
F====lmpressões coibidas lJelo caminho •..=========;

CRIMINALIDADE
Enéas Atf)aná::i!.io

Há, em toda sociedade, uma criminalidade como

que «normal». Entretanto, de tempos para cá, essa
criminalidade evoluiu para formas novas, sangrentas,
violentas e organizadas, pondo por terra os velhos
cânones estabelecidos pelos estudiosos e extravasando
até os 'limites das leis codificadas.

Essa situação determinoU: uma reavaliação com

pulsória das defesas sociais, que precisam munir-se de
novos conhecimentos e observações, na tentâtiva de

interpretar o fenômeno, a exemplo do que acaba de
fazer o emérito Prof. HILÁRIO VEIGA DE CARVALHO,
na suá 'recentíssima obra «Criminalidade» (Editora Re
senha. Universitária, S. Paulo, 1975).

I
"

Transpondo expressões da Ciência 'Econômica,
sustenta que hoje o fato crime não pode ser encarado
apenas depois de .cometido, propõe que adote a «ma

cro-criminologia», à qual! caberá. estudar 'o delinquente
em confronto � com 08 fatores criminógenos' externos
(o meio) e internos (psíquícosj, de tal forma a prevenir
a ação delituosa e recuperar o criminoso, quando '

condenado.'
-

Para isso um instrumente é necessário, funda
mental:' a educação. !Mas uma educação que' procure
conscientizar cada cidadão de que, ou ele contribui
para o combate ao crime. ou dia chegará. em que .tal
será. o seu vulto que a vida em soçíedade se tornará.
um inferno, cada um temendo o vizinho, todos vivendo
aterrorizados como na 1>:tofeci& mais negra ',de um H.
G. WELLS. E que parece não estar longe de acontecer,
mas é mesmo' realidade, senão total, ao menos parcial.

Essa educação não poderá. [amaía olvidar o

conteúdo ético e moral do homem, aspecto que parece
! ter escapado à tecnocra"cia do mundo- moderno, que l(ie
preocupa em ape-trechar furiosamente o ser humano de
máquinas, aparelhos e outras tantas coisas agradáveis
e muitas vezes inúteis. Para tanto é preciso relembrar
que o homem, afinal, não é apenas um ser 'suscetível
de gozar confortos,' mas contém algo de espírítual. e
transcendente.

.

'.-

Isso, 'é evidente, deve ser implantado desde a

infância, no lar, na escola, mas também na sociedade.
Por essa razão-o Tribunal do Júri deve e precisa ser

mantido, escoimado dos seus defeitos mais graves, já
que é inegável a sua função educativa e a possibilidade
que concede à participação de todos nas coisas da
Justiça. Não é possível, nQS dias de' hoje, cruzar os

braços diante. do crime" lançando comodamente toda a

responsabilidade sobre a, Policia e a Justiça, pois que
elas, por maior esforço �ue façam, não poderão [amais
solucionar o problema, se não contarem. com a colabo
ração, decidida de todos e de cada um.

��

Evitar o crime a todo custo, impedindo pela
educação que prevaleça no homem o que possa ter de
negativo, por fatores ambientais ou pessoais, eis a tarefa'
que se apresenta diante da humanidade aterrada pela
barbárie organizada a que parecemos estar, volvendo.
E,. ou a humanidade enfrenta esse desafio, unida .e coesa

nos, seus objetivos" ou' (lia
_

haverá em que a vida social
terá que confessar o seu fracasso.

I
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Associação Espírita Lar de' Jesus,
Canoinhas, Cr$ 5.000,00

Assistência Social São Luiz, Florianó
polis, com Cr$ 10.000,00

Associação das Senhoras de Caridade,
Mafra, com Cr$ 20.000,00

- Obra Missionária de Leigos da Co
munidade Evangélica Luterana" de
Canoinhas, com Cr$ 5.600,00'

Ação Social de Barreiros, Floríanôpolís,
com Cr$ 10.000,00 I

.

Hospital São Sebastião, Papanduva,
com Cr$ 5.000,00

__..-:----
P' Deputado Aroldo Carvalho já

enviou comunicação a ca-ãâ" uma dessas
entidades e se diz satisfeito em bem
cumprir seu dever para com o povo
catarinense.

