
AS "FRAQUEZAS" DO
SR� GARCINDO (II)

Garcíndo em 74 foi o prefeito do ano, mas, ain

da que fosse o prefeito do século, com colar de díamantes.
Nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, mas, ainda

que houvesse nascido em Canoinhas.

Fiscal de Fazenda por obra e graça da velha
VDN de Canoinhas, cometeu suas «fraquezas. em Jara

, guá do Sul e repetiu-as por onde andou, inclusive em

Canolnhas, mas ainda que, assim não fosse e ele hou
vesse recebido a comenda de «O Fiscal do Milênio>.

Presidente da Associação Rural e patrocinador
da 1.& Exposição e da importação e venda do "arame

farpados - mas, ainda que assiin não fosse.

Vereador, jornalista, fundador de asilos, tenha

que título for.
Nenhum titulo nobiliárquico,nenhuma qualificação,

nenhum serviço, conferia-lhe o direito de fazer o que-
fez na Prefeitura.

'

De receber, índevídamente, subsidios de Prefeito

,
cumulativamente com a remuneração de Fiscal de Fa
zenda. Foi fraude. Foi corrupção.

De receber, pessoalmente, recursos do BNH, com
destinação específíca, e entregá-los à Tesouraria Muni

cipal com importância a menos, cuja aplicação não foi
ainda esclarecida.

De receber da Secretaria da Educação verba

estadual para concluir o nosso Gínásío Coberto e de

desviar e malbaratar o dinheiro, deixando as obras nos

alicerces.
De receber da Secretaria da Educação pequena

verba estadual de dez mil cruzeiros, para aplicá-la na

melhoria de prédio escolar, e de «misturar» esse dinhei
rinho com o seu, sem dele haver, prestado contas, um

a.no depois.
I

De firmar, com à EMBRAFI, contrato ruinoso

para a Prefeitura. e suspeitissimo sob todos os pontos
de vista.

De' realizar a operação DENASA e manipular
parte dos recursos originários dessa, e de mentir à

Câmara, e de mentir ao povo, e de tentar mentir ao

Tribunal de Contas, POR ESCRlTO E ASSINADO, com

a enganosa manobra de que não havia recebido todo o

dinheiro, que" só teria chegado em outubro do 75, quan
do desviou recursos do financiamento CREFISVL para

figurar a chegada do dinheiro do. DENASA.

De realizar, ou propiciar os meios para que al

guém, criminosamente, realizasse, a operação CRECIFE

se é que existiu, como. tudo faz crer.

De emitir uma torrente de cheques sem fundo e

desmoralizar o bom nome da Prefeitura de Canoínhas,

De comprometer o futuro da nossa terra, endi

-vídando o Governo Municipal em parcela que atinge
quase os 20 milhões de cruzeiros - igual a dois orça
mentos anuais!

De fazer compras e mais compras de veículos e

equipamentos desnecessários, como' a varredoura

automática importável, a escavadeira e outras.

, 'De semear a díscórdía, a sízânía, a desconfiança
e o divisionismo no seio da comunidade política de

Canoínhas, procurando destruir a projeção que alcan

çamos e el� não ajudou a construir.

De trair os humildes que nele confiavam e de

mentir, e de iludir, e de enganar até aos seus amigos
mais intimos e aos seus dignos familiares.

De mentir, enganar e iludir a nobre Câmara de

Vereadores, legítima representante do nosso povo.

Ele pode ser o melhor e o mais qual!fica.do ho

mem existente sobre a face da terra, mas nao tinha o

díreíto de fazer o que fez!! ARQLDO C.RVALHO

Tberézio . em Canoinbas
Convênios com os Asilos' dr. Malucelli e Lar de Jesus

o sr, Benedito Therézio de Carvalho .Neto, agora

Presidente do Instituto de Reforma Agrária de Santa Cata

rina - IRASC esteve sábado último em nossa cidade, para um

compromiss� social, retornando domingo a FloJj�nópolis,
afim de acompanhar o Secretário da Agricultura, dr. Vitor

Fontana, em serviço no Estado de São Paulo.

, Therézio, bem disposto e querendo tudo saber aqui·
da terra informou várias novas, fruto ainda de sua ação
como d�putado. Assim, informou que aco�panhou o P�efeito
de Major Vieira, sr. Vitor Borges, em várias Secretarias e�
Florianópolis, ocasião em que ficou assentada, na SecretarIa

de Educação e Cultura, pr<;,sseguiment? das obras do Grupo
Escolar do Rio Novo de CIma, obra Já atacada com todo

vigor pela DAE.
. ,

Informou também da assinatura de convênios ainda

no corrente mês, pela Secretaria do Trabalho, concede�do
aQ.xílio financeiro, na basse de Cr$ 40.000 anual, aos ASIlos

dr. Lourenço Malucelli e Lar de 'Jesus.

Therézio aduziu ainda, que tão logo. o te.mpo permita,
virá a Canoinhas para uma estada d� mB:ls dIas; que lhe

permita uma visita também ao nosso lOterlOr.

Is comemoratões do Jubileu de. Prata
do Clube de Bolão Primavera

Com muita animação transcor-
,

reram os festejos do Jubileu de
Prata do Clube de Bolão Primavera.
Na tarde do dia 2, na cancha da
Sociedade Beneficente Operária,
reuniram-se as jogadoras e eonví
fiadas para uma partida amistosa.
De Camboriú vieram Nica Moser e

Ziloâ Fischer; de Curitiba, ['tosa
Seleme; de Rio Negro,' Melanie
Brehmer e Helly Wunderlich; de

Mafra, Ilma Sehroeder Rick e de
União da Vitória, Wally Mallon. A

emoção tomava conta d&:s botontstas
sempre que chegava uma visitante.

De Canoinhas compareceram Nor
-ma S. Wiese, Amanda Marzall, OdU
za Mayer, Erica Schreiber, Nilda

Mayer, Xênia Cornelsen, Elaír Krap
pe, Ceres Sachweh e Lore Hoffmann.

A Diretoria incansável, esmerou

se nos preparativos e o ambiente
foi de muita alegria com bonita
decoração no local. Durante a eerí
mônia da transmissão de cargos
usou da palavra Estacha Oríscowíez

que, em comoventes palavras lem
brou o decorrer da, existência do
PRIMAVERA, suas dificuldades, suas
vitórias e suas excursões.
Com saudades foi lembrada uma

excursão a Corupá no ano de 1956,
quando foram de trem levando três
dias. Recordou a tragédia do incên
dio que destruiu totalmente a sede
do Operário, o que atingiu profunda
ment.e as bolonístas da (lPOC8, 1953.
A custa de campanhas e promoções
elas ajudaram 8. reconstruir as can

chas. Mas nem isto abalou o ânimo
pelo esporte que até hoje continua
firme.
Leu pausadamente a ata da insta

lação do clube quando a primeira
presidente Helma Wiese e outras
como Betty AlIage. Nica Moser,
Charlotte Schmidt, Bríea Schreiber,
'Melanie Brehmer, America Sachweh,
Melinda Fallgatter, receberam retum
bantes aplausos por parte de todas
as presentes.
Neste momento, Nica Moser, atu

almente residindo em Camboriú,
ofertou llndo ramalhete de rosas à
Helma Wiese. Estacha lembrou aín
da, com reconhecimento, o nome

dos primeiros paliteiros do time:
Teodoro Saehweh e Vinicius Marcos

AlIage.
A seguir pediu 11 todas, um minuto

de silêncio pelas bolonístas falecidas,
d. Júlia Zaniolo e d, Lidia Ferreira,
rogando a Deus pelo descanso de
suas almas.
Procedeu-se em seguida a trans

missão de cargos ficando a nova

diretoria assim constítuída: Presi
dente, Elaine Collins; Vice-Presiden
te, Théa Lutz; 1.& tesoureira, Naír
Freiberger; 2.· tesoureira, Marlene
Brusí: La, secretária, Marllse Allage;
2.· secretária. Samia Bitar; Capitã
do time, Renildá Wendt e oradora,
Raquel Prestes.
Estacha agradeceu a presença das

visitantes e cumprimentou a nova

Diretoria. Depois usou da palavra
Raquel que agradeceu comovida a

escolha e falou da intenção de leva
rem avante os ideais do clube.

Em nome das visitantes falou
Rosa Seleme, que no seu linguajar
típico de capixaba, falou emocionada
da satisfação em poder .reencoutear
se-com suas companheiras, do valor
inestimável que sempre representou
o Primavera para todas. Encerrou
pedindo às bolonistas presentes que
conti'nuassem jogando, que jamais
deixassem o Primavera sucumbir e

que tudo fizess'em para conservar

no time aquele ambiente de paz e

alegria e muito amor ao esporte.
As visitantes de Mafra e Rio

Negro. lima, Melanie e Helly otere
ceram um lindo prêmio para sorteio

cuja felizarda roí Darcy Tavares.
�osa também sorteou um prêmio e

Zilda Corrêa foi a contemplada.
Nair ,Frelberger ganhou- o prêmio
oferecido pelas visitantes de Oanot
nhas.
Estacha leu às presentes as men

sagens de congratulacões recebidas
pelo time por Clube de Bolão,
Milionárias, Clube de Bolão Ouro
Verde, sra. Melanie Dias e lIidi
Buchmann, de Teresina.
Foi oferecido um gostoso lanche

durante o qual todas as presentes
receberam como lembrança uma'

delicada rosa de prata. À. noite,
aconteceu na boite do Clube Canoi
nhense um lauto jantar que decor
reu num ambiente de muita alegria
e animação. Falou em nome da I

.

"',

Canoinhas-SC

05/junhof1976
Número 1373

Ano XXX

Diretoria que se despede Dr. Riva
davia Corrêa, que em' eloquentes
palavras saudou todas as bolonistas
pelo magno acontecimento. Usou da
palavra o sr. Agenor V. Côrte para
cumprimentar a Diretoria que se

empossara. Saudou Elaine Collins,
jogadora cuja dedicação ao clube
vem desde que chegou dos Estados
Unidos à nossa terra, há onze anos.

Falou da certeza do sucesso de sua

gestão com a equipe que escolheu.
Foram multi) aplaudidos os oradores.

