
ARENA -

No dia 15 de novembro você
terá um compromisso com a

sua consciência, com a sua ci

dade, com a sua própria famí

lia. Você terá que optar entre
o caminho da dúvida ou da
certeza. Da estagnação ou do

progresso.
Será um dia importante.

O voto serám desafio à sua in
teli�ência. Você terá que votar
com serenidade, com sua pró-
pria cabeça.

'

Tanto quanto você o go
verno sabe que nem tudo está
bem. Que ainda há muito por
fazer. Portanto, quando os

profissionais da crítica lhe dis
'serem isso, você já sabe que
não é nenhuma novidade. Po

rém, desta vez. seja enérgico.
Ao invés das criticas, e'fija so

luções.
Você sabia que, em dois

anos, os deputados e senadores

da oposição não apresentaram
um único projeto de enverga
dura para resolver os proble
mas nacionais? E muito menos

o problema do custo/ de vida,

que foi o tema de 90% de todos
os discursos da última eleição
� b

I ,

rem ra-se? Enquanto isso o Go-
verno da Arena vem se esfor
çando para e�contrar soluções.

Somente o Banco Nacional
de Habitação, além de facilitar
a aquísíçãn da casa própria,
crIOU um mercado de trabalho
de quinze milhões de novos em
pregos. Gerando o desenvolvi
mento o Governo está criando
oportunidades para todos.

Até 1964, os [ornaís esta
vam repletos de anúncios "ofe-

'

rece-se". Hoje, só se vê anún
cios "precísa-se".

A não realização do de
senvolvimento gera a estagna-'
ção, o desemprego, a fome, o

desespero e as lutas internas.
O mundo está aí para dar o

exemplo. Em alguns
'

paises,
por falta de desenvolvimento,
estão lutando irmãos contra ir
mãos.

\

Quando quiserem conquis
tar o seu voto pela técnica da
crítica derrotista, lembre-se

que o Governo está construin-

o ceminho

do estradas, hospitais, usinas

elétricas, escolas, universida

des, comunicações, dando

apoio ao agricultor para que
não falte alimentos e estenden
do o atendimento previdenciá
rio ao homem do campo, além
de tantas outras coisas boas.

Foi o Governo que criou o

PIS, () Fundo de Garantia de

Tempo de Serviço; a Aposenta
doria ao Trabalhador Rural.

O Brasil foi seriamente

atingido. pela crise do Petróleo.
Uma crise internacional que

•

mais seguro
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afetou todos os países. Aqui
entre nós, aqueles que atacam
o Governo teriam condições de
resolver esse problema?'

.

Dificuldades existem, mas
saiba: dentro de poucos anos o

Brasil será o único pais capaz
de alimentar o mundo. A Are
na está ajudando o agricultor
para essa conquista.

Este é um pais privilegia
do. Enquanto o resto do mun-

'

do está em conflito, nós esta
mos em paz. O Governo da
Arena vem garantindo essa

tranqüilidade. Um compro
misso de honra assumido em

1964. Naquela época, homens

que só criticavam e promoviam
a discórdia quiseram mudar a

cor da nossa bandeira, lembra
se?

COMUNICADO
O Dr. José Geraldo Batista, 'Juiz Eleitoral

da 8. a Zona, com jurisdição' nos munící

pios de C'anoinhas, Três Barras e Major
Vieira, no uso de suas atribuições e, com

base na legislação especüica vigente, e

CONSID,ERANDO
1. que a Resolução n. o 1G.136 de 8.10.76 estabe-

lece em seu artigo 1. o, '

"Na propaganda realizada .por intermé�o da

imprensa escrita é permitida apenas a dl�ga-
,

""çifu do "eurríeulum vitae"
.

do candidato, nu�
irado ou não com fotografia 6x9 cm., e, o nu

mero, do seu registro na Justiça Eleitoral.�?,
como do partido a que pertence, o mumcrpio

em que concorre sendo �edada a propaganda
por meio de anúncios .. .'., " "

2. que, em conseqüência, é ve�ada qualque� pro

paganda eleitoral' de partido ou ca�didato,
através de boletins ou panfletos, que nao ��en
dam as exigências da lei 'ou por esta permítída,

3. que, outrossim, na Resolução n . °t 1°2.�50 de

de 19.7.76 está explícito em seu ar. .,

"Toda propaganda eleitoral será re�,�da sob

bilidade dos Partidos poütlCOS ou
a res:ponsa ,

. utando-se-
Sublegendas e por eles paga, nnp,?
Ihes solídaríedade nos excessos praticados pe-

•

.
' to

" (C d art 241) .

los seus candidatos e adep s o. . ,

4. que, ainda, segundo esta:belece .0 B:rt. '5'1�. °n�
mencionada Resolução, em seu mClSO '

,

será tolerada propaganda
"que implique, em oferecimento, promessa ou

As' mulheres, principal
mente as mulheres sabem

quanto vale a paz e a seguran
ça, Sabem que hoje, os seus fi
lhes tem o direito de Irem para
a escola com a certeza de vol
tar. Que seus noivos ou mari
dos não estão sujeitos aos peri
gos das greves, das agitações.

O Governo da Arena vem

mantendo o equilíbrio, a paz, a

segurança e promovendo o de
senvolvimento .

Não jogue tudo isso fora.

No dia 15 de novembro vo

cê terá que optar entre aqueles
que trabalham ou aqueles que
lhe oferecem um futuro incer
to. A Arena também crítica,
mas trabalha. O momento é di
fícil mais não insolúvel. A hora

DA JUSTICA
,

t
ELEITORAL

solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou

vantagem de qualquer natureza" cominando

o art. 31, a pena de reclusão de 1 a quatro
anos de reclusão;

.

fi. que, nos crimes eleitorais cometidos por
meio da imprensa, do rádio ou da televisão,
aplicam-se exclusivamente as normas do Có

digo Eleitoral e as remissões a outra lei nele

contempladas;
6. que o direito de propaganda não importa res

trição ao poder de policia quando este deva ser

exercido em beneficio da ordem púolíca (cod.
art. 2491) e que tal poder de polícia deve ser

exercido pelo juiz eleitoral;
. 7. que, chegou ao' conhecimento ,da Justiça Elei-

_- toraI nesta 8. a Zona estarem sendo distribulj-.
dos à população local panfletos impressos sob

o titulo
''MDB é Arena aliados em favor da Herança do

Comendador Domingos Faustino Correia"

das quais deflui a nítida circunstância de-ofe
recimento de vantagem, a troco de votos, a

pretensos herdeiros arregimentados nesta re

gíão, do referido personagem e que a solicita

ção inclui os candidatos Eclair Dias Martins e,
nesta 8. a Zona, a Sra. Selma Coutinho

Pieczarka, candidata à vereança no município
de Canoinhas e' esposa do Sr. Clementino Es
tanislau Pieczarka, o que constitui crime elei
toral capitulado no art. 31 da Res. 10.050, su
jeito à pena de reclusão até 4 anos;

8. que, ademais referida promessa de vantagem

com base na propalada herança, além de tudo,
ao que parece, encerra engodo à boa fé popu
lar e propósito de ílaguear a credulidade PÚlNí
ca, consoante mesmo divulga o Dr. Paulo Por
to Gonçalves, advogado contratado pela inven
tariante, que diz" segundo notícia divulgada
no jornal "A Notícia" de JOinville, edição do
dia 10.N. 76,
"muitas pessoas estão sendo enganadas prín-

,

cipalmente no Paraná, Santa Catarina, São
Paulo e até em Mato Grosso, só 1)t)1" terem Cor
rea como sobrenome" e que "'estão sendo lu
dibriadas ao pagamento de adiantamentos a

advogados e outros, intermediários",
9. que, assim, é dever da Justiça Eleitoral através

dos Juízes tomar as devidas providências para
impedir e obstar o emprego de propaganda
ilegal e con!rária aos preceitos especificos, e

por essa razao, i 4'

COMUNICA a todos os cidadãos,
10. que estão sendo tomadas as providências ne

cessárias para apuração das responsabilidades
dos autores do malsinado boletim não deven

�o os eleitores se deixar influencia'r por inicia
t�vas de, tal natureza, cujos verdadeiros propô
SItos, al.e� de contrariar o intuito legal, escon
dem objetívos excusos e ínconfessáveís.
Canoinhas, 11 de novembro de 1976.

Dr. JOSÉ GERALDO BATISTA

Juiz de Direito

Um recente inquérito de"

opinião púbfíca mostrou 'que 87

por cento dos brasileiros

apoiam o Presidente. Se o Pre

sidente não quisesse outra coi

sa que não fosse a democracia,
não estaria pedindo o apoio
popular.

é de reunir em torno da mesa.

Ouvir atentamente o chefe da

grande família. O presidente
Geisel pediu à Nação que" dê
uma vitória à Arena; Não a ele

Presidente. A Arena. Ele pre
cisa dessa vitória da mesma

forma que uma, democracia

precisa de eleições. O seu voto

dirá ao Presidente que ele pros

siga. Prossiga com as reformas

socíaís, com o projeto de desen
volvimento nacional, com o

aperfeiçoamento de nossa de

mocracia.

\
'

O seu voto significa mais
do que nunca sua coniança no
Presidente Geisel. Signifi�a
que você e o Presidente acredi..

tam nos mesmos ideais. EI.se
esses ideais são os melhores, é
preciso fazer deles a nossa for

ça.

Tudo'vai depender apenas
de confiança, de luta. Uma lu
ta de entusiasmo, de trabalho e

de nenhuma dúvida. É hora de

pensar e escolher o melhor ca

minho.
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DORREIO 00 NORTE

Carona �ara. Cristo
� Meus amigos, é necessário por-se a caminho. Cristo já deu o

sinal de partiria, csigam pelo mundo, eu os envio ... »

Preetesmos sair de nós mesmos, libertar-nos do nosso

egoísmo e de nossa preguíça. Alguém, por aí, está precisando de
nós.

, Possuídores da verdade, não temos o direito de bloqueá. la,
amarrá-la e guardá-la fechada para .em nós mesmo ficar.

A palavra de Deus tem que circular, a verdade tem que
ser compartilhada, o amor tem que ser vivido. Por nosso meio.

E para isso, não há outra asíde, é preciso Andar. :€ pre
ciso sair da toca, descer do barco, ebendonsre tranquilidade do
ninho. Já está na hora .de acordarmos do nosso sono: dormimos
demais ... Este Cristo que nós bem conhecemos e amamos, não
noa deixa mais descançar em paz, cVio e preguem a todos>.

Compreendemos o que tudo isso significa? Significa que a Pala
vra foi confiada a cada um de nós. Será que ela está em boas
mãos?

Temos o zelo suficiente, o amor profundo, a dedicação
total para merecermos o belo titulo de cristãos e mlsaíonâeíos?

Que a verdade corra e seja eonhecíde, Que o Cristo vi
site todos os povos por nosso meio. O pior pecado que se come

te em nosso tempo, é o. de querer deixar o Cristo na estufa, na

geladeira ou até num sepulcro, bem embelsemado.: para que dur-
I ma seu sono tranquilo e não amole mais, e não atrapalhe mais

os nossos planos.
Não é a primeira vez -que 08 homens tentam fazer isso

com Ele.
.

.

Vocês estão lembrados? Embalsamaram-no, deíxarsm- no
em segurança num sepulcro bem algilado. Mas ele não gostou
disso, nem um pouco.

.

.

.E .foí a.sslm que na hora em que os homens quísersm
fazer visita' ao seu Deus embalsemado, encontraram o sepulcro
vazio:... c' ,

Quem poderia segurar Cristo?;
Ele pio quer ficar parado, enclausundo, prisioneiro do

, DC?880 medo ou da nossa preguiça. Ele quer é andar, circular 80

ar livre, Dum mundo sem barreiras e sem fronteiras. Por iS80,
com toda a sue força, ele se liberta das amarras e dos lt'nçóis

, em' que n088a e_xecesstva eprudência» tenta embrulhá- lo. El@, po
rém, quer viJljar CODOSCO. Quer carone. Será que cabe mais· um

em nossos carros, em nossce navios, em nossoa aviõfls? MeUI a

mlgoe, ume 'c.a r'ODa ..psrs , Crtsto por favor, uma carona para o

lI4ilsionário do Paí.. Levemo-lo conosco, para que seja conhecido
e am& o, em t,odos' 08 cantos da terra. Mais, Cristo quer aparecer
impresso Das' páginas dE! nossos livros, vibrar nas músicas de
noesos discos, comparecer no olho mágico de nossas «tevês»
e D88 telas coloridas de nossos filmes. Ainda não entenderam?

,
Ele quer ser o personagem principal, o protagonista da

D9a8a vida. '

.
Amigos, va'oiol dar ao Cristo esta oportunidade, sim?
Viver é andar por longal caminhos de Cri�to.

FABIO x ZENILDA S. SAKR
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Pro�9J''''' "nó elcritório de D�r�y Carlos

RllímanlJ, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina

lo Departamento de. Veículos· Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veiculos. ·Ltda., você ,ncontrará

,

para pronta entregá: .

'

.

Marca I Ano
Veraneio luxo I 1973
Opala 4 1,973"
Corcel ./ ,<' 197:2
Cheoette 1974 d'

.

Fwsca 1975
Brssilia 1976 _h' Kombi: 1973
Cheorolet gebine dUllla. reformada 1964

" Caminhão Diesd� j1nalch�s cltrucão 73
. ,.I /'

����

;//
�. q

. } ,.

,�lGÚEL PROC9p·IAK COM. DE' VEíCULOS LIDA.
,pP' çoncesslon�flo Beneral Motor. de Brasil S. I.

I,

/Rua Major Vieira, 289

C a n o i n h)l 8 -:- Santa Catarina
./,i

12.11.1976 .

'1 - ,
.

"UN6ER" resolve o seu problema:.
sempre voltado ao ramo da "Construção Civjl" é fabricante
das afamadas esquadrias "UlVGE�" em fer;:o simples e em

perfilado. (Portas simples e tratxüõaaas, ,.portas de aço de

enrotar, janelas. de correr e basculan1,es, grades, portões' e
.

portas para inaústnast.
P�ra .melhor servir os. seus distinto$j�lier.tes. comunica que já

tem u��' 'Completa seção de vidró's� a preços diretos doi fábrica.
� �

.

UNGER ,&"CIA. LTDA.
Rua Desembargador Costa Carvalho, 41 e 44 - Fones: 23-1770 e 23-2014

DOD 0425 Caixa . Postal, 1106 UNIAO DA VITÓRIA - Paraná

1/25· anes vem prestando _se_rv_ic,.!_.o_s_a_�s_in_d_ús_tr_ia_s_"_

Escolar: •

maisAlimentacão
�

milhões de reF·eicões
�

servidas
Desenvolvimento da Edu�ação,
foram adquiridos de fornecedo
res de Santa Catarina, Cr$
7.653.259,00 em gêneros alímen-

.

tíclos, Já com recursos proce
dentes do convênio.MEC/CNAE
foram adquiridos d� fornecedo
res nacionais, Cr$ 8.182.900,00

em alimentos industrializados.
O relatório também informa

que foram realizados, [JO Esta
do, 32 cursos de Inícísção de

Merendeira!!, com 634 partici
pantes, e dois cursos de Auxi
liar de Supervisão, com 39 par
ticipantes.

Fpolis - A Campanha Nacio
Dal de Alh�eDtação Escolar ser
viu, aos escolares de Santa Ca
tarina, 15 milhões 668 mil e

783· rehições, Deste ano letivo .

- Ainda. segundo (j relatório da

Coordénação Regiooal da CNAE;
foram atendidos 466.397 alunos,
dos 750,500 matriculados nas

escolas de I grau, no ES�8do.
A Campanha atinge 197 mu

níeípios catarinenses, a�endeDdo,
através de convêntcs -qom o-Es
tado E' prefeituras, 5.654 esco-

1811 federais, estaduais, munici

pais e particulares: E
.

com' re

cursos .do Fundo Nacional de

AHTIGO'S
1

MALHADE

Jl!usas Casaquinhos
'"""("""'"

'l.�' I �
Ó, 1° �

- :/

C a s'à-�"',�:E"'rli taDocumento extraviado·
ALCEU BATISTA, declara

para .os devidos fins que extra
vloil sua, Carteira Nacional de

..

Habílítsção; fteando a mesma

sem efeito por haver requerido
a 2.a via. 3

Rua; Paula Pereira, 648
Rua Vldal Ramos, 188 I
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Registro Civil
NEREIDA C. CÔRTE. Oficial

do Registro Civil do 1.° Diltrito
de Canoinha., Saota Catarina faz
•a'ber -que pretendem calar 18':

eFranpisco de Assis Müller- eReinaldo Girardi» com

com «Nadyr Popovicz», bea. eVera Lucia Silveira_, brali·

eileirol, aolteírce, domiciliadol e
leieos, lolteirol. domiciliados e

relidentel neste diltrito; ele' fuoo. reli dentes nelta cidade; ele co

público Eetadual.: naaeido em Rio merciaote, n8sci� em Benedito
d' Areis de Baixo nl Município �ovo.SC..�'21 fevereiro/ 1948,
aOI 1.0 de janeiro de 1952, filho fljh�/�,�elicio. Gigardi e. �e FIo.
de Cariai Müller e de Maria r��!n,a . Glgard.l; ela ..uxiliar de

Amenar Müller; el� do lar, nallci�� ,re.cntorlo, naecida em Xarqueeda
da em Paula Pereira nl comarêa D/ comarc� ao. 23 de, setembrc

aol 5 de [sueíro de 1955.4.lflha de 19�5, �aiha de Leonito Toll'

de Aleixo Popovicz e de !.;Í)ioneli t�y �alvelra e de Irmengarda
Eogel Popovicz.:" Silveira.

j1i eLauro José da Silva- com
«José Manoel d�""Paula Pa- 'eMaria 8ernadete Auerba-
dilha» co,:" �os�lI� dos eh-, braeileiroa, 10lteircI; ele té
Santos Velga�.� braldeuol, 101. enico em telecomuuicecõee, nasoi
teieos, domiciliadol e re.identel do em Palhoça.SC. aOI 25 de
Delta cidade; el, operário, nalcido outubro de 1953, domiciliado e
em Felipe SchQlidt o/ Muoicípio relideote em Palhoça.SC.. filho
aOI 25 de julhci de 1952, filho de de Josê Sebaetíão da Silva I de
Maria Pirei; el' do lar, nalcida Leoni Pamplona da Silva; ela do
em Caooiohal aOI 29 de março lar; oalcida em Anta Gorda DI
de 1953, filha pe Samuel dOI Muoicípio aOI 4 de márço de
Ssnto. Veiga e dàj Lucia de OU. 1957, filha de João Auerbach e
veira Veiga. \"\ de Adilia Nepomuceno Auerbach.

.Angelo Luis R�anelli»
com eDaisy Filomena P,raira
Tormena», braaileirce, 10Itêi�OI,
domiciliadol e relidente. neit,
comarca; ele enfermeiro, naaoido
em São Valeotim, Munio. Ere
chim.RS. aOI 8 de letembro de
19'6, filho de João Tranquilo
Rampanelli e de Aotooia Rampa.
nelli, falecida; ela do lar. nalcida
em Itajaí.SC. aO_lI.· de março
de 1960, filha de Antonio Miltoo
Soarei Tormena e de Valey Pe·
reira Tormooa.

EDITAIS
de iunho de 1957, filba de Da. 'aol 16 de maio de 1957. filha de
maso Fernaodes do. Santol e de João Soarei Fragolo e de Au·
Maria Ribeiro dOI Santoe. gUita de Siqueira Beie .

eLauro Bockor- com cTere
za Alves GOdoi_, bra.ileirol.
lolteirol. domiciliado. e relideote.
nelta cidade; ele auxiliar de ell,

'(iritório, nsecído
. em Canolnhae

aê,- 17 de dezembro de 1955, Ii
lho,\de Peulo Bockor e de Cero
lina lGurgiollki Bockor; ela do 'ar.
oBlci�a em Serra da.' Mortel ni
MUDi�ípio aOI 22 de· juobo de

1953,(filha de Antonio Alval Go·
doi �' de Noêmia de Paula.

f
.Joso Lorena- com cOarei

cMiguel Altair Domanski. C.stro dos Santos-, bralilei·

com eMaria Joana Borges», rdl.•olteiro., domiciliadol e reli·

br.lileirol, lolteilol, domiciliadol tdeotel Delta cidade; ele operário.
e relidentel nelte di.trito; ele' o.,' nRscido em Tamonduá oi Muni·

perário, oa.cido em Felipe Schmi' cípio aOI 20 de iunho de 1949,
dt oi Muoicípio aOI 1.° de fie. filho de Vitor Simão Lorena e

tembro de 1951, filbo de Fr,tícil. de Brigida, Bralil Almei.Ja; ela

co Domaolki e de Deoni�i8 Do. do lar, oalcida em TamaDduá SC.

maolki; ela do lar, nalcida em aOI 19 de laoeiro de 1953, filha

Maior Veira oi eomarc�{ aOI 30 de Aotonio Caltrn dOI Santol e

de letembro de 194B{ filha de de Maria Izabel M·endel.

João Borgel e de �ria Vieira.
1-)

),:r

cOdirlel Martlns� com eEIi
zete Maria Fernandes-, bra.
.U,ire., lolteiroll domiciliado. e

re.identel nelta "idade; ele ope
rário, oa.cido em F.rtura o/ dis
trito aOI 21 de outubro de 1955.
filho de' Antooio Martin. e �e
Thereza Artner Martinl; ela do

lal, naloid. em ,Ganoiohal aOI 6

eJoio Maria Beja- com

eNalr Soaras Fragoso., bra
lileiro., 10lteirOl, domiciliado. e

relideotel Deite di.trito; .ele Ia.
vrador, oBlGido em Serra do Lu·
cindo DI Município aOI 28 de

junho de 1948, filho d9 Freoci.co
Beie Neto I de Antooia Alval
da Silva; ela do lar, nRlcida em

Serra do Luciodo oi Muoicipio'

Angelo Belletto" com eMa
ria de Lourdes Canetti dos
Santos», bralileiros, lolteiros, do.
micüiadoa e reaideotel neste dis
trito; ele lavrador, nalcido em

Cao'oiohal 801 28 de dezembro
de 1932, filho de Urbano Bello
tto e Eroeltioa Bellotto; ela do

lar, oalcida em Paula Pereira
D/ comsrce aOI 6 de fevereiro de
1934, filha de Hermenegildo dOI
Sautos e de Maria Julie Canetti.

