
AS "FRAQUEZAS" DO
SR. GARCINDO (III)

Remontemos a Oanoínhas de 1972, à época em que cuidá
vamos da escolha do candidato arenista à Prefeitura...

. Garcindo saiu candidato por ímposíção que fez ao diretório.
As principais li�eranças políticas preferiam o nome do Sr. WigandoWiese. A, AssoCIação Comercial e Industrial e os nossos principaisempresários, velhos conhecidos do Fiscal de Fazenda que se nota
'bilizara pelos cieques sem tundo, pelas promissórias e outros pe
quenos golpes repudiavam o nome Gareíndo porque nele não
depositavam a nenor eonftança, Sucediam-se as reuniões e os en
tendimentos.

Assenbu-se, afinal, que não haveria sub-legenda e quesairia eandídato quem obtivesse maioria no diretório. Houve um
compromisso dI honra nesse sentido. Precedida a, votação, Garcíndo,
que através daprópria fiscalização montara violento esquema de
pressão, imp08�e como candidato e disputou as eleições. À duras
penas e bom Dllito esforço conseguimos elegê-lo, derrotando as três
candidaturas eiedebístas.

Empot'ado na Prefeitura, Garcindo não demorou a se re
velar aos que ão o conheciam ainda. No início o empreguísmo, os
contratos táceí sem concorrência pública, as pequenas irregularidades. A auto- ficiência, o autoritarismo, o arbítrio. Daí aos des
mandos e ao nndemônio foi um passo. Não houve quem conseguissesegurá-lo. De beda em queda, de Iacílídade em tacíltdade foi afun
dando cada ve mais.

Em n�e do que ,chamou de «desenvolvimento», firmou
contratos de fianciaIIÍentos altamente oneroso! para a prefeitura,realizando ope, eões verdadeiramente imorais, desonestas, corruptas
das quais desv>u recursos para fins inconfess&veis. \

Tomelos como exemplo o �ontrato cEMBRAFb S/C Ltela"
assinado em 21de janeiro de 1974, firmas reconhecidas em Canoi-
nhas, no 2.° Tlelionato de Notas, na mesma data. -

.

,

A «EMRAFb nada mais é que 11m eseritório de agencia-
mento de emp�timos. É intermediária entre 'o tomador e a entidade
financeira. Noialmente deve cobrar corretagens baixas, de 1 a S%
no máximo, eJetanto, no caso de Canoinhas, o ajuste entre o ex

Prefeito All'redCarcindo e o Sr. Raimundo Ulisses de Alencar,
virtual proprie'rio da EMBRAFI, o contrato chegou às raias do
absurdo: as cJssões ou eorretagena foram superiores ao dobro;
houve um pagaento tnícíet de CrI iO.OOO,oo,' a troco de nada e a

fixação de um�ulta de' Cri 321i.000,00, penalidade a que o ex-Pre
feito se sujem até no caso de negativa do financiamento por
insuficiência dpmental, cadastro, garantias ou outros ,motivos de
deficiência técia da Prefeitural

É de marl É inacreditável tamanha irresponsabilidade I

Contrl desse, ne� de pai para filho, salvo, salvo seja... ,

, B tud, revelia da Câmara de Vereadores, sem autoriza
çAo dos reprelitantes do povo de Canoinhas. Às eseondídas, talvez
na calada da �e. . .

'

Ora, <)Iquer 'prefeitura que deseje, desde que ofereça
garantias. obteãe qualquer financeira, empréstimos e mais emprés-'
timos, diretaXIfe. sem intermediários. A simples presença do
intermediário jiesperta suspeitas e permite interpretações, Que
dizer-se, então� operação que estipulou o pagamento inicial da

,

Prefeitura, a nla de CrI 325.000,10 e corretagem tão elevada, fora
������ n

As cousões ficam a critério de todos e de cada 'Um.
TenhC!Jdocumento em mão, 'para exlbí- lo a quem deseje

examiná-lo. E I foi o Sr. Reinaldo Crestani quem o forneceu,
mesmo porquetlocymento inexiste. nos arquivos da Prefeitura e

se o digno Intentor dele necessitar uma cópia, estou pronto a
fornecê-Ia.

'

Pergu os nossos leitores aos empresáríos de Oanolnhas,
às firmas induais e comerciais se elas quando tem que recorrer
a bancos ou a enceírss para a obtenção de empréstimos valem
se de intermedos � se sujeitam a corretagens de SEIS e MEIC
PORCENTO, 'o� os seus diretores e gerentes vão diretamente às
fontes, sem ínüedíàrlos, sem corretores, sem a interferência de
ninguém I

.

Nada bor que eSS8 exemplo para esclarecer, definitiva
mente, os maígênuos, os mais crédulos que se deixam enrolar
pelo ex-prefeitarcindo.

Eis a�iramente revelada a razão porque o Dr, Jorge
Konder Bornh n disse a Garcindo que não assinasse o contrato
da EMBRAFI, 'poderia dar até cadeia.

À mi, de notícias e de íntormeções. de Oanoínhas, nada
mais chegou-nI>bre o financiamento da CREFISUL. ,

Será houve mesmo?

Entjiorefeitura de Canoinhas, depois da intervenção,
descobre que , além de tudo, mais, dois milhões e cinquenta
mil cruzeiros fIlnco CREClFE de Investimentos S/A, de Recife,
Pernambuco, �hum tostão desse dinheiro 'todo deu entrada na

Tesouraria do erno Municipal?
É cri sso?

A qu sse dinheiro beneficiou?

Onde o dinheiro, afinal?

Mas Cndo, depois de tudo que fez, queria o nosso si
lêncio. Acuso I de vingativos. Diz-se traído e arranhado pelos
companheiros, smudou-se em vítima!

Viti o povo humilde que nele acreditou e agora tem

que economiz tões para pagar Impostos que vão cobrir o furo
na Prefeltural

"Trai seravelmente traída foi a gente simples que ne

le conãou e orar lágrimas de arrependimento durante multo
tempo, até qu se normalize.

Se p r como eu procedi, denunciar como denunciei é
ser vingativo, eu sou vingativo. Eltou vingando a minha ter..

ra e a minha I

AROLDO CARVALHO

Mensagens
Receb-emos e agradecemos,

jubilosos, as seguintes mensa
gens alusivas ao nosso ani
.versárío, dia 29, último:

«Oficio n.? CM-35176
Do: Presidente da Câmara

de, Vereadores
Ao: Jornal «Correio do

Norte»
.

Assunto: .

voto de Congra
tulações

Senhor Diretor,
Pelo presente, tenho a má

xima satístação em comunicar
que, por proposto do verea
dor Reinaldo Crestani, e

aprovado por unânimidade
dos senhores Vereadores, es
te Poder, fez consignar em
seus Anais, votos de congra
tulações e regozijo pelo trans
curso dia 29 p.p., do vigésimo
nono aniversário. de fundação
desse conceituado" órgão de
imprensa.
Reitero-vos, nesta opórtuní

dade, as expressões do meu
apreço e distinta consideração.

Atenciosamente
REINALDO CRESTANI

Prestdentes

Governador
agradec.e
comende

O Governador ANTONIO
CARLOS KONDER REIS, ci
entificado do Título de Cida
dão Honorário de Oanoínhas,
outorgado pela unânimidade
do nosso Poder Legislativo,
assim se expressou ao Presi
dente daquela Calenda Casa,
Vereador REINALDO CRES
TANI:

cFlorianópolis, 26/maio/1976
Senhor Presidente: '

Peço a V. Excia. aceitar e
transmitir aos seus ilustres
pares os meus sinceros agra
decimentos pela concessão,
por unânímídade dos mem
bros dessa Casa Legislativa,
do titulo de 'Cidadão Honorário
de Oanoínhàs ao signatário'
da presente.
Tenho no maior apreço essa

Câmara e, ce'rtamente tudo
farei para não desmerecer a
tão honroso titulo que vem
demonstrar' que o Poder Le
gislativo desse município,
legitimo representante do Po-
,vo de Canoinhas, reitera a
sua aprovação às' medidas
saneadoras que fui compelido
a tomar com relação à admi
nistração anterior desse
município.
Em, contactos posteriores

com V. Excia. marcaremos a
data de recebimento de tão
valioso titulo.