Anotamos 81 presenças marcantes
no jantar: José Allage-e sra .• Alvaro
MeUon e sra., Orlando Souza e sra.,
Afonso Lütke e sra., Carlos Sachweh
e sra., Estanislau Lutz e sra., Agenor
V. Côrte e sra., Darcy Wiese e sra.,
Wigando Wiese e sra', Fernando
Freiberger e srs., Luiz Freitas e

sra.. Edgard Mayer 'e sra., Aroldo
AlIage e sra., Rivadavia Corrêa e

sra., Walter Hartmann e sra.; Hugo
Schmidt e sre., Luiz Pereira e sra.,
Vicente Tavares e sra., Cândido
Freitas e sra., Paulo Krappe e sra.,
Harry Schreiber e sra., Pedro Allage
e sra., Milton Wendt e sra., Teodoro
Sachweh e sra., Brusí e sra., José
de Lima Prestes e sra., James Futch
e sra., Marck Stockwell e sra., Ra
fael Boeing e sra., Oady Nader e

sra., Décio Pereira e sra., ainda
Elaine Oollíns, Nina Barbosa, 'Samia
Bítar, Paulina Humenhuk, Licéa
Kohler, Rosa Seleme, Ziloá Fischer,
Cecy Cesconetto, Nica Moser, Jus-
8I1ra Allage e Júlia Humenhuk.

Assim, numa bonita festa de con

fraternização reuniu-se a grande
família do Bolão Primavera, que
80b a presidência de Elaine Collins,
tendo como' nainha do Ano Estacha
Olíseowítz, 1.- princesa Nair Freiber
ger e 2.& princesa Melinda Fallgatter,
continuarão elevando o bom nome
do esporte-canotnhense,
Correio do Norte envia os cumpri

mentos à presidente Bétty Allage
que acessorada por HUride Lutke,
Estacha'Oliscowicz, Melinda Fallgat
ter, Janete Boeing, Leony AI!age e

demais companheiras que tão bem
conduziram os destinos do clube no

último período que' CUlminou COD;l
os festejos dos V INTE E OINCO
ANOS DO PRIMAVBRA e augura a
nova Diretoria sucesso total.

INTENSA
RATIVA
RURAL
NORTE

ATIVIDADE DA COOPE
DE ELETRIFICAÇAo
DO· PLANALTO
CATARIN.ENSE

A Cooperativa de Eletrificação Rural do
Planalto Norte Catarinense Ltda .. cuja sede em

nossa cidade foi uma e::x:plêndida conquista do

I nosso Interventor, dr. HÉLIO JUK, está em

franca atividade, sob o comando do seu Presi

dente, sr: WaldeIIíar Baranoski.

Assim é que enquanto os Conselheiros da

mesma, srs. Duilio Cornelsen, de Três Barras;
João Bueno de Oliveira, de, Monte Castelo e

,

Alexandre Gontareck, de Canoinhas, estiveram

em Agronômica, para um treinamento alusivo,
mandados em condução da Prefeitura Municipsl,
já está chegando farto material -para a exten

são das linhas, num valor de mais de dois
milhões de cruzeiros. O aludido material, sob
a responsabilidade do almoXíarife sr. Romeu

Save, está sendo guardado e relacionado num

armazém em Tr�s Barras, cedido pt"lo Campo
Militar. A seguir a primeira etapa dos trabalhos
na região norte:

«ALMOXARIFADO CANOINHAS

Código do Sistema ...,. 76.04

Cooperativa de Eletrificação Rural do

Planalto Norte Catarh,ens8 LtcJa.
CÚDIGO DAS OBRAS:

76.04.01 - Rio do Pinho - Sta. Leccádia
76.04.02 - Tomazzi Pinheiros - Serra das Mortes
76.04.03 - Valinhos
76.04.04 - Par.aguassú - São Pedro - lrap�tã
76 04.05 São Gabriel
76.04.06 - Km 28 - Km 25
76.04.07 - Fazenda Patreiro
76.04.08 - São Lourenço - CampinA dos Arblgaus
76.04.09 - Boa Vista - Saltinho - Canivete
76.04.10 • Vila Nova - Imbuial
76.04.11 - São Lourenço - Tabuão
76.04.12 - Sto. Antonio-Colonia Rutes-Rio Novo
76.04.13 - Puladoe
76.04.14 - Residência Fuck - Rodeio Grande ..,

PaliSs Outro Quadro
76.04.15 - Rodeiozinho
76.04.16 - Queimados
76.04.17 - Campina - Forex
76.04.18 - São João.., Rancho Queimado:.

O aludido trabalho foi contratado por
firmas especializadas e sua conclusão tem prazo
fatal e estabelecido.
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CORREIO DO NORTE 05.06.1976

A V.� I S O
--

A firma COMERCIO E INDÚSTRIA SCHADECK
LTDA. - Revendedor Massey' Ferguson, prevenindo os

I proprietários de tratores e máquinas agrícolas
.

com refrí
geração a água, tendo em vista a previsão de grandes
geadas para o próximo- mês, avisa aos mesmos, para que
retirem

a�ágUa.
d-cfs radiadores, para evitar a quebra das

blocos, ou comenda o uso de líquido anti-congelamento
que V. a. poderá encontrar no Revendedor Mass�y
Ferguson, desta cidade, à Rua Caetano Costa, 1122.

Cooperativa Agropecuá.ria
de Canoinh�s Ltda.

Regiltrada no INCRA sob n," 312

DE CONVOCAÇÃO
A �embléia Geral Extraordinária

O Presidente da Cooperativa Agropecuária de Caneinha8
Ltda., no uso de SU8S atribuições que lhes são conferidas pelos
Estatutos Sociais, convoca todes os' associados para reunirem-se
em �ssembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no. Grupo
Escolar, Souza Cabral, no, Ciia 08 de junho de 1976, nesta cidade
de Canoinhas - SC, às 7:00 horas em primeira convocação, com'

a presença de 2/3 de seus assoc.iados; 'às 8:00 horas em segunda
convocação, com a presença da metade e mais um de seus a8SO

ciados; às 9:0cr horas em terceira �ltima convocação, com a

presença de De minimo 10 de seus 8IJ�iados, com a seguinte
, ORDEM DO D�\� - Aprovação �'Q: desaproveçã? ,de rel�tóri� apresentado. pela

,Comissão.'MUita, cem e objetívo de IDcorp,oração da Coope
. ' rativa 'Agrepecu$ria de Cancínhas 'L·tda. à\Cooperativa Re-

gienal ,Norte �atarinense Ltda: �COOPERNORTE).
2 _" Assuntos Gerais.
Nóta: P,{a éf�ite de cálculo. de «quorum» c número de associa
dos da r ooperatíva -Agrepec'uária de Canotnhas Ltda, é de 495 sócios

Canoinhas, 07 de, maio. de 1976

MOISES DAMASO ..;;.. �residente
"

Dra ..Zoé Walkyria Natividade Seleme
r .

Cll'ul'glã DentlSía
c I C 80S5891S9/DBP

Clinica deqtária de senhoras e crianças. .'

Especialização. em Odentopediatda.
Hera· marcada

Prap La_ Müller, 4940 -:- FODe, 369

OPERAÇAO
Cem a programação rodovíá

ria em andamento e com muitas
previdências tomadas em outras

Regiões do Estado., faltava dar
soluçãe para algumas obras de
Norte; cempreendende região. de
Joinville e Planalto.

A fim de não tardarem as

soluções, o Excelentissime Se
nhor Gevernador lançou a 27
de fevereiro., em São Bento. de

Sul, / a OPERAÇÃO NORTE
previamente analisada e aprova
da pele Senhor Secretário. dos

, Transportes e Obras Comandan
.

te Nícolau Fernando. Malburg.
As providências que passarem

a ser conhecidas come Opera
ção. Norte, foram as, seguintes:

1 _ Licitação. de Projeto de
Implantação. e Pavimentação da
BR-280, da BR-153 em Perto.'
União, projeto de licitação palç
DNER, cf78 km.

.

2 - Projete de Implantaçãc
e Pavimentação. de acesso de

Irineópolis à BR-280, c/7 km.,
em licitação. pele DER.

3 - Projeto Final de Enge
nheria de acesse de Três Barras
à BR-280, c/lO km., em licitação
pele DER.

4 - Pavimentação. a peralele-.
pípedos de 3 km. de extensão,
na estrada Canojnhss - Três
Barras, nó Bairro Xarqueada,
contrato assinado em São Bento.
do Sul, em 10-02-76.

5 - Publicação dos Editais de
Concorrência para pavimentação.
de trecho. Caneinhas - BR 116,
em Mafra, da BR·280, numa

extensão .de 54 km.

6 - Publicação. dos Editais de

Ooncorrêncía para eonstrução
do acesse de ItaiópeiilÍ à BR-

116, f'xtensle 9 km.

7 - Publicação dos Editais de

Ooncorrêncía para pavimentação.'
da Avenida Nereu Ramos, lo

gradouro de acesso da BR-116
à Mafra.

8 - Publicação dos Editais
de Concerrência da pavimenta
ção ssfáltica de trecho. Campo
Alegre - Pirabeiraba (BR-10 1)
cem assinatura do contrato de

excução já fixada para a segun
da quinzena de março,

9 - Construção de trevo. e

acessos pavimentados da BR-
280 a Campo Alegre numa ex

tensão. de 1.500 metros.

10 - Publicação. dos Editais
de Concorrência para pavimen
tação. da AveI1ida Santos Du

mont, logradouro. público da

cidade de Joinville_ que forma
e acesso ao Aeroporto de Cu
batão.

11 _ Publícaçãc dos Editais
de Cencorrência para pavimen
tação de trecho. BR-IGI-BR-280
em Araquari, no prosseguimento
da .rodovía SC-30l de Jaraguá
-Guuamirim até e Perto de
São Feancisco do Sul.

12 - Publicação. dos Editais
de Concorrêncía para pavlmen
tacão. de acesso. da BR-10l a

Barra Velha numa. extenção
aproximada de LOGO metros.

13 - Publicação. dos Editeis
de Cencerrência para implanta-

1

Fotocópia.s?·
Em apenaS�§lll'!.dOS, você tira FOTOCO.
PIAS, d. q�u�' o�umento,'jornais ou

livros, ,o""'C'AR to R I O 'D O 'R E G IS l R O
C I V .. L d. NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

BASILIO HUMEN-HUK & elA. LTDA.

Venha dirigir um Mave'rick'4 cilindros.Você não
va"i acreditar que ele só tem 4 cilindros ..

No Ford Maverick 4 cilindros você deixa o
mundo para trás, Seu motor simples e
moderno tem um desempenho
excepcional. E com tudo isso, ele não deixa
de ser um carro econômico.
E confortável, macio, tem linhas dinâmicas
e..lll!:!ita classe. Venha dirigir o Maverick
41siITnâros....\Lqcê·vai pensar que ele

.: tem muito mais-que
4 cilindros. .'

RUA' VIDAL RAMOS. 203
/

'FONES .343 e, 145

/'

NORTE
Eng. A. C_ wemer

cão. de acesse de São. João de

Itaperiu à BR-101, numa exten
são. de 6 km.

.

14 - Projete de construção
da pente de concreto armado.

.

sobre e Rio Itajuba na Divisa
dOI Municípios de Barra Velha
e Piçarras, serviço. a ser execu

tado. pele DER.

15 - Estude de trevo, 'acos
tamento. e acesse a Rio. Negri
nho.