Caooiohu, 10 de novembro /1976

NEREIDA CHEREM CÔRTE
Oficial do Regietro Civil

Aniversariantes da semana

Dia 13 - as sras. Luiza
esposa do sr, Raimundo Preis
sler e Elvira esposa. do sr.

Sezetredo Voigt; o sr. Nico,
lau Burgorât.
Dia 14 - a srs. Elisabete

esposa do sr, Lauro Petrent
chuk; as srtas. Carmem Lu
cia C. Carvalho, res. em Br.
sitie e Elizabet (Iresskopt; o

jovem Mauricio Par tala, o

menino Sandro Cesar filho
do sr, Lauro Petrentchuk.

Dia 15 - as sras. Maria es

posa do sr. Alfredo Trapp e

Janaira esposa do sr. Vwal. I
do Todt; o sr. Aloisio Partal�.

Dia 16 • o sr. Valério Silva;
a srta. Wilma Ziemann.

Dia lê' - a srta. J1aria
Friedrich.
Dia 18 , os srs. Esmerai·

dino Maia de Almeida, res.

I'm Papunduva, Luiz José
Borges, ,.es. em Major Vlei,a,
e WalmM Furtado, (J jovem
Clércio Tremi.
Dia 19 - o jovem Mário

Eloy Sidorak.

Aos aniversa,iantes, os

nossos parabéns.

Leia! Assine! Divulguel

Correio do Norte

Faça uma lista de todas as características
de um cano de classe. Depois
venha comprovar- esta lista no Ford Maverick.
Você vai ver que ele tem tudo o que você pensou.
Economia, conforto, espaço interno,
grande maciez e estabilidade, sem falar nos
modelos: Luxo e Super LuxQ; de 2 ou 4 portas
e o GT. E você pode escolher o moto:. .

4, 6 ou.._8 cilindros.Venha con�.ecer a linha
Ford Màv�ick e todas as facIlidades �_

que oferecêmQs, para você ter um.
'"'-"

. '�-."..,
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As máquinas da firma Belta estâo chegandO
A Construtora Betta, empreiteira que vai dar inicio

e,

ao asfalto da rodovia CANOINHAS-MAFRA,' já está receben
do o seu pesado maquinário, afim de dar inicio à importan
te obra, justa e antiga reivindicação do nosso povo, agora
atendida pelo n08SO Governador Konder Reis. E o sonhado
asfalto que também está chegando minha gente.

ACONTEC�ENDO ....•

ResPQDsabllldade J_ M_ M. e C.

* Retiricando o pensamen-
ti) da semana passada:

A CARIDADE DO POBRE
CONSISTE EM DESEJAR
O BEM, DO RICO.

* ÇJbtéve muito sucesso a

Motocross realizada em Rio
Negro onde Já estiveram mui
tos n1eninos e r.nenin4S de
Canoinbas.

* Sábado t domingo últi-
.

mos realizaram-se mais
duas animadas sourees no
Elite Ténis cua,

* No último dia 6 passado
a simpática Silvana Ta

balipa, recebeu em SUQ resi
dência alguns amigo$ para
t�stl'jar seus 15 anos. A você
rtlictdades'.
* Esteve nesta cidade a

bonita Melissa Isphair
que, deixou apaixonado um
ce, to moço loiro.

* Maria Clara Wendt está
com seu olhar' voltado

para um rapaz de o{hos cas
tanhos.

* E o aI conseguiu con
I quistá,. a gracIOsa Sora

ia. Parabens.

* Notamos os olhtlr�s de
um ce, to rapaz moreno

de olhos verdes para a li'nda
Regina Julheta de Mi,anda.
Copricha aí Regina.
* E"trr muitos parzinhos

da city, encontra-se Ro
sane e Caio.

* Carolina da Silva Car-

valho recebendo muitos
olhares de um certo rapaz
de olhos azuis. Vê se dá um«
chance a ele, pois ele está
muito apaixonado.
* E o José Hilário Budant

machucou o coração de
uma menina muito bonitinha.

* Fez-se presença marcante
no Elite sábado passado

Vioiane Schumacher,

* Deverão estar conosco

nesta semana Maria do
Carmo e Cleonice Sprot, elas
vem para matar as saudades
de todos.

* Esta qUase tudo pronto
para os jogos da prima

vera a realizar-se do dia 20.
até .27 de novembro. /veste
dia deverá ser inaugurado o

Ginásio de Esportes de Ca
noinhas.

* Chegou a vez' dos meni-
nos de olhos azuis se a.

paixonarem. Tem um deles.
que está caid1.nho pel. Nor
ma Dambroski.

* E o Edegar Mayer sába
do pássado demonstrou gos
tar muito de rock, pois dane
çou bastante lá no Elite.

* E o Zeca tem sido Da

que,ado muito ultima
mente, há muitas meninas
esperando um olhar �êU.

. * Não convém se' amigo
de quem tenhamos que

dU'l)idaT.
TCHAU

Fundação das Escolas

do Planalto Norte

CatariQense F U� PLOC

Av�,� �e l�ita�ão
"� ,

, \,� I
A FundaQ'\o das EscoJae do Planalto Norte

Catarinense - FUNE!LOC - le,_· .ao conhecimento dos
interessados que s�, acha jaberta a TOMADA DE
PREÇOS - Edital de\' Lic�ação M.o 0:3/76, para exe

cução das obras de suã �de fisica :- CAMPUS, com
prazo de entrega das p:r,postas até às 10 (dez) horas

.

do dia 25 de nevemb� 'Ide 1976, na Secretaria da
FUNPLOC, à Rua Balão "',�o Rio Branco, 1182, em

Canoinhas/SC. / \
I '�,

Cópias do :n�ferido Edftal e maiores esclare
cimentos serão obtidos junto ã\ Secretaria da FUN-

k' i.

�LOC, no endere10 acima meneió�ado.
Canoinha� 10 de novembro "de 1976.

I \
( LillZ FERNANDO FREITAS

PRESIDENTB'
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Ezequiel Bueno
Candida'to a Vereador - N.

- 2214
ARENA

Nascido em Três Barras em 02 de maio de 1951, filho
dto Agenor Bueno e de D. É�elvioa Bueno.

Formou-se Técnico e'm Contabilidade pelo Colégio Co
merciai de Cano,iohal em 1972. Ingressou Da' Faculdade de Ciên

cias Administrativas de CaDoinhas onde êursa Administração de

Empresas.
.

Na vida profíssíonal exerce o cargo de Contador respon
sável pela contabilidade de duas empresas do Grupo Zugman.
Desempenha �ambém o cargo de supervisor de contabilidade em

mais pois escritÓrios contábeis desta cidade.

Destacou-se na vida social como vice-presidE'Dte e pre
sidente do Grêmio xv de Julho. Foi membro do Diretório Aca

dêmico Santa Cruz de Canoinhas. Atualmente é 1.0 Vice-Presi
dente do Movimento Areoista Jovem desta cídsde tendo partici
pado de Congressos e Encontros Reglonaíe da Arena Jovem on

de representou o nosso munícípto.
Participou de diversos cursos de aperfeiçoamento profis

sional taÍB como Relações Humaoas, Legislação do Imposto de

Renda, etc. Participou também de outros cursos intensivos, ad

quirindo conhecimentos na área profisstonel e cultural. Este é o

Curriculun-Vitae de Ezequiel Bueno, candidato à Câmara de Ve

readores, com o n.o 2214.
.
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[cus �a A�ministra�ãu 1 H [ R [ Z I O tra�a�us\ pela
vale Jelem�rar

,

na epuca ..

BALANÇO DE 103 DIAS

Decorre hoje, 14 de maio, o centésimo tercei
ro dia da administração do jovem Prefeito Benedito
Therézio de Carv.alho Netto, empossado a 3,1 de ja
neiro, em cumprímento à vontade do povo, mani
festada em urnas livres e democráticas.

A gente da nossa terra, provada no sacrifí
cio e no desencanto, depois de testemunhar nos
últimos dez anos, a paralização administrativa a

inoperância d� máquina governamental e a grada,.
tíva penetração da politicagem rasteira até domi
nar toda a vida municipal, viu com os próprios
olhos e sentiu na carne os efeitos maléficos de duas

ge�tões desastradas.
Canoínhas estagnada, marcava passo e re-

gredia. .

A esperança se ausentara .da alma dos canoí
nhenses ,

Ninguém mais confiava no poder público'que
falira.

.

A cidade se esvasiava vítima dacrise da
energia sem perspectiva de solução.

O interior, desasistido é abandonado, sem

estradas, sem pontes, sem nada, morria .aos poucos,
sobrevivendo graças à teimosia da brava gente ca-

noínhense ,

.

ó brava gente canoinhense que reagiu com

extraordinário vigor nas urnas de 3 de outubro!
Foi a alma cabocla que despertou ao rufar

dos tambores do interesse coletivo!
.

Foram os homens e as mulheres da mais

simples origem. trabalhadores da cidade e do inte

rior, que aceítaramo desalie dos fatos e souberam
enfrentá-los com a intuição que brota das almas

simples!
E porque entendeu o significado da sua

eleição.
E porque sentiu a Importância dó momento

para Canoinhàs.: ,

.

E porque é fiel tradição que vem do seu.ve
lho pai e do seu irmão, devotados servidores do po-
1"(1, Therézinho, o jovem, o popular, o sorridente, o
dinâmico tem dedicado todas as suas horas, todas'- .

as suas energias. todos os seus olhos, todas as suas

mãos, à defesa dos intresses mais legítimos de

Canoínhas .

.

Cedo bem cedo vai dar as primeiras ordens

às turmas de trabalh�dores municipais e orientar
a dístríbuíção das máquinas eveículos. Diariamen
te vai ae interior e comanda, ele próprio, a verda

deira batalha da reconstrução das nossas estradas
e pontes, ·abandonadas há dez anos.

. Viajou quase uma dezena de vezes à Capital
do Estado, à Curitiba, ao rRie de Janeiro.

,

'

'Engrenou 3 sua atividade com a
.

de seu i�
mão, o Deputado Federal Arold� C::u-valho, �xperI
mentado de vinte anos de vida pública, conceituado
e prestigiado na alta administração do pais.

À. sabotagem oficial, daqui c?�3:n�ada e que

comprometia, anteriormente, toda ínícíatíva do no

bre e operoso. representante que elegemos e� .19,58
ê reelegemos em 1962, sucedeu a cola�oraçao .efe
tiva e estreita que soube encontrar no _ilustre .fIlhO
de Canoínhas. o mais entusiasmado e íntransígen-
te defensor da terra natal, ./

O �aldo positivo deste entr�samento d; ati

vidades; colhido em apenas 103 dias da gestão do

atual Prefeito, é do conhecimento de todos:

Convênio com o Ministério da, Educação para
aplícação da ajuda federal de d�z,�ilhões �� c�
zeíros (já paga) nas. obras do EStadlo MUnICIpal,

Convênio escolar para apl�cação de outros

dez milhões de cruzeiros (50% ja pagos) na cons-

trução de prédios escolares;

oonvênto com a Divisão de-�ducação Física,
do MEC, para a instalação (já efetivada) de um

Parque Infantil em Rio dos Poços; .

_

Convênio com o Ministério das-Minas e Ener

aía para aplícação de Cr$ 32.82,3.261 (pagamen
b� , �.' -

das praças Lau-to em maio) na rede de ilu�m.aç� "

ro.Müller e Dr. Oswaldo ouveira:
,

1'[;'1. '

t' d'e du"entos milhões de cruzei-
.c.mpres Imo

. 1..

teít a pelo
ros do Ministério da Fazenda':à Pre �I �r ,

.

.

,
. .

.. . um ano de carência e Juros
prazo de O1tO anos, com de veículos e
d' . t ao -ano para compra
e, seis porcen o.�.. ,'.

. . financiamento
maquinas rodovlanas. () pnmeiro .

•

Imprensa,
..

concedido pelo Ministério da Fazenda a qualquer
município brasílelrol

Em Canoínhas, na esfera de suas atribuições,
Therézío providenciou a recuperação das máquinas
e veículos; a reconstrução de estradas e pontes; a

limpeza dos logradóuros públicos; a atualização
das dívidas da Prefeitura; a revisão e atualização
do projeto do abastecímnto d'água à cidade; a ado
ção de nova orientação na rede de escolas munici
pais, o aceleramento das obras de. canalização. do
Rio Monjolo; a racionalização do serviço interno da
Prefeitura.

POSITIVO, sem dúvida, o balanço de 103
dias da gestão do Prefeito Benedito Therézio de
Carvalho Netto, que em 3 meses realizou mais do
que (J� seus antecessores em dez, longos anos!

Mas a grande realização de Therézio, a maior
obra de Therézio, foi reascender nos corações de to
dos os canoinhenses a chaf!1a da esperança!

NUCLEO RESIDENCIAL BENEDITO

THERÉZIO DE CARVALHO JUNIOR

Como anunciamos, teve início sexta-feira úl
tima, dia 6, no recinto da Câmara Municipal, a ins ..

crição para a aquísíção das casas populares, cons
truídas no bairro do Frigorífico, em número de 102.

Prestigiou a solenidade, com sua 'honrosa
presença, o Vice Presidente Diretor da Companhia
Habitacional de Santa Catarina, Dr. Lbrahim Si-
mão.

.

O Sr. Prefeito Municipal, por solicitação da
quela ilustre autoridade, designou o funcionário
munícípal Reinaldo Crestani, como responsável das
futuras inscrições e respectivos pagamentos.

Na oportunidade, foi acertado o nome de
BENEDITO THERÉZilO DE CARVALHO JÚNIOR,
para o aludido núcleo, aceito de pronto pelo Vice
Presidente Diretor da COHAB-SC, Dr. Ibrahim.
Nesse sentido .ja foi encaminhado projeto de Lei à
nossa Colenda Câmara de Vereadores, já apreciado
e aprovado por aquela Casa ,.

,

Assim, é prestada mais uma justa e oportu
na homenagem póstuma ao inolvidável homem

público, cidadão dos mais ilustres, sempre lembra
do com saudades por todos e que terá, agora, o seu

busto ali erigido.
A grande obra, sem dúvida, é mais uma

grande conquista do . operoso. Prefeito, Therézio
Netto, que tudo feZ: para a sua concretização. De
vemos esclarecer 'que a Municipalidade, conforme
convênio, ali investiu, nada menos de cincoenta mil
cruzeiros novos, em serviços de infra-estrutura, re
de de energia elétrica, abastecimento de água, etc.
Não sabemos a quantum ali investiu o Governo do
Estado, no entanto, o Governo Federal, na atual e
dinâmica política habitacional, para ali destinou
mais de duzentos mil cruzeiros novos.

O referido núcleo, Conforme palavras' do
Dr. Iorahím, é um dos melhores bem construídos
em todo o lEstada. Todas as casas possuem dois ou

três dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O prazo
para o pagamento da aquísíção das casas é de 240
meses e os juros são de 5% ao ano.

Os demais interessados, assim, na aquisição
das aludidas casas, deverão procurar o Sr. Reinal
do Crestani, na Prefeitura Municipal, para melho
res esclarecimentos.

RETIFICADO O PRINCIPAL E MAIS

DIFíCIL TRECHO DE

SERRA DO LUCINDO

Numa perfeita conjugação de esforços, .reu
nindo as Prefeituras de Canoínhas e Major Vieira,
auxiliadas pelas firmas Indústria de Madeiras Z.a
níolo S.A. e.Estefano Wruolewskí, foi atacado o

sério problema, que há anos vinha desafiando os

usuários daquele trecho .

Sob o comando do sr. Boleslau Kwiencien, o
popular Boleis; IEItlcarregado de obras da 1?r'efeitura
de Canoínhas, o serviço foi' atacado, após os neces-

.
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sarios estudos, na madrugada de domingo, com 4

possantes tratores,· pertencentes, respectivamente,
às Prefeituras de Canoinhas, Major Vieira, Indús
tria de Madeiras Zaniolo S.A. e Estefano Wru
blewski. Foi aceito o desafio e num verdadeiro ,e

autêntico pícherum, concluiram a difícil obra, em
apenas 4 dias, trabalhando dia e noite, iniciando os

trabalhos pela madrugada e indo noite a dentro.
.

Terminada a importante obra, o industrial
sr. Estefano Wrublewski, um ·dos grandes batalha
dores para a sua realização, satisfeito e eufórico,
ofereceu uma churrascada alusiva, na tarde de
4. a feira, dela participando os [prefeitos Benedito
Therézio de Carvalho Netto e Sebastião Grein .Cos
ta, Vereadores Guilherme Prust e Alexandre Za
bodeski, respectivamente, de Canoinhas e Major
Vieira,' Joãn Seleme, índustríaís, srs. Adilson Za.--·
niolo, Luiz Fernando Freitas, José Fernando Sch-,
mídt, José Ventura, da firma 8guario, Jayr Lessak,
Exator da Intendência de Bela Vista do Toldo, Bo
leslau Kwíencíen e demais trabalhadores da obra,
além. do' anfitrião. ."" . .' .

,

O referido melhoramento irá benefícíar gran
de número de industriais madeireiros e a respeito
a estrada ligando o distrito de Bela,Vista do Toldo
com-a SC-21, já está, sendo denominada de a "·Es
t.rada da Madeíra".

Nossos cumprimentos aos Prefeitos Therézío
Netto e Sebastião Grein Costa e aos industriais que
colaboraram rio grande empreendimento.

DECORAÇAO NATALINA

O Prefeito Therézio Netto, como nos anos

anteriores, está providenciando 'uma
.

profusa e

feérica ílumínação no centro .da cidade, alusivas
aos festejos natalinos, Data �gna da Cristandade.

Nesse sentido, ele próprio, esteve em Curiti
ba afim de adquirir o material' necessário: Disse
nos Therézio; que uma das coisas que mais lhe ím
pressionou na Alemanha, pela singular beleza" foi
a decoração natalina, já em outubro, na cidade de
Colônia; berço da cristandade do grande pais.

'.A PREFEITURlA MUNICIPAL ESTENUE·

A LINHA ELÉTRICA ATÉ PARADO

Afim de montar um moderno e possante bri
tador" recém-adqtgrído, pela soma aproximada de '

NCr$ 12.000,010, a Prefeitura Municipal, em convê
nio com a CELESC, está estendendo a linha elétrí- .

ca até a localidade de Parado, na Serraria Linz

rrreyer, possibilitando, em conseqüência, o forneci
mento de luz aos moradores mais próximos da lo
calidade ..

RAFAEL BOIN1G NA PRESIDI;NCIA DA

COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTE

Conforme portaria baixada pelo Prefeito
Municipal, Benedito Therézio de Carvalho Netto,
foi nomeado Presidente da Comissão Municipal de
Esporte o sr. Rafael Boíng, em substítuíção ao Ve
reador sr. Guilherme Prust, que se afastou do car- '

, go para tratamento de saúde. Como se sabe, o sr.

Guilherme Prust quando da viagem a Blumenau
para aquisição do uniforme para nossa representa
ção nos próximos Jogos Abertos em Mafra, teve a
sua saúde abalada, encontrando-se em tratamento
num dos hospitais de Blumenau. Felizmente, seu
estado não é grave, dependendo, contudo, de tra

ta�ento especializado e absoluto repouso, por um
período de dois meses. '

Face ao acontecido, vem o sr. Prefeito, em
feliz e oportuna escolha, de nomear o sr. Rafael
B01ng, jovem e dinâmico esportista; para substituir
o sr. Prust, na grande e patriótica tarefa de bem
selecionar e conduzir a nossa representação no

grande conclave de Mafra, em outubro próximo.
,A r:eferida in,dicação foi bem recebída em todos os

'

meios.
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INAUGURAUA A RODOVIA D()'ARROZ

Ineontide jubilo popular

Confirme anll1lciamos,' a atual administra
ção Municipal, ao fi'9-dar os .seus dois anos de gover
no, com realizações de grande vulto, promoveu a sua
primeira inauguração, com grande festa. popular,
atendendo solicitação e 'apelos da regíãó beneficia-
-da.

.

Trata -se da inauguração festiva, sábado úl- .

I timo, dia 6, da nova estrada que liga a nossa cidade
t à localidade de Taunay, agora já denominada, Ro-.

dovía do Arroz, desde que construída .dentro das
. normas técnicas de uma rodovia. Sim, o antigo ca

minho para Tatmay é agora: uma autêntica e mo

derna rodovia. E o povo da região do Parado a

'I'aunay, exíg.u do jovem Prefeito Therézio Netto,
uma inauguração festiva, para o que, .expontanea
mente, ofereceu-Se em concorrer com a carne para
a grande ehurrascada,

A Municipalidade, então, aquiecendo aos

apelos � reclamos, nesse sentido, elaborou o compe
tente programa para os aludidos festejas, que cons

tou de Santa Missa, às 10,30, na Capela de Taunay,
oficiada pelo Rvmo , lPadre canoinhense Frei Ber
nardo, recentemente aquiordenado; às 11,30 deu-

I se a inauguração oficial, .desatando a fita a Sra.
Dna. Gertrudes Carvalho, conhecida por todos por
Dna , Biluca, viúva de saudoso homem público, Be
nedito Therézío de Carvalho Júnior,' o popular Seu
Dito e mãe do atual .Préfeíto Therézío de Carvalho
Netto, ante grandes aplausos do povo ali presente.