,
. I

O Mipi�tério da Edúcação e Cultura
liberou para pagamento as verbas desti
nadas no Orçamento 'da' União para 1975
pelo Deputado Aroldo Carvalho.

Em sua luta pela região norte de
nosso Estado, Aroldo beneficiou, mais uma

-vez, várias' entidades que necessitam de

apoio federal para realizar suas, obras
.

assístêncíaís, de maneira a atender às
mais carentes. Mesmo a Capital teve
sua parcela em verbas.

A remessa de pagamento já foi au
torizada ao Banco da Brasil e as entida- ,

des contempladas foram as seguintes:
. ..

'- Hospital São Vicente de Paulo, Mafra,
com Cr$ 20.000,00
Hospital'Santa Cruz, Canoinhas, com

Cr$ 100.000',00
.fi

'- Obras Sociais da Paróquia de Monte \

Castelo, com. Cr$ 2.000,00

curso' de relações humanas
pàra funcionários da Assem
bléia, promovido pelo Depar
tamento do Pessoal. Num
breve" discurso, o deputado
Epitácio Bittencourt disse' que'.
a iniciativa se enquadra nos
planos da atual Mesa Direto
ra, no sentido de aperfeiçoar
os serviços, admínístrãtívos

Fleríanõpolís (1.9.75). - Em
homenagem póstuma ao ex

secretário de Imprensa, Adolfo/
Zigelli, a sessão plenária de
2.9; feira da Assembléia foi
suspensa pelo presidente da
Casa, deputado Epitácio Bit
tencourt, após a audiência
das lideranças da ARENA e

do MBD.

No período da,manhã, o

presidente da Assembléia
presidiu a Instalação de um

Assembléia �uspende se$são .em

,
_,

I. homenagem a Adolfo Zigelli

o operário Miguel Gogola da firma Esquadrias
São José Ltda., foi eleito Operário Padrão do município,
o qual representará Canoinhas no concurso «Operário
Padrão de Santa Catarina», promovido pelo Departamento
Regional do SESI

_

e o jornal «O Estado»' da capital.
I , �

Trabalhando há 23 anos naquela empresa, o sr.

Miguel Gogola desfruta de merecida confiança de seus
. ,empregador(i!s, sendo também, muito conceítuado entre
os seus companheiros de trabalho..

, A Empresa Industrial e' "Comercial . Fuek S.A.,
também participou da campflnha ,este ano, apresentando
como, candidato . o sr. Wilidime Ferreira Padílha,

Os trabalhos de seleção foram' presídídos pelo
encarregado do SESI local, sr. Gildasio do S. França, Não esqueça!
sendo O' juri composto pelas seguintes autoridades: srs.:

_

'

_

dr, J. E. Cezar Athanázlo, promotor público; Cap. Osval- ' ,Amanha tem �eleçao da,
do Conrado Narlock, delegado da Junta de Servíço Militar; LEC x Caxias de Joinville
Moacir J. Lemos, agente do INPS; dr. Osvaldo Segundo DO Municipal.
de Oliveira, chefe do 5.° Distrito Sanitário; representando
a imprensa escrita e falada, srs, Rubens Ribeiro da Contamos com

Silva e Glauco João Bueno.

Konder Reis recebeu
comenda da'· Ordem do
Mérito Aeronáutico I

Fpolis, 1{9/75 - o go
vernador Antonio Carlos
Konder Reis recebeu, 4.a
feira - 3 de setembro, às
dez horas, "na Base Aérea
de florianóPQUs, a insígnia

'

da 'Ordem do Mérito Aero

náutico, no grau de Comen
dador. A entrega foi feita

pelo comandante do V
Comando Aéreo Regional,
'major brigadeiro Leonardo
Teixeira' Collares,

«Ama

sua presença.