16 - Execução dos recspea
mentes necessârtos ná Rua
Antônio. Kaesemodel e os acos

tamentes da BR-280, em São.
Bento. de Sul.

Decerridos trinta dias de lan-
. çamento da OPERAÇAO, e pER
pede informar que tudo correu

dentro de previsto, tendo sido.
feitas todas 8S licitações, e se

bretudo, fei assinado o contrate
de psvímentação de trecho Cam
po Alegre-Pirabeiraba, que dará
centinuidade ao. asfalte de Ma
fra a Campo. Alegre e a toda a

BR-280, desde a BR-153 em

Porto União.

Os ser'viçes de acesso, scos

tamentos e recapesmento que
beneficiarão Campo. Alegre, Sáa
Bento do Sul e Rte Negrrnho,
serão, executados justamente
com os trabalhes de pavimen
tação. de trecho Campo. Alegre
Pirabeii:aba.

A lícttacão .

de
.

projeto' do
trecho. Ganeinhas- BR�'116, .

BR-

4,77, importante rodovia ,que
melhor integrará Q planalto
Nerte à Região. do Vàle do

Itajaí e à própria capital, do
Estado, surpreendeu a todos que
escutaram e ,anúncio. feito.' por
Sua Jí.xcelência e Senhor " Go
vernader, lÍlaDifestando-se então
uma grande euforta, já que o

projeto não. constaeã na relação
da OPERAÇÃO NORTE.

Indicacão.

'I

15/76n.
O Signatári 4a presente,

usaogo dos direi 0.& que lhe são
conferidos pela L i Complemsn
tar N.o 5, ítem ,do artigo. '20,
(Lei t:>�§ânica d s Municf.piosD,
vem re8�eitesa ente INDICAR,
80 Sr. Hélío Ju�, MO. Interven
tor Estadual, nr Municipio de

Canoínhas, De ,st'ntiq� de estu
der as possíbíkdades de serem

patrolsdes tO,d8S 8S rues de
Bairro. «JARDIM ESPER'ANÇA»
inclusive colocação. de boeíros
e envaletemento para e -escoa
mente das aguas pluvíaís, e tudo
mais que se fizerem necessário

pau 8 boa conservação. dos 10.

gradoures públicos. "

Câmara de Vereadores' de

Canoinhas, 05/05/1976
FRANCISCO a. SIQUEIRA

Vereador

V��e-se.
,
Vende ..se,\ por

..... 'motivo
de mUdança�os. seguintes, . /"

move/v .
'

.

1 dormitório Cimo
./

1 sala de jantar Cimo

. Tratar nesta redação.
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Donato �e Souza Costa
Çom avançada idade e após pertinaz moléstia; veio

a falecer na madrugada da segunda-feira, o prestante cida
dão DONATO DE SOUZA COSTA, irmão dos saudosos

JULIO, DORICO. e ALFEU, tradicional família, das pri
meiras que aqui abordou afim de ajudar o nosso. desen
volvimento. O saudoso extinto deixa filhos, netos e bisnetos
e seu sepultamento foi feito da manhã de 3.a. feira, com'

grande acompanhamento. Nossos pesares à família enlutada.

Registro Civil - Editais
laico I. Çeelho de Sonza . E,crG. com eROSALIN A BUENO DE

veote Juramentado do Cart6rio NHAIAlO, braeileiroe, 10lteirOI,
do Regiltro Civil de Caçador- domiciliado. e relideotel aeste

Eetado de Saota ea�ioÍl, faz distrito; ele lavrador. oa.éido em

laber por intermêdio �a,\Ofici81 Campo dOI Buenos D/ Comarca
do Regiltro Civil de. ta ci_dsde, 801 10 de ianeiro de 1953. filho

que '!,reteodem calar: cSIDlbON de Miguel Alves Corrêa e de
JOSE SABATKElt e. cEDIL�E Leripoli:tioa de Deus Bueno Corrês;
APARECIDA LUSAlt, br8lileiro� ela do lar, naicida em Campina
lolteiro.; ele Auxiliar Admiohtra� dOI Amador,' distrito de Bela
tivo, nsecido Deite Muoicípio no

'\ Vilta do Toldo DI comarca aOI

dia 05 de maio, de �955, filho ,de Q3. de maio de 1957. filha de

Joio Sabatke Filho II de Ecilda George Bueno de Nhaia e de
Munhoz Sabatke, relid�ótes e Tihurcia Ribeiro da Silva.
domiciliado I neeta cidàd,e� ela do \

.
.

lar, oelcida em MglÍlcípio de eJ<RÃO PINTO DA SILVEI.

Fraiburgo DI Eltado ao. 23 de RA» c_,om cMARIA JURACY

D:'�rço de 1959, reljdente: e. domi- BU���, bra.i1ei�ol, Boltéirol.

Clbada. .
em' Gacadór.SC, filha de domlclha�ol e relldeotea nesta

Fioriodo

L:zua.
e de alivia Vera. ci\�ade; el?\ operâri«, o�.ci�o em

nele Lusa. ,
RIO PretlObQ nl MUOICÍPIO aOI

E, para e/chegue ao conheci. 15. de deZemb)�e 19�2. �il�o de

menta de térceirol maodei publi- Dinorsh D�ma da 811,:elra, ela.

E'. do lar, nsecide e
. CaoolDhal aOI

cal' o ente ditai.
10 de abril de 1938, filha - de

aa.,. ha.I, 3 da 'ion�o de 1976 Cathal'Íoa Bueno, faleoida.

I�EREIDA
.

C. CORTE' Caooinhal, 02 de iunho de 1976.
Oficial do Regiltro Civil

NEREIDA CREREM CÔR,TE
eORIVAL ALVES CORRÊA» Oficial dOI Regiltro Civil

Vende-se
Veodl!-se uma casa situada

Da rua Marechal FloriaDo' 0.°
i

986, com CiDCO peças, iDstalação
saDitária e águ!l �!DcaDada.

Ver e tratar -no local, com o

proprietário.

Vende-se
Deíe alqueires de terreDO

situado em Salseira, a 6 quílô
metros de' Cenolnhas, ná beira
da estrada de Major Vieira.

Tratar com o ar. Moisés Bor·

ges de Souza, no Salto da Agua
Verde - no Reflorestamento

Wiegando OlseD. 2

'I BASILIO HUMENHUK

I Revendedor

& (IA. LTDA.
FORD I

Fazem�s sempre a melhor oferta em veículos
novos �RD e usados de qualquer marca.

i D��nibilídades da semana:

Volks 19"?�" vermelho cerâmico
Rural 4x4 �o 72 - azul e branca
Opala 1970 ...

.

Rural trapão'<4 rodas ano 71 , azul e branco
P,ck"up Hação nas 4 rodas 1972 - azul
Pick.uf{ 4x4 /970 - azul
Picft:.up 1972 tração 4x4' - azul
Piék-up 4x4 1975 - verde

/VOlkS �!)72
.. azul

.

.

A qntra sen velenlo nsndo com I miDlma entrada.

Veiculos inteiramente revisados, de boa precedência,

Iaos melhores preç_os da região.
Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
R.ua Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

ACONTECENDO ...

Hoje na Escola Comercial
de Çanoinhas, evidentemente,
grandiosa Testa Junina. Va
mos prestigiar.

x x x x

Tito e Lzabela, Neto e Sô
nia, entre outros, os novos

parsinhos da City.

Aniversariantes da semana

Dia .: 5 as sras.: Isabela
esposa do sr. Doriual Bueno
e Irene esposa do sr. Nelson
Ferreira das Chagas; os srs..

Rupprecht Loeffler e João
Batista. {'erreir.; ilS srtss.: Mari
Stel« Bartnick e Elizete Mariz
Medeiros; a menina .tfiriam
Renata filha do sr, Renato
Silveira.

Dia 6 • a' sra. Martha es

posa do sr. Adolfo Hedler, o
sr, Tufi Nader; as srtas.:
Lúcia Nazira J\1ussi, Paulina
Petrintchuk e ReJ!ina Maria
Caroslho, res. em Bresili«D.r.
Dia 7 - o jovem Norberto

Schroeder.

Dia!) - as srtas.: Siomara
Daoina Damaso e Lili Mar.
Iene Michel.

Dia 10 .. a srt«. Luzia Mar
garet Wrubleski; o menino
Luiz Amilton filho do sr.

Oswaldo 50'g.
Dia 11 - o Dr. Aroldo Car

neiro de Carvalho,' a srta.
Rosemarv Metz; o jovem Ga
briel El-Kouba; ti. menina
Sueli filha do sr. R{jimundo
Preissler.

.

Aos anioersariantes dese»
[amos muitas felicidades.

Nascimento"
Registramos com prazer o

n,ascimento da garotinha
MARCIA R.AQUEL, filha do
casal Renato (Maria da Luz)
Silveira, ocorrido dia 26 de
maio último, na Maternidade
do Hospital Santa Cruz.

A Márcia e seus papais,
desejamos muitas alegrias.

I

Vende-se

Documentos extraviados
JOAQUIM BUENO, declarr.

para ere'vidos fins que' extraviou
os seguintes documentos: Car
teira de Motorista, Titulo de
Eleitor e Carteira ProfissioDal
de Trabalho.

Os mesmos ficam sem efei\o
por haver requerido 2.8 via.

6 data. em local alto e .eco

DO 8airl;0 Campo da Agua
Verde.

Melhore. informaçõe. no

local, à rua Henrique ZugmaD
23, eom a ara. Alaide Vieira.

29 anos a serviço da Comonldade

Diretor: RUBEís RIBEIRO DI SILVA
Gerente éomercial: GLAUCO J. BUElO

Administração, gerênci�, redação:
"ua Getúlio Vargas, 521 • Caixa

Postal, 242 - Telefones: 112 e 232
.

Composição e impressãl:.
Impressora Ouro Verde Lida.

Rua Paula Pereira, 165
CA.OIIHAS - Santa Catarina

Chegou Ner» Waltrick Ne"
to, deixando muito contente
seus pais Mara e Waltrick pai.

x x x x

Vanéssa Cristina Prohmsnn
muito animada com seus trei
nos de uolei. Parabéns, con

tinue.
x x x x

Regina Julieta de Mirand.,
espargindo sua simpatia e

elegância.
x x x x

Olha o Brasil gente, ven

cendo a Itália pelo mesmo

placar de TO, trazendo lá dos
Estados Unidos, mais um

título que serd inédito no

mundo" Campeão do bi-cen»
tendrio dos EH. Uu. da
América do Norte. do Mundo.

x x x x

E novamente Lilian com o

seu sorriso encantador. E o

causador disto tudo, que é
uma vida inteira, o Paulo
Emiliano.

x x' x x

BAMBI e suas predicadas,
nome de um dos melhores
conjuntos a ser lançado na

nossa cidade. Dele pa, tici
pam .:. Lilian, Maria Angelo,
Janiee 8 MarUene. Prometem
para 1020, uma apresentação.

x x x x

Adriana e Viviane, muito
elogiadas pelos protessore«
do C.E.S.C.

x x x x'
E por falar em professor,

o sr, Eloy, marcou sua Lua
de Mel, com um« senhor. trom»
bada. Mas ele não foi o cul
pado. o carro do outro ê que
foi o tal.