Em seguida, povo e autoridades se dirigiram
para .a localidade .de Parado, uma das mais próspe
ras colônias do. munícípíç; 'no Salão Goestmeyer,
onde foi oferecida uma grande churrascada de car

neiró, gado, leitão, cabríto e galinhas, às autorida
des, convidados e à povo da região, totalizando mais
de mil péssóas ; Na ocasião, falou pelo povo benefí
ciado pela rodovia, agradecendo 'aquele grande me

lhoramento, o' sr. Alcides Schumacher, nascido na

região e jovem serventuário da justiça aqui resíden- ,

te. Após, falou o Prefeito Benedito
.
Therézio de

Carvalho Netto, dizendo' do custo do grande empre
endimento. e prometendo sempre mais trabalhar

pelo bem coletivo. Encerrando, falou o Deputado
Aroido Carvalho, dizendo

' ..
da sua grande satisfação

e regosíjo em ver governo e povo, 'cdnfràtemízando
sé, após a conclusão de, uma. grande obra que vem

beneficiar toda uma colétivídade, tão enganada e

tão esquecida pelas administrações anteriores. Di
zendo, que estamos vivendo lima nova era, prome
teu tudo fazer, conjuntamente com o seu irmão
Prefeito, afim de levarem" também com o auxílio
do Exmo. Senhor .Gover:nador do Estádo,. os servi
ços de luz e. torça, para aquela região, se possível,
ainda no corrente ano. Após, comentou a crise er-

vateíra é, em nome do Préfeíto, declarou o ano de
1968, do Ano da Agricultura,' aludindo que o seu

grande esforço com.o Deputado Federal e o da Mu
nicipalidade, seriam todo naquele setor, encerran
do seu aplaudido discurso, solicitando a união de
todo o .povo de .nossa terra para' esta' patriótica
campanha. ;

, O Ano da, Agricultura" conforme declarou o

ilustre parlamentar, yisa,' éxclusívamênte, .maíçr e

melhor .produção, levando.maís conforto, e riqueza
ao nosso homem do interior'. Finda sua aplaudida
oração, o Deputado Arolde Carvalho foi cercado por
vários amigos e Iâvradores IJ:ara cumprimentá-lo.

Em seguida, teve inicio animada domíngueí
,. ra, sob os acordes da aplaudida Banda de Música
, Wiegando Olsen, de .Marcílío Dias, que animou todo

o programa, desde Taunay. Ainda à noite, agora
sob 08, .. ausp�cios. do. senhor: ., Henrique Goestmeyer,
houve grande e concorrido" ,baile; Só terminando no

dia claro de 'domingo .

'

.

.

.. A festa de sábado, é opinião gerrol, ficará na

história de Canoinhas e a grande obra de Therézio,
a rodovia inaugurada, por si só, consagrá toda urna
adffiinistraçãn. .' .

'r
'�

MEDIDAS N:ECESS�IAS

,

' O ptoblf:ima; no .seu �tua� estágio, I nJão' podé
ser trat�do apenas com programas de "estimulo"
ou com inocentes 'planos de administração que na

dá de concret.ti revelam, anté a necessidade premen
te de uma adm,inistração pl�mificada, compatível
com o deSenvolvjmento da Cidade. O Prefeito Be
nedi.to Therézio Netto traçou um plano admirlistra
tivo e quer, atendendo o evoluir do Município, le
var avante como elemento predominante da sua

administração. Aplicado o Plano impondo condições
imprescindivei.s' de desenyolvimento aos setores até
então estagnados, brevemerite veremos registrar os

primeiros efeitos, como' permite a configuraÇlão de

como estaremos dentro dOE" próximos 5 anos:

O início do Plano Administrativo do Prefeito
. Benedito :rherézio Netto, para quem queira veri
ficar, estão aqui os resultados positivos de 6 meses

de Admínístração:
.

a) construção de uma caixa d'água elevada no Ce
mitério Municipal, com capacidade para 1.500
litros. J

bj=Tnstalaçâo .da ACARES(' nas dependências da

Cooperativa.
c) Oficina nova e adequada para a Prefeitura Mu

nicipal.
d) 4 Escolas Municipais em 6 meses (convênio com

o MEC)
.

e) Aquisição de: camionete Rural - 3 caminhões
tombeíra, 1 (uma) Motoniveladora Huber-War
CO, novíssima e equipada; britador e maquinário
completo para a fabricação de tubos.

f) Em 6 meses, deixou em condições de trabalho :3
motoniveladoras das marcas: Allis Challmers,
Adms e Caterpillar.
Está abrindo concorrência para a aquisição de
uma pá-carregadeira.

.

g) Construção do Estádio Municipal (Convênio
com o MEC)

h) Estudos já prontos para a coíocação de meios

.fios em todo o perímetro urbano da cidade.

d ) Calçamento das principais ruas da cidade e tér
mino de outras deixadas pelo seu antecessor.

j ) Arrêcadaçâo do lixo tia cídadé com caminhão
próprio.

'

-, >,

k) Até dezembro do corrente ano" iluminará a luz
de mercúrio nas praças Lauro Müller e dr. Os:'
valdo de Oliveira.'

.

Além destas ínícíatívas,. outras estão em es

tudos e serão submetidas a aprovação da
' Câmara

de Vereadores. Com todas as máquinas em funcio
namento, o Prefeito Benedito Therézio Netto esta
rá capacitado para em 4 dias, dar assístência rodo
viária a todas as estradas municipais �

EStas são as medidas necessárias tomadas pe
lo Prefeito que quer recuperar Canoínhas, dando
assim .ao seu "povo, melhores condições de desen-
volvímento �

.
.

'INAUGURADO OS SERviços DE LUZ
EM TA1TNAY

Alegria e· festa do povo

Segunda-feira última, dia santificado de
Nossa Senhora da Conceição, foram inaugurados os
serviços de luz e força na localidade de Taunáy.

.

O melhoramento chegou àquela localidade
quinta-feira, dia 27, dentro do programa traçado
pelo Prefeito Benedito Th ..de Carvalho Netto, o

executor da 'importante obra, o pioneiro em eletri
ficação rural. em nossa região.

A decisão de instalar-sé luz em nosso ínte
rior, 'primeiramente em Bela Vista, Taunay e Pau
la Pereira, surgiu no ano agrícola, em fevereiro de
19,68, após a grande reunião de técnicos, agrônomos
e outras pessoas ligadas ao meio rural, em nossa

cidade.

Presente ali, o advogado dr. Aldo Belarmín
do, da Comissão Estadual de Energia Elétrica, re
presentando o dr. Haroldo Pederneiras, Presidente
do 'órgão, foram criadas, ante grande júbilo, as

Cooperativas de �jetrificação' Rural, em Taunay e
Bela Vista do Toldo.

Encaminhada toda a documentação para
aquele órgãc em Florianópolis, a conhecida buro
cracia sepultou as últimas esperànças do empre
endimento.

\

Então, o Prefeito Therézio Nétto, decidiu ele

niesmo, com recursos da Municipalidade e verbas,
.do Governo da União, atacar a obra, o que fez de

imediato, com apenas a cooperação técnica das
Centrajs Elétricas de Santa Catarina, Escritório
desta cidade. Assim, em Bela Vista do Toldo, os

serviços foram ínaugurados em outubro e agora em

Taunay. '.

O povo da localidade de Taunay, satisfeito é
agradecido preparou grandç recepÇião as .autoridades
� eonvidados ali presente, oferecendo a todos uma
grand'e e suculenta churrascada, 'acrescida de gos-
tosos assado::, de galinha, etc, . "

.' .

;

Na oca.sião, dizendo do acontecimértto, f,alQtt
O Vereador da região, sr. Alfredo Steilein, Pr,efeit,o
eleito sr. Alcides Schumaéher e Prefeito Benedito
TIl. de Carvalho Netto, que:, em belíssima e aplau
dida oração, transcorreu e disse de todds os lance's

, da concretizal,;ão daquela grande obra.

12-11-19.76

A festa foi toda do povo de Taunay, nada
custando aos cofres da Municipalidade, satisfeito e

agradecido pelo grande melhoramento, fator de no
vo impulso e progresso da região.

Ali estiveram, para prestigiar, o grande even

to, além do Prefeito Benedito Therézio de Carvalho
.

Netto, os srs Alcides Bchumacher e Nivaldo Roe

der, raspectívamente, prefeito e Vice-refeito eleitos
no último pleito, Vereadores Michel Seleme, Alfre
do Steilein, João Seleme, Jayr Lessak, Alfredo
Franco e dr. Paulo Rocha Faria, dr. Arley Avay
dos santos, Delegado Especial. de Policia, índus-

'. triais, Miguel Proc(Jpiak Filho e Augusto Ha�g, Ho
nório Schafer e um grupo de funcionários da -

CELESC Zeno B'ened'ito- Ribeiro da Silva, Serven-, ,- '

tuárío da Jus+,iça, Moàçyr de Paula e Silvá, contabí-
lista, engenheiro dr. João Alberto Nicolazzi e ad;vo
gado dr. Moacyr Budant, Intendente Pedro Tyszka
com uma delegação de Bela Vista do Toldo, Waldi
miro Meister 'e Osny Vieira, comerciante, Anisio

Rodrigues Netto e .ft..1vin Kech, Vendelin Metzger e

runcionáríos da Prefeitura' encarregados da cons-
.

trução da línha .

Vê, assim, o dinâmico Prefeito Therézio Net- .

to, já ao final do seu fecundo mandato, a. inaugura
ção de .outra importante obra, 'de eletrificação ru

ral, levando para o nosso interior, mais conforto e

progresso.
' .

CANOINHAS EM TÉMPO PRiESENTE
,

. .

Novas artérias, para a circulação das rique
zas geradas no Bairro Industrial, são abertas pela
Prefeitura com .a colaboração de Rigesa, Celulose,
Papel e Embalagens Ltda.

Ninguém, que. nos últimas cinco anos tenha
tido a oportunidade de acompanhar as transforma
ções sofridas pela região, pode negar que o progres
so de Canoinhas é fato do presente; "

.... . A dete,rioração 'do' mercado da erva mate e
os acontectmentos políticos. que causaramrprofun
das modífícáções em nossa estrutura social produ
zírarn, inicialmente, um clima de desorientação se

guido de expectativa que obrigaram os Empresários
a formularem completamente seus. empreendimen
tos e induzirem a muitos de nós .. a Um erro de jul
gamento, quando consideramos o período necessá
rio à reorganízação das atividades produtoras, co
mo de estagnação, causada pela decadência dê nos
so meio econômico ..

Vencido o aturdimento inicial, diversas 'pro�
vidências governamentais. entre elas, a mudança
nasístemática da arrecadação de tributos, acons
trução das novas linhas de transmissão e distribui
ção de energia elétrica, deram ao Munícípío as

condições necessárias à sua imersão na corrente do

progresso. Condições imediatamente aproveitadas
pela dinâmica administração atual que, com seu

trabalho, inspirou a todos e principalmente 'aos In
dustriais, a confiança necessária para a expansão
de seus programas, representada pelas novas unida
des que se concentram no Bairro Industrial

,

onde

já floresce o núcleo de, residências das casas popu
lares.

,
' , .

í

.
. Confiança também demonstrada agora .com

\
a colaboração de tírmàs como a Rigesa, C<elu�9se,
Papel· e Embaíagens Ltda. qué, cedendo um de
seus equipamentos pesados, contribui para a exe

cução do traçado definitivo das avenidas que per:'
mítírâo Integrar a indústria e o comércio na vida
da comunldade, fazendo com que o progresso de
Canomhas deixe de ser questão subjetiva de fé no

futuro e de torne palpável realidade do presente.

PAUI,O KONDER BORNHAUSEN AÇOLHE
SOLICITAÇAO DO PREFEITO
r

" ,("

TlÍERÉZIO NETTO .'

O, dr. Paulo Konder Bornhausen,
'

Diretor
de Crédito' Geral do Banco do Brasil, Zona Sul,
sempre sensível MS nossos reclamos e solicitações,
vem agora de atender pedido do Preúiito Benedito
Therézio de Carval:qo. Netto, no sentido_d� abreviar a

construç!ão da. sede próprip, do Banco do Brasil.em
n01?sa cidade. C.omo é do público, a agência local
já adquiriu i::;nóvel para a construção de sua sede
própria, na esquina das ruas .Vidal Ramos e lfelipé
Schmidt, como t�miJJém.o Instituto Nacional. de
Previdência Social, I:rfBS, c-p.jo início de ,sua 'con�
trução está previs�to para o cqrrente ano. q Banco

qo, Brasil, por seu Departamento especializado, já
ém finsdo ano passado, providencíou a sondage:n;I
do aludido imóvel., Objetivando abreviar a preten":
dida construção, o Prefeito Therézio Netto enviou
longo e substanCia) oficio 'ao Dr. Paulo Konder
l3ornhausen, cidadão Canoinhense, solicitando a
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lnedidà, ofíc�o. que ,transcrevemos sábado passado
neste semanano , Ja agora, dada a rapidez do aten

dime�to, tr�n�crevemos c�m euforia e satisfação,
atencIosa mISSIva daquela Ilustre e alta autoridade
dando conta da aludida solicitação:

'

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1969.
Meu caro Therézio
Recebi seu ofício de 23 do corrente solicitan

do meus présti�os para. construçãn de prédio do
Banco nessa prospera cídade , Desnecessário será
dizer que tO_das as reivindicações provenientes des
sa terra terão sempre nossa calorosa acolhida.

Apressei-me, portanto, em solicitar do meu

colega de Diretoria. Dr. Oswaldo Roberto Colin Di
retor Admínistrativo, sua atenção para que, de�tro'
do menor prazo possível venha o, Banco a adotar
aquela medida, indo, assim, ao encontro das justas
aspirações do povo de Canoinhas.

Naturalmente estarei acompanhando de per
to o andamento dos trabalhos, envidando esforços
para uma rápida solução e, tão logo tenhamos da
dos novos sobre o assunto, avisarei ao prezado amí

go.
Cordialmente
Paulo Konder Bornhausen

Como vemos, pelos termos acima, está pres
tes o início da grande obra, que virá embelezar ain
da mais a nossa urbs, além do,melhor atendimento
dos milhares de clientes do Banco do Brasil. É, as
sim, Canoínhas andando para frente e para o aIto,
na construção da grande cidade de amanhã, com
o esforço índormído de governantes e governados.,

CAMPANHA E CONCO�CIA IPúBLICA

Não estamos somente em fase final da cam

panha eleitoral, estamos, também em fase 'de con

corrêncl!l para a edificação de várias obras púbíí-
caso

,
'

Com efeito, 'tivemos a concorrência, pela
Prefeitura para a construção de um Grupo Escolar

Municipal, no bairro das casas populares, Núcleo
Residencial, Benedito Th. de Carvalho 'Jr., ganha
pelo engenheiro dr. Friedrich Scultetus, do vízínho
muníeípío de Porto União. Os recursos provém do
Governo Federal, através do Ministério de Educa

ção e Cultura, MEC conseguidos pelo Dep. Aroldo

Carvalho, cujo numerário, na soma de NCr$ ....
30.000,00, já se encontram depositados na agência
local do Banco do Brasil.

Tivemos, também, a concorrência para à

construção do primeiro .grande reservatório de

água, início oficial dos serviços de água em nossa

cidade, uma constante preocupação do Prefeito

Therézio Netto. A concorrência foi realizada pelo
Serviço Especial de Saúde Pública, órgão vinculado

ao Ministério do Interior e ganha pelo nosso con

terrâneo, engenheiro da Municipalidade, dr. Luiz

Fernando Fuck, responsável pela firma construto

.ra CONCAL. Dr. Fuck já esteve em Florianópolis,
afim de assinar o respectivo contrato e a obra de-

verá ser iniciada este,mês.

Outra concorrência foí para a construção
da nova estrada Canoinhas-Mafra, SC-21, antiga
e justa reivindic�ção de todos, ganha pela firma

ENTUC, do Rio de Janeiro, para o primeiro trecho

de Mafra a São João dos Cavalheiros, num percur
so de 30 quilômetros.

Igualmente outra. concorrência foi." aberta
pelas Centrais Elé.tricas de Santa_, Catarma CE

LESC visando a eletrífícaçâe de Sao Pascoal e Fe

lipe S�hmidt, cuja linha partirá d� Irineópolis �o�
verbas do Governo Federal também consegwdas
pelo Dep. Aroldo Carvalho e g�nha por uma firma
especializada de Chapecó, serviços a serem ataca

dos de imediato.

MAIS ESCOLAS MUNICIPAIS

Expandindo a rede de escolas do município,
o Prefeito Benedito Therézio de Carvalho Ne.tto,
autorizou a construção de mais três,. r�spec,tr:=
mente nas localidades de Campo do Ríbeíro, Ca

po do; Pontes e Campo dos Bueno.

A região be�eficiada, fica além de Taqu��i
zal, setenta km. da sede, na divisa do mumcipio

de Santa Cecília.

Os referidos moradores viviam completa

mente marginalizados,' onde uma pequena �s�ola,
com 70 alunos funciona em estado precanssImo,
numa pequena' e tosca c�pela. Aquele povo ntunc,a

.

'

'.
. h- ou au orno-

viu uma viatura máquma, camm ao
t

' "

s

vel; além de Taquarizal" o caminho er� �e. ropa e�
O Prefeito Therézio Netto, o VlgarlO Fr

'1':'... 1 r Sr Lovatel empre
Henrique e o Inspetor. asco a '. -' ara lá'aborda
enderam uma verdadeIra expediça�ya. '

rem conhecendo "in locum" a regIao:
.

'

O Prefeito, então deslocou máquinas e, ali

abriu e melhorou as estradas e caminhos, enquan
to que o Vigário, junto aos moradores, providenciou
a construção de uma'Capela, maior e em condições
de abrigar maior número de fiéis e o Inspetor pro
videnciava a relação de todos, em idade escolar.

Após, decidiu o' Prefeito Therézio Netto, pela ime

diata construção de 3 escolas, para funcionamen

to dentro' de 2 meses.

Vai, assim, o nosso edil, cumprindo a sua
. meta, administrando e levando melhoramentos em

todos os rincões do' nosso município.

PREFEITO HOMENAGEADO

EM BELA VISTA DO TOLDO

Sábado último, pela tarde, o Prefeito Bene

dito Therézio de Carvalho Netto, foi homenageado
em Bela Vista do Toldo com uma grande churras

cada de cabrito e gado. A homenagem deveu-se ao

reconhecimento da populaãço local pelo encasca

lhamento da sede do distrito à SC-21.

Assim, com qualquer tempo, o tráfego tor

nou-se normal entre a sede do próspero distrito
até a estrada estadual. O aludido melhoramento

será levado a todos os distritos, começando por
Felipe Schmidt que, -Igualmente, será ligado a

8C-21 e após a estrada de Paula Pereira.

REDUÇÁ9.DE IMPOSTOS
I

O Sr. Prefeito Municipal, Benedito Therézío
de Carvalho Netto, sempre sensível aos reclamos

populares, vai remeter Projeto de Lei ao nosso Le

gislativo, propondo da redução da alíquota do im

posto territorial, para 501%) •

',Certíssima e oportuna, além de humana, a

oportuna medida do nosso edil.

Com a nova sistemática tributária, à luz do

Novo Código Tributário Nacional, o Prefeito, como
de sua obrigação, nomeou umaComíssão de alto ní

vel pa.ra a difícil tarefa do cadastramento.

O trabalho. demorado e difícil, foi efetuado
com. todo o critério, conforme recomendação ex

pressa do Sr. Prefeito Municipal.
Findo o mesmo, contudo, verificou-se a taxa

ção excessiva para certos tributos, mórmente nos

lotes de maior área sito nos bairros.

Daí, a decisão do sr , Prefeito, na remessa de

um Proejto d� Lei, visando a redução do imposto
territorial em tOd03 os imóveis, fora do centro, nos
bairros em 50% '

Outra medida, de alto e patriótico alcance,
do jovem e dinâmico Prefeito Therézio Netto, é a

isenção, pura e simples, do imposto territorial e

.predial para todos os proprietários de um único imó

vel, lote até vinte por quarenta e que percebam, ape
nas. até um salário mínimo, cuja isenção será con

cedida, mediante puro e simples requerimento"
acompanhado do respectivo comprovante, certidão
do Cartório Imobiliário da Comarca.

Os referidos projetos, serão encaminhados de

imediato, à nossa Colenda Câmara, para a sua devi
da apreciação, e votação.

Como vemos, o nosso edil, ao par da notável
e inédita administração que está imprimindo nos

destinos do nosso município, atende e olha, com

carinho e dedicação, para os problemas, dos mais

necessitados.
.

,

O PItEFEITO TRABALHA MESMO

O jovem Prefeito Therézio Netto não brinca

em serviço e trabalha mesmo. Inicia as suas ati

vidades, já bem cedo, a partir das 7 horas, visitan
do as oficinas dos veículos, no bairro do Tricolin.

Após, vai tomar café e atende seus interesses par
ticulares, em sua farmácia, até às 9� quando segue

para o seu gabinete, na municipalidade.
O poder público, agora, após dez anos, se faz

presente eni todo o município, no interior e na cí

ãade. Aqui, com o calçamento atacado em duas

trentes, na Praça Dr. Osvaldo de Oliveira e Rua

Caetano Costa, e já no próximo mês, uma terceira,
na Praça 'Lauro Müller, com o calçamento a blo

quet.
,

Adotando uma cor padrão para todos os

edüícios públicos, o suave e sóbrio branco e mar

ron, mandou pintar toda a Prefeitura e sede da Câ
mara de Vereadores, afora outros melhoramentos

ali introduzidos.
Com a recente aquisição de uma possante

bomba de sucção na cidade de Blumenau e já ins

talada em grande, bacia de pedregulho no Rio Ne

gro, pretende pedregulhar, em curto espaço de

tempo, todas as entradas e saídas da cidade, levan
do este melhoramento também para os bairros.

O interior todo, foi e continua assistido,

nos seus principais problemas, estradas e escolas.

O distrito de Bela Vista do Todo, o maior do
município e passagem obrigatória de intenso trá
rego de madeira, possue em' sua sede, em caráter

quase que permanente, uma motoniveladora e ain
da ali está sendo construída uma moderna sede,
toda de alvenaria.

..