-
I

Independência:
. �

-

Revivemos com júbilo! mais uma vez,' á - data
festiva 'de nossa 'Independência. Revivemos e reavi
vamos em nosso espírito, a chama da liberdade que
desejamos continue a brilhar em nossa Pátria, para
nós e para os nossos que hão de 'vir. Somos' um
povo para o qual a liberdade é, a essência do viver
e sem ela a semente do

-

progresso não terá forças
para vicejar. É necessário portanto, que unidos em

nosso viver, unidos em nosso' trabalho, continuemos
a alimentar esta «força de liberdade que existe dentro
de .cada um de nós», não permitindo que idéias
opostas possam germinar, mas que ao contrário,
tenhamos coragem pará afastá-las, e eliminá-las de
nosso solo pátrio, destruindo qualquer força estranha
que tente se opor \ aos nossos anseios e à nossa

formação democrática, ímprescíndível para a sobre
vivência de. nossa soberania, como Pátria e como

povo' cristão..
, <..

«Honremos nossa Pátria»

�<Respeitemos nossas famílias»

«Dignifique'mos nossos
-

antepassados»
.

«Vivamos' em liberdade, paz e amor.>

da Assembléia, dai" condições
dos .funcionarios para pro
gredir em suas funções, e
vender uma imagem mets
simpática do Poder ao grande
público. ° curso é destinado
inicialmente -a recepcionistas,
serventes, telefonistas e outros
servidores que ligam com o

público. '

\ '\ ,

Canoínhas (SC), 3/9/75 Paulo Frank.

com

para

terra
7. de

em que nasceste ". Prestigie as solenidades programadas
setembro, data magna' de nossa 'Independência.

'

---------------------------------------------

fé e orgulho a

amanhã, "dia
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OORREIO DO NORTE .. , 06;.09 ..197i·i

Programa Oficial. do dia, 7 de setembro
BASILIO HUMENHUK

. .

& (IA. LTDA.06,00 hrs. - ALVORADA - a cargo do 3.°' B.P.�.
08,00 hrs.• HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS - com a parti

cipação do 3.° B.P.M.
BRASIL - Pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal

- STA. CATARINA· Pelo MM. Juiz de Direito da
Comarca

'

MUNIClpIO - Pelo Sr. Presidente da Câmara
Municipal

'

08,05 hrs. -' Entrega da Chama Símbólíca da Pátria, nas escadarias
da Igreja Metriz, após a bênção pelo Vigário da

, Paróquia frei Vitalino Turcato.
08,10 hrs;' - Ch�gada do fogo simbólico â Praça Lauro Müller,

, por Oficiais ou Praças do 3.° B.P.M. sendo entregue'.

ao CeI. Edson Corrêa, MO. Comandante do 3.° B,M.P..
para o Acendimento da Pira.

08,30 hrs. - Recepção dos convidados especiais 80. palanque
. Oficial, cuja comissão de recepção, será indicada
pelas ccordenadcrías de ensino 08 - 09.

09,00 hrs. - INICIO DO DESFILE, obedecendo croquis, cujo
dispositivo deverá estar pronto no local indicado às
08,30 hrs. (Em frente ao Centro de Saúde).

14,00 hrs. • TARDE ESPORTIVA, no Estádio Benedito Therézio
de Carvalho Junior:

17,55 hrs, - EXTINÇÃO DO FOGO SIMBOLICO DA PATRIA,
pelo' Capitão delegado da Del SM - Osvaldo C.
Narloch.

.

18,00 hrs. - A�RIAMENTO DAS BANDEIRAS, pelas autorídades
,

que hastearam ou seu! representantes.
A COMISsAO

�I Revendedor FORÇ) I
Fazemos sempre a melhor ofertsy81'1'lveículos
novos FORD e . usados de

-

qualquer marca.

Disponibilidades Ift{6 s�mana :

Rural 69 • 4x4 - azul e/branco - motor 132 HP
Rural 72 - 4x4 .. verdI' e branco

. Rural 71 - 4x4 - a?t1-l e branco
Ru,'al 74 - 4x4 - rfe,dlJ e branco
Rural 70 -

4Z;:4azul e branco
Corcel a T r - branco nevasca
F.100 71 - .� rde pampa e branco
".100 61 - cinza .

".100 59/'verde e branco
".350 70 - amarelo

Pick-ut/72 - 4x4 - oermelha
Adquira sei veiculo Dsndo com a minima \ entrada.

/1 Veiculos inteiramente revisados, de boa precedência,
.;' .

aos melhores preços da região.

