes que

e

mais um" título
Após, o São Bernardo, com

mutta vontade de vencer, en

frentou o Canoinhas e conseguiu
espetacular triunfo de 9 a o.

Na finalíssima, o São Bernar
do derrotou o Rigesa pelo
marcador de 4 a V, sagrando-se
campeão dos aspirantes de 75.

horas com o jogo entre Cenoi
nhas e :1 Estrelas, que encerr()u
com o placar igual de 1 a 1,
vencendo o Canóinhas na co

brança de penalidades.
No segundo encontro o Rigesa

goleou Q Palmeiras por 6 a 1.

MILTON no comando
'écnlco alvl-negro

na Taça Governador
É isso aí, o sr. Milton Frhardt

é o novo técnico botafoguense,
segundo nos informou o sr.

Clemente Dambroski, dinâmieo
presidente alvi-negro.
Milton, que é' profundo co

nhecedor da matéria, exerce
seus trabalhos no Santa Cruz e

sua estréia está marcada para
amanhã, juntamente com as

novas contratações do Botsfoge,
no amístoso frente ao Ipiranga
de Rio Negrinho, no Oitão.

do Interior ,"

Cruzeiro 2 x Imsza 1
União 2 x Pinheiros 1

Mais 4 jogos dão sequência
ao Campeonato amanhã," com

a realização da 2.a rodada:

CHAVE 1 em Cancíuhas
C.A. Industrial x Meu Pontinho

CHAVE 2 em Caooinhas
C.G.G.S.V.G. x Cruzeiro

CH AVE 3 em Xarqueada
São ,cristóvão x União

CHAVE 4. em Rio do Pinho
Mirasol x Sonda

- II Jogos Universitários da
Capital
- 17 a 26 - Florianópolis - se
OUTUBRO - Campeonato

Universitário da Capital de Fu
tebol de Campo.
- Jogos da Semana da Ala.
_.;;, 16 li 23 - Florianópolis - SC
- Assembléia Geral Ordinária

da FCnU.
NOVEMBRO - Campeonato

Uoivesitário da Capital de Fute
bol de Campo.
DEZEMBRO - Férias

Florianópolis, 19 de janeiro
de 1976.

.

AUDI LUIZ VIEIRA.
Presidente

participarão dos XXVII Jogos
8'niversitários Brasileiros.
JUNHO - Continuação dos

treinamentos das equipes, visan
do os XXVII Jogos Universitá
rios Brasileiros.

JULHO - Apronto final das

equipes. visando os XXVII Jogos
Universitários Brasílatrcs.
,- XXVII Jogos Universitários

Brasileiros, 17 a 28 - Belo Ho
rizonte - MG.

AGOSTO - Inscrição para
os II Jogos Universitários, da

Capital.
SETEMBRO - IV Torneio

Integração - Semana da Pátria
- 01 a'05 ;. Florianópolis - se

15 - no- dia

Municipal
, �

80TI'000 X IPIB4NOA de Rio Negrinho
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