E além disso, o nosso Prefeito viaja, viaja
muito, sempre atento na solução dos problemas
administrativos, procurando carrear o máximo pa
ra o nosso município e região.

Já no próximo mês, após a competente con

corrência púoííca, como de lei, irá adquirir grande
área destinada a futura cidade índustríal de, Ca

noinhas, empreendimento de vulto para o incenti
vo' de nossa maior: industrialização e que repercute
intensa e favoravelmente em todas as camadas..

E assim, nessas alturas de frofícua adminis

tração, podemos afirmar que a sua gestão ficará
na história, tal qual a obra de seu saudoso pai, sr.
Benedito Therézio de Carvalho Júnior, o popular
"Seu ,Dito" �

CIDADE INDUSTRIAL

Levanta-se, célere, a nova cidade industrial,
no bairro do Frig�rjfico.

A convite do índustríal, sr> 'Isaac Zugman,
estivemos no local, juntamente com o sr. Prefeito

Municipal e o economista sr. Luíz Fernando Frei

tas.
A á�ea construída da firma Zugman alcan

çará, aproximadamente, 10.000 m2.
Também a 'firma Indústria de Madeiras, Za

niolo S.A., está estudando a possibilidade de insta
lar-se no local, o que comprova, de sobejo, o alcan

ce da alta e patriótica decisão do sr. Prefeito Muni

'Cipal, na criação da cidade industrial.

INAUGURÀDO OS SERVIÇOS DE LUZ E

FORÇA NA· v ILA DE BF..LA VIS'l'�
DO 1.'OLDO

Com uma grande festa popular, custeada in
teiramente pelo povo do distrito de' Bela Vista, ti
vemos sábado, como foi amplamente anunciado, a
inauguração oficial dos serviços de luz e força na

sede do aludido distrito.

O ato contou com as honrosas presenças do
Prefeito Municipal, Beneditc Therézio de Carvalho

Netto, Cél. Flavio Falcão, Diretor do Campo de

'Instrução Marechal Hermes, Deputado Federal

Aroldo Carvalho, que veio especialmente de Brasí

lia, para esse fim, MM. Juiz de Direito da Coma-rca,
dr. Tvcho Brane Fernandes Neto, Tte. Francisco

Domingues representante do Delegado Especial.de
Polícia, médicos drs. Osvaldo Segundo de Oliveira

e Antonio Merhy Seleme, Vereadores, srs. Adhemar
.

Schumacher, Alfredo Ivo Paul, Michel Seleme, Gui
lherme Prust, Pedro dos Santos Corrêa e Alfredo

Steilein, 'Prefeitos vízínhos, de Papanduva, Major
Vieira e Irineópolis, outras autoridades e' grande
número de populares, do interior e da cidade'. To

maram assento a mesa, pata a grande churrascada

de gado, oveína cabrito e gostosas galinhas, maís
.

de setecentas pessoas afora o pessoal que foi servido
fora do salão, perto aos assadores.

Desatou a fita simbólica, a senhora Florenti

na Pereira, esposa do saudoso Vereador, Gylo Perei

ra, um dos grandes batalhadores do distrito e ligou
a chave, dando por inaugurada: a luz, a Sra. Maria
Tyska, esposa do não menos saudoso, sr. Adão Tys
ka, também um dos propulsores do progresso do

grande distrito.
'

Durante o jantar, falou o Prefeito Benedito
Therézio de Carvalho Netto, dizendo da grande
significação do acontecimento, do custo da obra,
toda construída pela Munlcípalídade, com auxílio

técnico das Centrais Elétricas de Santa Catarina,
CELESC, aduzindo ainda dos recursos que recebera

do Governo da União e da irrestrita colaboração do

povo, na execução dos trabalhos.
'

Agradecendo, pela população local, falou o

sr. Leopoldo Pereira, Escrivão de Paz do distrito,
dizendo da satisfação de todos, pelo acontecimento
e externando os seus agradecimentos ao Deputado
Aroldo Carvalho que, com a sua grande e patrióti
ca ação parlamentar, vem conseguindo. recursos, os
mais diversos, para beneficiar o nosso interior. ,

Após, num longo discurso, que prendeu a

atenção de todos os presentes, falou o Deputado
Aroldo Carvalho, com o brilho que 'lhe é .peculiar,
fazendo, na oportunidade, um completo relato da

situação nacional, conclamando a união dos civis
e militares, na grande tarefa de dirigir a nação bra
sileíra, levando-a ao seus gloriosos destinos.
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CONCEm'RA!ÇAO POPULAR CONSAGRA
OBRA DO )pREFEITO

,

Dia 18 último, quinta-feira, foi entregue pe-
lo Prefeito Municipal, Benedito Therézío de Car
valho Netto, uma grande obra, há tanto sempre
aguardada pelo povo da localidade da Colônia Ou
ro Verde, no distrito de Bela Vista do Toldo.

Tratá-se, do aterro, no Rio Paciência, com
uma nova ponte, possibilitando o tráfego, ali, com
qualquer tempo.

Sabendo que somente com o povo, pode-se
bem administrar, o jovem e dinâmico Prefeito The
rézío Netto, vem fazendo aquilo que todos desejam
e almejam e, assim, o povo está apoiando em massa
a ação e obra da atual administração, que se faz
presente, todos os'dias, na cidade' e no interior.

Usa;ram da palavra, na grande concentração, de
mais de cem pessoas, o Vereador Pedro dos Santos
Corrêa, Prefeito Therézio Netto e Deputado Aroldo
Carvalho. '

Todos enalteceram o grande feito, reclamado
pela população local por mais de duas décadas.'

De parabéns, portanto, toda a população
daquela rica região.

-

Estiveram presentes ao ato, o sr. Presidente
da ARENA, João Seleme, Presidente da Câmara,
Municipal, sr. Tufi Nader, Intendente Distrital de
Bela Vista-do Toldo, Pedro Tyszka Fiscal Exator,
sr. Jayr Lessak, Vereadores de Major Vieira, srs ,

Míguel Maron, Cláudio Gadotti, além do sr. Anto
nio Maron Becil, Miguel Borek e outros. De nossa
cidade. anotamos a presença do Gerente da Coope
rativa Agro-Pecuária, Gerente do Banco do Brasil '

e fiscal Ruy Seleme. Na oportunidade foi oferecida
a todos os presentes uma grande churrascada de
-cabríto, ovelha, e leitão, ofertados pelos srs. Olím

,
pio Batista" Luiz Neves, João Neves, João Jungles,
Darcy Jungles e Pedro Tyszka.

C�O DE EDUCAÇÃO FíSICA
Estádio Municipal
O Prefeito Benedito Therézio de Carvalho

Netto pretendia, ainda na SUa gestão, inaugurar o

gramado do novo Estádio Municipal, anexo ao

Centro de Educação Rísica, que está sendo cons

truêdo no alto da Rua ,Felipe Schmidt.
O gramado, contudo, ainda novo, não apre

.senta as, necessárias condições, necessitando ,de
.mais tempo para a sua completa formação.

A aludida construção, é mister que se diga,
não teve o andamento desejado pelo sr. Prefeito,
prolongando-se além do previsto. .'

Com a primeira verba recebida, conseguida
todas através do trabalho indormido do Dep. Arol
do Carvalho, construiu-se todo o muro e respecti
vo alambrado e o 'portão principal, demolido' após,
por não condizer com a imponência da obra. O sr.

Prefeito, então, seguindo orientação do engenheí-
I ro da Municipalidade, Dr. Luiz Fernando 'Fuck,
contratou o projeto com profissionais técnicos no

assunto; engenheiros' canoinhenses, Drs. Norton
Procopiak e Renato Müller, projeto que está sendo
executado, com o aproveitamento, quase integral,
de tijolos e ferro do portão então demolido, cuja
obra agora, então, poderá ser chamada, na verda
de, de Portões Manumentais, condizendo perfeita-
.mente com a monumental construção,

O Estádio será, então, entregue, pela atual
admínístração, todo cercado com muros, com alam
brado e gramado, com as respectivas traves, pronto
para o primeiro jogo, a curto prazo.

Ao novo edil, sr. Alcides S'chumacher, com
petirá a continuação da obra, com a construção da
arquíbancada; pista de atletismo, etc., para o que
contará sempre, não tenhamos dúvida, com a in-
dispensável ajuda do Deputado Aroldo Carvalho.

REPERCUTE LA FORA A

ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO
TllERÉZIO NE'ITO

...

A notável administração do jovem e dínâ
'mico Prefeito Benedito Therézio de Carvalho Netto,
está repercutindo além de nossas fronteiras, e a

respeito, o nosso 'edil recebeu correspondência do
Deputado Federal Genésio de Miranda Lins, que
transcrevemos a seguir:

Itajaí, 5 de fevereiro de 1968.
llmo. Sr.
Benedito Therézio de Carvalho
M :D. Prefeito Municipal
Canoinhas - S.C.

Prezado Senhor Prefeito
Se temos -em Santa Catarina a Capital do

Tecido e a Capital do Trigo, Canoinhas projeta-se,
como a Capital do Mate.

Foi sobre essa terra que me chegaram dados
preciosos de sua fecunda administração, através
da edição especial dos Diários Associados de Santa
Catarina de 31 do mês p. passado.

Estradas e calçamentos tiveram de V. Sa:
a prioridade no desenvolvimento de seu,' programa
de governo e isto já é o suficiente para assinalar
um bom governo. A réplica geral que hoje ouvi
mos, é pelas estradas: haja visto a BR-lO! e a 282
em nosso Estado e, V. Sa., satisfez em seu ,Munic'í
pio, o anseio de seu povo, dando-lhes boas estradas.
Vale, também, ressaltar aqui a atuação de meu co
lega de bancada, dep. Aroldo Carvalho. Ambos,
coesos, trabalhando em pról dessa terra, torna-la
ão apta para realizar seu intento e, merecidamen
te, receber o título de "Capital do Norte Catarinen
se", que, paralelamente ao de Capital do Mate, co
locarão Canoinhas no apogeu sobre as demais ci
dades catarinenses.

Congratulo-me com o progresso dado a Ca
noinhas nesses 2 anos .de seu governo não só no

que tange às estradas, como também nos outros
vários setores abordados naquela edição.

Faço votos que sua sadia administração se

prolongue por todo seu mandato para o engrande
cimento dessa terra e júbilo de seu povo.

Cordialmente
Genésio MUanda Lins

INAUGURAÇAO DE ESCOLAS

Como foi anunciado, foram inauguradas sá
bado último mais duas unidades escolares construí
das pela Municipalidade respectivamente, nas lo
calidades de Ilha e Richardt, no distrito de Pinhel-
,ros.

O Deputado Aroldo Carvalho veio especial
mente de Brasília para as solenidades; desde que
3 Escola de Ilha, 'pelos inúmeros serviços prestados
pelo ilustre parlamentar no setor educacional, te
veo seu nome, numa justa e oportuna homenagem,

Além do sr. Prefeito, Benedito Therézio de
Carvalho Netto, ali também compareceram o Ve
reador Pedro dos Santos Corrêa, Intendente.Her
bert Grosskopf, Inspetor �colar Fídelís Lovatel,
construtor José Farias e populares das regiões be

neficiadas; destacando-se em Ilha' o sr. João Sa
batke e em Richardt o sr. Ernesto Paul. Após o

hasteamento do Pavilhão Nacional, houve apresen
tação de vários numeras escolares, falando sobre o

acontecimento o sr , Prefeito Municipal, Inspetor
Fidelis Lovatel, Vereador Pedras .dos-Santos Cor
rêa e Deputado Aroldo Carvalho. Os dois .prédíos,
amplos e confortáveis, obedecem a moderno estilo,
com residência e demais pertences, para o professor,
além da cozinha para a merenda escolar.

Com as aludidas inaugurações, somam a 16
as novas unidades escolares construídas pela atual

administração, numa clarividente demonstração do
carinho do nosso Prefeito para com o ensino. Ao
meio dia, suculenta churrascada foi oferecida a to
dos os presentes na localidade Richardt, no pateo
da nova escola.

'

1968 .; ANO AGRíCOLA

,A grande reunião dos técnicos
,

Conforme anunciamos amplamente, reali
zou-se sábado último, na sede da Associaçã0 Indus
trial e Comercial de Canoinhas, gentilmente cedi

da, a grande reunião de técnicos, afim de debater e

estudar, em profundidade, o problema agro-pecuá
rio de nossa região.

Já sexta-feira à noite, houve uma reunião

preliminar a respeito. O agrônomo Dr. Ronaldo

Weíbster, da ACARESC local, apresentou um sus

cinto trabalho, ímpressíonando a todos, de nossa

vida ,� problemas do' ínteríor, trabalho este debati
do e equacionado pelos presentes. Participaram da

reunião, o Delegado do Ministério da Agricultura,
dr. Francisco Hauchbauer, que também represen
tou o Secretário daAgricultura, dr. Luiz Gabriel,
dr. Clodorico Moreira, da INDA, drs , Glauco Olín

ger, Rol! e Ronaldo da Acaresc, dr. Aldo Belarmi
no da SHva, da Comissão Estadual de !Elnergia E�é
tríca, dr. Roberto Lapa Pires, Alberto dos Santos,
Afonso Maximiliano Ribeiro, Dimas Waltrick e

Aquevedo Maia, da CAFASC, drs. José Oscar Kurtz,
Vasile Popa e Carlos ieta Filho, da Estação,Experi
mental de Trigo de Caçador, dr. Geraldo ,san' Cle
mente, do setor reflorestamento, dr', Saulo Carva

lho, da Cooperativa Agro-Pecuárla de Canoinhas,
srs. Fernando Rocha, Aldyr Garbeloto e Adyr Pa
sinato, gerentes, respectivamente dos Bancos do

Brasil, Inca e Nacional, Aldo Kassenfelder, repre
sentante do INPS, Heinz Horongoso, da Fiscaliza

ção Estadual e Oldemar -Mussi, Presidente da As

sociação Comercial e Industrial de Canoinhas. Os
trabalhos foram abertos pelo sr. Prefeito Munici-

pal, Benedito Therézio de Carvalho Netto, às 10
horas da manhã de sábado, findando às 18 horas.
Ao meio dia, na aprazível chácara, do

_ advogado
Dr. Saulo Carvalho, a Municipalidade recepcionou
todos os presentes com uma suculenta churascada.
Assuntos de real ímportâncía para toda a nossa re

gião foram debatidos e equacíonados, esperando
dos referidos estudos, grandes melhoramentos e

conquistas para o nosso homem do campo. Finda
a reunião, todos os visitantes, a convite, foram co

nhecer as instalações e reflorestamento da firma
R1igesa, no vizinho munícípío de Três Barras.

IMAGEM NOVA

O sr. Rafael Di Lassio, digno e operoso Ins
cetor do Banco do Brasil, em serviço em nossa ci
dade e ex-gerente do BB local, bastante relaciona
do em nosso meio, declarou-nos estar vivamente

surpreendido com a nova imagem de nossa cidade.
. ,

Ausente apenas um ano, encontrou agora
tudo novo e diferente por aqui.

'A cidade desenvolvendo em todos os senti
� dos, como nunca.

As indústrias mais sólidas e com novos pla
nos de expansão, o comércio bem desenvolvido e

governantes e governados, todos, trabalhando num

só sentido, levando a cidade e o município para
frente.

Luz em profusão e energia em abundância.
Tratores roncando na cidade industrial, no bairro
do Fti:gorífico e possantes máquinas abrindo e me

lhorando novas ruas na .parte alta da cidade.

.Os bancos, todos, em grande atividade, em

todas as suas carteiras.
'

Tudo é movimento e, trabalho, havendo jus
tificada 'conííança na ação governamental e mais

espera.naçs para o dia de amanhã.

As grandes indústrias de madeiras, serrando
bastante e reflorestando mais ainda, com a Rigesa
plantando com todo o vigor.

Evidenteme;qte, a nossa imagem é outra"
bem outra, como bem frisou O· sr. Rafael, também
grande amigo de nossa cidade.

.' ";::"

:'?

INCENTIVO INDUSTRIAL

O Senhor Prefeito Municipal, Benedito The
rézio de Carvalho-Netto, vem de enviar projeto' ao

Legislativo objetivando alterar Q 'art. 2. o da Lei
.

n. 800. •

Pelo referido projeto os terrenos da cidade
industrial, sitos no bairro do Frigorífico, não mais
serão vendidos aos interessados e sim doados, num
Incentivo ainda maior para a implantação de novas

mdústrías em nossa cidade.

Outros munícípíos, de Santa Catarina e do
vizinho Estado do Paraná, tudo estão fazendo e

facílítando na corrida para atrair novas indústrias.

Âssim, Canoinhas não devia e não deve ficar

para trás, nesta notável arrancada de desenvolvi
mento nacional. .

.
,

Certíssimo, então andou o Sr. Prefeito Mu

nicipal no encaminhamento do aludido projeto ob

jetivando mais facilidades e propiciando novos

atrativos para ampliar o nosso parque industrial.

Ao que se sabe à firma Zugman será doada
a área de dois alqueires e à IIDsquadrias Fuck um

alqueire, ambas já se instalando no local.

A Prefeitura está estudando, ainda, a con

fecção de painéis corri motivos atrativos e a nossa

mensagem, a serem colocados na BR-2 e nas saídas
e entradas da cidade, afim de .chamar a devida

atenção sobre o assunto de Indústrías de outros
centros.

CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES

Iniciada com todo o vígor a importante obra

Mais de setenta operários, a maioria daqui,
deram início, com todo c vigor, na construção das
102 casas .populares, no 'bairro do Frigorífico. De
acorde com o contrato, conforme nos declarou o sr.

Irineu Werner. responsável pela firma construtora,
IASCHY, de Blumenau, todo o conjunto deverá es

tar concluído ainda no corrente ano. A obra foi
oficialmente iniciada, quarta-feira passada, dia 18,
quando da estada em nossa cidade dos Diretores da

Companhia Habitacional de Sta. Catarina, COHAB
SC, srs , Alvaro Selva Gentil e engenheiro dr. Pau
lo Moellmann. Assim, o bairro do Frigorífico é to
do trabalho e atividade. De um lado a lufa-lufa da

construção do aludido conjunto e do outro a cons

trução de dois novos parques industriais, respecti
vamente, das firmas Fuck e Zugman, num elo

qüente atestado do nosso notável desenvolvimento.
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BALANÇO DE 103 DIAS

Decorre. hoje, 14 de maio, o centésimo tercei
ro dia da adminístração do jovem Prefeito Benedito

Th:eréz,io de Carv.a�ho Ne�to, empossado a 31 de [a
neiro, em cumprm�ento a vontad� do povo, maní-

, festada em urnas lívres e democraticas. r

A gente da nossa terra, 'Provada no sacrifí
cio e no desencanto, depois de testemunhar, nos

últimos dez anos, a paralização administrativa a

inoperância d,?- máquin� .

govemamentaí e a grada
tiva penetraçao da polítícagem 'rasteira até domi
nar toda a .vida municipal, viu com os .própríos
olhos e sentiu na carne os efeitos maléficos de duas

gestões desastradas.
'

Canoinhas estagnada, marcava passo e re

gredia.
, A esperança se ausentara da alma dos canoí

nhenses.

Ninguém mais confiava no poder público que
falira.

'

A cidade se esvasiava vítima da crise da

energia sem perspectiva de solução.
o interior, desasístído e abandonado, sem

estradas, sem pontes, sem nada, morria aos poucos,
sobrevivendo graças à teimosia da _ brava gente ca-

noínheIl;se .
.

'

.
ó brava gente canoínhense que rea-giu com

extr_aordinário vigor nas urnas de 3 de outubro!
,

Foi a alma cabocla que despertou ao rufar

dos tambores do 'interesse coletivo! -

Foram os homens e as mUlheres da mais

simples origem. trabalhadores da cidade e do inte

rior, que aceitaram o desafie dos tatos e souberam

enfrentá-los com a intuição que 'brota das almas

simples!
E porque entendeu o significado da sua

eleição.
'

E porque sentiu a importância do momento

para Canoínhas ,

/

,

E porque é fiel tradição que vem do seu ve-

lho pai e do seu irmão, devotados servidores do po-

Y0, Therézínho, o. jovem, o popular, o sorridente, o

dinâmico, tem dedicado todas as suas horas, todas

as suas energias todos os seus olhos, todas as suas

mãos, à defesa dos intresses mais legítimos de

Canoinhas.
-

Cedo; bem cedo, vai dar as primeiras ordens

às turmas de trabalhadores municipais e orientar

a distribuição das máquinas e veículos. Diariamen

te vai ao interior e comanda. ele próprio, a verda

deira batalha da reconstrução'das nossas estradas

e pontes, abandonadas há dez anos;

Viajou quase uma dezena de vezes à Capital
do Estado, à Curitiba, ao Rio de Janeiro.

.

Engrenou � sua atividade com a de seu i�
mão, o ,Deputado Federal Arold� C�rvalho,. �xpen
mentado de vinte anos de vida pública, conceituado
e prestigiado na alta administração do país.

A sabotagem oficial, daqui c?�a:n�ada e que
comprometia, anteriormente, toda tntcíatíva

do no

bre e operoso representante que elegemos e� 19'58

E: reelegemos em 196'2, sucedeu a colal?DraçM �fe
tiva e estreita que soube- encontrar no .ilustre !Ilho.
de Canoínhas, o mais entusiasmado e llltranslgen-

te defensor da terra natal.

_

O saldo 'Positivo deste entr�samento dr ati-

vidades; colhido em apenas 103 días da.. gestão do

atual Prefeito, é do conhecimento de todos:

Convênio com o Ministério da' Educação para

aplicação da ajuda federal de d�z,�ilhões �� cr�
zeiros (já paga) nas obras do EstadlO MunICIpal,

Convênio escolar nars aplicação de outros

dez milhões de cruzeiros� (50% já pagos) na cons-

trução de prédios escolares;

Convênio com a Divisão de IEducação Física,

do MEC, para a instalação (já efetivada) de um

Parque Infantil em Rio dos Pqços; ,

Convênio com o Ministério das Minas e Einer

gía para aplícação de Cr$ 32. 823 .2,61 ('Pagamen-
, " . ão das praças Lau-to em maio) na rede de ilu�ll1.aç .