Vi,Úe-nos sem compromisso, em nossa .loia à
lfua 'Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

.............................................

Procure no escritório de Derby Carlos
Ulhri1ann, na Praça Lauro Müller, 251
/' CANOINHAS - Santa Catarina .

FOTOCÓPIAS XEI'OX
S�niço instantâneo e perfeito .

.

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
.

.

CIl'urglã Dentista --
,

C I C ,o05589159/DIÊP
,C-linica dentérià d�.-se-n'�e crianças.'

Especialização em Odontopediatria.

I Instalação moderníssima,

marcada
Pr.p LaIl1'O Müller, 494 - FODe, 369 ----.

/ 'e
'
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Amaior emais completa linha de máquinas e implementes agnoolasdo Brasil.

,

Converse com o revendedorMassey Ferguson
de sua região. Ele lhe indicará o equipamento
mais adequado para sua lavoura e amelhor forma
de se obter o financiamento. �

I ,

Além disso, lá você vai conhecer amaior
e mais completa linha de máquinas e implementos

__ agrícolas do Brasil.
Aproveite o crédito que toda a rede bancária

está oferecendo.
.

'

Compre as máquinas de que você precisa para
iimecanização integral de sua lavoura, .

.

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

/

(gusan do Brasil S.A.

-

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

e Indústria «SCHADECK» Ltda.
lJua Caetano Costa, 1122 .... fone 178 .... Caixa 1?ostal, �6.3 Canoinõas - SC

/

Mais de 61mil pessoas
malol'es de 70 anC?s
já foram beneficiadas
com as pensões

vUaliclas concedidas
pelo IN PS'

A Secretaria de Seguros So
ciais do '. Instituto Nacional de
Previdência' Social concedeu até
julho 61.702 pensões vltalícíaa
a maiores de 70 anos e inválidos.

O E!ltado que mais se desta-
1
cou foi o Ceará, onde 17.579
pessces idosas foram atendidas.
Em seguida, tivemos: São Paulo
com 12.919 e Rio de Janeiro
com 6,276, beneficiados.
Eis a relação:

Alagoas 63'1

Ama�onas 417
Bilhia 737
Ceará 17.579
Espirito Santo ' 396
Goiás 277

. Maranhão 1.702
Mato Grosso 111
Minas Gerais' 3.399
Pará 399
Paraíba' 1.497
Paraná 799
Pernambuco 3;907
Piaui l.386
Rio de Janeirõ CI) 6.276
Rio Grende do Norte 545
Rio Grande do Sul 6.448
Santa Catarina 1.192
São Paulo 12.819
Sergipe 911
Brasilia J 279

TOTAL 61.702

(1) incluido os antigos Estados
�GB eRG)
Como consegUi"
Para ter direito à renda

mensal vitalícia, OI! maiores de
. 70 anos e' os inválidos terão

I

que eomprovarr
1 - ioatividade e inexistência

de renda'ou de meios de sub
sistência, 'que po«:ierão também
ser feitas mediante deelarsção
do -próprío interessado. desde

que confirmada por duas pesscas
idôneas, à critério da Instituição
de . previdência soclel, identifi
caJdos e qualificadas, as quais
essumírão, com o requerente, 8

responsabtlíde de civil e penal
pelas declarações prestadas .

. 2' - a prova de filiação ã

previdência social ou Inclusão
em seu âmbito,' com apresenta
ção da Carteira Profissional ou
de Trabalho e Previdência So
cial . ou por: qualquer outro
elemento de convicção, inclusive
declaração firmada pelo empre
gador ou por diretor ou sócio
remanescente da empresa, iden
tificado e qualífícado, assumindo
o firmatário a responsabilidade
pela declareção, sob &S peuas
da lei.

ORAÇÃO AO' DIVINO
ESPÍRITO I SANTO

,Espírito Santo, você que me

esclarece tudo; que ilumina todos
.