Atenciosamente
ADtODio, Carlos Konder leis.

Governador do. Bstado>

Calloinhas-SC
12/junho/1976
Número 1374
Ano XXX

·pelo . .. .

aniversarionosso
-or n.? 25/SERP/76
Do: Tenente Coronel Co

mandante do Terceiro
Batalhão de Policia
Militar

Ao: ,Jornal «CORREIO DO
NORTElt

.

Assunto: Cumprimentos
(Apresenta)

1. O 3.0 Batalhão de Policia
Militar, através do seu Co
mandante, 'Oficiais e Praças,

cumprimentam a Direção des
te Jornal, pela passagem de
mais um aniversário, agrade
cendo a valiosa colaboração
prestada durante os 29' anos
de exístêneía desse prestigio
so e conceituado Jornal.
2. Colho a oportunidade

para renovar aV. S.a os meus
protestos de elevada estima e
distinta consideração:

EDSON CORR�A
Ten Cel Cmt do BtI

Mi'nistro convbca'

canoinhense para
o seu Ministerio
o catarinense Donald Nelson Uhlig, a convite do

Ministro Arnaldo Prieto, atualmente é coordenador do ,PIPMO
para Santa Catarina, cuja dir.eção no Estado é ocupada por
Svlvto Senleclkeski.

JOINVILLE - Natural de Canoínhas, Donald Nelson
Uhlig recebeu com certa' reserva, o convite que 'lhe foi traosmitido por Dicter Schmídt, o qual recebeu comunicado do MinistroArnaldo Prieto; para que colocasse à disposição daquele Ministério.,Donald Nelson, afim de que o mesmo fosse assumir as funçõesdo Coordenador de uma das quatro Coordenadorias do Ministério
do Tra�alh.?, mais especificamente a d? Treinamento Operacional,
que fOI Criada do acordo com a lei n.? 6297 de 15/12/75, cuja'regulamentação deu-se em data de 20/04/1976. Donald Nelson
Uhlig, adiantou que já está em Brasífia há 16 dias, e que veio
de retorno 8 Joinville, apenas para coordenar- algum trabalho
co� r,elsçã? a� PIP�O, cuja direção estará a cargo de SylvioSeníeeikeski. Disse aínda que mensalmente estará em Florionó- I

polis, pois como representante do Ministério do Trabalho Regional,pertencente ao Senae, é seu pensamento, bem como do MinistroArnaldo Pietró, transformar o PIPMO, no representante daSecretaria de Mão-de-Obra para acompanhamento, orientação e
supervisão das atividades desenvolvidas pelas Empresas .benefi-ciárias pela Lei 6297. n�s Estados: '

Salientou que todas as empresas que quizerem se integrarao PIPMO deverão entregar seus projetos que devam ter feito
retroativos até 1.°/1/76 até 30/06/76, na Comissão Especial doMinistério do Trabalho, 2,° andar, ala 207 em Brasília, ou através
do malote de PIPMO de Joínvílle, Com relação à sua familiadisse que perrnanecerá em Joinville.· ' ,

Um dos criadores do PIrMO no Brasil, foi o st!cretá'rio,
geral· do Ministério do Trabalho Jorge Furtado. Donald Nelson
Uhlíg, conviveu há muitos anos com Arnaldo Pietro e JorgeAlberto Furtado, respectivamente Ministro do Trabalho e secre
tário-geral do MT, no Rio Grande do Sul. Adiantou tamhém queem breve será criado o .Conselho Federal de Mão-de-Obra, sendo
que haverá uma secretaria executiva, que ànalisará os casos das
empresas.

A Lei n.? 6297 de 15/12/75' em sua íntegra diz o seguinte:
.

«Dispõe sobre a dedução do lucro tributável, para finsde Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das
despesas r�aliza�8s em projetos de formação profissional, e dá
outras providências, O congresso Nacional decreta: Art. 1.0 - As
pessoas [urídícae poderão reduzir o lucro tribútãvel para fins do
imposto sobre ,a renda, o dobro das despesas comprovadamenterealizadas no periodo base em projetos de formação profissional,�r�viamente aprovados pelo Ministério do Trabalho. ParagrAfoumco ,- A dedução a que se refere o caput deste artigo não
d�verá exceder, em cada exercício financeiro 8 10% do lucro
tributável, podendo as despesas não deduzidas no exercício financeiros correspondente, serem transferidas para dedução nos trêsexercícíos financeiros subsequenteu.

«Art. 2.° - Considera-se formação profissionsl, para os
efeitos desta Lei, as atividades realizadas em Território Nacional,.pelas. pessoas jurídicas beneficiárias da dedução estabelecidas no
Irt. 1.0, que objetivam 8 preparação imediata para o trabalho de
illdivíduos, menores, da qualificação profissional' e do aperfeiçoa-
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AG R-AO EC I M E NTO
Viuva, filhos, irmãos, cunhados e sobrinhos do

sempre lembrado

Renato Voigl
falecido dia 03 de junho de 1976, vem por meio deste
semanário agradecer 1iI0 Pastor Guenther Rueckert, aos

demais parentes, vizinhos e a todos .que acompanharam
o extinto até sua última morada.

. A todos um Deus 'lhe pague.
Canoinhas, 12 de junho de 1976.

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

proprietários de tratores e máquinas agrícolas com refri
geração a água, tendo em vista a previsão de grandes
geadas para o próximo mês, avisa aos mesmos para que

. retirem a água dos radiadores, para evitar a quebra dos
blocos, ou recomenda o uso' de líquido anti-congelamento
que V. Sa. poderá encontrar no Revendedor Massey
Ferguson, desta cidade, à Rua Caetano Costa, 1122.

FOTOCÓPIAS XEI'OX
Serviço inBtantAneo e perfeito.

lostàlação modernissima.
.

Prceure no escrit6rio de Derby Carlos
Ulbmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS _, Santa Catarina

, ,
EXPRESSO CATARINENSE DE TRANSPORTES LTDA.

,

Servindo a Capital do Mate - há mais de dez
anos, transportando suas cargas das principais
Praças .do Pais, até o seu destino, com rapidez,

»Ó,

segurança e pontualidade.
MATRIZ. em São Paulo.SP

_ FILIAIS •. Rio de Janeiro, Curitiba, Joinville,
Jaraguá do Sul, Blumenau.: Florian6�olis" Itajai,
Porto Alegre, Rio Negro e Brusque;'

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

. Prestipie oma Empresa uenoiaamente Catarinense •••

I Expresso Catarinense de Transportes Ltda.
, ,

12.06-1976
/

Notícias de Papanduva
Escreveu: Esmeraldino·M. Almeida

Pas'§arela da -Sociedade -

Dia 16 do corrente festejand! niver a Srta. Luí
za Grellín, funcionária do Restaurait e Churrascaria
Matinhos. Muita' alegria e felicitaçret:l na data natalí
cia estão em pauta .

I.
lha doD��s� :�, f���i�i�iVtta�:u����) AT�e���i:i. f�

.

elegante aniversariante receberá un sua resi,dência
coleguinhas e jovem-guarda onde receberá 'cumpri
mentos e serão recepcionados.-

Na mesma data aniversarbndo o inteligente
garoto Luiz Carlos, filho do casal. Sr. Olimpio (Hülda]
Cardoso F.", Muita alegria e comei e bebes no seu

feliz dia I natalício.
.

SANDRO SONAGLrC. Também na mesma data

festejando idade nova o garotão Sandro, filho do
casal sr, Gilberto (Suely) SonagEo, dia importante
para a famma e em especial ao �niversariante que
reunirá .a turminha mirim para «dnnk».

Dia 20 do andante. completsndo .maís um feliz
aniversário o sr, Paulino Furtado de Melo. CIdadão
muito estimado, exemplar chefe de famma" no seu
festivo dia será alvo das mais justaI homenagens
por parte de amigos e admiradores.

I

Também na mesma data aniversariando o ro
busto garoto Luiz Fernando, filho do casal sr. Fernan
do. [Ermelinda] Reusing. A. petizada estará presente
para apagar as 2 velinhas do saboroso bolo festivo.