.

ro Müller e Dr. ,Oswaldo OlIveIra,

'E
'

ti de du"'entos milhões de cruzei-

ros do' MimPnrl·esStólrmI·Oo da Faz�nda à Prefeit�ra, : pelo
,

.

� �
.

d�' cia e Juros
prazo de oito anos com um ano e caren

,

1'

ar compra de veicu os e

de seis porcento ao ano, P . a. . financiamento
máquinas rodoviárias. O prlmeIrO

1 H [ R [ Z I O tra�a�us �ela
..

concedido pelo Ministério da Fazenda a qualquer
município brasileiro!

Em Canoínhas, na esfera de suas atribuições,
Therézío providenciou a recuperação das máquinas
e veículos; a reconstrução de estradas e pontes; a

limpeza do') logradoures públicos; a atualização
das dívidas da Prefeitura: a revisão e atualização
do projeto do abastecimnto d'água à cidade; a ado

ção de nova orientação na rede de escolas munici

pais, o aceleramento das obras de canalização do
Ri.O Monjolo; a racionalização do serviço interno da

Prefeitura.
- ,

POSITIVO, sem dúvida, o balanço de 103
dias da gestão do Prefeito Benedito Therézio de
Carvalho Netto, que em :3 meses realizou mais do

que O� seus antecessores em dez, longos anos!
Mas a grande realização de Therézio, a maior

obra de Therézio, foi reascender nos corações de to
dos os cançínhenses a

-

chama da esperança!

NUCLEO RESIDENCIAL BENEUITO

THERÉZIO DE CARVALHO JUNIOR

Como anunciamos, teve início sexta-feira úl

tima, dia 6, no recinto da Câmara Municipal, a íns
crição para a aquisição dás casas populares, cons
truídas no bairro do Frigorífico, em número de 102.

Prestigiou a solenidade, com sua honrosa

presença, o Vice Presidente Diretor da Companhia
Habitacional de Santa Catarina, Dr. Lbrahim Si-
mão.

'

O Sr. Prefeito Municipal, por solícítação da

quela ilustre autoridade, designou o funcionário

municipal Reinaldo Crestani, como responsável.das
futuras inscrições e respectivos 'Pagamentos.

Na oportunidade, foi acertado "o nome de
BENEDITO THER1tZJO DE CARVALHO JÚNIOR,
para o aludido núcleo, aceíto de pronto pelo Vice
Presidente Diretor da COHAB-SC, Dr. lbrahim.
Nesse sentido já foi encaminhado projeto de Lei à;
nossa Calenda Câmara de Vereadores, já, apreciado
e aprovado por aquela Casa.

Assim, 'é prestada mais uma justa e oportu
na homenagem póstuma ao inolvidável homem,

público, cidadão dos mais ilustres, sempre lembra

do com saudades por 'todos e que terá, agora, o seu

busto ali erigido.
A grande ama, sem dúvida, é mais uma'

grande conquista do operoso Prefeito Therézio

Netto, que tudo fez para a sua concretização. De

vemos esclarecer que a Municipalidade, conforme

convênio, ali investiu, nada menos de cincoenta mil

cruzeiros novos, em serviços de infra-estrutura, re
de de energia elétrica, abastecimento de água, etc.
Não sabemos a quantum ali investiu o Governo do

Estado, no entanto, o Governo Federal, na atual e

dinâmica política habitacional, para ali destinou

mais de duzentos mil cruzeiros novos.

O referido, núcleo, conforme palavras do

Dr. Ibrahím, é um dos melhores bem construídos

em todo o IEstado. Todas as casas possuem dois ou

três dormitórios, sala, cozinha e banheira. O prazo

para o pagamento da aquísição das casas é de 240>

,meses e os juros são de 5% Mano.

Os demais interessados, assim, na aquisição
das aludidas é-asas, deverão procurar o Sr. Reinal

do Crestani, na Prefeitura Municipal, para melho

res esclarecimentos.

RETIFICADO O PRINCIPAL E MAIS

DIFíCIL TRECHO DE

.
SElmA DQ LUCINDO

'Numa perfeita conjugação de esforços, reu

nindo- as Prefeituras de Canoinhas e Major Vieira,
auxiliadas pelas firmas Indústria de Madeiras Za

niolo S.A. e Estefano Wrublewski, foi atacado o

sério problema, que há anos vinha desafiando os

usuários daquele. trecho.
'

Sob o comando do sr. Boleslau Kwiencien, o

popular.Boleis, !Elncarregado de obras da Prefeitura

de Canoinhas, o serviço foi atacado, após os neces-

•

Im�reflsa,
12-11-76
N.e 1395
Ano XXX

sarros estudos, na madrugada de domingo, com 4

possantes tratores, pertencentes, respectivamente,
às Prefeituras de Canoínhas, Major Vieira, Indús
tria de Madeiras Zaniolo S.A. e Estefano Wru

blewski. Foi aceito o desafio e num verdadeiro e

autêntico pícherum, concluiram a difícil obra, em:

apenas 4 dias, trabalhando dia e noite, iniciando os

trabalhos pela madrugada e indo noite a dentro.
,

Terminada a .ímportante obra, o industrial

sr , Estefano Wrublewski, um dos grandes batalha

dores para a sua realização, satisfeito e eufórico,
ofereceu

.

uma churrascada alusiva, na tarde de
4. a feira, dela' participando eis Prefeitos'Benedito
Therézío de Carvalho Netto e' Sebastião Grein Cos

ta, Vereadores Guilherme Prust e Alexandre Za

bodeski, respectivamente, de Canoinhas e Major
Vieira, João Seleme, fudustriais,. srs. Adilson Za-

.

niolo, Luiz Fernando Freitas, José Fernando Sch

mídt, José Ventura, da firma Sguario, Jayr Lessak,
E:xator da Intendência de Bela Vista do Toldo, Bo
leslau Kwíencíen e demais trabalhadores.

_

da obra,
além do anfitrião.

O referido melhoramento irá beneficiar gran
de número de industriais madeireiros, e a respeito
a estrada ligando o distrito de Bela Vista do Toldo
com a SC-21, já está sendo denominada de a "Es

trada da Madeira".

Nossos cumprimentos aos Prefeitos Therézio
Netto e Sebastião Grein Costa e aos industriais que
colaboraram no grande empreendímento ,

DECORAÇAO NiATALINA

O Prefeito Therézio Netto, como nos anos

anteriores, está providenciando uma profusa e

feérica iluminação no centro da cidade, alusivas
aos festejos natalinos, Data Ma,gna dá. Õrístandade,

Nesse sentido; ele próprio, esteve em Curiti
ba afim de adquirir 'o material necessário. Disse
nos Therézio, que uma das coisas que mais lhe, im

pressionou na Alemanha, pela singular beleza, foi
a decora-ç-ão natalina, já em outubro, na cidade de

Colônia; berço da cristandade do grande pais.

A PREFElTURJA MlJNICIPAL ESTENDE,

A LINHA ELÉTRICA ATÉ PARADO

Afim de montar um moderno e possante brí

tador, recém-adquirido, pela soma aproximada de

NCr$ 12.000,00, a Prefeitura Munici'Pal, em convê
nio com a CELESC, está estendendo a linha elétrí
ca até a localidade de Parado, na Serraria Línz

_ meyer, possibilitando, em conseqüência, o forneci-
mento de luz aos moradores mais próximos da lo
calidade.

RAFAEL BOIN1G NA PRESID1l:NCIA DA

COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTE

Conforme portaria baixada pelo Prefeito

Municipal, ' Benedito Therézio de Carvalho Netto,
foi nomeado Presidente da Comissão Municipal de
Esporte o sr. Rafael Boíng, em substituição M Ve

reador sr. Guilherme Prust, que se afastou do-car

go para tratamento de saúde. Como se sabe, o sr.

Guilherme Prust quando da viagem a Blumenau

para aquisição do uniforme para nossa representa-
. ção nos próximos Jogos Abertos em Mafra, teve a

sua saúde abalada, encontrando-se em tratamento
num dos hospitais de Blumenau. Felizmente, seu
estado não é grave, dependendo, contudo, de tra

tamento especializado e absoluto repouso,' por um
período de dois meses. ,

,
'

,

Face ao acontecido, vem o sr. Prefeito, em

feliz e oportuna escolha, de nomear o sr. Rafael

Boíng, jovem, e dinâmico esportista, para substituir
o sr. Prust, na grande e patríótíca tarefá de bem
selecionar e conduzir a nossa representação no

grande conclave de Mafra, em outubro próximo.
A referida indicação foi bem recebida em todos os

meios.
'
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INAUGUR.I\.DA A RODOVIA DO ARROZ

Incontido júbilo popular

Confirme an-unciamos, a atual administra
ção Municipal, ao findar os seus dois anos de gover
no, com realizações de grande vulto, promoveu a sua
primeira inauguração, com grande festa popular,
atendendo soJicitação e apelos da região beneficia
tia.

Trata-se da inauguração festiva, sábado úl
timo, dia 6, da nova estrada que liga a nossa cidade
á localidade de Taunay, agora já denominada, Ro
dovia do Arroz, desde que construída dentro das
normas térmicas de uma rodovia. Sim,. o antigo ca

minho para Taunay.é agora uma autêntica e mo

derna rodovia. E o povo da região do Parado a

'Taunay, exig.u do jovem Prefeito Therézio Netto,
uma inauguração festiva, para o que, expontanea
mente, ofereceu-se em concorrer com a carne para
a grande churrascada. �

A Municipalidade, então, . aquiecendo aos

apelos � reclamos, nesse sentido, elaborou o compe
tente programa para os aludidos festejos, que cons

tou de Santa Missa, às 10,30, na Capela de Taunay, .

. oficiada pelo Rymo. !Padre canoinhense Frei Ber

nardo, recentemente aqui ordenado; às 11,30 deu
se a inauguração oficial, desatando a fita a Sra.
Dna. Gertrudes'Carvalho, eonheeída por todos por
Dna. Biluca, viúva do saudoso homem púbãíco, Be
nedito Therézío de Carvalho Júnior, o popular Seu
Dito é mãe do atual Prefeito Thetézio de Carvalho
Netto, ante grandes aplausos dopovo ali presente.

Em seguida, povo e autoridades se dirigiram
para a localidade de Parado, uma das mais próspe
ras colônias do munícípíç, no Salão Goestmeyer,
onde foi oferecida uma grande churrascada de car

neiro, gado, leitão, càbrito e galinhas, às autorida
des, convidados e o povo da região, totalizando mais
de mil pessoas. Na ocasião, falou pelo povo benefi
ciado pela rodovia, agradecendo aquele grande me

lhoramento, -o sr. Alcides Schumacher, nascido na

região e Jovem serventuário da justiça aqui residen
te. Após, falou o Prefeito .Benedítõ Therézio de
Carvalho NeÜo, dizendo do custo do grande empre-

.

endímento e prometendo sempre mais trabalhar

pelo bem coletivo. Encerrando, falou o Deputado
AWldo Carvalho, dizendo da sua grande satisfação
e regosíjo em ver governo e povo, confraternizando
se, após a conclusão de uma grande obra que vem

beneficiar toda uma coletividade, tão enganada e

tão esquecida pelas administrações anteriores. Di
zendo; que estamos vivendo uma nova era, prome
teu tudo fazer, conjuntamente. com o seu irmão
Prefeito, afim de levarem, também com o auxílio
do Exmo. Senhor Governador. do Estado, os servi
ços de luz e força, para aquela região, se possível,
ainda no corrente ano. Após, comentou a crise er

vateíra e, em nome do Prefeito, declarou o ano de
1968, do Alio da .Agricultura, aludindo que o seu

grande esforço como Deputado Federal e o da Mu-

,nicipalidade, seriam todo naquele setor, encerran
do seu aplauríído discurso, solicitando a união de
todo o povo de nossa terra para esta patriótica
campanha.

_
O Ano da Agricultura, conforme declarou o

ilustre, parlamentar Visa, exclusivamente, maior e

melhor produção, levando mais conforto e riqueza
ào nosso homem do interior. Finda sua aplaudida
oração, o Deputado Arolde Carvalho foi cercado por
vários amigos e lavradores para cumprimentá-lo.

Em seguida, teve inicio animada dominguei
ra, sob os acordes da aplaudida Banda de Música
Wíegando Olsen, de Marcílio Dias, que animou todo
o programa, desde Taunay. Ainda à noite, agora
sob os auspícios do senhor Henrique Goestmeyer,
houve grande e concorrido baile, só terminando no

dia claro de domingo. .

.'

A festa de sábado, é opinião geral, ficará na

história de Canoínhas e a grande obra de Therézio,
a rodovia inaugurada, por si só, consagra toda uma

admínístração .

MEDIDAS NECESSÁRIAS

O problema, no seu atual estágio, não pode
ser tratado apenas com programas de "estímulo"
ou com inocentes' planos de admínístração que na

da de concreto revelam, ante a necessidade premen
te de ,uma administração planificada, compatível
com o desenvolvimento 'da cidade. O Prefeito Be
nedito 'I'herézío-Netto traçou um plano administra
tivo e quer, atendendo o -evoluír do Município, le
var avante como elemento predominante da sua

administração. Aplicado o Plano impondo condições
imprescindiveis de desenvolvimento aos setores até
então estagnados, brevemente veremos registrar os

- primeiros efeitos) como permite a conüguração de

como estaremos dentro dOE" próximos 5 anos.

. O início do Plano Administrativo do Prefeito
Benedito :I'herézio Netto, para quem queira veri

ficar, estão aqui os resultados positivos de 6 meses

de Administração:
a) construção de uma caixa d'água elevada no Ce

.

-' mitério Municipal, com capacidade para 1.5.00
litros ..

b) Instalação da ACARESC nas dependências da

Cooperativa:
c) Oficina nova e adequada para a Prefeitura Mu

nicipal.
d) 4 Escolas Munícípaís em 6 meses (convênio com

oMEC)
e) Aquísíção de: camionete .Rural - :3 caminhões

tombeíra, 1 (uma) Metoniveladora Huber-War
co, novíssima e equipada; britador e maquinário
completo para a fabricação de tubos.·

f) Em 6 meses, deixou' em condições de trabalho 3
motoniveladoras das marcas: Allís Challmers,
Adms e 'Caterpillar .

Está abrindo concorrência para a aquisição de
uma pá-carregadeira .

g) Construção do 'Estádio Municipal (Convênio
com o MEC)

h) Estudos já prontos para a colocação de meios
fios em todo o perímetro urbano da cidade.

1) Calçamento das príncípaís ruas da cidade e tér
mino de outras deixadas pelo seu antecessor.

j ) Arrecadação do lixo da cidade com caminhão
próprio.

-

k) Até dezembro do corrente ano, iluminará a, luz
de mercúrio nas praças Lauro Müller e dr. Os- ,

valdo de Olíveíra ..

Além destas iniciativas, outras estão em es

tudos e serão submetidas a aprovação da Câmara
de Vereadores. Com todas as máquinas em funcío
namento, o Prefeito Benedito Therézio Netto esta
rá capacitado para em: 4 dias. dar assistência rodo
viária a todas as estradas municipais.

Estas são as medidas necessárias tomadas pe
lo Prefeito que quer recuperar Canoínhas, dando
assim ao seu povo, melhores condições de desen
volvimenta.

INAUGURADO OS SERVIÇOS DE LUZ
EM TAITNAY

Alegria e festa do povo.

Se�nda-feira última, dia santificado 'de
Nossa Senhora da Conceição, foram inaugurados os

serviços de luz e força na localidade de Taunay.
O melhoramento chegou àquela localidade

quinta-feira, dia 27, dentro do programa traçado
pelo Prefeito Benedito Th. de Carvalho Netto, o

executor da importante obra, o pioneiro em eletrí-
. ficação rural em nl)ssa região.

.

A decisão de instalar-se luz em nosso inte
rior, primeiramente em Bela Vista, Taunay e Pau
la Pereira, surgiu no' ano agrícola, em fevereiro de
1968, após a grande reuníão de técnicos, agrônomos
e outras pessoas ligadas ao meio rural, em nossa

cidade.

Presente ali, o advogado dr. Aldo Belarmin
do, da Comissão Estadual de Energia Elétrica, re
presentando c dr. Haroldo Pederneiras, Presidente
do órgão, foram criadas, ante grande júbilo, as

Cooperativas de Eletrificação Rural em Tàunay e

Bela Vista do Toldo.

Encaminhada toda a documentação para
aquele órgãc em Florianópolis, a conhecida buro
cracia sepultou as últimas esperanças do empre-,
endímento .

Então, o Prefeito Therézio Netto, decidiu ele
mesmo, com recursos da Municipalidade e verbas,
do Governo da União, atacar a obra, o que fez de
imediato, com apenas a cooperação técnica 'das
Centrais Elétricas de Santa Catarina, Escritório
desta cídade.. Assim, em Bela Vista dó Toldo, os

serviços foram inaugurados em outubro e agora eI}1
Taunay.

O povo da localidade de Taunay, satisfeito e

agradecido preparou grande recepção as autoridades
E- convidados ali presente, oferecendo a todos uma

grande e suculenta churrascada, acrescida de gos
tosos assados de galinha, etc, ..

Na ocasião, dizendo �o acontecimento, falou
o Vereador da região, sr. ATfredo Steilein, Prefeito
eleito sr. Alcides Schumacher e Prefeito Benedito
'1'11. de Carvalho Netto, que, em belíssima e aplau
<lida oração, transcorreu' e disse de todos os làncés
da concretização daquela grande obra.

I
A festa foi toda do povo de Taunay, nada

custando aos cofres da Municipalidade, satisfeito e

agradecido pelo grande melhoramento, fator de no

vo impulso e progresso da região.
.

Ali estiveram, para .prestigiar, o grande even

to, além do Prefeito Benedito Therézio de Carvalho

Netto" os 81'S Alcides Schumacher e Nivaldo Roe

der, respectivamente, Prefeito e Vice-refeito eleitos
no último pleito, Vereadores Michel Seleme, Alfre
do Steilein, João Seleme, .Jayr Lessak, Alfredo
Franco e dr. Paulo Rocha Faria, dr. Arley Avay
dos Santos, Delegado EspeciaL de Polícia, índus-

'. triais, Miguel Procopiak Filho e Augusto Haag, Ho
nório Schafer e um grupo de funcionários da -

CELESC, Zeno Benedito Ribeiro da Silva, Serven..;
tuário da Justíça, Moacyr de Paula e Silva, contabi
lista, engenheiro dr. João' Alberto Nicolazzi e advo

gado dr. Mbacyr Budant, Intendente Pedro 'Iyszka
com uma delegação de Bela Vista do Toldo, Waldí
miro Meister e Osny Vieira, comerciante, Anisio

Rodrígues Netto e Alvín �och, Vendelin Metzger e

funcionáríos da Prefeitura encarregados da cons

trução da Iinha ,

Vê, assim, o dinâmico Prefeito Theréz.io Net
to, já ao final do seu fecundo mandato, a inaugura
ção de outra importante obra, 'de eletrificação ru

ral, levando para o. nosso interior, mais conforto e

progresso.

CANOINHAS EM TEMPO PRíESENTE

Novas artérias, para a circulação das rique
zas geradas no Bairro Inc1ustrial, são abertas pela
Prefeitura com a colabozação de Rigesa, Celulose, .

Papel e Embalagens Ltda. .

Ninguém, que nos últimos cinco anos tenha
tido a oport.unidade de acompanhar as transforma
ções sofridas pela região, pode negar que o progres
so de �noinhas é fato do presente.

A deterioração do 'mercado da erva mate e'
os acontecimentos políticos que causaram profun
das modificações em nossa estrutura social produ
ziram,' inicialmente, um clima. de desorientação se

guido de expectativa que obrigaram os Empresários
a formularem completamente seus empreendímen
tos e induzirem a muitos de nós a um erro de [ul
gamento.: quando consideramos o período necessá
rio à reorganização das atividades produtoras co

mo de estagnação. causada pela decadência de nos

so meio econômico.

Vencido o aturdimento inicial, diversas pro
vidências governamentais. entre elas, a mudança
na sistemática, da arrecadação de tributos, a cons

trução das novas linhas de transmissão e distribui:'
ção de energia elétrica, deram ao Munícfpío as

condições necessárias à sua imersão na corrente do

progresso, Condições imediatamente'aproveitadas
pela dinâmica administração atual que, com seu

trabalho, inspirou a todos e principalmente aos In
dustriais, a confiança necessária para. a expansão
de seus programas, representada pelas novas unida
des que S� concentram no Bairro Industrial onde

já floresce o núcleo de residências das casas popu-
lares.

.

Confiança também demonstrada agora com

a' colaboração de íirmas corno a ·Rigesa, Celulose,
Papel e Embalagem: Ltda. que, cedendo um de
seus equipamentos pesados, contríbuí para' a exe

cução do traçado definitivo das avenidas que per
mitirão integrar a indústria e o comércíona vida
da comunidade, fazendo com que o progresso de
Canoinhas deixe de ser questão subjetiva de fé no

futuro e de torne palpável realidade do preserite.

·PAUI..O KONDER BORNHAUSEN ACOLHE

SOLICITAÇAO DO PREFEITO
THEREZIO NETTO

O dr. Paulo Konder Bornhausen.. Diretor
de Crédito Geral do Banco do Brasil, 'Zôna Sul,
sempre sensível aos nossos reclamos e solicitações;
vem agora de atender pedido do Prefeito Benedito
Therézio de Carvalho Netto, no sentido de abreviar a

construção da sede próprla do Banco do. Brasil em
nossa cidade. Como é do público, a agêncía local
já adquiriu imóvel para a construção de sua sede
própria, na esquina das ruas Vidal Ramos' e Felipe
Schmidt, como também o : Instituto Nacional de
Previdência .Sodál, INPS, cujo início de sua cons
trução está previsto para o corrente ano. O Banco
do Brasil, por seu Departamento especializado, já
em fins do ano passado, providenciou a sondagem
do aludido imóvel. Objetivando abreviar a preten
dida construção; o Prefeito Therézio Netto enviou

longo e substancíat ofício ao Dr. Paulo Konder
Bornhausen, cidadão Canoínhense, solicitando a
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medida, ofíc�.que ,transcrevemos sábado passado
neste semanano , Ja agora, dada a rapidez do -aten

dime�to, tr�n�crevemos c�m euforia e satisfação,
atencIosa mISSIva daquela Ilustre e alta autoridade
dando conta da aludida solicitação:

'

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1969.
Meu caro TIlE�rézio

.