X' x x x

Prometendo muito no han
debol, Maria Clara Wendt,
'Muito bem e força menina.

x x x x

Pazend» muita falta para
todos nós, Cleoniee Mara
Sprott, que há 2 meses trans- .

feriu residência para [oinoüe

Responsabilidade
de J. J. e, J.

e desde então não apareceu
mais.

x x x x

lá bem adiantadas as obras
do Canoinhas Palace Hotel.
Vamos adiante gente. por
que Canoinhas precisa deste
hotel, urgentemente,

x x x x

Alcançou pleno êxito o jan
tar reatieado sábado último
nas dependências da Sede
Social da Paróquia, em bene
ticio do La, ae Jesus, que
contou com a

.

presenca de
mais de duzentas pessoas. A
Diretoria e crianças agrade
cem de público ao {'rBt Vita
linó a gentileza cedendo
g,atuitamente a Sede.

x x x x

Recebeu domingo último nas

Pias lustrais do batismo o

nome de Adriana Cristina, a

filhinha do casal Teófilo
{Sirley] Adur, cuio« padri
nhos Toram Odilon Pazda e
senhora.

x x .x· x

E o inverno se faz presente
novamente, prometendo ser

muito rigoroso, fazendo com

que os guarda roupas s6jíim
renovados.

x x x x

Estes dias, fizemos um co

mentário com relação a md
qualidade do pão vendido
em nossa cidade. .Agora, pa
ra satisjação nossa, ficamos
sabendo. de tonte oficial, que
um cidadão, canoinhense da
gema, já está com os seus
estudos prontos, para a ins»
talação de uma quitanda mo

delo, trazendo de 2 em 2 dias,
verduras e trutss de primeira
qualidade. Vamos ficar torcen
do para que tudo dê certo.

x x x x

D segredo da vida não está
em fazermos o que queremos,
mas em gostar daquilo do
que fazemos.

Tchau

-CONVITE

GRANDE FESTA- JUNINA
Local:

hoje -

COLÉGIO
5 de junho -

19:00 horas

COMERCIAL

hoje
início às

Va lá. Sua presença é muito importante.
Haverá quentão, pinhão, bingo, aviãozinho, danci
oha, coroação da Rainha' do Colégio, não faltando
ainda a alegria da quadrilha e o calor da fogueira.

As 16:30 - grande casamento caipi:r.a.
Pda sua váliosa participação, agradecem 08

CONTADORANDOS

, ,
EXPRESSO CATARINENSE DE TRANSPORTES LTDA.
Ser indo a Capital do Mate. há mais de dez
anos, transportando suas cargas das principais
Praças ll� País, até o seu desyoo, com rapidez,

segurança e pontuplidade.
"\� ri

·MATRIZ - em São Paulo-SP
.. ,,/'

FILIAIS _. Rio de Janeiro, Curitiba, Joinville,
Jaraguá do Sul, Blumenau, Florianópolis,ltajaÍ,
.,Porto Alegre, Rio Negro e Brusque.

Em Canoinhas-SC, à Rua Frei Menandro
Kamps s/n.o - Fone 138

,

, Prestigie nmB Empresa genoiaamente (latlrinense."

I Expresso (atarinense de Transportes Ltda.
,

/

I
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CORREIO DO NORTE

HOSPITAL
05.06.1976

SANTA
C G C M r n.o 83.192.0Q6/0001..64

Relatório da Diretoria, apresentado na Assembléia 68ral Ordinária, realizada
Prestação de Contas
de 01 de janeiro a

relativas ao período
31 de dezembro de 1975

Apresentação:

PREZADOS SÚCIOS

E com imensa satiilfação, que
vimos a presença de V. Sas., com
o intuito de apresentar e relatar
as concorrências havidas no

período de 1.° de janeiro a 31
de dezembro de .1975.

Ouve-se frequentemente dizer.
que o Hospital é uma empresa.
Entretanto, o seu produto é a

saúde, elemento imponderável
faz que a sua organização não
pcsse ser facilmente interpretada.
A fim de melhor entender as

finalidades de instituição tão
complexa, torna-se necessário,
prehmínarmente defíní-ls.

Técnicamente, «Hospital é a

instituição devidamente apare
lhada em pessoal e material,
destinada ao diagnóstico e tra
tamento de pessoas que neces

sitam de assistência médica
diária e cuidados permanentes
de enfermagem, em regime de .

internação».
Filosoficamente eo .Hospital é

;a representação do direito ina
Uenável que o homem tem de
ter saúde».

Sob o ponto de vista de pla
nejamento cO Hospital é uma

organízeção constituida de várias
;unidades entrosadas harmonica-

çurando poupar-se das doenças
repugnantes que seu semelhan
te apresentava.

Surgiu então, a primeira fun
ção do hospital: o tratamento
de pessoas que necessita
vam .de cuidados médicos
e d•. enfermagem.
Este conceito ampliou-se, en

tretanto, pOIS verificou-se que
um individuo supostamente hí
gido poderia ser vitima de .uma

queda. de um acidente e. em

consequência, apresentar uma

fratura de um membro ou mes

mo uma luxação que poderia
levá-lo também 8 procurar, não
raramente um hospital.

Conceitua-se, pois, hoje, como
função precípua do Hospital,
a de receber para diagnós
tico e trataman.to, pessoas
portadoras d. Cloenças ou

que sofreram acidentes, ou
que foram acometidas de
mal súbito.
A exclusividade da primitiva

função curativa do Hospital,
deixou igualmente de existir

pela aparição da medicina pre
ventiva e social que se baseia
na relação direta existente entre
o meio social e material do
individuo e seu estar físico,
mental e social.

Em função dc!sta integração
da m.edicina preventiva e cura

tiva nos serviços médicos e

administr�tivos , os Hospitais
devem Ser hoje o instrumento

mente entre si, de modo a

próporcionar conforto e bem
estar aos pacientes e ambiente
de trabalho adequado ao pes
soal que nele trabalhas.

, No estudo, porém esta evolu
ção na história,

-

verifica-se que
nem sempre as definições anun

ciadas se prestariam para iden
tificá-lo. Pelo contrário, inicial
mente, surgiu com a8 caracte
rísticas apenas de albergue, de
hospedaria, onde os responsáveis
da sorte eram recolhidos, cuida
dos e alimentados. Não se

tratava de recebê-los porque
estavam doentes e necessitavam
de tratamento. Bem pelo con
trário, aqueles que carecessem

de cuidados médicos, permane
ciam em suas casas, onde eram
visitados peles proflssioneíe e

lá tratados, tanto clínica como

cirurgicamente.

Posteriormente, com o apa
recimento das moléstias repug
nantes, das doenças deformantes,
iaicíou-se a exigência do isola- .

mento compulsório desses pa
cientes mais, ou antes exclua i
vamente, como defesa da so

ciedade. Não se pensava àinda
na necessidade de lhes propor
cionar assistência médica ou

outro qualquer tipo de cuidado.
Predominava o egoismo do ho
mem pretensamente sadio, pro-

Canolnhas .. 5 C

CRUZ
dia

-

23 de maio de 1976
destinado a melhorar ta saúde
e o bem estar do homem, de

sempenhendo plenamente as

funções que lhes competem, sem
deixar, em momento algum, de
se adaptaram às sempre novas

circunstâncias e necessidades da

população a que servem.

'lê-se, pois, que o Hospital
não .e limita. a sua atividade
ao cuidado do paciente. Sua
verdadeira finalida-de é a de
�DEFENDER A VIDA».

Ao encerrarmos mais esse·

período de atividades vemos

com satisfação que os resultados
obtidos correspondem às expec
tativas registradas no inicio de
nossa gestão, quando promete
mos contínuar melhorando o

HOSPITAL SANTA CRUZ.

Apresentamos abaixo uma

pequena parcela do que foi por
nós realizado durante o exerci

.

cio que ora ·finda :

- Aquisição de um Aparelho
de Raio X, portátil;

- Pintura em toda parte Inter
na do Hospital;

- Reforma em diversos seto
res do Hospital, com conse

quentes melhoras no interior,
no atendimento e conforto
dos pactentee;

- Reforma da parte terres do

Hospital e transformação em

consultórios médicos das
salas existentes;

I.
Demonstrativo da Receita e Despesa do Hospital Santa Cruz, ·referente 10 exercído de 1975

Serviços de Terceiros
Serviços Div. Empresas Autônomos 105.400,52
Serviços Médicos de Empresas e Autônomos 214.882,18

Medicamentos, Materiais
e Componentes

Gêneros Alimentícios

Impressos, ..
Mate,rial Expediente

Material Consumo pI Conservação
Material Consumo pI Pacientes

80.425,96 1.276.152,34 Drogas e Medicamentos
Combustiveis e Lubrificantes
Pecas e Acessórios Reposição
Oxigênio

.,

226.829,44 Sangue
Impostos, Taxas e Contribuições

Alvarás e Registros
Diversos a Classificar

.

Financeiras
Juros Pagos
Taxas e Comissões Bancárias

329.985,42 Comissões a Terceiros'
.

Gerais
Energia Elétrica
Telefonei e Telefonemas

35.815,05 Assinaturas de Jornais e Revistas

Viagens,· Estadas e Ajudas de Custo
Fretes e Carretos

Descontos Obtidos 4.853,39 Contríbuíções
Recuperações

( Doações
Utilidades à Funcionário. 26.092,05 Telégrafo e gorreioMateriais Usados . 1.210,00 Diversos a l8!1�ificar
'Aluguéis 12.552,92 39.854,97 Granja

G
.