Hospital & Noticias
.

\
Conforme expediente enviado a este colunista,

na qualidade de Presidente da Arena, pelo deputado
estadual Moacir Bertoli, parte do material destinado
ao Hospital já se encontra em Florianópolis, aguar
dando outra remessa para então .ser enviado a Papan
duva para servir ·em nosso nosocômio. Assim sendo,
para breve teremos novidades de grande valia. para
toda a comunidade papanduvense. ,

Governo contém custo de vida
Visando a combater o aumento do custo de

vida, o Governo decidiu com os difigentes de super
mercados. num «acordo de cavalheiros», que evitem
novos aumentos nos preços dos produtos hortifruti
grllnjeiros. determinando ainda o íníeío dos estudos,
visando a importação de batatas e cebolas 13 uma

ameaça aos «especuladores» com adoção de «medidas
rigorosas no caso de desrespeito às normas estabe
lecidas� [corte de crédito, tabelamento e até cadeia).
O Presidente Ernesto Geisel presidiu três reuniões
sucessivas com os ministros da Fazenda. Planejamen
to. Agricultura e Trabalho, quando debateu a estra
tégia global contra a inflação, o aumento nos preços
dos produtos agrícolas e a possibilidade de se adotar
um índice nacional para cálculo de aumento do custo
de vida no País. (Gazeta do Povo];

���������n�a�������n�a������a��a�B�����������a�a��B��na���������
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Atenção jovem brasileiro

Sejq um Cftdete
Ingresse na Força Aérea Brasileira, Exército

ou Marinha. A Força Aérea neeessíta de pilotos. Você
gostaria de pilotar um «Mirage» voar na «Esquadrilha
da Fumaça» ou singrar os mares levando a Bandeira
do Brasil? Estude por conta do Governo Federal,
ingressando na Escola Preparatória de Cadetes do
Ar. Cadetes do Exército ou Colégio Naval; e faça do
seu sonho uma realidade. Idade de 13 a 23 anos incom
pletos. Solicite urgente; por carta. sem compromisso
as informações gratuitas de acordo com a Portaria
371/GlIIj3 do Ministério da Aeronáutica, Instruções do
Ministério do Exército e Marinha, no seguinte ende
reço: Preparatório Militar G/3 Arm�8. Caixa Postal
1.883 - Oapital-SP. Para mais informações: Rua Expe
dicionário Simeão de Almeida n." 446 - Papanduva-SC,

.

com o colunista. I

Amanhã a grande festa
Dia 13 de junho. «amanhã» dia consagrauo ao

milagroso Santo Antonio será realizada a tradicional
festa em nossa cidade. A suntuosa Igreja recente
mente terminada, inclusive o salão de festas anexo
ao pátio. dá Jlm novo colorido onde anteriormente se
via a capela do santo . .adulta animação para o festivo
dia 13 que é dia fixo de meditação do santo protetor
dos noivos.

« Penha » coloca mais ônibus
A Empresa .NQss&, Senhora da Penha, procuran

do minorar a situação em que se encontrava os

usuários, vem de eoloear mais 2 ônibus no horário
da manhã, no itinerário de 'Santa Cecília-Mafra e
-vlee-versa. Assim sendo, agora são três coletivos que.
demandarão a Mafra regressando' à tarde. Portanto
estão de parabéns os usuários com tal deliberação
da direção da «PENHA» para com seus clíentes. A
coluna que tanto bateu nesta tecla, agora se congra
tula com os dirigentes da empresa pela acertada'
medida que' acaba de ser posta em prática.

Você sabe em que data foi

Fundada a sua Igreja '? �

,
Você sabe em que data a SUI1 Igreja foi funda

da? se não sabe veja aquí a data, qrem foi o fundador
e

.

o local da ocorrência: Igreja Cat6lica, fundada em

AD 30 por Jesus Cristo, local Jerusalém. Luterana
por Martinho Lutero em 1617 na A�manha. Episcopal
por Henrique VUl em 1534 na lnglaferra. Presbiteriana
por John Knox em 1560 na Escó�a. Congregacional
por Robert Browne em 1580 na Ingaterra. Batista por
John Smith em HU! na Inglaterra. l1etodista por John
Wesley em 1738 na Inglaterra. Adwntista por William
Miller em 1831 nos E. Unidos. Espi·ltismo por Irmãos
Fox em 1848 nos E. Unidos. Testenunhas de Jeová
por Charles T. Russeli em 1874 nOI E. Unidos. Peten
costal Váriol'! Ministros em 191( nOI E. Unidos.

Um por $emaDa" .

GRANDEZA. A grandeza não se ensina nem se

adquire. ela é a expressão do esplrito de um homem
feito por .Deus. [Ruskin].

.

DOCUM�Nrros
EXTRAVIADOS'
rosa

.

VIEIRA MACHADO,
declara para devidos fins que
extraviou 08 seguintes docu
mentos: Carteira Naeíonal de

Habilitação eo Csrteírs de Iden
tidade. 3

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.a via.
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Ministro c,onvoca, canoinhense para ...
.. continuação da la. página ,-

mento e especialização técnica em todos os níveis. 1.0 - As

despesas realizadas na construção ou instalação de centros de

formação profissional, inclusive a aquisição de equipamentos, bem
como 8S de custeio do ensino do 1.0 grau, para fins de aprendi
zagem e de formação supletiva do 2.° grau � de nível superior,
poderão, desde que constantes dos programas de formação pro
fissional das pessoas juridícas ser consídersdae para efeito
de dedução>.

«Art. 3.° - As isenções da contribuição ao Serviço Na
cional de Aprendizagem Industrial (Senai) - previstas no artigo5.o'
do decreto lei, n.? 54.048, de 22 de janeiro de 1942; artigo, 5.°
do decreto lei n.? 4.936, de 'l de novembro de 1942, e art.,4.0 do
decreto lei n.o 6.246, de 5 de fevereiro de 1944" bê� 'como as

isenções da contribuição ao serviço Nacional de Apendizegem
Comercial (Senac) - prevista no art. 6.° do decreto, lei n.? 8.621,
de 10 de janeiro de 1946, não poderão ser concedidas acumula
tivamente com a' dedução de que trata o art. '1.° desta leb.

, ,

cArt. 4.° - O Poder Executivo estabelecerá as condições
que deverão ser observadas pelas entidades' gestoras de contri
buições

.

de natureza par� fiscal, compulscrlamente arrecadadas
nos termos da legislação, vigente, para fins de fcrmação": profis-
stonal>.

'

J

cArt. 5.0 - O Poder Executivo, __regulamenterá a presente
lei no prazo de 60 .días, contados a partir da data de sua

publícação>. \

cArt. 6.° - Esta lei entrará em vigor a 1.° de janeiro de
1976, revogadas' as disposições em .eontrárío,

(ooperatlva Agropecu6rla de Canolnhls Ltda.
Assembléia Geral Ex'r.ordlnárla

EDITAL DE CONVOCAÇAo
De acordo com os Estatutos Sociais, ficam convocados os

senhores associados da Cooperativa Agropecuária de Cacolnhas
Ltda., em pleno gozo de seus direitos associais, para a Assembléia
Geral Extraordinária a realízar-se no dia 23 de junho de 19'76,

,

no Grupo' Escolar João José de Souza Cabul. sito à Rua Barão
do Rio Branco nesta cidade de Canoínhas (SQ), às 7:00 ho-ras em

Primeira Convocação, com o minimo de 2/3 de St'U8 assocíados,
às 8:00 horas em Segunda Convocação, com o mínimo da meta
de e mais um de seus associados, às 9:00 horas -em Terceira e

últhna Convocação, com a presença de no minimo 10 de seus

associados, no qual havendo número legal será díscutíde a seguinte
ORDEM DO DIA:

1 - Dissolução da Sociedade

2 - Nomeação do Liquidante e do Conselho Fiscal, para pro
ceder a liquidação

3 - Caso seja decidida a dissolução, autorização ao liquidante
para a venda do Armazém da Cooperativa.

4 Casu não for aprovada a dissolução, determinar outra solução.
5 - Assuntos Gereís 2

(Nota: para efeito de' cálculo de cquorum- para. instalação da
Assembléia, elite Cooperativa tem 495 asso::iados.