Recebi seu ofício de 23 do corrente solicitan
do meus présti�os para. construção de prédio do
Banco nessa prospera cidade. Desnecessário será
dizer que todas as reivindicações provenientes des
sa terra terão sempre nossa calorosa acolhida.

Apressei-me, portanto, em solicitar do meu

colega de Diretoria. Dr. Oswaldo Roberto Colin Di
retor Administrativo" sua atenção para que, de�tro
do menor prazo posSlvel venha o Banco a adotar
aquela medida, indo, assim, ao encontro das justas
aspirações do povo de Canoinhas.
, Naturalmente estarei acompanhando de per
to o andam�n.to dos tr�balh02' envidando esforços
para uma rápida solução e, tão logo tenhamos da
dos novos sobre o assunto, avisarei ao prezado ami

go.
Cordialmente
Paulo Konder Bornhausen

Como vemos, pelos termos acima, está pres
tes o início da grande obra, que virá embelezar ain
da mais a nossa urbs, além do melhor atendimento
dos milhares de clientes do Banco do Brasil. É as

sim, Canoin�as andando para frente e para o �to,
na construção da grande cidade de amanhã, com
o esforço índormído de. governantes e governados.

CAMPANHA E CONC'ORlU:NCIA IPúBLICA

Não estamos somente em fase final da cam

panha eleitoral, estamos, também em fase de con

corrência para. a edificação de várias obras públi-
caso ,

Com efeito, tivemos a concorrência, pela
Prefeitura para a construção de urn Grupo Escolar

Municipal, no bairro das casas populares, Núcleo
Residencial, Benedito Th. de Carvalho Jr., ganha
pelo engenheiro dr. Friedrich Scultetus, do vizinho
município de Porto União. Os recursos provém do
Governo Federal, através do Ministério de Educa

ção e Cultura, MEC conseguidos pelo Dep. Aroldo

Carvalho, cujo numerário, na soma de NCr$ ....
30:000,00, já se encontram depositados na agência
local do Banco do Brasil.

Tivemos, também, a concorrência para a

construção do primeiro grande reservatório de

água, início oficial dos serviços de água eID: nossa
cidade. uma constante preocupação do Prefeito·

Theré:z;io Netto. A, concorrência foi realizada pelo
Serviço Especial de Saúde Pública, órgão vinculado
ao Ministério do Interior e ganha pelo nosso con

terrâneo, engenheiro da Municipalidade,' dr. Luiz

Fernando Fuck, responsável pela firma construto
.ra CONCAL. Dr. Fuck já esteve em Florianópolis,
afim de assinar o respectivo contrato e a obra de-

verá ser, iniciada este mês.
.

Outra concorrência foi pata a construção
da nova estrada Canoínhas-Mafra, SC-21, antiga
e justa reivindic�ção de todos, ganha pela firma

ENTUC, do Rio de Janeiro, para o primeiro trecho

de Mafra a São João dos Cavalheiros, num percur
so de 30 quilômetros.

Igualmente outra concorrência foi. aberta

pelas Centrais Elétricas de Santa Catarma CE-.
LESC visando a eletrífícaçâe' de São Pascoal e Fe

lipe S�hmidt, cuja linha partirá d� Irineópolis �o�
verbas do Governo Federal também conseg�Idas
pelo Dep. Aroldo Carvalho e ganha por uma fírma

especializada de Chapecó, serviços a serem ataca

dos de imediato.

MAIS ESCOLAS MUNICIPAIS

. Expandindo a rede de escolas do munícípío,
.

o Prefeito Benedito Therézio de Carvalho Ne.tto,
autorizou a construção de mais três,. r�spectIva
mente, nas localidades de Campo do' RibeIrO, Cam-

po dos Pontes e Campo dos Bueno.
.

A região beneficiada, fica além de Taqu!l�i
zal, setenta km. da sede, na divisa do municipio

de Santa Cecília.
I t..

m compe a-
Os referidos moradores VIVIa

mente marginalizados, onde uma pequena �s���"
com 70 alunos funciona em estado precarlSsI ,

numa pequena' e tosca c�pela. Aquele povo ntunc,a.
.

.,. caminhão ou au orno-
VIU uma viatura; m�quma,. de tropas.
vel; além .de TàquarIzal, o eamínho era

'.

V· "0 FreI
O Prefeito Therézio Netto, .: o v�1:fI empre-

Renrique e o Inspetor Escolard, .S-:.
Lo
ra lá'aborda

enderam uma verdadeira expe Iça,-:ya
rem, conhecendo "in locum" a regiao ,

, .

as e ali
.

O Prefeito, então deslocou maqum

abriu e melhorou as estradas e caminhos, enquan
to que o Vigário, junto aos moradores, providenciou
a construção de uma Capela, maior e em condições
de abrigar maior número de fiéis e o Inspetor pro
videnciava a relação de todos, em idade escolar.

Após, decidiu o Prefeito Therézio Netto, pela ime

diata construção de 3 escolas, para funcionamen
to dentro de 2 meses.

Vai, assim, o nosso edil, cumprindo a sua

meta, administrando e levando melhoramentos em

todos os rincões do nosso município.

PREFEITO HOMENAGEADO

EM BELA VISTA DO ,TOLDO

Sábado último; pela tarde, o Prefeito Bene-
. dito Therézio de Carvalho Netto, foi homenageado
em Bela Vista do Toldo com uma grande churras

cada de cabrito e gado. A homenagem deveu-se ao

reconhecimento da populaãço local pelo encasca

lhamento da sede do distrito à SC-21.

Assim, com qualquer tempo, o tráfego tor
nou-se normal entre a sede do próspero distrito
até a estrada estadual. O aludido melhoramento

será levado a todos os distritos, começando por
Felipe Schmidt que, igualmente, será ligado a

8C-21 e após a estrada de Paula Pereira.

_ REDUÇAO n� IMPOSTOS

O Sr. Prefeito Municipal, Benedito Therézio
de Carvalho Netto, sempre sensível aos reclamos

populares, vai remeter Projeto de Lei ao nosso Le

gislativo, propondo da redução da alíquota do' ím

. posto territorial, para 50l% •

Certíssima e oportuna, além de humana, a

oportuna medida do nosso edil.

Com a nova sistemática tributária, à luz do .

Novo Código Tributário Nacional, o Prefeito, como
de sua obrigação, nomeou uma Comissão de alto ní
vel para a difícil tarefa do cadastramento.

O trabalho. demorado e difícil, foi efetuado
com todo o critério, conforme recomendação ex

pressa do Sr. Prefeito Municipal.
Findo o mesmo, contudo, verificou-se a taxa

ção excessiva para certos tributos, mórmente nos

lotes de maior área sito nos bairros.

Daí, a decisão do sr. Prefeito, na remessa de
um Proejto de Lei, visando a redução do imposto
territorial em tOd03 os imóveis, fora do centro, nos
bairros em 50% .

Outra medida, de alto e patriótico alcance,
do jovem e dinâmico Prefeito Therézio Netto, é a

isenção, pura e simples, do imposto territorial e

.predíal para todos os proprietários de um único imó

vel, lote até vinte por quarenta e que percebam, ape
nas. até um salário mínimo, cuja isenção será con

cedida, mediante puro e simples requerimento,
acompanhado do respectivo comprovante, certidão
do Cartório Irnobilíário da Comarca.

Os referidos projetos, serão encaminhados de

imediato, à nossa Colenda Câmara, para a sua devi
da apreciação e votação.

Como vemos, o nosso edil, ao par da notável
e inédita administração que está imprimindo' nos

destinos" do nosso município, atende e olha, com

carinho e dedicação, para os problemas dos' mais
necessitados.

.

o PREFEITO TRABALHA MESMO

O jovem Prefeito Therézio Netto não brinca
. em serviço e trabalha mesmo. Inicia as suas ati

vidades, já bem cedo, a partir das 7 horas, visitan
do as oficinas dos veículos, no bairro do Tricolin.

Após, vai tomar café e atende seus interesses par
ticulares, em sua farmácia, até às 9, quando segue
para o seu gabinete, na municipalidade.'

�

,

O poder público, agora, após dez anos, se faz

presente em todo o município, no interior e na ci

dade. Aqui, com o calçamento atacado em duas

frentes, na Praça Dr. Osvaldo de Oliveira e Rua

'Caetano Costa, e já no próximo mês, urna terceira,
na Praça: Lauro Müller, com o calçamento a blo

quet.
Adotando uma cor padrão para todos os

edifícios públicos; o suave e sóbrio branco' e mar

ron, mandou pintar toda a Prefeitura e sede da Câ
mara de Vereadores, afora outros melhoramentos

ali introduzidos.
Com a recente aquisição de uma possante

bomba de sucção na cidade de Blumenau e já ins
talada e� grande bacia de pedregulho no Rio Ne

gro; pretende pedregulhar, em curto espaço de

ternpo, todas as entradas e saídas da cidade, levan
do este melhoramento também para os bairros.

O interior todo, foi e continua assistido,

nos seus principais problemas, estradas e escolas.

O distrito de Bela Vista do Todo, o maior do
município e .passagem obrigatória de intenso trá

'rego de madeira, possue em sua sede, em caráter

quase que permanente, urna motoniveladora e ain
da ali está sendo construída Uma moderna. sede,
toda de alvenaria.

E além disso, o nosso Prefeito viaja, viaja
muito, sempre atento na solução dos problemas
administrativos, procurando carrear o máximo 'pa
ra o nosso município é região.

Já no próximo mês, após a competente con

corrência publica, como de lei, irá adquirir 'grande
área, destinada a futura cidade industrial de Ca

noinhas, empreendimento de vulto para O incenti
vo de nossa maior, industrialização e que repercute
intensa e favoravelmente em todas as camadas.

E assim, nessas alturas de frofícua adminis

tração, podemos afirmar que a sua gestão fíçará
na história, tal qual a obra de seu saudoso paí, sr.
Benedito Therézio de Carvalho Júnior, o popular
"Seu Dito" .

CIDADE INDUSTRIAL
>

Levanta-se, célere,
.

a nova cidade industrial,
no bairro do Frígorífíco.

A convite do industrial, sr. Isaac Zugman,
estivemos no local, juntamente com o sr. Prefeito

Municipal e o economista sr. Luiz Fernando Frei
tas.

A área construída da firma Zugman alcan

çará, aproximadamente, 10.000 m2.
Também a firma Indústria de Madeiras, Za

niolo S.A., está estudando a possibilidade de ínsta
lar-se no local, o que comprova, de sobejo, o alcan
ce da alta e patriótica decisão do sr. Prefeito Muni

cipal, na criação da 'cidade industrial.

INAUGURADO OS SERVIÇOS DE LUZ E

FORÇA NA v ILA DE 8F.LA VIS'l'A
.

DO 'l'OLDO

Com uma grande festa popular, custeada in
teiramente pelo povo do distrito de Bela Vista,. ti
vemos sábado, como foi amplamente anunciado, a
inauguração oficial dos serviços de luz e força na

sede do aludido distrito.

O ato contou com as honrosas presenças do
Prefeito Municipal, Benedito Therézio de Carvalho

Netto, Cél. Flavio Faloo9, Diretor do Campo de

Instrução Marechal Hermes, Deputado Federal
Arolde Carvalho, que veio especialmente de Brasí

lia, para esse fim, MM. Juiz de Direito da Comarca,
dr. Tvchó Brane Fernandes Neto, Tte. Francisco

Domingues representante do Delegado Especial de
Polícia, médicos drs , Osvaldo Segundo de Oliveira

e Antonio Merhy Seleme, Vereadores, srs. Adhemar
Schumacher, Alfredo Ivo Paul, Michel Seleme, Gui
Iherme Prust, Pedro dós Santos Corrêa e Alfredo

Steilein, Prefeitos vizinhos, de Papanduva, Major
Vieira e Iríneópotís, outras autoridades e grande
número de populares, do interior e da cidade. To

maram assento a mesa,.para a grande churrascada
de gado, ovelha. cabrito e gostosas galinhas, mais

de setecentas pessoas afora o pessoal que foi servido
fora do salão. perto aos assadores.

Desatou a fita simbólica, a senhora Florenti
na Pereira, esposa do saudoso Vereador, Cylo Perei

ra, um dos 'grandes batalhadores do distrito e ligou
a chave.idando por inaugurada a luz, a Sra. Maria
Tyska, esposa do não menos saudoso, sr. Adão Tys
ka, também um dos propulsores do progresso do

grande distrito.
,

Durante o Jantar, falou o Prefeito Benedito
Therézio de Carvalho Netto, dizendo da grande
significação do acontecímento, .do custo da obra,
toda construída pela Municipalidade, com auxílio
técnico das Centrais Elétricas de Santa Catarina,
GELESC, aduzindo ainda dos recursos que recebera
do Governo da União e da irrestrita colaboração do

povo, na execução dos trabalhos. \ .

Agradecendo, pela população local, falou o

sr � Leopoldo Pereira, Escrivão de Paz do distrito,
dizendo da satisfação de todos, pelo acontecimento
e externando os seus agradecimentos ao Deputado
AroIdo Carvalho que, com a sua grande e patrióti
ca ação parlamentar, vem conseguindo reçursos, os
mais diversos, para beneficiar o nosso interior.

Após, num longo discurso, que prendeu a

atenção de todos 05 presentes, talou o ..Deputado
Aroldo Carvalho, com o brilho que lhe. é peculiar,
fazendo, na oportunidade, um completo relato da

situação nacional, conclamando a união dos civis
'{; militares, na grande.tarefa de dirigir a nação bra
sileira, levando-a ao seus gloriosos destinos;
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CORREIO DO NORTE

" CONC�.NÇAO POPULAR CONSAGRA
OBRA DO iPREFmTO"

'

•

, "

'l ..

,
, Dia 18 último, quinta-feira, foi entregue pe

lo: Prefeito' Municipal, Benedito Therézio de Car
valho Netto,' uma grande obra, há tanto sempre
aguardada pelo povo da localidade da Colônia Ou
ro Verde, no distritode Bela Vista do Toldo .,,'

,

Trata-se do aterro, .: no Rio Paciência com'
,

,

uma nova ponte, possibilitando o tráfego, ali, com
qualquer tempo.

Sabendo que somente com o povo, pode-se
bem administrar, o jovem e dinâmico Prefeito The
rézío.Netto, vem fazendo aquilo que todos desejam
e almejam e, assim,' o povo está apoiando em massa
a ação e obra da atual.:administração, que se faz
presente, todos os dias" na cidade e no interior.

US8;ram da palavra, na grande, concentração, de
mais de cem pessoas, o Vereador Pedro dos, Santos
Corrêa, Prefeito Therézío Netto e Deputado Aroldo
Carvalho.

'

,',
"

Todo� enalteceram o grande feito, reclamado
pela população local por mais de duas décadas. '

De parabéns, portanto, toda à população
daquela rica região.

EStiveram presentes ao ato, o sr. Presidente
da ARENA, João Sel�me, :"Presidente da" Câmara'
lV.hmicipal,�r. Tufi Nader, Intendente Distrital de
Bela Vista do' Toldo, Pedro TYszka Fiscal Exator,
sr. Jayr Lessak, Vereadores de Major Vieira, srs.

Miguel Maron, Cláudio -Gadottí, além do sr. Anto
nio Maron Becíl, Miguel Borek e outros. De nossa

cidade, anotamosa.presença do Gerente da Coope
rativa Agro-Pecuária, Gerente do Banco do Brasil
e físcal Ruy Seleme. Na oporturiidade foi oferecida
a todos os presentes uma grande churrascada de
cabrito, ovelha e leítão, ofertados pelos srs. Olim
pio Batista, Luiz Neves, João Neves, ,JOiãú Jungles,
Darcy Jungles e Pedro Tyszka.

. "

'j ','

. �. ,

�O DE EDUCAÇAO FíSICA
Estádio Municipal
O Prefeito Benedito Therézio .de Carvalho

Netto pretendia, ftipda na sua gestãó, 'ii}aUlgurar o

gramado do novo 'Estádio Municipal, anexo ao

Centro de Educação F.ísica, que está sendo cons

t� ído no alto da Rpa Felipe ,Schmidt.
,

- O gramado, contudo, ainda novo, não apre-
senta as necessárias condições,' necessitando de
mais tempo para a sua completa formação.
, A aludida construção, é mister que sé diga';
não teve o andamento desejado pelo' sr , Prefeito,
prolongando-se além do previsto. "

Com a primeira verba recebida, conseguida
todas' através do trabalho indormido do Dep. Arol
do Carvalho, construiu-se todo o muro e respecti
vo alambrado e o portão principal, demolido após,
por não condizer com a imponência da obra. O sr.

Prefeito,' então, seguindo orientação do engenhei
ro da MUnicipalidade, Dr. Luiz Fernando Fuck,
contratou o, projeto com profissionais técnicos' no
.ussunto, engenheiros canoínhenses, Drs , Norton
Procopiak e Renato Müller, projeto que está sendo
executado, com o aproveitamento, quase integral,
de tijolos e ferro do portão então demolido, cuja
obra agora, então, poderá' ser chamada, na verda
de, de Portões Manumentaís, condizendo perfeita
mente com a monumental construção, '

, ,

O Estádio será", então, entregue, pela atual
administração, todo cercado com muros, com alam
brado e gramado, com as respectivas traves, pronto
para o primeiro jogo, a curto prazo.

Ao novo edil, sr. Alcides BChumacher, com
petirá a continuação da obra, com a construção da
arquibancada, pista de atletismo, etc., para o que
contará sempre" nãó tenhamos dúvida, com a in
dispensável ajuda do Deputado Aróldo Carvalho.

, '., . "

REPERCUTE LÃ FORA A
ADMJNilSTR!\ÇAO DO PREFEITO
THERÉZIO N'ETrO

A notável admínístração do jovem � dinâ
mico Prefeito Benedito Therézio de Carvalho Netto

" '.' ,

esta repercutindo além de nossas fronteiras e a

respeito, ,0 nosso edil recebeu correspondênciá do
Deputado Federal Genésio de Miranda Lins, que
transcrevemos a seguir:

'
"

, .

, Itajaí" 5'de fevereíro de 196,8.
..

llmo."Sr., '

. '

Benedito Therézio de Carvalho
�'.'J). Prefeito Municipal"
Canoínhas _; S.C. '

Prezado Senhor Prefeito, ,

Se temos em ,Santa 'Catarina a Capital do
Tecido e .a.Capital do Trigo, Canoinhas projeta-se
como a Capítaã do Mate �

Foi sobre essa terra que me chegaram dados

preciosos de sua fecunda administração, através
da edição especial dos, Diários Associados de Santa
Catarina de 311 do mês p. passado.

, 'Estradas" e calçamentos tiveram de V. Sa.
a prioridade no desenvolvimento de' seu programa
de .governo-e isto já é o 'Suficiente 'para assinalar
11m bom governo. A replica geral que hoje ouvi
mos, é pelas estradas: haja visto a BR-lOl e a 282
em nosso Estado e, V. Sa., satisfez em seu Munící
pio, .o anseio de seu povo, dando-lhes boas estradas.
Vale, também, ressaltar aqui a atuação de meu co

lega de 'bancada, dep. Aroldo Carvalho. Ambos,
coesos, trabalhando em pról dessa terra, torna-la
ão apta para realizar seu, intento e, merecidamen
te, receber o título de "Capital do Norte' Catarinen
se", que, paralelamente ao de C'apital do Mate, co
Iocarão Canoinhas no apogeu sobre as demais ci
dades catarinenses.

Congratulo-me com o progresso dado a Ca
noinhas nesses ? anos de seu governo não só no

que tange às estradas, como também nos outros
vários setores abordados' naquela edição.

Faço votos que sua sadia administração se

prolongue por todo seu mandato para o engrande
cimento dessa terra e júbilo de seu povo.

, Cordialmente
Genésio Minmda Uns

INAJIGURAÇAO DE ESCOLAS

Como foi anunciado, foram inauguradas sá
bado, último mais duas unidades escolares construí
das pela Municipalidade respectivamente, nas lo
calidades de Ilha e Richardt, no distrito de Pinhei
ros.

O Deputado Aroldo Carvalho' veio especíal
mente de Brasília para as solenidades, desde' que
a Escola de Ilha, pelos inúmeros serviços prestados
pelo ilustre parlamentar no setor educacional, te
ve o seu nome, numa justa e oportuna homenagem.

Além do sr. Prefeito, Benedito Therézío de
Carvalho Netto, ali também compareceram o Ve
reador, Pedro dos Santos Corrêa, Intendente Her-:
hert Grosskopt, Inspetor Escolar Fidelis Lovatel,
construtor José Fadas e populares das regiões be

neficiadas, destacando-se em Ilha o sr. João Sa
batke e em Ríchardt o sr. Ernesto Paul , Após' o
hasteamento. do Pavilhão Nacional, houve apresen
tação de vários números escolares, falando sobre o

acontecimento o sr. Prefeito Municipal, Inspetor
Fidelis Lovatel, Vereador Pedros .dos Santos Cor
rêa e Deputado Arolde Carvalho. Os dois prédios,
amplos e confortáveis, obedecem a moderno estilo,
com residência e demais pertences, para o professor,
além da cozinha para a merenda escolar,

Com as aludidas inaugurações, somam a 16
as novas unidades escolares construídas pela atual

administração, numa clarividente demonstração do
carinho do nosso Prefeito para' com o ensino. Ao
meio dia, suculenta churrascada foi oferecida a to
dos os presentes na localidade Richardt, no pateo
da nova escola.