P
- Pessoal

ranJa- rOduçao, Material
Produção do Exercicio r 24,00 Resultado

./ SOMA �,.514.6,1 Resultado Positivo. do Exercício. 477.810,88
/ SOMA 1.913.514,61

c4noinhas, 31 de dezembro de 1975
---

Inocente Tokarski - Presidente Edunei Nunes de Abreu - Técnico Contábil - CRC 9907-8

R E C E, J. TAS
PACIENTES <'

Diárias
'Taxas de Sala9 de Cirurgia
Material 8 Pacientes '

Drogas e Medicamentos 8 Pacientes
Oxigenioterapia
Laboratório de Análises Clínicas
Radiologia
Banco de Sangue
Medicamento a Pacientes Externos
Ambulatório
Diárias de Acompanhantes
Diferença de Diá'rlali!
Extraordinérios
Refeições
Pernoites
Receitas de Exercícios Anteriore61
Assistência Prestada a Pacientes
Indigentes (Dedução de Receitas)

.
Assistência Prestada a Pacien
tes do FUNRURAL

363.564,84
158.239,00
86.649,23
348.266,66
24.050.80
66.205.4}
88.412,12
55.241,86
28.634.16
20.968,00
19.141,65
25.538,04
J2.411,30
14.534.00
'16.682,00
28.041,17

Resultado Positivo do Exercicio

Auxílios e Subvenções e

Campánhas
Federais
MUnicipais
Particulares
Mensalidades

109.000,00
61.000,00
155.160,62
4.824,80

Doações em Espécies
Medicamentos
Móveis Hospitalares e Aparelhos de Medicina
Material pj Construção

Financeiras

4.309,00
29;152,05
2.354,00

D
PESSOAL

Serviços P,róprios
Ordenados a Diversos

Encargo51 cJ Acidentes de Trab.
Plsno de Integr�ção Social
Assíst, Prestada a Funcionários
Encargos Previdenciários
Encargo!! e] F.G.T.S.

PESSOAL

E S P E S A S

453.550,92
5.784,84
3.508,80
2.846,00
19.737,13

. 21.768,54 507.196,23

320.282,70

125.134,88
25.665,68

-

17.922,78
164645,07
163.418,17

6.1 '?9,31
4.709,00

22.294,45
8.861,00 538.830,34

1.144,00
U126,56 3.070.56

705,96
1.290,69
431,50 2.428,15

31.639,56
4.090,91
2.307,45
12.694,36
4.677,57
1.225,00

27,00
455,47

5.792,43 62.909,75

940,00
46,00 986,00

- Aquisição de instrumental e

equipamentos para ortopedia
e traumatologis;
Construção de um setor de

Fisioterapia, com a aquisição
de aparelhos de medicina
ff!lica e estética;

� Reforma do Centro Cirúrgico
com a melhorts nas duas
salas existentes e construção
do Centro de Esterilização,
vestuários. médicos, lavabos
e senítártos;

- Muqança e ampliação da
Farmácia Hospitalar;

- Compra de unia máquina de

contsbüídsde, duas máquinas
de escrever, 2 mâquínas de
somar e uma máquina calcu
ladora para o setor de secre

taria e administração;
- Reforma e ampliação de 6

apartamentos;
- Aquisição de 2 máquinas de

lavar roupa;
.

..... Colocação de luz fria nos

quartos e enfermarias;
- Aquisição de berços para a

pediatria; .

- Aquisição de carros para
curativos;

- Reforma na sala do Corpo
Clinico;

- Reforma no Setor da Caixa;
- Reforma no Setor de Secre-

taria;
- Reforma no Setor Adminis·

trativo;
- Reforma e pinturas

Enfermarias i
nas

- Construção da Rouparia,
Sala de Costura e Dormitório

para funcionários com insta

lações sanitárias adequadas;
�

Compra de instrumental para
os setores de Enfermagem;

- Reforma e ampliação do

Berçârlo;
Aquisição de 10 armários

roupeiros para os componen
tes do Corpo Clinico;

Aquisição de Fazendae e

roupas para o Hospital;
Demolição da antiga parte
de madeira existentes no

fundo da Maternld,ade;
Aquisição de um tronco
telefônico;

- Inscrição do Hospttal no

Conselho Nacional de Servi
ço Social e com iS80 possibi
litou 80 Hospital ficar isento
da contribuição 8 previdência;

- Obtenção junto !lO Governo
Estadual de um spsrelho de
Raio X,' com 8 capacidade.
de 500 Ma,· 8 ser entregue
em 1976;

- Solicitação e obtenção junto
ao Funrural de: uma lavan
deria completa; uma mesa

cirúrgica, um resuscitador

infantil, um quadro balcânico
para ortopedía, seis cr.mas

de Fawler que serão entre

gues em 1976.

A DIRETORIA
A Diretoria que nesta data

apresenta este relatório é ecns

muida pelos seguintes cidadões:

Presidente: Inocente Tokarski

Vice·Presidente: Fábio N. Fuck

1.0 Secretário: Mario Arthur
Ferraresi

(cOnflnua)
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(continuação)
2.0 Secretário: Donslde I. Fleith
}.O Tesoureiro: Dr. Zulmar Nas

cimento Teixeira
2.° Tesoureiro: Francisco Men�

des de Souza
Conselho Deliberativo:

Adalberto Sagaz, Carlos Ben
kendorf Júnior, Cilas Lourival
Ziemann,

M,!lt0i'
Tormena, Os-

mar Kretschek Alirio Dias,

Dire�ao Técnica
A Direção Téchica, foi confia

da à ilustre Méd'ica Dra. Adair
Dittrich, auxiliada pelos abalí
zados médicos Drs, Osvaldo
Segando de Oliveira, Reneau
Cubas, Haroldo Ferreira, Anto
nio M. Seleme, ,Mário ,Mussi,
Milton M. Corrêa, Antonio Vas
co Magalhães Teles" Tércia
Consuelo de Oliveira 'I'eles e

Hélio Herly de Miranda, todos

pertencentes ao Corpo Clinico
do Hospital.

HOSPITAL SANTA
e dois centavos],' foram cobradas
mensalidades, no valor de Cr$

Verificou-se no exercício, a '4.824,80 (quatro mil, oitocentos
aplicação de Cr$ 80,425,96.(oi- e vinte e quatro cruzeiros e

toante mil, qustroeentos e vinte oitenta centavos), em doações
e cinco cruzeiros e noventa e com medicamentos, móveis hos
seis centavos) com o tratamento pitalares e material. de constru

de não contribuintes (indigentes), çAotoram recebidos Cr$ 35.815,05
isto é, diárias, medicamentos, �(nta e cinco mil, oitocentos e

exames complementares forne- ;qui,nze cruzeiros e cinco centa-

cídos à pacientes. / vos).
'

a
'

IndigentesTratamento

AUXílios, Subven�ões
e Campanhas
f

Durante o ano foram recebi
das subvenções das' Prefeituras
de Canoinhas, Três Barras e,
Major Vieira totalizando c-s.
61.000,00 [sessente e um mil

cruzeiros), Subvenções Federais
no vaiar de Cr$ 109.000,00
(cento e nove mil cruzeiros), de

Campanhes Cr$ 155.160,62 (cen
to e cincoenta e cinco mil, cento
.e seesenta cruzeiros e sessenta

Balanço Geral do' Ativo e Passivo

HOSPITAL SANTA CRUZ
Levantamento relllizilde em data de 31 de dezembro de 1975

A T I V o
IMOBILIZADO

Propriedades Imobiliárias
Terrenos e Edificações
Benfeitorias
Instalações

aens ,de Uso
Aparelhos de Medicina e Cirurgia
Instrumentos Medicina e Cirurgia
Móvei& e Máquinas
UtensUios Diversos
Colchões, Roupas e Similares
Veiculos

REALlZAvEL A CURTO PRAZO
Existência.

Almoxarifado - Gêneros
Farmácia - Depósito

Davedores
Titulos' a Reeeber

Convênios e Contratos Assistenciais
Instituto Nac. de Previdência Social
Instituto Pre'vid. Sta. Catarina
3.0 Batalhão de Rolicia Militar
Farmitalia
Irmãos Ravoso S. A." '.

1111!t. Nacional Quimioterapia
Indústrias Yorlt
Jose Severtano MachadQ
Laboratório Warner
Milton Zaguini
Pedro Lapalu Deffés & Cia.
'Trorion Paranaense Ltda.
Tecnitubo S. A.

DISPONlvEL
Caixa
Bancos·

Bradesco s. A.
Banco Sul Brasileiro S. A.
Banco dó Brasil S. A.
Banco do Estado Sta. CatariQa
Caixa Econômic!l Federal ,

Cheques a Receber

SOMA TOTAL

do

33,592,69
36.485,95
106.189,84 176,268,48

13&.690,78
48.735,20
140.979,72

, 26.895,48
35,716,10
27,150.00 41-6,167,28

24,795,33
182,525,85 207.321,18

13.744,09

90.426,29
,

27.934,55
'192,15
730;30

1.500,00
121,82
450.00

\, 2.040,00,
,

2.297,43
,

11,50
341,60

1.790,76
988,20 128:824,60

2,472,81

48.348,10
1.897,35
6.871,21
34.563,27
93.150,24

132,00 184.962,17

1.129.760,61

\P A S S • V O

NÃO EXIGIVEL
Patrimonio

Credores
Fornecedores
Obrigações Previdenciárias
Obrigações Tributárias
Obrigações F.G.T.S.
Salário Família
Seguros .. Pegar
ContribUição Sindical
Contas de Reserva
Títulos a Pagar
Receitas Transitórias

SOMA TOTAL

523.782.86

377.214,25
85.543,72
2.720,51

40.824,66
688,08
131,70
168.30

I 67.375,37
1.170,01

30.141,09 605.9�
1.129.760,61

Canoinhas, 31 de dezembro de 1915

,Inocente Toklrskl - Presidente

Edunei Nunes de Abreu - Técnico Contábil - CRC 9907-S

agradecimento reciproco aos

co-cídadãos desta cidade ,e dos
municípios vizinhos, pelos prés
timos e colaboração dedicada a

esta cess de saúde, elevando

cada�
mais o nível conceitual

. de qu hoje dispõe, agradecemos
tam êm aos nossos fornecedores,

Agradecemos em especial ao ,Jd f
POVO CANOINHENSE e e�l� ades inan�eir!,s, clubes de

.

' qu servrços, agremrecoes, estudan-
muito fez .para frutificar t�dos 'te!!. politicas, 8ut�ridades muni
os investimentos que vlmo,s/ cípats, estadusis e federai8 �

U f�zendo e toda e q.ualquer, me- acima de tudo aos nossos elíennO$pltal dlda poste em prá�lca par�ar tes para quem realmente dirigi
As internações durante o aDO ao. Hospital o �á�lmo d, �lDa- mos as nossas atenções e

de 1975, somaram 3.621, haven-
mismo e eftcíêncía, �Inclpal- melhores esforços.

d é
.