Canoinhas, ,08 de junho de 1976

MOIS�S DAMASO -- Presidente

Instituto Brasileiro, de Desenvolvimento Florestal

PORTAR,IA NORMATIVA De N.'16
o PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE,

DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, no uso das atribUições qUê
lhe confere ó artigo 25, do 'Regimento ,aprovado pela Por�aria n,o

229, de 25.04.75, do Ministério da Agricultura, e tendo em vista

o d'sposto nas Resf;lluçõe8 n.os 63 e 69, de �3.09-70 e 01-07.71,.
respectiv,mente, baix!ldas pelo Conselho NacioDal de Comércio
Exterior (CONCEX.).

Considerando a recomendação da Comissão Coordenadora
das Exportações de Erva-Mate (CERMATE),

RESOLVE:
Art. 1.° - Estabelecer, para a colheita de 'erva-Mãte GIIex

Paraguaiensis - St. Hil), safra 1976. o periodo de 01- 05 a �O '09- 76.
Art. 2.° - Fixar os seguintes preços mínimos para as

vendas de erva-mate, safra 1976, dos produtores aos industriais:

2.1 Rio Grande do Sul
Cancheada, Cr$ 25,50 (vinte e cinco cruzeiros e cin

quenta centavos) por 15 (quinze) quilos..
2.2 Santa Catarina e P�raná

CaDcheada, Cr$ 39.00 (trinta cruzeiros) por 15 (quinze)
,

,quilos.
2.3 Mato Grosso

Cancheada, Cr$ 24,00 (vinte e quetro cruzeiros� por
15 (quinze) quilos, posto Ponte-Porã,'

Art. 3.° - Esta Portaria entra em vigor neata date. re

vogadas as disposições em contrário.

Braema, 26 de maio de 1976. 3

PAULO AZEVEDO BERUTTI - Presidente

AC'ONTECENDO .....

·

Duplá insepardvel Nani e M"ssi completou idade nova.
,

Karin, que todos «s dias ale. x x x x
gram o colégio. Denise e Junior' o novo

x x
,

x x poreinho que anda circulan-
Paulo Roberto Ferreira.' do por aí;

atualmente n'uma indecisão x x x x

danada, não sabe se vai ou ,Muita animação na chur»
não vai... servir a pátria. rascada que aconteceu sábado

X � X X . passado' na chácara .do sr.

Ivo último dia 6 Lúcia Nazira Luiz Freitas.

Aniveuariantes da semana
Dia ,12 - a sra. Marguid,

esposa do sr. Osvaldo Sorg;
o sr. AUonso Schroeder,
Dia 13 • o sr. Roberto R.osa;

os jovens: Antonio Melo,
Antonio Carlos Crestani e

Antonio Sérgio de Souza
Borges.

.'

Dia 14 - o sr, Luiz Valério Silva;'
'a stt•. Martha Cristina Wis-
niewski,

'

Dia 15 - os srs.i Johannes
R.othert e Afonso O. Lütke;
o jovem Hilson Rosa.
Dia 16 - os srs.: Emiliano

J. Uba e Ladislau Babireski.

.
Dia 17 - O sr. Arolde Netos;

a srta, Vera Lucia (Iate,
Dia 18 • o dr. Zaiden E.

Seleme; o sr. João Polomsni;
asrta. Angelo Maria Langer;
a menina Rosani filha do sr,

Bernardino Schupel,
Aos aniversariantes' nossos

parabéns.·
,

Seja um Soldado da

Polícia Militar do'
,

Estado' de S. Catarina
VANTAGENS:

• 'Vencimentos
Risco de Vida

• Adicional' por Tempo de
Serviço

• Fardamento
Calçados

• Cursos
- Féries
- Licença Especial
Assistência: Médica

Dentárje
Hospttaler

REQUISITOS NECESSARIOS
- Ser Dispensado de Incorporação'
- Sér Reservista de 1.8 e 2.a
Categoria
Ter no máximo 25 ano de idade
Boa estatura' )

- Boa conduta Civil e Militar
Curso Primário- completo

- Ser brasileiro nato
• Não possuir defeito fisico
• Ser Isento do Serviço Miptar
Seja um Policial Militar e

proteja os direitos \do povo
catarinanse.

tNFORMAÇOES: No Quartel
do 3.° Batalhão d� Policia
,Militar em Canoinhas.
OUTRAS LOCALIDADES: De
legacias de Policia.

INSCRIÇOES: Até 06 de Julho
de 1976.

Carteira 'extraviada
ALTAiR DE PAULA, declara

para devidos, fins que extraviou,
!lua Certeira de Motorista.
A mesma fiéa s@m efeito por

haver requerido 2;a via. 2

Certificado extrãviado
A Prefeitura Municipal de Três
Barras, dt'clara para devidos
fins que extraviou o Certificado
de Registro da Camionete Che
vrolet 19"13, placa CE-5586, cor
marrom calamar. chaBais n.o
C144CBR32030P, 'com 6 cilin.
dros e 149 HP.
O mesmo fica sem efeito por

haver requerido 2.8 via.

SOCIAIS
,

Numa bonita promoção do ra} Landouski, estará teste
Clube do Sigilo, acontecerá [ando !eUS quinze anos e
na noite de hoje nos salões recebere os cumprimentos em
do Elite Tenis Clube. um bonita testa no Elite Tenis
jantar dançante pora os Clube.
cE TERNOS NAMORADOS.. ,* * *
ao som de Vitinho. Os ingres- .LA NA MODINHA.,. se,ásos, em número limitado
foram todos vendidos. daí a a bem bolada boutique para'

t d d
-' completar o 'bom gosto dacer eza

,

o sucesso a promoçao. mulher canoinhense. Comen-
* * �

, ta-se que promoverá um des-
Visitando amigos. estiveram file de modas atuolissimas no

em Canoinhas domingo. últi- ,Clube Canoinhense, próximo
mo. Dr. Geraldo (R,pgina). sábado. As senhoras Marlene
São Clemente e filhos, resi- e Marília. SUQ,S proprietsrias,
dentes, em Joinoille. estão entusiasmadas com o

* * * apoio que vem obtendo, ga-.

rantindo sucesso absoluto.'

Duas menines-moçss, debu» ..LA NA MODINHA .. abrirátantes deste ano, estarão suas portas no Edifício Aluirecebendo cumprimentos dos sio Pteczarka, ao lado do
amiguinhos e familiares na salão' Jandira.

.

noite de hoje, testeianao seus

quinze anos:

VIVIANE JHAR,IA, filha
P.rimogénita do casal Alcides
(Liria) Schumacher, receberá
em sua, 'residência à rua

. Getúlio Vargas e MARTJ.
NHA, filha do casal Onélio

.

(Zany) Wisnievs/â, receberá
em sua residência à 1ua
Paula Pereira.

Também ROSSANA, filha
do casal Leonildo (Waldemi-

\

x x x x

Adiada para o dia 16 do
corrente a testa junina pro
movida pelos formandos do
Colégio Cemércisl. Não vamos
deixar de prestigiar.

x x x x

Hoje é=um dià especial) ,é
dia de viver o presente. ou
relembrar belos, L momentos
do passado.

x x x x

Quem anda desaparecida é
Carmem Ferraresi. Vamos
Carminha apareça'mais, você
estd fazendo falta.

x x x x

O Edumar anda muito
estudioso 'ultimamente. Muito
bem rapaz.

x, x x X

Quase todo domingo as

garotas se reúnem na cancha
de esportes do Batalhão para
disputas acirradas de oolei.

x x x x

E por falar em ca,!cha de

_

ResPQns�bllldade
de J.J. e, J.

esportes, está quase pronta a

quadra da A/.A.B.B. Sem dú
vida vai ser uma das melho-

.

res da cidade.
x x x x

Passou o final de semana
entre nós, Helen Scholze.

x x x x

Tonia Mendes está muito
feliz, e com toda a razão,
pois o Beto virá passar com'
ela o dia dos namorados.