'

,

1968 � ANO AGRíCOLA

A grande. reunião dos técnicos

'Conforme' anunciamos amplamente, realí
zou-se sábado último, na sede da Associação Indus
trial e Comercial de Canoinhas, gentilmente cedi

da, a grande reunião de técnicos, afim de debater e

estudar, em profundidade, O' problema 'agro-pecuá-
rio de, nossa região.

'

Já sexta-feira, à noite, houve' uma reuníão

preliminar, a, respeito. ' O agrônomo Dr. Ronaldo
W:eibster, da AC:A:RESC local, apresentou um sus

cinto trabalho, impressionando a todos, de nossa
vida .� problemas do interior, trabalho este .debatí
do e equacionado pelos presentes _ Partícíparam da

reunião, o Delegado do Ministério da Agrícultura,
dr. Francisco Hauchbauer, que também represen
tou o Secretário da Agricultura, dr. Luiz Gabriel,
dr. Clodoríco Moreira, da INDA, drs. Glauco'Olín
ger, Rolf e Ronaldo da Acaresc, dr. Aido Belarmi
no d� sHva, da , Comissão,Estadual de lElnergia EJé
tríca, dr. Roberto Lapa Pires, Alberto dos Santos,
Afonso Maxímílíano Riibeiro, Dimas Waltrick e

�quevedo Mala, dá CAFASC, drs. José Oscar Kurtz,
Vasile Popa e .Carlos ieta Filho, da Estação Experí
mental de Tdgd de Caçador, dr. Geraldo San Cle
mente, do setor reflorestamento, dr , SaUlo Carva
lho, ría Cooperativa Agro-Peeuáría "de C'anoinhas,
srs , Fernando' Rocha, Aldyr Garbeloto e Adyr Pa

sinato, gerentes, respectivamente dos Bancos do
Brasil, Inco e Nacional, Aldo Kasseníelder, repre
sentante do INPS, Heínz Horongoso, da Físcalíza
çãó E'stadual e Oldemar Mussi, Presidente da As

sociação Comercíal e Industrial de Canoinhas. Os
trabalhos foram abertos pelo sr. prefeito Munící-
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paI, Benedito Therézio de Carvalho Netto, às 10
horas da manhã de, sábado, findando às 18 horas.
Ao meio dia, na aprazível chácara do advogado
Dr � Saulo Carvalho, ao Municipalidade recepcionou
todos os presentes com uma suculenta churascada.
Assuntos de real importância para toda a nossa re

gíão foram debatidos e equacionados, esperando
dos .referídos estudos, grandes melhoramentos e

conquistas, para o nosso homem do campo.' Finda.
a: reunião, todos os. visitantes, a convite, foram co
nhecer as instalações e reflorestamento da firma
Rligesa,' no vizinho munícípío de Três Barras;

,

,

IMAGEM NOVA

O sr. Rafael Di Lassío, digno e operoso Ins
petor do Banco do Brasil, em serviço em nossa ci
dade e ex-gerente do BB local, bastante relaciona
do em nosso meio, declarou-nos estar vivamente

surpreendido com a nova imagem de nossa cidade �

Ausente apenas um ano, encontrou agora
tudo novo � diferente por aquí ,

A cidade desenvolvendo em todos os senti

dos, como nunca.
As indústrias mais sólidas e' com novos pla

nos de expansão, o comércio bem desenvolvido e

governantes e' governados, todos, trabalhando num.
'S0 sentido,' levando a cidade e o município ,para
frente.

- Luz em profusão e energia em abundância.
Tratores roncando na cidade industrial, no bairro
do Frigorífico e possantes máquinas abrindo e me

lhorando novas ruas na_parte alta da cidade.

Os bancos, todos, em grande atividade, em

todas as suas carteiras.
'

Tudo é movimento e trabalho, havendo jus
tificada confiança na ação governamental e mais

esperanaçs para o dia de amanhã.

As grandes indústrias de madeiras, serrando
bastante e reflorestando mais ainda, com a Rígesa
plantando com todo o vigor.

Evidentemente, a nossa imagem é outra,
bem outra, como bem frisou o sr. Rafael, também
grande amigo de nossa cidade.

'

..

�

INCENTIVO �VSTRIAL
.

O Senhor Prefeitó MÚlliclpal, Benedito The
rézio de Carvalho Netto, vem de enviar projeto ao

Legíslatívoobjetívando alterar oart. 2.° da Lei
n.800.

Pelo referido projeto os terrenos da cidade
industrial, sitos no bairro do Frigorífico, não mais
serão vendidos aos interessados e sím doados, num
incentivo ainda maior para a implantação de novas

indústrias em nossa cidade.

Outros municípios, de Santa Catarina e do
vizinho Estado do Paraná, tudo estão fazendo. e,

facilitando na corrida para atrair novas indústrias.

Assim, Canoinhas não devia e não deve ficar

para trás, nesta notável arrancada de desenvolvi
mento nacional.

Certíssimo" então andou o Sr. Prefeito Mu

nicipal no encaminhamento do aludido projeto ob

jetivando mais facilidades e propiciando novos

atrativos para ampliar o nosso parque industrial.

Ao que se sabe à firma Zugman será doada
a área de dois alqueires e à rEsquadrias Fuck um

alqueire, ambas já se instalando no local.
.

A Prefeitura está estudando, ainda, a con

fecção de painéis com motivos atrativos e a nossa

mensagem, a serem colocados na BR-2 e nas saídas
e entradas da 'cidade, afim de .ehamar a devida

atenção sobre o assunto de indústrias de outros
centros.

CONSTRUÇAO DAS .CASAS POPULARES

Iniciada com todo o vigor a importante obra

Mais de setenta operáríos, a maioria daqui,
deram início, com todo o vigor, na construção das
102 casas populares I

- no bairro do Frigorífico. De
acorde com o contrato" conforme nos declarou o sr ,

IrineuWerner. responsável pela firma construtora,
IASPHY, de Blumenau, todo o conjunto deverá es

tar concluído ainda no corrente ano. A obra foi
ofícíalmente ínícíada, quarta-feira passada, dia 18,
quando da estada em nossa cidade dos Diretores da

Companhia Habitacional de Sta. Catarina, COHAB
SC, srs , Alvaro Selva Gentil e engenheiro, dr. Pau
lo Moellmann. Assim, o bairro dó Frigorífico é to
do 'trabalho e atividade. De um lado a lufa-lufa da

construção do aludido conjunto e do outro a cons

trução de dois novos parques industriais, respecti
vamente, das' firmas Fuck e Zu.gman, num elo
qüente atestado do. nosso notável desenvolvimento.

, '
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Eº".tocõpias?
Em apenas fCf '$egé':lndos, você tira FOTOCÓ.
PIAS, de__,_ g..!Jatq.u�".·��d�eum•.nto,_. jornais ou

llVS-GSf"-rfo C A R T O R I O "'-'Q O R E -G 1ST R O
C I V I L d. NEREIOA C. C�RTE, no edifício

do FORUM' desta �'idade.
,.
,

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
CirurgiA Dentista
c I C 0055891S9/DEp·

Cltnic8 dentária de senhores e crianças.
Espectshzeção em Odol"�op�diatrta.

Hoea marcada
Pra.. La� Miiller, 4.,. - FODe, 22-0"61

Nosso Brasil- Nossa Gente
OTIMOS LOTES situados C E S C
no Bà\rro Jardi01' Espe-

'

Coluna do 1.° CIENTIFICO A

rança, à., poúé�� metros Professora Responsável: JUCI SELEME

do ast.lto. _

��dço de oàls�ão.
",-:-

Tratar na Ca��" Santa
Terezinha.

-,

1

Vende-se

- ONU -

Organização das Nações Unidas: !!ntldade Internacional
criada em 24 de outubro de 1945, com a finalidade de manter

a paz e promover, na medida do possível, o estudo e 8 solução
dos grandes problemas mundiais, como: 8 fome, a miséria, o

subdesenvolvimento, a tendêncíe ideológica.
Htstorícamente, .a ONU tem' orígem na «Sociedade das

Naçõeu. As Nações Unidas constituem um organismo destin.do

à colaboração de Estados soberanos. Não é um «Superestadoit,
pois para isso seriam necessârtos recursos que nlo possui, mas

existe pela cooperação de seus membros.

A estrutura des Nsçõee Unides: 1) - uma sssembléie, um
secretariado, três conselhos, uma côrte internacional de justiça

com s@de em Haia, consntuem
.

os elementos principais ds ONU.
Na assembléia, os Estados mem

bros tem um voto em perfeitl;l
igualdade de condições, sejam
grsndea ou pequenos. Os seus

trabalhos efetuam-se por inter
médio de comtssões que podem
ser polítteas, econômicas, soctais
e administrativas. Destes comis
sões surgem es sugestões para
todas as medidas de cooperação
internacional, assim como admts
são de novos Estados-Membros

depois de consultado o Conse
lho de Segurança;
2) - Dos conselhos, o mais ím

portante é o «Cons@Jhc de Se

guraoçae do qual fazem parte
como membros permanentes "os
Estados Unidos, a Rússia, a

Grã-Bretanha, a França e a

Chioa Nscíoneltste. Oe seis ou

tros membros são temporários,
eleitos de doi.s em dois anos.

Este .CóDselhoit trata do pro
blema da manutenção da paz e

da s-gueençe. As decísõea são
tumsdea com simples maioria
de votos, m!ls D08 casos inter

necionais, nos sete voto, devem
existir os votos dos cinco mem
bros permanentes, o que srgnt
fica que estes cinco têm direito
a voto.

' .

Motorista!
respeite cs sinais

de trânsito!

Nas oficinas daAristidesMallon
o seuMercedes-Benz recebe dupla garantia:

no veículo e no papel.

da coi d com cortesia,..1eficiênci;tdesde o momento
Garantia é o tipo a coisa que to, a ...

d em que chega aqui. \.oficina diz que dá. Aqui, a gente não IZ.
Atendido profissionalmente, semA gente prova.

.
-

d d
' .

. nh
Quando você leva o seu Mercedes- demoras. f assim, es e o co�eço,Ja ga a

Benz a uma oficina. qualquer, eles podem dar tempo e.bom humor, \
Depois, quem passa a ser tratado �omoumjeito num instantinho e por uma . convém é o seu veículo. Os nossôs técmcos,ninharia. Mas o seu Mercedes-Benz vai '

I dI além.-de serem-especia istas em Me�e es-
ser tratado de acordo. Isto é: como se vaesse, fi. Bené, usam peças genuÚ1as e erram ntas
uma ninharia. E você, logo logo, vai �er
de procurar uma oficina de novo, vai perd�r feit:as especialmente para o s�u � .-\

- Mercedes-Benz. Talvez voce nao saiba, lpas
rnais tempo, gastar mais dinheiro e o que e

iÓ nós, como concessionáriosMercedes-Benz,
pior: vai colocar em risco os seus lucros. fi d

. _. bra o preço /temos todas as erramentas e que o seu
\

. Aqui, na.o. Aqui, a gent� co 1 veículo pode precisar. Todas. \Justo pelo serviço de alta quahdade que / Resultaâo: tudo isso já é a primeira
o seu Mercedes-Benz merece. Nem menos,

/ garantia concreta que você recebe - a garantia
nem mais, .

.

d
I Mercedes-Benz no seuMercedes-Benz.

..

E sue todo o nosso pessoal e trema Garantia no serviço, no tempo, no preço, nas
na �ropna Mercedes-Benz. E Erfiaz! 1

peças, nas ferramentas. Garantia
de qualidade

penodlcamente, cursos de ape eIçoamef�o t d
f'b

.

ar das mais em u o.
na a nca, Para estar sempre a P .' . E essa garantia é tanta que nós damos
novas técnicas Mercedes-Benz; Para tratar o mais uma. No papel. Preto no branco. E a

seu veículo cada vez melhor.
. nossa própria nota fiscal. Com ela, você tem

Isso, tanto o pessoal técm�?�omod'do garantia de todo o serviço que nós fizemos.
o administrativo. Por isso, vocêJa e aten I

Só que você não vai_precisar disso:
quando o seu veículo sair daqui, ele estará nas

mesmas excelentes condições de desem
penho de sempre.

Traga o seu Mercedes-Benz até nós. ,

.

Lucro é o tipo da coisa que não deve
se interromper:

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos, 1036 - Canoinhas - SC

Concessionário

\ (6)
Mercedes-Benz

"-

Equipe: José Milton Cordeiro
Gilson de Paula e Silva
Ivan Koller.

, Seja, um Soldado

da Polícia Militar

do Estado de

Santa Catarina
I) Doeumentos necessários para
IDscriçio:
1) Certificado de Reservista de

1& ou 2& Categoria
Dlspenaa de Incorporação ou

Isenção do Serviço Militar

2) Certidão de Nascimento ou
Casamento

II) Bequieitos bá.ieoa :

1) Ser brasileiro Nato

2) Ter no máximo, a idade de
24 anos e seis meses na

data da inscrição
3) Ter conhecimentos gerais

correspondentes a 4& eéríe
do 10 grau (primário)

4) Não estar sendo processado
nem haver sido condenado
por crime de natureza dolosa,
a pena ,privativa da liberdade
por sentença transitada .em

julgado
III) Os Examea deSeleçio eonatarlo de:

1) Teste de escolaridade: Portu
guês, Katemática, Geografia,
História, Oonheetment Gerais

2) Teste Psicotécnico

3) Exame Médico

4) Exame Físico

I�eeriçõea e melhore. informa�õeB
naB organizaçõe\J Policiais lIilitarea

de aua cidade.

Próximo concurso: CANOINHAS

Data: 02/12/75 - 1400 horal

Inscrições abertas até 01/1%/76
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Senta Catarina 1m ..

porte ,feljâo para

suprIr mercado
Santa Catarina também sen

tiu a queda da produção de

feijAo, precisando par. suprir o

mercado, importar 1.300 tone
ladas do produto da Argt>.ntina.
O produto foi vendido a' Cr$
6;11 o quilo. A informação foi
prestada 'em Florianópolis pelo'
gerente d. Gabai em Santa Ca
tarina, �rico Gebler. Ji:le expli
cou que esta foi uma das piores
crises ias último!! cinco anos,

Normalmente 8 produção de
feijAo tem caido, e há quatro
anoa houve necessidade de uma

grande importacAIl do México.
Mas só agora a crise voltou a

Ilgravar-se.
Também numa medida de

abastecimento do mercado con

sumidor, a Sunsb apreendeu na

Grande Florianópolis 665 sscas
de feijão que uma firma estava
estocando para álcançaT preço.
Todo c produto foi colocado
nos supermercados .e vendido 8

preço de tabela. Sf'gundo Erico
Gebler, 8 queda da produção dt:

feijão em Sante CatariDa ocor

reu em, eonsequêncía das chu
vas, e do frio com geada que
atingiram esta 8afra.

EDITAL
DE TRES BARRAS

. ,.1#'

�,REÇOS"
."i.-! .

- "TOMADA DE
JOSE FELlCIO DE SOUZA, Prefeito Mmniclpal de Três

Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atrJbuições,
torna público, que"1i'Ch� aberta TOMADA DE PR.�-Ç'OS, para
aquisiçAo dos seguintes m.�riais: .

"rF'P'
.

1 (uma) méquiaa de '-,screver, fabricaçIG:t1acional, m'anual,
carrinho de 265 (duzentos e s�senta e cincoli'lspaços;

1 (uma) escrivaninha d� madeira, f!�(" gavetas com chave;
1 (um) arquivo de aço. \ ,�l
DAS CONDIÇOES DE p\R}�é'ipAÇÃO
a) Os interessados deverã�0a"presentar propostas em dual

vias para cada objeto; ,fY�\.
.

.

b) As propostas del7e�,.8 s@\ entregues na tesourería da
Prefeitura Municipal, até as.,-1'4,30 h�as do dia �4 de novembro
de 1976, onde deverá ser paga a taxa de expediente;

I;' 'll
c) Deverão ser ,�títregues em �nvelope� lacrados contendo

na frente os dizeres: eREFEITURA Ml(NICIPAL 'OE TErES BAR
RAS, EDITAL DE 'tÕMADA DE PREapS N.o1 10/76.

. é' .�'

d) DeverA.el também OI interes.a�os apresentar em enve

lope separado, �tóva de quitação cem o �mpo.to da Renda e um

documento de""ldentidade.
.

�\
DA� INFQ{MACOES RI!:LATIVAS A TC;\aADA DE PREÇOS

�p�as as ínformeções serão prestadas l'Q.8 interessados no

EdificiQl'6a Prefeitura Municipal de Três Barras,�''Q� horário nor-

mal de expediente.' "<,.,

DA ABERTURA E JU'LGAMENTO DAS PROPOSTAS
As propostas sedie abertas às 15 horas do .día 24 de no-

,CAMINHÃOCHEVROLET
COMMOTOR

DETROITDIESEL.

.'" .

I
\

\" ,f "Você não perdeu por esperar.Chegou o diesel
\. r.tlais econômico e evoluído do Brasil: o Caminhão
�thevrolet com Motor Detroit Diesel.
.,� Motordedoistem�s,4cilindrose143 HP

:.

s: (�AE) de potência bruta. E a maior novidade do ano
em matéria de diesel: injeção direta, sem
boê1;lba injetora; nada para regular, nem desregular.
\ Transmissão de 5 velocidades e diferencial de

dupld,(eduÇão: 10 reduções diferentes..
�vspensão traseira, com feixes de molas de

deflexãq, varíavel: adapta-se a qualquer tipo de
carga, cOfp o máximo de resistência e segurança., '

Enior;ecigem com. J,3 poleqcdós.de diâmetro. E
maiortesisf�ncia e maior durabilidade para o-:
sistema. '\ .

. '.,

Tanque''-ç:om móíor copocldode: 1351itrosde
combustível. E t�as as trcdicionois vantagens e
características d\famoso Caminhão Chevrolet.

'\. '
. .

EXPERlMENtÉOCHEVROLET DECORPO E'ALMA·EM,
f , .

MIG"ÚEL PROCOPIAK,
í'í �,\\.

Coo{ércio de Veiculos\!.tda.
\,

Concessionário. General Motors do Brasil S_'4.

,
,

,Rue MaJor Vieira, 289 Fone 202..0360 CANOINHAS":SC

vembro de 1976, no salAo n,01).��,,,,,...da.c,.Pl'éf�itul'8;,.por Comissão
previamente .��.!,ig.g.!q"�P,l'(j&;SeDhor Prefeito Municipal, na pre.
lença J��.ftl"rêre85ádos;,.

_,'

A Prefeitur_'fMunicipal de Três Barras. se reserva O di.
reito de aeeitar oJ{ rejeitar, tetal ou parcialmente, as propostas
apresentadas, deé'de que as mesmas não correspondam ao qUI!
preceitua o prisente EDITAL e a08 interesses do Municipio.

;)

Tr�'{Barras, 08 de novembro de 1976

,/ \

JOSE FELICIO DE SOUZA

,/ Prefeito Municipal
,i

Notícias· de . Papan�uva
Escreveu: Esmeraldino M. Almeida!

hospital & Noticias
Conforme divulgamos em nossa edição anterior, foi finalmente

inaugurado o Hospital de Papanduva. Há 20 anos passados, numa manh,il
fria e, chuvosa, com a presença de autoridades e o povo, foi por este co
lunista lançada a pedra fundamental da obra, .dele para cá, muita luta, bas
tante trabalho no decorrer dos 20 anos, com muitas viagens a CApital pe
dindo recursos, auxtííos das autoridades para o término da obra. Podemos
contar nos dedos das mãos aqueles que realmente assim procederam pa
ru ti conquista da vítõna. Agora resta que o barco siga o seu destino
certo' conduzido por mãos firmes e propõsttoa de convicção para que
não venha nosso Hospital sofrer solução de continuidade. As autoridades
Federais, Estaduais e Municipais, depoís do evento de 31 de março de
1964. com a Revolução Salvadora, deram e continuarão a dar seu formal
e decidido apoio em proveito do. Hospital. Vamos. todos irmanados pelo
sublime Ideal de irmãos, trabalhar unidos pelo bem de todos, um por
todos e todos por' um.

Ação Digna de Menção
Día 31 p.p. antes um pouco de ser íníelado as solenidades da

Inauguração do Hospital, com aquela chuva torrencial, contando já com
um número bastante elevado de pessoas, aproximou-se de minha pessoa
o senhor Alino.r Eutráslo, Procurador da poderosa firma de renome nacío
nal, verdadeira potencia no seu gênero; «Lavoura Agropecuária Ltda.s de
propriedade do senhor Antonio Igarashí fez a mim a entrega de um ehe
que n." «A J.022451 no valor de Cr$ 10.000,00» dez mil cruzeíjos, O cheque
era nominal e o favorecido foi o HOSPITAL S.n.O SEBASTIAO. São fatos
desse quilate que nos confortam, e dizem da importância Incontestável
dos serviços que a' entidade Iavorecída irá prestar a comunidadé. Ao
bondoso senhor 'g�rashl e vossa excelentíssima famma, 08 mais reeo
nheeídos e sinceros agradecimentos da Diretoria do Hosfital SãQ Sebas·
tíão, com votos de muito progresso na grande firma que honra o muni

cjpi� papanduvense.

Altas Autoridades em Papanduva
Por ocasião das solenidades de Inauguração. do Hospital São

Sebastíão em n08S8 cidade altas autoridades prestigiaram o. aeonteclmen
to. ponderando que. o mau tempo reinante impediu maior número de au

toridades aE! quais já tinham confirmado suas presenças. Destacamos a

presença do Seuador da Republica Otair Béeker, e exma, senhora, Dr.
Hélio Anjo Ortiz DD. Secretário da Saúde, Dr. Augusto E. Parcíae DO.

, Resp. pI Diretoria Regional do FUNRURAL em Santa Catarina, Deputado
Estadllal Moacir Bertoli, Prefeito de Mafra Sr. José Schultz, Prefeito de
Lapa. Pr. Fernando Ratemayer e exma, Sra. ele Médico·Chefe da An.
Médica'de Mafra, realmente foi uma data que jam.ais será esquecida pela
comunidade toda de Papanduva,

Ano 2.000, 81.227.000 Kilomats:
.