94
mente aquelas - de�tlDadas .

a
. ,

o pois um acr sermo de 1.1 acompanhar 8S transformações Prezados eonsôcíos, este foi
íaternacões em relação ao ano /

. , que continuam a,� se processar o relato de mais um exercício
de 1974. No Centro Cirúrgico na Organização/Hospitalar. em que alcançou este Hospital,foram realizados 552 procedi- / com labutes constantes, mas
mentos cirúrgicos, 317 a mais A ,DiretgriB, conscíente do

com pleno êxito, pqis fizemos
que em 1974. No Ambulatório muito que ,deve a AdministraçAo o que nos estava a altura, para
foram realizados 5.431 atendi- ao ,Corpó Clíníeo, bem como & mantermos sempre mais alto o
mentos diversos (curativos, todos ps funcionários que direta

nome do HOSPITAL SANTA
imobilizações, pequenas círur- ou /indireta.mente pleitearem CRUZ.
gias, etc.), pJlra (o correto desenvolvimento

"d08 serviços e responsabilidade

Movimento Flnancelro// deste Hospital, dirij�-lhes calo-
,/ rosamente agradeCimento e

e Resultado /
� esper� que continuem a receb�r

/' a dedicação, lealdade e entusí-

Em anexo segue' o Balanço asma que já se toinou tradição.
Geral do Ativo e/Pa!1sivo, bem
comu o Demonstrativo da Re- Não poderíamos, deíxer tam-

ceite, e DeBpesa referente o
bém de, em última estâncía, o

exercício.

Movimento

ConClusão 'Final

e (onsldera�ão
Ao término do presente relatô,

é com esmero e satisfaçAo, que
assinalamos o fiel cumprimento
'das exigêncíes estatutárias.&

qual foi confiada pelo dignissimo
COTpO de Associados.

Ftnalízsmos querendo tornar

ciente, que. se falhas houveram
durante o periodo gestativo,
foram proporcionadas pelas fal
tas de tempo de que dispunham
ar. membros da Diretoria, os

quats ocupados com afszeres par
nculares, não puderam díspor

I o presentão

p� odiados

tf�oradOsestá n, Denelar:

Barbeador Philips,

Rádios ke todos
\

os tipos , marcas,

o
[
N

T V Portáteis,

lRadiolas e" uma
h

infinidade de arti-

gos para presentes,

Apelo melhor

preço da praça.

DINE\lAR

Caixas aeústícas,
,

Gravadpres,

Violões G�amini,

Rua Vidal. lamos, 906
'one 185
Canoinba.

CRUZ\
do necessário tempo para aten
der a todas as, ocorrências.
Todavia, nenhum deles deixou
de atender a uma aolícítação e

prestar assiduidade seu apoio,
visando o bom andamento
desta Organização.

Canoinhas, maío-de 1976

Edunei Nunes de Abreu
Administrador

Mario Arthur Ferraresi
1.0 Secretário

Inocente Tokarski
Presidente

lãs'Pingouin e C�ne

·Casa Erlita�
Secretaria
do IN P,S

Patrimóniodo
•

anun.cl�
inauguração de II uni-

1�ds��etári.p�Ós��:o�SGer:t;.l e do P.�':�i� do

lnstitut� Nacional de Previdência Sacia, Sr. Salli Szajnferber,
anuncíou-,que 27 novas agências serão i, auguradas este ano e 65
outras untdades próprias serão iniclad,s de acordo com o Plano
de Obras. T�das as novás unidades p�pria., frisou, serão implan
tadas visand'\, a proporcionar melhor s instalações para os nossos

funcionários e segurados. ,

O Secretário voltou a le rar que este ano o INPS está

desenvolvendo uin gigantesca pr grama de obras e projetas, com
a realização de ce�a de mil ob as em todo o País, com ínvestí-
mentes de 2 bilhõe\de cruzei s. "

Este program" disse o Secretário, poderá ser ampliado
com a aprovação pelo Mini�ério

da Previdência e Assistência
Social da segunda opção de i vestimentos em obras, com o que

e"p.Ddirel� ;i�dhm���·ÁÇ'c, .��o.. .

.

Serão tnsuguradas. Tte ano as seguintes unidades:

'BAHIA - Agência de Morro do Chapéu e PAM de
Feira· de, Santana.

, I \

CEARA - Agência em Camocim.
GOlAS - Agênci� de Rio \Xerde.
MARANHÃO -/Agêracias de ,Carolina e Pinheiros.

�ATO GROSSOj- Agências em Corumbá e Campo Grande.
MINAS GERAIJS - Agências em Itabirito, São Lourenço

e Patos de,Minas.! I

'

PARANA - /PAM da Foz do Jguaçú.
PIAUt - A�ências Floriano e Campo Maior.

,

RIO DE JAlN1!:IRO - PAM na Ilha do Governador e

ag�ncia8 de Teresópolis e Bom Jesus de ItabapoaDa.
'

SANTA CATARINA - Agências de Itaj'ai e Lauro Müller.
SÃO PAULO - Agências de São João da B08 Vista,

Vila Mariana/ e Pindamonhaogaba e PAM da Várzea do Carmo.
SERGIPE - Agências de Lagarto, Aracajú, Itabaiana e

PA/PB de Ar�cajú.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II Nosso Brasil- Nossa Gente
CESC

Coluna do 1.9 CIENTIFICO cB»
Professora Responsável: JUCI SELEME

Equipe : Mal'a Raquel Knüppel - Jacira Cubas
Antonio Bernadete Mendes

Registro Civil
EDITAL

Silvete Darci Paul. Escreveote
Juramentada do Distritc de Pi
nheieos, Comarca de Cenoinhae,
Eltado de .Ssnte Catarioa, faz
laber qne preteodem calar:

ERNESTO GARCIA DE AL·
MElOA e MARIA ROSA MA·
CHADO DOS SANTOS. Ele,
natural de Tamaoduá. deite
Distrito, nsacido em 11 de setem
bro de 1951� operário, solteiro,
domiciliado em Taquarizal, deste
Distrito, filho de l\brcilio Garcia
de Almeida e Nair Lucidia Ma-
chado.

'

Ela, natural de Hesldência Fuok,
deite Eetado. nascida em 17 de
março de 1952, do lar, aolteiea,
domiciliada em Tequarisal, deite
Distrito, filha de Jcão Machado
dOI Santos e Juveotin8 Rodrigues
dOI Santos.

Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma
da lei.

Pinbeíros, 26 de maio de 1976.

SILVETE DARCI PAUL
E,creveóte Juramentada

Marinha do Brasil
Uma das Três FORÇAS ARMADAS, que integram o

poder militar do pais e por meio da qual O governo desenvolve
8 sua politica n8l7al., É admióistrada pelo presidente da República
através do Ministério da Marinha e seu titular.

A millsão da Marinha na proteção da costa brastleírs já
passou para a História do Brasil, quando o 'então comandante
Francisco' Caldeira Castelo Branco desembarcou em 1615 no Iítoral
amazônico, passando desde aquela época a defender as nossaa

águas contra a presença de piratas @ aventureiros.
A açio da Marinha não é dirigida contra ninguém espe

cificamente. Trata-se de uma missão necessárta de rotina para
defender a nossa soberania garantindo os direitos dentro de
nossas fronteiras marítimas e evitar 8 cobiça ou interferência de
grupos movidos por propósitos estranhos aos nossos interesses.

A marinha tem uma importantissima missão, a de preser
var _ pela segurauçe de nosso querido Brasil. •

,

A

UM PATRIMONIO QUE-CRESCE EM
BENEFiCIO DATERRA DA GENTE:

.

\ FUNDO·BESC

Junto com a notificação o Imposto de Renda
vem o seu Certificado de ompras de Ações ( CCA ),
referente ao ano base de 19�5. .

Mesmo que a sua notificaç_ã0'tenha chegado por outra
instituição bancária, Iembre-sé-que voce pode aplicar
o seu CCA no Fundo DL 157 d� sua preferência.
O Fundo BESÇ DL 157 apresenteu um crescimento
do seu patrímonío na ordem de n�, enquanto que a

morização da cota atingiu mais de 16%, durante O ano
de 1975.

'

Isto representa mais recursos captados aqui para serem
aplicados em benefício da terra da sente.

AO APLICAR SEUDL 157, FAÇA UM INVES1'JMENTO
NO SEU ESTADO, OPrE PELO FUNDO BESC DL 157 E
GANHE UM SEGURO DE VIDA.

'

,QUANDO FOR APLICAR SEU DL 157, PENSE 'NISTO

IX' BESC FinanceiraS.A.
-

,

.:Q Crédito,Financiamento e Investimentos

.. ;

I:.

Notícias �e Pa�an�uva
Novo Juiz de' Paz

Foi nemeado pelo Ato n.- 807, assinado
pelo Exmo. Governador do Estado Dr. Antonio
Carlos Konder Reil, de conformidade com o

que confere o art. 93, ítem III, da Constituição
do Istado, o sr, Tuffi Kalil Sphaer, para o éar
go de Juiz de Paz do município de Papanduva.
Também pelo Ato 808 foi nomeado como Suplen
te o sr, Antonio Malakoski que responderá pelo
titular 'em seus impedimentos. Assim sendo,
almejamos aos novos representanteI da lei,
proficua gestão a frente cl�s altas funções que
assumiram.

Escreveu:
L..-eraldiuo II. AlmeidaPapa Paulo VI volta

reprovar Comunismo
o Papa Paulo VI voltou a condenar totalmente qualquer eolabo

'ração de membros da Igreja Católica aos comunistas. corroborando a
iniciativa tomada na semana passada pelos bispos italianos, que após uma
reunião efetiva em Roma, exortaram aos fiéis li não participarem de
qualquer chapa esquerdista, que concorram nas próximas eleições, sob
pena. de excomunhão. A atitude tomada pelos eclesiásticos foi motivada
pela inclusão nas listas de postulantes divulgada pelo ParUdo Comunista
da Itália, de nomes de católicos, num esforço para obter uma maioria no
próximo pleito. C Sumo Pontífice afirmou que não tomará a atitude ele
próprio, mas não poderia deixar de aprovar a moção dos bispos, isto
porque é Incompatível todo e qualquer tipo de participação da IgrejaCatólica através de seus representantes, em empreendimentos patrocinados
pelo ccomunismo ateu». (Gazeta do Povo)

Hospital' & promocão
Nos próximos dias será iniciada uma campanha para que seja

realizada uma grande festa promovida pelas senhoras de nossa socie
dade. comunidade toda e comércio e índuüsteía. A finalidade será
angariar recursos para aquisição de artigos domésticos para nosso
Hospital, como seja: talheres, louças, panelas, roupas de cama, vaso
noturno, etc. Tal material deverá ser adquirido pelo próprio Hospital,
já que o material pesado vem de ser fornecido pelo Funrural. É isso
aí minha gente, vamos dar o nosso quinhão para que dentro em breve
o nosso tão esperado Hospital abra SU8S portas para atender a comu
nidade toda.