X x x x

Ouem não tem dado mais
as caras é o Bolha. Ve se

aparece mais, tem muita
gente com saudaâe.

x x x x

.Watando ás saudades da
Cit», Catica, será que não
tem nenhuma menina nisto?

x x . x x

Leôniâas Oreippel. tio da
Viviane, veio especialmente
do l&ngíncuo norte do Pilrtmá;
para' cumprimentá-la pelo seu
aniversário. Queixou-se muito
das nossas estradas.

x x x .x

APague com teu sorriso a

tristeza que te invade a alma.
Só assim não darás aos que
te odeiam a alegria de te
verem triste, E dará aos que
te' amam a ilusão de tus
felicidade.

Tchau

'

_

* * *
Uma anfitriã que se destaca

em nossa cidade é Sybil, es
posa do Dr. Mathias Zweig'ert�

,* * *
Dia 19 de junho será muito

festivo para as famílias Die»
ner e Lütke, pois nesta data
dona TEREZA DIENER es
tará completando' 85 anos.
Esta coluna, cumprimenta a
'distinta aniversáriante.

Valério
.'

',Após prolongada enfermidade veio a falecer na noite
de 4.a feira última, o prestante cidadão VALERIO SILVA,
que se encontrava hospitalizado em FlorianópOlis. Des'enga
nado pelos médicos, foi transportado para a nossa 'cidade,
como do seu desejo, falecendo em viagem, já em noss,as
pIsgas, ,deixando viúva, filhos, netos e bisn,etos. Bastante
c-onhecido e relacionado em nossa cidade, exemplar chefe
,de família, ,seu passamento consternou a todos. Seu sepulta
mento ocorreu na tarde de 5.& feira, com grande acompa-
nhamento. NOjilsos pesares à fam1lia enlutada.

'

Também fale�eu em nossa cidade, 5.a feira última,
após pertinaz moléstia, ADELAIDE CARVALHO, de tradicio
nal familia canoinhense. Nossas condolências à família
enlutada.

'

Adelaide Carvalho
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CORREIO .

DO, NORTE 12.06.1976

'I.
Aviso 'aos Segurados - Individuais'

(Autônomos, SI.tlrado$ ,- Empregadores e Facultativos)
I A SECRETARIA DE ARRECAPAÇAo E FISCALIZAÇAo

esclarece aos interessados que o art. 11, da LE!i D.o 6332, promul
gada em 18-05-76 e publicada no «Diário Oficial da União. de
19-05-76, restabelece; pelo prazo de 90 (noventa) dias, a faculdade
de fi�8çlo dos salários-base prevista pelo artigo 448� do RRPS
para enquadramento numa das classes da tabela dó artigo 226,
do ·mesmo regulamento. -, '

\ Em decorrência, os atuais segurados de categoria indivi
dual- titulçr de firma, diretores, s6cios gerentes, sóclos solidários
sócios 'cotistas que recebe «pro-labore» e· sôcícs de indústri�
bem como autônomos e facultativos, - desde que não se tenham
valido dos prazos concedidos' pelas portarias MTPS n.? 3317/73 e

3328/73, poderão requerer, até 16 de agosto de 1976
a retificacão do respscrívo enquadramento na classe da escaJ�
áe se lârío-bsse correspondente a seu tempo de filiacão, h'vendo-se
em conta .,. situação exístente em setembro de 197�_

O recolhimento das diferenças resultantes não sofrerá
incidêncíe de multe e 'de juros de mora,' cumprindo, apenas, a

aphc&ção da, correção ·moD@.tária.,
,

.

3

fJPiEiiACiiõciiiiMl1
\!lO

. @I
(i inverno este ano poderá ser menos irio do \!I
S' @I
li) que você está pensando-I •

� ,Duvida? I
� , .

I Então vá ver de peeto o estoque de lãs, tios e :
� coniecções que a LOJA KARILÃ tem para =
: proporcionar caquele:. inverno agradável a �
• você e toda lua iamília. I® !II
I ,Além disso. a LOJA KARILA estará promo- �
� vendo, dur.anie 'o mês -de julho próximo, aU,las =
: /

de crochê, que serão' ministradas pela sra.
. I

: Watld!ia" Sabatke, professora de crochê, das I
: Indústrias Pingouin, Santista e outras. I
I ' SI

:s
. Faça sua inscrição até o final �

®
.

deste mês' de junho, na =8 e

I l,oja Karilã' I
I ,Rua Paula Pereira, 830 - C,A.NOINHAS . �

,

@�e®®®@®®®®$®®®,,®®�@I®®®@®®®®®®®®®®®®®®®�s®s®®®®®�
I

Lãs Pingnuin· e Cisne
Casa E r I i ta I

REGISTRO
NEREIDA C. CÔRTE. Oficial

do Reglstro Civil do 1.° Disteito
de CaDoioha., Santa Catarioa faz
laber que preteodem calar·le:

'

«Wilmar Sudóskh com
cRos.1i d. Fátima, Lopes·,
bralileirol, lolteirol� demlciliadoe
e relideole. oelta cidade; ele
comerciaote, naeoldo em Rio

: Clero-Maior Vieira·SC aOI 10 de ,

outubro de 1956. filho de Irioeu
Sudó.ki e de Nair Pereira Sudô••

, ki;: ela do lar, oalcida em Caooi.
nhae aOI 240 de julho de 1959,
filhá de Adão Lopea e de Anita

.

de Oliveira Lopes.
"Wilson ,Bianiek. com

«Sônia Valcy' F�og.I., brali ..
Ieíros, solteieoe, domiciliadol e

residentel oelta cidade; ele cpere
dor. de Celulose, naacido em'
Mafrá.se 801 31 de março de
1955, filho de João Gualberto
Bieoiek ti de ROia Farjil.l; ela do
lar. oalcida em Canoiohal aOI 15
de novembro de 1958, filha de
Ma;1' Frogei Filho e de hani

. Gonçalvel Frogel.

o presentão
para o dia dos' o
Namorados

está na Denelar: [Barbeador Philips,

Rádios 'de todos Nos tipos e marcas,

Caixas acústicas,

Gravadores,

Violões Giamini,

T V

porteáteulmS'a lRadiolas .

infinidade de arti-,

,go::!::��=:;:::.. A
DIN[lAR

ROI Vidal Ramos, 906
Fone 185
(lanoinbaa

Para nÓs. o seu dinheiro vale -mais
do �ue ,você p'ensa.

-

Somos um Revended,or Ford.
.

É na hora de trocar o seu carro usado por um �ovo,
'

ou comprara seu primeiro carro,que você vai perceber ",;-p
. qua�tb vale o �eu '�inheiro. Procure-nos.E deixe a valonzaçao do seu

..

dinheiro por nossa conta.
'-"'-"" ..

CIVIL EDITAIS
JOAO MARIA. RIBEIRO PI.

CHETH. Oficial do Regiltro Cio
vil da Comarca de São Mateol
do Sul-Pr., faz lIaber pOli ioter.
médio da Oficial do Regiltro Civil
delta cidsde que preteodoam Caiar:

«Joaquim da Silva. com

«Suzana Sampaio», bralileirol.
iolteirol; ele pedreiro, oalcido 00

Município' de São MateuI do Sol.
Pr. aoa 29 de [nlho de 1953, ,re·
lidente e domiciliado nelta cidade,
filho de Josê Saarel da Silva e.
de BUda Rodrigue,; ela do lar,
oaacida no Municipi9 de São Ma.
teol do Sul-Pe. aOI 09 de março
de 1956, domiciliada e relidente
DO Diltrito de São Mateo. do'
Sul-Pe., filha de Placidio Sampaio
e. de Gécil_ia Estaeío Sampaio.
E, para qoe chegue 110 conhe

cimento de terceiro., mandei pu
blicar o prelente Edital..
Cenoinhee, 09 de junho de 1976

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Regiltro Civil

«Roland Gn'ich. com «Mar
lene Schatzmann., bralileirol,
lolteirOI, . domiciliado. e residentae
,oelta cidade; ele motoriste, nsa

cido em Ribeirão Liberdade, Dist,
. Benedito Novo·Se aOI 02/08/1956,
! filho de Paulo Guioh e Hilda
Gniéh; ela do lar, nascide eio
Caooiohal aOI 29 de novembro
de J 955, filha de Heicílio Gabriel
Sobetsmenu e de Hilda Grollk"pf
Schatzmann.