OI caminhos para que eu atinja
o meu ideal; você que me dá, o

dom divino de perdoar e esque
cer o mal que me fazem; e, que
em 'todos os instantes de minha '

vida está comigo; eu quero, neste
curto diálogo, agradecer-lhe por
tudo II! confirmar- . meis uma, 'vez
que eu nunca quero me 'separar
de você; por maior que seja a

ilusão material não serâ o mÍoim(J
da vontade que .into de um dia
eatar com você e todos os meus

irmãos na gl6ria perpétua. '

Obrigad,o, mais uma v�z.:
,(A pesloa deverá fazer esta
oração durante 3 dias seguidce,
Bem fazer o pedido. Dentro de
3 CtrêsD diaB será alcançada a

graça, por mais difícil que leja,
Publicar assim que receber a graça).

Publiceds por ter recebido
uma graça•.

UMA DEVOTA-
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COlDissária Luiz xv

V E N D E,
Comercieis: .,
Grande oportunidade comérci I. Uma excelente casa de alvenaria com

armazém e bar no melhor.I onto comercial do Campo D'Água Verde.
Terreno de esquina. No negóc o entram t�das as instalações e estoque.

O melhor negócio da Cidade. !Espetacular terreno medindo 20 x 40 na

rua Paula Pereira, QUl.ldra de Restaurante Pinguim. Ponto Comercial
fora de Bé�ie. Oportunidadé U iea.· I

Bxcelente oportunidade Come reíal, Negócio de grande movimento no

melhor ponto da cidade pr ixímo a Igreja Matriz. Instalações de
Primeiríssima Categoria. No r mo de Bar e Lanches.

Ótimo negócio Comercial en excelente ponto da rua Caetano Costa
com grande freguesia. O Prol rietário vende ponto, instalações de bar
e restaurante, estoque e alug o prédio.

Indústria do Ramo Alimentfc o de grande consumo o rentabilidade e

fácil Administra9ão. Negócio rxcelente e que não exige muito capital.

Terrenos e lotes Jrbanos e suburbDnos:·
I ,

Terreno já loteado, Vend�-se uma partto rderente a 12 lotes,
ao lado d. Iodústri� Muss, no B.airro. SAo Crístóvão.
Cr$ 66.000,00. ACf,ltll-se earro linha Volks ..

Terreno de 420 m2 nas ime�iaçÕl'8 da Serraria Paul. Cr$15.000,oo
. .

I·
.

'Espetacular esquioa central, ideal pare posto de. gasolina,
grande comércio, etc. !

.

Espetacular terreoo pI fins comerciais, na tua Caetano Costa

pertinho do Armazém Tokarski. Adalto em frente e todo
cercado com muro de concreto.

Explêndido . terreno central, a 50 m do Jardim da Infância
Luterano. Excelente ponto, restdencíal,

, .

Um bem localizado terren� de esquma, com 800 m2 no Alto
das Palmeiras, pf!rto da Pal:\ificadora Sto. Antonio. Cr$ 35.000,00.

Dois lotes nos fundos di Cortume Trevisanl. ,Vende-se,
troca-se, . aceita-se carro.. \

Um ótimo terreno, perto da Praça João 23, no Alto dai

Pah:nelr'1s, com 1.106 m2.

Li.rido terreno de 754 m2 aq lado da Delegacia de Policia.

Grande terreno com 2.200' m2 na Agua, Verde, perto da
Escola José Groliskopff. Terrfno plano, todo cercado com tele.
Cr$ 50.000,00. Aceitamos c�.,ro.

-

Um lote nas proximidades dq Frigorífico. Cr$ 12.000,00

Outro terreno com ·1 pequena casa perto d& Hipica Julio
Budant. CI$ 15.000,00;

Terreno cen'tral a 300 m da Prffeitura'. Cr$. 4E.ooo,oo faQilttado.

Um bom terreno �edind� 7.50Q m2 nas imedíações da �ébric8
(;erzo Sobrinho, na estrada de 'l\rês Barras. �erreno com frente

para 2 estradas. Cr$ 40.000,60. �ceit8-lie carro DO negócio•.

Um lindo terreno de 800 m2. de esqulna, com 2 pequeoas
casas, perto da Igreja Ucratna. �r$ 45.000,00: Metade à vista,
outra metade a' combinar.

\ .

Terrenos Rurels:- \
Linda Chácara em Fartura. TerlÍeno com 40.000 m2, e 2.500
eucaliptos de ,lO anos. Otima agq'ada. Mais· uma estufa trans
formada em rancho. Só os Eucaliptos valem o preço da
Chácara Cr$ 25.000,00.