Toda trama do comunismo

tem nova denúncia
Em carta de próprio punho, o estudante de Direito da Univer

sidade de Londrina, Severino Alves Barbosa, denuneía o mundo da
«leviandade e da mentira» da subversão, afirmando que «apenes me
restá levar a público a minha repulsa pelo comunismo com .toda
veemência possível. para que este meu brado seja conhecl'do por todos
os brasileiros e para que sirva de alerta contra os maís diversos ardis
empregados na doutrinação e enredamento, num processo lento que
determina por comprometer corpo e alma com a nefasta doutrina mar.
xísta-lenínísta, um câncer do séeulo vinte». Na sua carta, como já fizera
há cerca de um mês seu colega Oarlos Guimarães, também preso pelos
órgãos de segurança por tentativa de reorganízação do PCB no Paraná.
Severino diz que foi «durante o período em que permaneci preso, em
companhia de outros presos políticos, que tive contato mais direto com

aquela doutrina e pude compreender porque os comunistas insistem
nos termos «tortura e sevicia». (Gazeta do Povo)

Sociedade Hípica & promoção
Hoje, com início às 22 horas, será realizado o grandíosc baile

da Sociedade Hípica Rec. Esp. Papanduvense. A animação estará sobre
o encargo e responsabilidade do famoso conjunto «Dimensão 5», da
cidade de Lages, o qual dispensa apresentação, visto ser um .dos mais
solicitados do sul do estado para promoções de tal natureza. Reina
grande interesse pela maratona socíal de hoje.

Sinal dos tempos
Na Itália, a possibilidade '�e um novo milagre vem servindo

como apoio à população de Gemona. uma das cidades mais castigadas
pelo cataellsma no, norte da península italiana. Logo apõs cessar o
tremor de terra, por entre os escombros da cidade, a imagem de Nossa
Senhora, com o Menino-Deus DOS braços, permanecia intacta, no meio
das ruínas da catedral que a abrigava. Imediatamente o povo passou
a perceber no fato, um verdadeiro milagre, uma vez que, quase nada
havia permanecido em pé. (Gazeta do Povo)

Passarela da Sociedade
Dia 10 do corrente estará festejando idade nova a Sra. Juvelina

G. C. de Almeida, virtuosa esposa do sr, João M. Almeida. A distinta
senhora no seu festivo dia receberá as mais justal e merecidas
demonstrações de amizade.

Na mesma data festejando níver o jovem sr. Carlos Antonio
Greffin. Seus amigos e admiradores

.

aprontarão a batida onde os

abraços pontificarão.
Dia 11 niver da garota Vera Lúcia, filha do casal sr, Modesto

(Silvia 1 Hirth. Muita alegria registrará a passagem do seu' natalício
onde as coleguinhas lsão felicitá-la pela auspiciosa data.

TANIA: Dia 12 do fluente completando mais um feliz ano de
lua existência a inteligente garota, Tânia Maria. Weckerle, filha do
casal Sr. Jorge (Marisa) Weckerle, ele Diretor da Souza Cruz. Felicita
ções em alta rotação para Blumenau onde reside a aniversariante.

Dia 13 do corrente - festejando idade nova o sr, José Antonio
Correia, funcionário da E. C. T.• nosso prezado Procurador. Amigo e

grande colaborador de Papanduva, na sua festiva data natalícia será
muito cumprimentado pela sua vasta relação de amigos e admiradores.

A soluna se associa as felicitações de carinho e amizade, fa
zendo votos para que a data se reproduza por muitos anos ainda.

FOTOCÓPIAS XEf\OX
Seniço inria'D_tineo e perfeito."�

Instalação moderníssima.

Procure no e.critório 'áe Derby Carlos

..
'/V h�ann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS ....... Santa Catarina
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o JORNAL DA MULHER
/ '

...--.....-----Maria da Graça .......------..

o Presidente e a

Politica Feminina

Recentemente, quando da visita, do
Presidente da República à Bahia, mail
uma vez a mulher foi conclamada a par
ticipar ativamente da politica nacional.

Desta vez, foi o próprio Presidente
Geisel que, num discurso ao povo baiano,
se referiu à necessidade da participação
feminina nos desígnios politicas da Nação.
Ele disse da importância dessa nova pre
sença no quadrá das decisões brasileiras,
vindo juntar uma nova opinião, na defesa
direta do desenvolvímento da mulher.

Fica, assim, dado o último e
- grande

impulso ao Movimento Feminino do Arena.
As canoinhenses que se mexam!

«Como não morrer jovem-
,

O lançamento do último livro da Dra.
Jane Gomez, psiquiatra inglesa, tem CaU

sado muita polêmica em Londres, pelas
teses que apresenta. Com o' titulo de
cComo não morrer jovem», o livro enaíne

que' dormir demais pode encurtar a vida,
enquanto a atividade sexual prolonga a

existência da mulher mas não a do homem.
Para a discutida psiquiatra, «o homem
faria melhor se levantasse cedo e andasse

pelo menos oito quilômetrou! E só. dar o

recado aos maridos dó tipo que não pra
ticam atividades fisicas esportivas •..

Acumpuntura em

Florianópolis
Acumpuntura, o sntíquíestmo método

de tratamento e cura utilizado pelos chi
neses e desenvolvi_do de acordo com a

profunda sabedoria dos orientais, invadiu
o Ocidente e começa a ter larga aceitação
em muitos países. No Brasil, muitas têm
"ido as reportagens e os comentários so

bre a ciência das agulhas indolores e

miraculosas, com aplicações em todo o

corpo humano.

Até clinicas especializadas já existem
no Rio e São Paulo, ramificando-se por
outros Estados.'"A novidade,' porém, é a

recente fundação em Florianópolis da pri
meira regional da Associação Brasileira
de Acumpuoture, cuja sede fica em São
Paulo. A entidade conte com o reconbe
cimento da Sociedade Acadêmica Mundial

(de Paris) e da Internacional (sediada na ,

Coréia e que atua no Oríente). Com isso,
ficam muito bem acreditados os tratamen
tos de Acumpunturs em Florianópolis,
nossa Capital.

Moda x necessidade
, Uma nova boutlque, que infelizmen

te se' tornava necessârta e por isso está
fazendo o maior. SUcesso: chama-se «R�ge
neaís> e é especializada em roupas para
mulheres que sofreram amputação de seio
ou qualquer outra cirurgia mutiladora. É
no número 18 da Rua 53, em Nova York.
Vende desde maiôs eapazea de esconder
as cicatrizes, até camisolas e vestidos de
baile com decotes estratégicos. Coisss da
moda!

o :túmulo do Candango
Desconhecido

Muitas cidades pelo mundo afora
possuem um Monumento ou Túmulo ao

Soldado Desconhecido, eqt honra àqueles
que, incognitamente, perderam a vida em

guerras herói'cas.

Dai, surgiu uma nova idéia - para
Brasflía; o Túmulo do Candango Desco
nhecido, como homenagem a todos os

humildes e destemldos que morreram

durante a odisséia da construção da Ca
pital da República, por "la trabalhando
,arduamente. A iniciativa é do Vigário-Ge
ral de Brasílle, Monsenhor D' Avila, com

a intenção de faz@r valer o sentimento
�ristão para os que foram sepultados como

indigentes, na época. É algo inédito no

Pais e o túmulo ficaria nu Cemitério da
Cidade, «num gesto de dígnídadee nobre
za para com os candangos».

Variando o dia a dia

Pua completar o seu almoço de to
do dia, aquele bem simples, uma sugestão
rápida - faça uma massa Igual a que se

usa para banana empanada, é bem fácil;
em lugar do sçúcar, coloque sal e faça
«rodelas de tomate ou pimentão empana
das» (o tomate e o pimentão devem ser

bem firmes "! crus). Num instante está
pronto e você consegue um prato muito
bonito!

É só ...

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construcão e -do Mobiliário de Canolnhas

. .

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação, ficam 08 senhores

associados d'tste Sindicato, em pleno gozo de seus direito! sociais
convocados Plf� 8 Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no

dia doze �12) de"j.unho do corrente ano, em sua sede social, sita
à rua Dr. Lourenço R. Malucelli, 157, nesta cidade, com a seguinte""

'�ORDEM DO DIA
I

1 - As 13,30 hor'tJ.�o dia 12, leitura, discussão e- vota
ção por escrutinio secreto do ,Relatório da Diretoria e Balanço
Geral, tudo referente o exerci '� de 1975, bem como o parecer
do Conselho Fiscal.

'

\
Não havendo número legal em primeira convocação; em

.

segunda convocação, uma hora apó'g., com qualquer número de

presentes. .,' \
2 - As 15,30 horas do dia 12� leitura, discussão e vota

ção por escrutinio secreto da Proposta Orçamentária para o

exercício de 1977, "bem como o parecer d,_o Conselho Fiscal. Não
havendo número" legal .em primeira coavocação, em segunda
convoceção, umâ hora após, com qualquer \número de presentes.

3 /'As 18 horas do dia 12, leitura'>. diaeuasão e votaçAo
por escrutínio secreto da Retif.icacão da Proposta Orçamt'ntária
do exeléicio de 1976, bem como o parecer do' Conselho Fiscal.
Não l1avendo número legal em primeira convccaçãc, em segunda
convbcação, uma hora após, com qualquer número de presentes.

Canoínhes, 05 de junho de 1976

BENEDITO SILVA - Presidente

No Departamento de Veículos Usados
d'e Miguel Procopiak Comércio de
'Veículos Ltda., você encontrará

lJ'ara pronta 'entrega ·

Marca
Cheoette

Opala 4 portas
Volks 1.300

Opala 4 portas
TI!.,

Ano
1975

1974
1970

, 1971
1974

Cheorolet gpbine dupla - reformada 1964

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEicUlOS lTDA.
Concessionário General Moto,. do Brasil S. A.

Rua Major. Vieira, 289
C a n o i n h a s -:- Santa Catarina
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"Ano XXX

Férias de' junho do
Intern'ato Paranaen,se

Na década de 30 a 40, após as prolongadas férias de
verio, de dezembro. março; dia' 15 deste, tnícísva-se um novo

ano letivo.

.

Na época,' os Pe. Leopoldíno, �.noel, Torres, Penído,
Matos, Souza, Olimpio e Freitas, que dizem, ainda vive DO. inte
rior .de São Paulo 6! 08 Professores Newton Sampaio, Afonso,
Macedo; Zeneld, Pupi, Orlando e outros que. DIU escapam à memória.