«Nivaldo Herbst. com
.Er)'1rT)a de F.veri., bralilei�ol,
solteieoe, domioiliadól e relidentu
oelta cidade: ele operário, nalcida
em Felipe Sehmidt 0/ comarca

aOI ,?l de março de 1956, filho
de \Valdemar Herbet e de Natalia
Herhst; ela do lar; oalcida em

Paula Pereira: se 80S 16 de abril
de 1956, Ii'he de Livio Faveri e

de Iolanda Trindade de Fanri.

,CaDoiôhal, 09 de iuaho de 1976.

NEREIDA �HEREM' CÔRTE
Oficiál do Regiltro Civil

'I BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.
.

I Revendedor FORD I (,

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos
novos FORD e usados de qualquer marca.

,

Disponibilidades da semana:
, Volks 19CO • uermelho cerâmico
Rural, 4x4 ano 72 '.. azul, e branca
OPala' 1970

'

Rural tração 4 rodas ano 71 • azul e branco
/àP com .capeta de aço - 1970
Rusat. 4x4 1974 - laranja e branco
Pick-up 1972 tração 4x4 • azul
Pick-up' 4x4 1975· uerde
Volks 19'(2 - azul

Adquira seu veiculo. osndo tlom a minima entradl.
.

Velcoloa inteiramente revisados, de boa preeedênc:ia"
'

,

aOI melhores preçQs da regllo�
r:

Visite-nos sem compromisso, em nossa ·loja à
Rua Vidal Ramos,' 203 - Fones 343 e 145

IMPRESSOS EM" GERAL (em uma ou -mail côrel,

Serviço rápido e perfeito
IMPRESSORA OURO VERDE LTOA,

Fotocópias?
Em apenas 10 segundos, você tira FOTOCO.
PIAS, de qualquer documento, jornais ou

livros, no C A R T Ó R I O O O R E G 1ST R O '

C IV I L, de NEREIDA C. CORTE, no edifíçio
do FORUM desta cidade.

\/f li
(,I:

:., l\ I '���l.J�h\ I,
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Vende-se, por motivo
de mudança, os seguintes

CORREIO DO NORTE ' i2-06-1976
----------------------------------------------------------------------------------�����----�

"[�ital �e Irremata�ão" Ven�e-se
o Doutor José Geraldo Batista, Juiz dos Feitos da Fazenda,

da Comarca de Canoinbas, Estado de Santa Catarina, na forma da lei,

FAZ SABER a Orlando 'Olsen e a quantos o presente edital virem,
ou dele conhecimento tiverem,' que nos autos de Execuções Fiscais n'",
12.858, 12.859,12.860, 12.861,12.862 e 12.863, promovídos pela Fazenda Pública
do Bstado de Santa Catarina, contra OBL�NDO OLSEN; para a cobrança
das importâncias de Cr$ 12S.473,30 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos
e setenta e três cruzeiros e trinta centavos); Cr$ 19.815,60 (dezenove mil.
oitocentos e quinze cruzeiros e sessenta centavos); Cr$ 12.065,32 (doze mil,
cincoenta e cinco cruzeiros e trinta e dois centavos); Cr$ 55.689,00 (cín ,
coenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove cruzeiros); Or$, 20.024,24
(vinte mil, vinte e quatro cruzeiros e vinte e quatro centavos) e Cr' 86,40
(oitenta e seis cruzeiros e quarenta centavos), respectivamente.te demais
cominações legais, em curso nesta comarca e no cartório da serventuária
que esta subscreve foi designado o dia 30 (trinta) de junho do corrente
ano de 1976, às 10 (dez) horas, no Forum desta comarca à Rua VidaI

Ramos, para a realização do 1.0 leilão dos bens penhorados ao mesmo

devedor, e que são os seguintes:
'

,
'

1) - UMA (1) caldeira marca «Marshall Sons Ltda.», usada,
em bom estado de conservação avaliada e,m Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros};

2) - UMA (1) caldeira marca «Richard Garret Sons», n." 17.932,
usada, em bom estado de conservação, avaliada em Cr$ 8.000,00 (oito mil

cruzeiros);
,

3) DOIS (2) quadros horizontais para indústria madeireira,
usados, em bom estado de conservação, avaliados em Cr$ 10.00U,oo (dez
mil cruseros);

,

4) - UM (I) torno marca «Gresont & Co. Ltda,», usado, em
bom estado de conservação, avaliado em Cr$ 90.000,0\1 (noventa mil cruzeiros);

5) _ UM (1 facão para cortar lâminas, usado, em bom estado,
avaliado em Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros);

.

6) _ UM (1) torno velho, em desuso. em mau estado de

cODserva}lão, avaliado em Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros);

7) - UM' (1) Dínamo Elétrico, de 5 KVA, usado; em boin
estado avaliado em Cr$ 4.5UO,oo (quatro mil e quinhentos cruzeiros);

8) - UMA (1) circular e destopadeíra, usada, em bom esta
do, avaliada em Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros);

9) - UM (1) aparelho par", afiação de facas, usado, em bom

estado, avaliado em Cr$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros);

10) - UMA (1) caldeira marca «Ransomes>, usada, em bom
estado, avaliada em Cr$ 9.000,00 (nove 'mil cruzeiros);

11) - UMA (1) destopadeira e uma circular, juntas, usadas,
em mau estado, avaliadas em Cr$ '1.200,00 (um mil e duzentos cruzeiros);

12) _ UM (1) quadro desmontado de serraria, marca

cTissob, em desuso e mau estado, avaliado em Cr' 9.000,00 (nove mü

cruzeiros);
,

, 13) _' UM (1) 'locomóvel marca «Marshall», de ,10 HP, n.·
17.6!7, usado, em bom estado de conservação, avaliado por Cr$ H:i.OOO,oo
(dezoito mil cruzeiros);

14) - UM (1) cilindro a vapor, avulso, usado, em bom esta

do de conservação, avaliado por Cr$ 3.000,00 (trêsmil cruzeiros);

, 15) - UM (l»acão de cortar lâminas, usado. em bom estado,
avaliado por Cr$ 1.200,00 (hum mil e duzentos cruzeiros);

16) - trilhos de aço, usados, para vagonetes, avaliado. em
Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros);

17) - Transmissões, mancais (I' �orrelas diversos, usados,
avaliados em CrI 9.000,00 (.nove mil cruzeiros); ,

18) - UM (1) barracão de madeira. medindo 109,00 x '12.00
metros independentes do imóvel onde se encontra, avaliado em t�r$
30.000;00 (trinta mil cruzeiros);

19) - UM (1) barracão de madeira, medindo J60,OO x 05

metros, independente do imóvel onde se encontra, avaliado em CrI

40.000,00 (quarenta mil cruzeiros);
I

20) - UM (1) barracão de madeira, medindo t07,OO x 10,00
metros, independente do imóvel em que se encontra construido, ava

llado em CrI 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros);

21) - UM (1) barracão de madeira,medindo 090.oox06 metros,
independente do imóvel em que' se encontra, avalíado em Cr$ 25.000,00
(vinte e cinco mil cruzeiros);

2.2) - UM (1) depósito de madeira, medindo 009,60 x 09.00
metros, Independente do imóvel onde se encontra" avaliado em Cr$
15.000,00 (quinze mil cruzeíros];

,

23) - UM (1) depósito de madeira, medindo 012,00 x 1!!.00
metros, independente do terreno onde se encontra, avaliado em Cr$
18.000,00 [dezoito mil cruzeiros];

,

24) - UM r:] barracão da laminadora e respectivos maqui
nários, independente do imóvel onde se encontra, avaliado em Cr$
15.000,00' [quínze mil cruzeiros];

25) - UM [lJ barracão de madeira, no qual está instalaria
uma serraria, independente do imóvel onde se enconta, avaliado em

Cri 15.000,00 [quinze mil oruzeíros].
Totlllizam os bens o valor de Cr$ 400.900,00 [QUATROCENTOS

MIL E NOVECENTOS' CRUZEIROS]. conforme avaliação constante dos
autes.