Espetacular'propriedade rural em $�rrito a 6 KMS da Cidade.
Casa com luz elétrita de 82 m2., qarroça, 2 cavalos, 1 vaca; 1
touro e I terneiro. Tem .rancho .e Paiol. São 3,5 alqueires
dividindo com Rio Médio e com arroio dentro do terreno.

Preço Cr$ 120.000.00. Troca-se pôr CRSS na Cidade.

.

Terreno de 32 alqueírea em Serfa do Lucindo, ideal pera
reflorestamento.

A 21 kms da cidade temos excelente terreno de 15,5 alquei
res próprio para invernada ou planfa, em Rio Pretinho.

Grande terreno para rdlorestamer.to medindo 200 alqudres,\
em Rio Vermelho, municfpio de �ajor Vieira. Vende-se O

terreno com madeira ou sem madeira.
Lote de madeira com 2.400 árvoqes de madeira branca em

-Colônia Ouro Verde. Preço de ocasi�o Cr$ 180.000,00. Longo
prazo para retirar a madeira.

.

Terreno em Rio da �ànte com 5,5 ,lqueires com 3.000 pínus
de 1 ano.

Terreno na Colônia Santo Antonio, 1nUnicfpio de Major Vieira,
com 6 alqueires, totalmente mecanifáveis.

.

Um terremo de 10 alqueires no IRio AlemAo - Salseira a 7
kms da cidade, coín caiva,· mato, vrrgem e campos. Troca-se

por terreno que sirva para fumo. .

Um terreno de 11.000 m2 n� Alto!das Palmeiras. Nova estrada
vai. passar em frente. OUmo terrepo para loteamento ou planta.

Na COMISSARj})\ LUIZ X V, '

você faz sempre o melhor negócio
Rua Vidal Ramos, 705 - Fone .137

ao lado do Panificio Pão-da-Lá

Ano XXIX - CeDoinhs8 (se), 06 de setembro de 1975 - N.D 1336
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CIfnica de_,A«o;\
oBvidos - nar.iZ- garganta

Dr. �Io Sato
CRM J.421

./
�

1
Afendlmenfo dIário

\ das 15 às 18 horas

Praca Lauro MUller, 52!
(foto .Joio _; SObre-lOja)

por maurrcro

'[Japidin!Jas
Bem mais movimentado os prepa

rativos para o desfile cívico-escolar em

comemoração ao dia da IndependêncIa.
Parabéns jovens estudantes de nossa

terrl4, porque o futuro da Nação depende
de nossa atuação.

.

Gestões do prof. Elói Bona, em

Florianópolis, nos dão conta da contlnuí-
.

dade do Ginásio Coberto de Canoinhas,
.

necessidade premente para que se dê
vazão ao desporte em nossa cidade.

Como todos os anos, o Colégio
Comercial vaí apresentar a «banda» dos
têcnícos de contabilidade no desfile pro
gramado para amanhã, com os melhora
mentos em pauta. Vamos em frente
minha gente ....

Bm nossa cidade o jovem Castro
Pereira. Fundador de cO Jornalzinho»,
Grêmio XV de Julho, é mérito divulgador
de Canoinhas. promotor da 1.. F(lsta
Nacional do Chimarrão. Sempre atraiVés
'do jornal defendeu os interesses i da
mocidade,

.

inclusive o Ginásio de Esporte,
a SUa construção na época em frente ao

Colégio Comercial. Castro sempre sonhou
com ceísas boas para Canoinhas, m!\.
não recebeu o apoio necessário, pois
aqui só tem apoio os criados santos de
fora. que sugam tudo e dão o fora. Mas '

Castro é feliz pelas grandes lutas que
venceu e pelas inesquecíveis promoções
que ficaram na saudade da mocidade
Oanoínhense. Boas Vindas.

- O Diretório Acadêmico Santa Cruz
de Canoinhas já está com novo presidente,
Quem· regerá 08 destinos do Diretório
pelo espaço de 1 ano é o jovem Agenor
Christofoli sendo o vice - José do Nas
cimento Filho.