Cerca de 63 centrais nucleares, com uma. potência de 81.227.000
qutlowatz, é o que o Brasil deverá ter até o ano !!.OuO. afim de completar
as necessidades de energia de todo o Pais, pois o potencial de, aproxime
damente 120 milhões de q,ullowatz de usinas hidelétrlcas, deverá estar
esgotado por volta de 1990. A partir deste ano. o contrato com a Repü
blica Federal da Alemanha estará encerrado e o Brasll deverá ter assí
mílado a tecnologia para a Implantação de suas próprias centrais nueles
res, que de acordo com o cronograma, até o ano dois mil serão· mais de
54. [Bntrelínhas),

Este natal com novidades
\

Na. véspera do Natal deverá estrear na Globo, em desenho anl·
mado, a personagem' «,MONICA:'» de Mauricio de Souza. A primeira aven
tura televisiva, de cinco minutos da,mais conhecida personagem de hístõ-

, rias infantis do Brasil, já eltá em fase final de montagem, Mais de vinte
'desenhMa. tMbalham, no desenho que terá também a participação de
Cascão, Cebolinha, Anjinho e Bidu, atém da voz de «Papai Noeb. (entre·
linhas)

Passarela da sociedade
Dia'lli do corrente festejando. Idade nova o sr.. Aloisio Partais,

MO. Prefeito :Munlcioa!. "ultos serio os cumprímentos que receberá de

amigos e parentes óa festiva data de seu níver.
.

.

, '

.

Dia 18 do fluente festejando ·niver a .senhorlta Maria, filha do
casal Alfeu (Ione) Tabalipa. A elegante aniversariante será homenageada
pelas'coleg�s e amiguinhos da «Iocletl:&,.

, .Dia. 19 'reu�indo amfguin��s ,para .brindar a data natalícia a ln·

t�ligente garotinha KARl, filha do casal. Fernando (Hermelinda) Reusing.
A Iilirim·gu�rda lá estará animando a alegre data natalfcla.

Sra. ANA LÚCIA SfJHADBCK, dia 20 do corrente estará feste·
jando troca de idade nova a distinta Sra. Ana tLúcia Graboviski, vlrtuola
esposa do sr. Evaldo.Grab�vi8ki. Cumprimentos e felicitações em alta
rotação pontificarão.

Um por semana
Quanto mais você suar em tempo de paz, menos sangue derra�

mará 'em tempo de guerra:t. (Almirante Hyman Rickovet •. da Marinha do'
EE.UU.),

l'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Indústria de Madeiras
�ANIOLO SIA

'

c. G�\,C. D. 83.t87.294/000t-30
EDITA,L DE CONVOC'AÇÃO'

Assembléia, Geral Extrac:rdinária
São c�Dvidado. o� .enho�e. acioni.ta. de ta S 'd d

,
.

,

• oCle a e,

para se re�D1rem em a..embléis geeal extraordinária, às 10.00
hora. do dia 25 de novembro do corrente ano n 't",

I 't" pI!'
o e'Crl orlo

centra, .1 o a rua eore••or Portho. Velo.o 247 C 't'b
á d Iib

; " url I a,

paran ,para e I erarem .obre a uguinte ordem do dia:

8� Propo�ta da Diretoria, acompanhllda de .paeeeee do Con.e
lho FI.cal, para aumento, de capital de Cr$ 7.800.000,00
para Cr$ 15.000.000,00 mediante incorporação das .eguinte.
verba' I

Açõe. Bonificada. 16.74050
Correção Obrigações do Tesouro 6.817'69
Lucro Venda Imóveis 283�i,57'50
Manutenção Capitel de Giro 1.005.984:00
Fundo p /Aumentn de Capital ó.887.100,,�1

TOTAL 7.200.000,OQ
b) Alteração eatatutária correlpondente \.

c) Preencb�mento de, cargo YBgo na Diretoria e fi�àção do.
h'llnorárlo, relpedlvol.

"

't
Canoinh,_s, 28 de outubro de 1976

MODESTO ZANIOLO - Dir. Pre.ic\ente

Saúde BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.
FORD I

Fazemos s8mp'r�, a melhor oferta' em veículos
novos FORD • ll�OS de qualquer marca.

Disponibili��d� da ,semana:

R,U1sl 4x4 " 1970 - v rde majou,a
2 Pick.up 19'(3 • 4x4 - uerde angra
Rural 1969 - 4x!l. .:

ver�6
majorca

Camionete F_o_rd' F-350 - . 960 • azul

Variant - ,J!),(3 - azul nia q,ra
R

/ ).
ural 4x4 - 1962 # ,verde pastel e branco

VolksJ'': 19,4 • vermelho rubi '\Co�l sedan 1971 .. bege .tanga •
VóZks 1967" • verde

"

Adquira seu veieulo usado Clom • mlnlma e..trlda.
l'

"\

Velculos inteiramente revisados, de bO�\Prleedênc:ia,
aos melhores pre�ol da regilo.

Visite-nos sem compromisso, em n088� .Ioja à
Rua Vidal Ramos, Z03 � Fones 2Z�0268, Z2�0468, 22�0024

I P\evendedar
;

é tempo de vaCilAR
IDADE VACIlU

1 mêl 8;C.&. Oral

:I meleI, Tríplice+Sabia+Antivariólica
5 me.e. 2.a dose de Tríplice+ Sabin

l mele. 3.· dl88 de Tríplice+Sabin+
!nti�sarampo

081 a 2 anos após a Terceira Dos8

Reforço de Tríplice
5 anos Reforço de Vacina Dupla,
De 5 .m

5 an•• Revacinàçio Antiva�iólica
De 10 em

10 anol Reforço de Anliletânica

IIlistem Vlciaa. coatía a Rubéola e a

C8Iumba que podem ser aplicadas a

partir de 1 anu de idade.

A partir de um·mês de idade u tipo
de 8eG recomendado é 8 lntradérmico.

Obllervaç5ell
Vaciaa Tríplice � Difteria, coqueluche,

tétano

vaci.a Dupla � Difteria , tétano

Vacina Sabin � Parali.ia iofanlil

,

REGISTRO
CIVIL

Editais
Sehaatilo Grein Coita, Escei

vão de paz e aficisl do Registro
C�v�l do municipio' de 'Major
Vunra, Comarca de Canoinhas.
Estado de Santa Catarioa.
Faz .aber que etendem calar:

cJOS� AN
SOARES», le, natutal deste
Estado, na"c' o em Colonia Sento
AutoDio, dI unicipio, DO dia 02
de março 1953, operário, 101-
teiro, domic iado e relideote Dei

ta cidade, olho de Paulioo An
drade e de! Maria Moreira Frei-
tas, falecida.

'

,

1

Ela, natural deste Estado, Dal-

cida em Serra do Lucinda. deste
Muoidpio, DO �dia 13 de julho de
1959, do lar. solteira, domiciliada
e eesidente oeita cidade, filba de
Manoel Soar'_ e de Germana
5iqueira.

«LENIR WESOLOVSKI e

CECILIA � CHALOVSKI. El�
Datural 'dest� E.tado, nascido Des�
te ,Municípi�, 00- dia 1.° de ja
neiro de 1915, tratorista, viuvo,
d�mi�ilia�o t residente nelte Mu·
OIcÍplO, f!\h� de Joio Wesolovlki
e de Maria r Lourdes W!!aolovliki.

Ela, Datu,al deste Eseadc, Da.

eida neste !\1unicípio, DO rlia 05
de outubrofde 1947, do lar, 101-

teira,. do�if.I,iada e residente neste

MunlCíPIOt�fJlba
"de FraDci.co Mu·

chaloveki i e d� Juliaoa Szuk
Muchalov" i.
,H

"

«JUVE�AL LISBOA e MA
RIA DE ,ESUS FEFKE», Ele,
natural de,te Estado, nsecido em

C�DOioh8s,�C, DO dia 12 de ja
neiro de 19:45, lavrador. .olteiro
domiciliado '�� relideDte Deste Mu�
oicípio, filbd de ZeferiDa Lisboa.

Eh., Datuial deste Estado D8S

cida .em Bel; :Vilt� do Toldo.Se
DO dia 29 d; Janeiro de 1948, do
lar, solteira,:t domiciliadlll e reli.
dente

,

Dute f Município, filha de
ADtODIO Lef1ie e MariaDa Lisboa.

,
"

Apresentaram o. d"cumeDto.
exigido!! pe!� C6digo Civil art.
180. Se algt/ém tiver conhecimeD
to de existir algum impedimento
legal, aCU8e�o pa�a fin. de direito.

, Major Vieira, OB/oovembro/76
SEBASTIAO GREIN COSTA

Oficial do Regi.tro Civil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Kon�er �esafi8 o�osi�ão a �rovar
,

�ue seu
.

loverno �asta mais em

�u�Uci�a�e. ",�o �ue em o�ras
Fpolis «Desafio a oposição

a provar que o, atual goveroo
catarinenle guta Diais em' pu
blicidade do que em obras», a

firmou o governador Konder
Reis, na localidade de Iracemi
nha, distrito de

.

Cunha Porão
peranje umá grande concentra
ção. popular. E continuou: cisto
é uma deblavàda mentira. Os
órgãos de divulgação existem.
para mostrar ao povo. o. que
fazemos. Não' eJcondemos' nadu.

,

Prosseguindo com o roteiro
de visitas ao extremo oeste,
Konder Reis presidiu a inaugu
ração da prefeitura municipal
de Maravilha, e esteve ainda
em Sio Carlos e Palmitos, on
de inspencionou obr:,as,. e nBS

estradas de Iraceminha - Br-2S2
e na Br-,368, na divisa com o

Rio Grande do Sul.

No município de São Carlos,
o Governador presidiu a entre

ga de ordem de s·erviça.par. a

implantação. de 25 mil metros
de eletrificação rural, que aten
derá a 123 consumidores. Os

.

inve8�imentos da Erusc atingi
rão a quantia de\(Jr$J.422,248,OO.
A obra deverá estar concluída
dentro de cem dias.
4'

.

MAtS,·OB�AS
Mais. tarde, Konder Reis, ao

vi�itar as ob�a.s da .Casan que
�stão seodo r,ealizadas �aquela
cidade, falou' sobre as ativida
des da' empresa. Ressaltou. que
o projeto de. aténdimento ela
borada pela' Companhia foi cen
siderado ,modelo, em recente

simpósio reldizado em Slo Pau
lo. Os investimento! globais do
sistema de' São Cariai serão de
Cr$ 3.975,449,61:

. ,

Continuando sua programa
çllo, o Governadór visitou, em

Palmitos, o monumento ,alusivo
ao

-

cinquentenário do mumeípío
e a sede da Arena. Inspecionou
ainda as obras da nova 8la do
Colégio Comercial «Nereu Ra
mau, mantido pela Companhia
Nacional de Educandários da
Comuoidade. A obra custará
Cr$ 200 mil, oriundos do Fun
do de Assistência 80 Deeenvol
vimento Socisl (FAS) e Secre�
taria da Educação..
Já no b�irro Santa Lúcia, o

.

Governador v!aitou a ellcola
B(lsica Francisco Fauata da Sil
va, construida com recursos da
SEE, aplicados através da Se
cretaria do Oeste. O eltabele..;
cimento já se encontra em fun-

tin É certo que existem dois

Órgãos que divulgam 08 atos e

as realiz�ções da -mínha admi
nistraçAo: A Secretads da Im
prensa e a Dícesc. Mas esses

órgãos existem 'justamente para
mostrar Ao povo.o que fazemos.
Não escondemos' nada. Essa'
também é noss'" obrigação. In-
formar ao povo, sobre o que,.
está se passando rias esferas;'
admini9tr8tiv89.� Este àão é um

go'verno de gàQln!.'te. Este' níj9
é

.

um 'governo de festas e ban
que tes. Este é um governo" que
vai às ruas prestar contas. Ei-

Informando Melhol'- ,t.e é um governo qUI', diaria
mente, informa ao povo sobre

Na localidade de Iraceminha, as suas atividades; através ,do.
períencente ao munícípío meios de comunicação. Para
Cunha Pari, a 16 Km da sede

. isso foram criados os nOS80S

municipal, o Governador tt-ve
.

órgÀos de· divulgação: pua que
uma entusiástica recepção. Jun- nada fique oculto. Mas isso não
to às obras de construção da quer dizer' que ' se gaste 'riol
escola Básica c Professor Me�,u- de dinheiro em publicidade',
el de Freitas Troncoso>, Konder ,), como

" costumam 'dizer nossos
Reis dirigiu-se a uma grande :;opositóres.. Desafio a oposição
concentração popular, depois de .� provar=que o governo gasta
serem ouvidos diversos orsdo- ;�ai. em publicidade do' que
res. Anunciou, então, a lmplan- 'em obras •.
tação de mais 50 mil metros de
linhas de eletrIfIcação rural,
além dos 51 mil já implantados.
Referiu-s@ também à' constru
ção do acesso Iraceminha - 13R-
282, cvelha reivindicação desta
localidade que ligo ria estamos
atendendo •.

Os trabalhos de alargamfmto.
retifiéação e melhoria foram
ínícíedos em ,sete.mbro pela Se
c.retaris do Oeste. A estrada
tem uma extensão de 5 Km e

as obras estão orçadas em 35íJ
mil cruzeiros O Goverusdor
acentuou depois que aquela era

a primeira visita de um man

datário 'estadual aquele distrito;

- Digo isto - continuou - por
que

I
um governante tem que

procurar conhecer todos os mu

nicípios e ·localidades do seu

Estado - mesmo quarido as pre
feituras pertençam -'0 partido
oposicionista, como é .<? caso ,de
Cunha Porão Isto estou fazendo
e, se Deus me der forças, irei
a toda!) as lócalidad'!s' catari
neoseos,

.

por mais longínquas e

pequebas que' e18s sejam.

cíonemento, possuindo 200 alu
n05.

Após visitar a. Escola Isolada
de Linha São Jorge, município
de Caíbí; Konder Reis esteve'
no IiC'8mpamento d'a Empreitei
ra Ferreira Guedes SIA, de
São Paulo, que está construindo
a rodovia Br-3681RS-158.
Essa .estrada parte da BR-282,
no município d.. Maravilhà e

vai até 8
-

ponte sobre o Rio
Uruguai" na divisa com o Rio
Grande do Sul, próximo ao

municipio do Irai.

BOM SENSO

Continuando o seu roteiro
pelo I;::ictremo oeste, o Governa
dor presidhii a solenidaoe de

inauguração do novo prédio da
prefeíturs municipal de Mara
vilha, sendo ssqdado pelo ve

reador Osvaldo João Benzi.
Falaram o prdeito Nidolfo Car
los Marje" o deputado federal

Angelina Ros. e o secretário
do Oeste, João, Valvite Paga
nt.l1a.

Kon.der Reis, à noite, foi re

cepcionado na sed,e do Centro_
de Tradições G'aÚchas. Ao agrá
decer a homenagem disse o

Governador:

- O Governo do Estado é da

A�tlna e tem a coragem de di

zer isto
..
Ele nio persegue e não

impõe. Mas não passo procura
ção para ninguém. Aqui estou,
de cabeça erguida, para enfren
tar a opoQtção, que vem usan

do de subterfúgios para con-
.

quietar a confiança do povo.
Mas não con!liguirá, pois os ea

tarinenles' e,' por extensão, os

brasileiros, estio fartos de 5uas

promessas vis. Confiamos no

bom senso e no reconhecimnto
do povo;

DESAPIO
Referindo-se a critica da o

posição, segundo as quais <> a

tual governo gasta mais @m

publicidade do em obras, afir
móu o Governador:

- Isto é uma deslavada men-

AVISO RESUMIDO
Sindicato dos Trabalhador!,s Rura�s de Papanduva

Rua Sérgio Qlevinski, ri.o 34 - PAPANDUVA

Será realizada eleição. no dia 06 de fevereiro Jl�-
1977, na sede da �oci�dade Hípica. ;",Recreãtíva:'-Papan
cluve;nse, para composiçã� da J)ir.!�9Fia�tonselho Fiscal
e Delegados-re�t.@�t��.'�!-J.end'ô o r�gistro de chapas
,ser apresentado na ��er��i, no horárIO das 08 'às 16
horas, no períod�,,!d�':.<2:(f (viôt'e<�,Ô�s a contar da publica
ção dest: a!,Í$�;>Eaital dê COnV?Cà"ç,ãq.,�� eleição encon-

tra-se afllfll'g(>Fna s.ede desta entidade. ''''''''''__.. '

,eaP;nduva, 04 de novembro de 1976.
"-

2
(' LEOPOLDO ZIELINSKI Presidente

Comuni-
\,

--

cI'çao
Os CONTADORANDOS/76,
comunicam que o ganhador
da Moto foi Joaé Luiz da

,

Cruz, portador do cupom
n.o 570, sorteado pela ex

tração ,da Loteria Federal
do dia 30/10j76.·

12-11-76
N.o 1395
Ano 'XXX

Os Malano fazem festa·
Â Família, NAQANO, a pioneira no plantio de batata-se
mente em nossa' região, instalada no distrito de São João
dos Cavalheiros, no vizinho município de Três Barras,
reuniu domingo último, em sua fazenda, familiares e vários
convidados, alem de autoridades. para uma suculenta chur..

rascada, alusiva as condecorações recebidas P�lo pai, como

também aos 'prêmios recebiâos em recente Expositão, dos
produtos de sua grmia de suinos. Na oportunidade, o sr.

,EDSON NAGANO, proferiu o seguinte discurso,'

Exmo. Capitão Osvaldo Conrado Narloch;
Exmo. Sr. Prefeito José Felicio de Souza;
Exmo. Coronel Nilson Walbach;
Demais autoridades presentes;
MeUS senhores e minhas senhoras.

, ,
.

Se constitui para nós uma honra muito grande saudar
os nossos convidados deste almoço.

. Nos idos de 1914, iniciou-se a nossa btstôría na agricul
tura brasileira. Imigrou-se para o Brasil o meu avô Nsgano
Kantaro, que dedicava-se a cultura' do cilf�, no noroeste 'paulista.
Mais tarde, despertados que faIpos pela fertilidade e promissora
terr�' do Planalto de' Canoinhas, 'aqui nos instalamos para de
senvolver o plantio' da batata-semente certificada.. Isto ocorreu

.por volt. de 1962. "

Precursores que fomo!J desta atividade agricola neste re

.giio, nos sentimos orgulhosos em afirmat, que hoje, esta região
desponta em 1.0 lugar dentro da economia agricola deste setor
no Brasil.'

Está' posição de vanguarda qUE' hoje ocupamos, nllo se

deve somente ao nosso trabalho. Devemoa íncluír peita luta, OI

nossos patrícios Schtmoguírt, Inushi, Takaa"hi, Mur8kami, Igareshí,
Fujíoka, Wakuda, Suzukt, Nagano Kínzí e outros majs' que hoje
se Integram a nossa luta.

O 00580 amor pela pátria brasileira confunde pela cert.eza
que tpmos, que

- este 'nosso querido Brasil 5erá sem dúvida o

celeiro do 'mundo.
'

Diversificando a nossa atividade rural. também nos dedi
camos a 'suinocultura' de alta linhagem.' Fazendo jus aos prêmios

, dI! Reservabo de Campeã Seníor, 3 primeiros lugares na Exp(>si
cÀo Internecíonal dé Esteio e Reservado de Grande Campeã e

2 primeiro8, lugares na Expol!i�ão Interestadual de Chapecó.
Queremos deixar a' noslla· grf;ltidão também 80 �initério

da Agricultura; a Secretaria da Agricultura, a no�sa Cooperativa,
8 Cooperetívé ,Agricola de Cotia, representada na pessoa do Dr.

Katayarnà, 'o Banco do Brasil SIA 'e demais instituições bancári811.

. Sendo 'que, hoje, á r82;Ac do ncsso encontro, é. comemo
rar as condecorações recebidas pelo nosso Pai:

I

1. Grau de Grande Oficial da Soberana Ordem dos Cavaleirol
de São Paulo Apóstolo;

2.' Medalha' Mérito Integração Nacional, Legião Joana D'ARC;
3. Diploma de Honra ao Mérito -Rural;

.

4. Título do Sócio Honodrio e Colar Hipólito José da Costa.

Resta-nos, agradecer a presença de todos, desejando-lhes
um feliz almoço. OBRIGADO!

\

EDITAL
- (

Encontra-s2 em Cartório, 2.° Oficio, à Rua Vidal RamOS,
Edificio do F�rum, para serlllm protestados, os seguintes titulas:

DP n.o '3.172 • vencto. 30.09.76 - valor Cr$ 3.153,80 (tr�1I
mil, cento e cinquenta e três cruzeiro. e ointenta centavos), emi
tida por Vicente Cador Ltda., contra OLIMPIO VEIRA.

DP n.o 1.003-1 • vencta. 10.10.76 • valor Cr$ 1.194,00
(bum mil, cento e n��, ..� quatr� cruzeiros), !!m�tída por Fon
tana Móveis, de Luiz'u�to FOQtanc, contra l..U'IZ ANTUNES.

DP n.� 367 .. vencto�3.09.76 - valer 'Cr$ 5.085,80 (ci.nco
mil, oitenta e' cinco cruzeiro)."',,,,e oite�tá centavos), emitida por
Fab� de Brinquedos art. de ���tfá Tornoaria ARCO IRIS,
contra ADELIZIO DA SILVA.

__

/'�'\.....
Por nio ter sido passJvel encotl't{ar os referidos respon

sáveis, pelo pre!!ente .os int\mo, para, no '\orazo de tr�s (03) dias,
a contar da publicaçilo d�ste, no Jornal CORREIO DO NORTE,
virem pagar os mençjÓDadoa titulos, ou àt,r 8S razões por�ue
nio o fazem, e ao me,smo tempo, no caso d\ não ser atendida
esta intimação, 08 g6tifiCo de competente prote�.,I

b 7 �

CanOin!!'!, 11 de novem ro de 19' 6. '.\ .

./ PAULA S. CARVALHO Taben�. Substituta
\.
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