No día., hora e local acima referidos, serão levados à arrema

tação para a. venda em 1.· leilão a quem maior lance oferecer. acima
da avaliação, encontrando-se os bens entregues à guarda da Depositária
Judicial, Rosélis Maria S. Crestaní, a qual poderá exibi-los aos inte

ressados. Se licitantes não houver. que ofereça preço superior à

segunda avaliação referidos bens serão levados a 2.° leilão dia 20

[vinte] de julho do corrente ano de 1976. às 10 [dez] horas no Edifício
do Forum, pelo maior preço oferecido. sendo o pagamento em dinheiro à

vista, ou com 3 [três] dias de prazo, mediante caução. Para conheci
mento dos interessados, foi expedido o presente edital. que será afixado
no Fórum, no local de costume. e publicado por uma [1] vez no «Diário
da Justiça» e duas [2] vezes no jornal local «Correio do Norte», a
primeira em 12 [doze] de [unho e a segunda e� 26 [vinte e seis] de

junho. Os referidos bens se encontram na locahdade de «FARTURA»,
primeiro distrito da sede desta comarca e sobre eles não pesam ônus
e nem há recursos pendentes nos autos, devendo ser retirados do
local pelo arrematante.

D�do e passado nesta cidade de Oanoínhas, Estado de Santa
Catarina, aos vinte e seis [26] dias do mês de março de 1976. Eu,
PAULA S. CARVALHO, escrivã dos Feitos da Fazenda, o dactilografei .

•Dr, José Geraldo Batista» -- Juiz dos Feitos da Fazenda

, .

moveis:

No'Departamento 'de Veículos Usados
de Miguel Procopiak �omércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega:

Marca
'

Cheuette
Opala 4 portas
Volks 1300
Opala 4 portas
TL \

Cheurolet gebine dupla, reformada
Fusca
Caminhão Cheurolet

Ano
1975
1974
1970
1971
1974
1964
1959
1960

1 dormitório Cimo
1 sala de jantar Cimo

Tratar nesta redação.

Ven�e-se
Dote alqueires de terreno

situado em Salseiro, a 6 quilô
metros de Cenoínhas, na beira
da estrada de Major Vieira.

Trat&,r com o ar. Moisés Bor

ges de Souza, DO Salto da Agua
Verde DO Reflorestamento
Wregando Olsen, 1,

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionário General Motora de Brasil S, 4.

Rua Mé:;jor Vieira, 289
G.a n o i n h a s -:- Santa Catarina

UM PATRIMÔNIO QUE.CRESCE EM
BENEFiCIO DATERRA DA GENTE:

FUNDOBESC

Junto com a notificação do Imposto de Renda
vem o seu Certificado de Compras de Ações ( CCA ),
referente ao ano base de 1975.
Mesmo que a sua notificação tenha chegado por outra
instituição bancária, lembre-se que voce pode aplicar
o seu CÇA no Fundo DL 157 de sua preferencia.
O Fundo BESÇ DL 157 apresentou um crescimento

d� seu patrimonio na ordem de 77%, enquanto que a

valorização da cota atingiu maís de 16%, durante o ano
de 1975.
Isto representa mais recursos captados aqui para serem
aplicados em beneficio da terra da J!ente. "

, AO APLICAR SEU DL 157, FAÇA UM INVESTlMENTO
NO SEU ESTADO, OPTE PELO FUNDO BESC DL 157 E
GANHE :mt SEGURO DE VIDA.

QUANDO FOR APLICAR SEU DL 157 PENSE NISTO
"..

,

o IX' SESC' FinanceiraS.A.
'-1 � Crédito,Financiamento e Investimentos
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- NOSSO BICADO AOS NAIOBIDOS -

SE A JUVENTUDE,
COMPREEN DESSE QUE ...

o namôro é coisa muito natural. Tem seu principio no

próprio Deus. Nosso Criador sabe' e pode tudo e quís que a es

pécie humana se multiplicasse, crecesse, para isso, colocou no

coração do homem e _da mulher o amor, esse impulso de', um

pera o outro, essa necessidade de doarem-se mutuamente, com
um fim querido pelo Deus do amor. Como Deus não criou tudo
de uma vez, assim, para a construção de um lar, para uma vida
8 dois que será multiplicada, para uma vida conjugal fecunda e

feliz, ele, desde toda a eternidade, ao criar Uma alma, já pensa
em seu futuro complemento, começa uma lenta preparação ...
Com o tempo, faz surgir aquela outra alma. E assim o homem
completará a mulher e esta completará o homem, por disposição
de Deus. ABeim podemos compreender claramente, em que con
siste o namõro, o que é o namôro.

I

O namôro é um MEIO, um CAMINHO e uma PREPA
RAÇÃO remota, para o matrimônio. E, então, um caminhar, a

dois, para uma colaboração .com Deus, DO futuro, como condição
da plena realização e santificação de dois serei. Dai se conclui
que o namôro é também uma necessidade. Deus predispos assim
e o namôro, Daturalmente, aparece como uma DESCOBERTA,
uma aproximação, um ínícío de conhecimento e um 'ccativar
mútuo» ... E cativar é criar laços, amar. Quando doís se deseo
brem, se aproximam e começam 8 se conhecer, se cativam, se

afeiçosm e passam a ter necessidade um do outro. Ela. será, en-
.

tio, para ele única no mundo e ele será para ela único no
mundo ... E ao experimentarem isso, já terá nascido, o amor.
Esse sentimento eublíme que vem de Deus e que por ele, vai
envolver dois corpos, dois corações, duas almas.

O namôro feliz é aquele' que tem por base o amor. Deve
ser leal, aberto, compreeneível, sensato. Estas qualidades já são
alguma coisa boa, mas para ser feliz o namôro precisa ser !:ristão
e alegre, no. tempo justo e da maneira j:lSta. Assim a base deve
ser o amor e amor 'verdadeiro, leal, i�to é, fidelidade de corações,
que se estimam com exclusividade; aberto, isto é, às claras,
honesto, com o objetivo do melhor conhecimento mútuo; com

preensivo, ou seja, compreenção e, perdão mútuo; sensato, Isto é,
equilibrado, sério e prudente; crístão significa namôro na presen
ça de Deus, com sua graça nos corações. os dois com a consciên
cia em paz; e, finalmente, como conseqüência, a alegria, isto é
a felicidade de corações unidos, de almas unidas,., num amor

. único e perene, continuado. Só assim, compreenderemos o fato
de os dois estarem de mãos dadas que simbolizam corações uni
dos, almas unidas, vidas unidas.

Agora, imaginem a alegria enorme que os dois sentirão,
quando compreenderem, essas coisas e começarem a agir assim:
encontram-se e, lado à lado, olharão para a mesma direção, para
a frente e para o alto, camióhando sempre unidos, de mãos darlas,
juntinhas ... pela avenida, Da praça, no cinema, no clube, no

.

templo de Deus ... perante aquele cque sabe t'odas 8S eeísas»
e que muito ama os homem e que, por certo, gostaria muito de
abençoar e' vivificar com sua graça o a'mor que- ele mesmo plan
tou naqueles doís corações, preparando um para o' outro; ..

Colebcrsçãc: JUCAPI.

AG�O FCO�ES1AC OC$ElV SIA, auisa
a todas as pessoas· interessadas em

�EFCO:RES7AMEN1O, que possui para
pronta entrega mudas de pinus em rais:
nas uariedades (TAEDA e ECCI011 I).

Os interessados deuerão airiçir-se ao

seu escritorio à .rua Coronel Albuquer
que n_o 460 ..... CA.lvOINliAS - se

VENDA DE MU; I
DAS DE PINUS

I
Dra. Zoé Walkyria

\

Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista
o I C OOSS891S9/DBP

Clfntca dentária de senhoras e �riajlç.s..
Especialização, em Odontopediatria.

.Hora marcada
Pra.. Lauo MiilI�r. 4.94. - I'ODe, 369

NOTAS
Nomeado Intendente do dis

trito -de Paula Pereira o sr.