,IDterDato, com 08 rigores daqueles bODS tempos. Levan
tava-se às, 6 horas, com' ginástica, banho e missa,' todos os dias
e depois o café, servido pelo conhecido francês, seguido das
aulas até às 11 horas, e todos os alunos no refeitório para o farto
almoço, recreio até às 13,30, quando vinha o chá, com pequeno
pão seco. e a8 aulas da tarde, até às 17. para o jantar com boa
sopa. Recreio e estudos até' as vinte horas,

.

quando todos se

recolhiam para o sono reparador.' Assim todos os dias, no internato,

No mês de maio, mês, deMaila.Pe. MaDo'el Gonzaga,
espanhol e querído de todos, pela sua grande dedicação a todos,
rezava o terço todas as noites, com todos os alunes ajoelhados
o tempo todo, época da guerra civil espanhola e as orações
também se destinavam a sua pátria distante. ,

Alegria geral e contsgíante, o último dia de maio, o der
radeiro das novenas e' o Início de junho, das, gostosas e curtas
fêrias. Sempre rouba-se uns dias antes e outros' depois e as férias
de 15 dias ficavam em três semanas:

O trem partia às 8 horas de Curitiba, com os vagões
todos tomados, Da sua maioria estudantes. A primeira turma
desembarcava na Iegendáría Lapa, os Lscerdas, Britos, Bagios,
Bragas e outros. Em Rio-Mafra, DOVO desembarque,' Ferreira do
Amaral, Santos, Rsueu, Zorntg, Almeida Becker, Sabóia, Correis,
VOD Línztnger, Langowski e ADdriewikí de Itaiópohs; os Stüber,
de São Bento, Schnaider, Schultz, Fernandes, Lepper, de Joínvtlle.
Em Três Barres, DO fausto tempo da Lumber,' I\omeu Ferreira,",
e Alceu Pacheco e o pessoal de São Msteus, entre eles, dr. Ozéas
Pacheco. Depoía Marcilio Dias e a turma aqui da terra, Segundo,
Fernando, Zacarias, Adalberto e Adauto, 08 irmãos Rauen, Celso,
Ditinho, Rubens, Ney e Amyr, Francisco Femandes, Silvio Mayer,
Pedro Humenhuk, Bernardo Wend,t e Rodolfo Stoeberl. A com

posição partis rumo a Porto União e nela,' Aquiles Quadros,
Moisés e Jbrge Farah, Farid Guerios, Salim Yared e., outros, de
Caçador, Zaoy Gonzega e Ozório Carneiro, de Joaçaba, os irmãos
Clovis e Cíyoton Pereíraj de Palmas, Faustino, Saporiti e Pimpão.
I '

Eis um relembrar da época, das férias de [uaho, hoje
tudo diferente, 'férias dejulho, em todos os graus.

CONVITE- -

A Pia União de Santo Antonio, convida a

todos para assistir a tradicional TREZENA DE SANTO
ANTONIO, que já teve início dia 1.0 do corrente mês.

Dia 13, quando terminará, após a Missa das 18,30
horas, haverá um gostoso ARROZ CARRETEIRO, na

Sede Social da Paróquia e em seguida; no Pavilhão Frei
Cristóvão, o famoso quentão feito pela dona Etelvina�

A
. renda reverterá em benefício do Asilo Dr.

Rolando L. Malluceli.
Agradece, a Diretoria

VENDA DE MU:
DAS DE

1

"

I?/INUS
"" "./

,AG'RO Ff)O�ESTA.c OCSElv S/A, avisa
a todas as, pessoas interessadas em

�EFCO'RESlAMEN1O, que possui para\ ,

pronta entrega\mudas de pinus 'em rai2
.

nas varieda-des \�1AEDA e ELeI0111)_
.

"
.

Os inter_essados deverão dirigir=se ao

seu escritório à rua Coronel Alb�quer
que n.O 460 - CAlvOIlVliAS-SC

Notas
,A nova central telefôníca, já

pronta e iDstalada DO sistema
DiDD, eDtraré em testes ia partir
do dia 15 próximo, noticia das
mais alviç�reiras, sem dúvida.

x x x

Semana passada esteve entre
DÓS o destacado empresário sr.

ALTAVIR ZANIOLO,PresideDte
da F-ederação das' Indústrias do
vízlnho Estado do Parenâ.

x x x

Já instalado'e"m nosss cidade,
vindo: de Brasília, o Diretor do
Centro de Batata, dr. Osvaldo

,

Siqueira e exma. famflia.

x x

Os srs. Eraldo Carvalho, Elias
Isphair e dr. IvaD Coste estive
ram em Mato Grosso e Bolívia,
de avíão, D8 solução de probls
mas relativo ao m,ate; produção
e mercado.

Esparsas
Um grande movimento Da

cidade visando a fundllção de
uma boa equipe de futebol afim
de disputar, o caterfnão do'

próximo 8DO.

x x x

Hoje, no bairro São Cristóvão,
Xarqueada, uma anímada festa
escolar. com muitas atrações,

x x x

Mais um advogado em nossa

comarca, dr. Neuzildo B. Fer
nsndes, completando' ag0t:a 10

profissioDais DO
I
ramo.

x x x

O Governador Konder Reis
compareceu à eerimôníe da

entrega dos troféus «Tendência»
oferecidos pela revista Manchete,
ocastão em que recebeu o alu
dido troféu, Da área do comércio,
o cidadão eanoínhense, dr.

PAULO KONDER BORNHAU
SEN, 'Presidente da COBEC,
solentdade presidida pelo MiDis
tro da Fazenda, dr. Mário
Símonsen.

x x x

Em estudos bastante adianta�
dos a ccnstrucão de mais 37
casas populares no bairro da
COHAB.

x x -x

O sr. Evalda Pereira vai
construir um grande e moderno

engenho de arroz, cuja safra no

corrente ano foi a quase 500.00e
sacas.

x x x

Prevista - para o corrente mês,
a visita 'do Secretário do Tra-..
belho a nossa cidade, dr. Fer�
Dando Bastos, pera a assíneture
de diversos eonvêníos de alto
Interesse socíal.

pela Aliança
PEDRO

Vereador

nal, sr.

proceder a

Benemérito

deCarneiro
Excelentíssimo Senhor Presi-

dente desta augusta Casa,
Vereador Reinaldo Crestany.
ExceleDtis,simo Senhor Inter

ventor Municipal, doutor Hélio
Juk.

ExceleDtissimo Vice-Prefeito,
dr. Paulo Eduardo Rocha Faria.

Senhores Colegas Vereadores.
'

Demais autoridades presentes
Minhas senh�ras... meus se-

nhores.

O presente titulo de Cidadão
Emérito ao ilustre conterrâneo,
Dr. AR-OLDO CARNEIRO DE
CARVALHO é, aDte. de mais

nade, parcela menor de tributo
prestada pelos representantes do
povo deCanoinhas ao destacado
filho desta terra pela gama' de
serviços prestados a. $J,lB gente.
Desnecessário seria citBr:' Desta
hora, o currículo vítse do DOSSO

homenageado, pelo feto de que,
é do conhecimento público ,de
todos os çanoínhenses, cat'9'i
nenses e brasileiros.

Em sua longa vida pública,
iniciada no ardor de sua juven
tude, até a presente data, �ROL·
DO CARNEIRO DE CARVA
LHO, sempre foi e cODtinua
sendo o homem que mais e

melhor defendeu os alt08 iote
resses de CaDoiDhas e a região
do plaDalto.

I' Dotado de iDteligêDcia iDvul
gar, aliada a sua capacidade de'
trabalho e a coragem destemida
que o caracteriza é conhecida
de todos, atributos DUDca e' ja
mais poupados nas tribuDas,
para dizer bem alto, dos recla
mos de CaDoiDhas e seu povo. �

Os resultados das reivindica
ções se fazem preseDte em toda
a região do Dorte catariDeDse.
EDumerá�los seria roubar por
algumas hpras ó tempo de todos
os presentes. CODtudo, permi
tam-me os seDhores que desta

que e relembre fato que Da

memória .de alguns já tenha
sido apagada, mas que cODtinua
brilhaDdo em todo ,() plaDalto.
Refiro-me, é óbvio, DO angusti
aDte problema de ontem, a

eDergia elétrica, problema solu-

Henovadora Nacio

TYSKA. ',indicado para
título

.

de Cidadão

AroIdo
entrega
de

.do

Canoinhas,
Carvalho, aSS'lID

cíonsdo em .defínítlvo, graças' ao
empenho e prestigio do nosso

conterrâneo nas altas esferas da
Revolução e a sua amIzade pes
soal com o então MiDistro das
Minas' e EDez:gis, dr, Mário
Thibau. Naquela oportunídade,
com o seu esforço desmedido,
conseguiu "vultuosos recursos,
entregues à edmínístração das
Centrais Elétricas de Santa Ce
tariDa e que solucíonou por .VeZ
o cruciante problema. .

,

No meu pequeno
'

distrito,
Bela Vista do Toldo onde exer-

ao dr,

expressou:
ço atividades DO comércio; tn
dústrla e agropecuária, a .ener

gia lá implaotada, está gerando
luz, desenvolvimento e conforto.

"

Receba e guarde, emérito ci

dadão, o Titulo. que· lhe é ou

torgado, como o primeiro titulo
outorgado por esta Casa.

,

Deus permita que outros
csnoínhensesl '

autênticos, tam
bém o 'facam por merecê-las.

Receba pois esta comenda,
um justo reconhecímento dos,
seus,patrícios pelo muito feitp
pela nossa terra.

SAÚDE LIBERA ÇR.S, 350 MIL·
EM SUBVENÇOES

Fpolis. - O' secretário da Saúde, Hélio Ortiz,
determinou a liberação' de importância superior a CF$ ..•
350 mil em subvenções sociais, destinadas à lnstítuícões
de saúde pública localizadas nos municípios de Lages,
FaxinaI dos Guedes, Irineópolis, São José do Cedro,
Morro

<,
da Fumaça, Sombrio e Caibi.

Às subvenções 'beneficiarão as seguintes hstitui

ções: Hospital São José de Bocaína do Sul, de Lages;
Sociedade Hospital Beneficiente São Cristóvão, d . Faxi- I
nal dos Guedes; Hospital Municipal de Irineópoli; Hos

pital de Caridade D0ÍD Joaquim, de Sombrio;' e ,Hospital
Beneficiente São José, de Caibj, com Cr$ 50 mil cada

um; Sociedade Beneficiente Hospital do Cedro, de, São _

José do Cedro, com Cr$ 80 mil; e Hospital de Caridade
de São Roque" de' Morro da Fumaça, com Cr$ 2,5 mil.

SOCIAIS

Saúde destina leUe para mais 14' cidades
Fpolis. - Com recursos da Coordenação de Pro

teção Materno-Infantil, serão disttibuídas' 35.760 latas de
leite em pó modificado, para 14 municípios catarinenses.
A medida visa a prevenir � diminuir a desnutrição em

crianças carentes de recursos. A distribuiç.ão está, a cargo
do Departamento Autônomo de Saúde Pública,' .da Se
cretaria da Saúde.

Os municípios a se.rem atendidos, por não .;tarem

incluídos ,no programa do Instituto Na.cional de }, .menta

ção e Nutrição - INAM, são: Jaraguá do Sul, (Japinz�l,
Santa Cecília, Tangará, Fraiburgo, Dionísio Cerqueira,
Palmitos, Indaial, Bom Retiro, Gaspar, Pomerode, Mafra,
Nova Trento e CambQriú.
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