OLIVINO PAZOA, com agra
do geral.

x x x

Bastante satisfeitos pelo en
contro, retornaram de Agro
Iândla, onde participaram de
um treinamento de conselheiros,

.

os srs. João Bueno de Oliveira,
de Monte Castelo;' Duma Cor-

,

nelsen, de Três Barras e Ale
xandre Goritareck, do nesse

Municfpio, todos do Conselho
Fiscal da Cooperativa de Ele
trificação Rural do Planalto.
Norte C9tarinense.

x, x x

O Senador Otalr Becker, se

mana passada em São Bento
do Sul, manteve contato com

vários Prefeitos de nossa região,
entre eles o nosso Interventor
dr. Hélio Juk e Vtce-Prefeítu,
dr. Paulo Eduardo Rocha Faria.

x x x

O Ir. RIMON SELEME já

ESPARSAS

pelo
por

Geral da Brigada Militar (Go
verno Walter Jobim).

íníclou a 'construção de seu no

vo edificio, destinado a lójaa,
na esquina das ruas Caetano
Costa e 12 de Setembro.

x x x

Retornaram dos Estados Uni·
dos onde fo'ram a serviço os

senhores Robin Collins e Raja
Bltar, diretores da Rigea8, Celu
lose, Papel e ,Emb,!llagens Ltda.

Usina de .Beeebímente e Res
friamento de Leite naquela
cidade.

x x x

As fortes chuvas em nOBsa

região provocaram nova enchen
te no

.
bairro Campo' da !\gua

Verde e SAo Cristóvão (Xarque
ada), em Três Barras, com a

população atiDglda se dealccan
do para outros pontoI;

x x x

O canoínhense, DONALD
NELSON UHLIG, deatacado
pera uma grande funcAo na

área federal, no Ministério do
Trabalho.

x x

x x x

Como SI} sabe, a abertura daI.
propostas de concorrência para
o asfaltamento da rodovia CA
NOINHAS·MAFRA, foi transft
rida para 4.8 feira, dia 16 pró
ximo e a propósito já d'uas
empreiteiras do Paraná, aqui
estiveram, CR ALMEIDA e

SINODA, estudando as pedrei
ras de nos1'a região.

Em nossa cidade, revendo fa
miliares e amigos, o dr. Tadeu
Trevisani, farmacêutico radica
do' em Palatina.

:li: x x

Semana passada, dr. Hélio Juk
recebeu em seu gabinete altos
dirigentes da Cooperativa CO
TIA, interessados e já decididos
na instalação de Importante
complexo em nossa cidade.

x x x

De parabéns o Prefeito sr.

ALCIDES FERNA.NDES LUIZ,
do vizinho munícípío de União
da Vitória, pela inauguração da

Discurso proferido\

RICO HAAG,
Vereador

ocasião da entrega
Cidadão de Canoinhas

PERACHI BARCELOS
WALTER PERACHI BAR·
CELOS, nasceu em Porto

Alegre, Rio Grande
-

do Sul,
aos 14 de maio de 1907.

- f

DOi 7 a08 14 anos, trabalhou' Na sua passagem pela Assem-
no comércio e na Indústria. Aos

.

bléia Legislati va, exerceu em

15, assentou praça na' Brigada duas Iegtsleturas, 8 liderança
Militar de seu Estado. da Bancada do PSD· e a Vice·

Presidência da Comissão deEm 1929, concluiu o Curso
'de Formação de Oficiai.. Finanças e Orçamento.

Em 1938 foi promovido a

Capitão.
Em 1940, 1943 4! 1949, pro

movido a Major, Tenente-Coro
nel, Coronel . respectivamente,
sempre pelo principio de mere-

cimento.
'

I

Secretário de Estado do Inte
rior e Jus�iça, e Secretário da
Fazenda, no primeiro Governo
Ilda Menegheti (Rio Grande do
Su1).
Em 1957, presidiu a Quinta

reunião Nacional Penite.nciária,
com a participação de represen
tantes estrangeiros.
Em novembro d� 1966 foi

eleito Governador do Estado
do RIo Grande do Sul.

Título de
WALTER·

NA VIDA MILITAR EXERCEU
AS SEGUINTES FUNÇOES:
Secretário de' Comando de

Unidades, Diretor e Professor
da Escola Regimental, Assistente
da Cadeira de Topografia, Ins
trutor Chefe de Instrução de
Cavalaria e Comandante de
Subunidade de Cadetes, no

Centro de Instrução Militar. '

- Chefe da Casá Militar nos

Governes Cordeiro de. Faria e

Ernesto Dornelles, no Estado
d� Rio Grande do Sul.

Comandante de Unidade de
Cavalaria.
Chefe do Eltado Maior (Go

verno Dornelles) e Comandante

'C U R SOS
Cursou a Escola de Formação

de .Oficiais da Brigada Militar
do Rio Grande do Sul.

Aperfeiçou-se na Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais do

Exército, no Rio de Janeiro, em,

1933, quando ainda supervisio
nava a Missão Militar Franc.esa.

FOI DEPUTADO ESTADUAL.

FOI DEPUTADO FEDERAL
Vice-Lider da Bancada Nacio

nal do PSD, Lider da 'Bancada
Regional (Rio Grande do Sul),
Presidente da Comissio de Fi
nanças da Câmara e, Presidente
da Comissão de Inquérito, pua
apurar as acusações contra o

IBAD. Foi destacado, também,
para saudsr as Forçes Armadas,
na homenegem que o Congresso
Nacional lhes prestcu, apôs a

Revolução- de 31 de março.

FOI MINISTRO DE ESTADO
Membro do Conselho

Segurança Nacional.

Presidente do Conselho Na
cional de Politica Salarial.

Presidente do Conselho. de
Administração do Plano Espe
cial de Bolsas de Estudo.

Apresentou o projeto e estu

dos, que 'realizou com sua

assessoria, para .a unificação da
Prevldência Social.

CONDECORA"ÇOES
Em SU8 longa e brilhante vida

pública recebeu 7 Ordens ao

Mérito e 3 medalhas, que repre
sentam claramente o quanto V.
Excia, já fez pelo nosso querido
Brasil. .

Canoinhaa, vive hoje um dia
de festa;' pois seu quadro de

personalidades' ilustres conta
nesta ocasião com mais uma

estrela de primeira grandeza,
que é' o Dr. Walter Perachi
Barcelos.

Canoinh8s, está sentindo D.OS

últimos anos, um impulso de
desenvolvímento agro-industrial
comercísl, de que nunca tivemos
.conhecímento: impulso este que
ccnetderamcs já ser o fruto
daquilo que V. . Excia. plantou

FREDE-

ao

do

Ce1.

de

em hora oportuna em nossa

região.
Isto meus senhores nós deve�'

mos muito, a e8ta pessoa ilustre
que hoje estemos fazendo a

entrega do Titulo de Cida,dão
de Canotnhaa, como um siDal
de nossa �terna gratidão.
Foi o Dr. Walter Perachí

Barcelos, juntamente com sua

brilhante equipe de trabalho da

Agência do Banco do Brasil de
Caaóínhas, que confiara� em

nosso poder de desenvolvimento;
via S. Excia., o camp-o propicio
para investimentos, ti Dão duvi
dou em carrear para nosso

município mais de 160 milhões
aplicados 110 presente momento,
através do Banco do Brasil de
n08ll8 .cidade .

Dr. Walter Perachi Barcelos,
V. Excia. não pode estimar' o
quanto lhe devemos; nio pode
aquilatar o quanto Canoinhas
lhe está grata, por seu incansá
vel trabalho, em prol de nesso

povo.

Pelsoas iguais ·e ". Excia.
ficam gravadas em nossa mente
e passam para e história de
nossa cidade.

Este é o motivo de n08SO

júbilo e de n08s8 gratidão.._ pois
foi V. Excia., Dr. Walter Perachi
Barcelos, um dos grandes artí
fices do nosso progresso e

desenvolvimento.

e muitoDeus lhe pague
obrigado!

/

,E com orgulho, que como

representante do povo de Cánoi

nhas, tenho a honra de passar
.

à. vossas dignas mãos, o titulo

que tão merecidamente vos foi

outorgsdc.:

Material escolar e de

escritório você encon

tra na loja da
I'

Impressora Ouro Verde
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