�,..._..
.. .. .. .. .. .. .. '.. .. .. .,
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� C�evrolet� supremaCia em serviços �
Agora seu

.!. permanece aberto aos sábados até às �
000

16:00 horas; <para maior
. comodidade de ,r

� seu�/olientes de peças e .serviços.
lU:·

111 Mi Procopiak Comércio de Veículos ltda. �,I: .
Rua Major Vi",i�, 2 8 9 - Canoinhas .. o

\\ .

j:,.��.�..
,

. .. .. .. h�C�l!:::t.:: _
�...__ .:.. ::•••�•• .••
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Você duvida do quanto é bom falar a verdade?
Não duvide: Experimente.

, Al2i.ra de lieron
Vva. Carolina A. Silva· de Miranda e Hugo

Antonio Peíxoto e sra. convidando para o enlace
matrimonial dos seus .filhos Alzira e Heron, que se
dará às dezoito horas do dia vinte e sete de setembro
na Igreja Matriz Cristo Rei. Após as cerimônias
(religiosa e civil) os convidados serão recepcionados
no Clube Canoinhense.

.

\

Governador em Catioinôas
A programação da visita do Exmo. Sr. Gover

nador Antonio
/

Carlol Konder Reis em Canoinhas
está assim dtstrtbuída: 9,00 horas, Inauguração da
Rede de Absstecimento de Água na Praça Lauro
Müller; 10,00 horas, visitas as obras municipais, tais
como: duas pontes sobre o Rio Água Verde, Pavi
mentação do Núcleo e acesso a Cohab, Pavimentação
da Rua Duque de Caxias, visita as insta.ações do
INPS e Telesc. Nesta programação uma ressalva. A
vislts. do Governador será confirmada para o dia 12,
caso contrário será dia 27 de setembro. ..

canoiiuyas não participará
Oonforme tntormaeões, Canoinhas este ano não

participará dos Jogos Abertos de Santa Catarina que
tem como sede a cidade de Chapecó. Situações
diversas é a razão da não participação de nossa
cidade nos JASC. '

A N .0 'T A ·C O E S
Debutantes
Logo mais no Oanoínhense o grande aconteci

mento social/7õ, sem dúvida a realização do Balle
das Debutantes. 8ão 17 Ilndos rostinhos que serão
apresentados (1. Elite da Mat Cap, que a partir de
hoje passario a enfeitar com graça, simpatia· e
muito charme as promoções elegantes da cidade. O
msgestoso torna-se pequeno para abrigar os Oanoí
nhenses que querem neste ano, ver as debutantes/75.
Nenhuma mesa maia a venda o que denota a
curiosidade em torno das mais belas jovens que
entram para a sociedade. A· responsabilidade musical
estará a cargo do Conjunto Tropical, oriundo da
Capital Paranaense.·

..
.

Curso de Psicologia Aplicada
o Gurso de Psícologte Aplicada tratará sobre:

Sentido da Sexualidade. Como dar educação sexual
às crianças. Amizade e amor. Causas de fracasso no
matrimônio. Razõàs. de nossa simpatia e antipatia.
Local: 8BO, data e horàrlos: .

Día, 13 - às 14 horas para jovens
Dia 13 - às 20 horas para: adultos
Dia 14 - às 9,30 horas para jovens
Dia 14 - às %0 horas para adultos
Dia 15 - às 20 horas para jovens e adultos. Os in.
gressos .

estão à venda no Colégio Coração de Jesus,
Gráfica Santa Cruz ou no local, na data e horários
previstos.·

.

, ,

Visitando.
Visitando Canolnhas na semana que passou o Deputado

Aroldo Carvalho. Entre· bate-papo e cafezinho Dr. Aroldo visitou
seus amigos e ainda participou da reunião da Arena que teve
lugar na Câmara de Vereadores de nossa cidade, Regressou a

. Brasilia na s-egunda-feira. prometendo visitar sua terra natal multo
brevemente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Noticias de
.

Anotem para conferir depois
Estou seguramente in
formado que muito 'em
breve será construido
no perímetro urbano da

,
' cidade u�' Magestoso e
. chie Hotel. Será um pa,
vimento de dois anda
res, com apartamentos
de alto nível social in
cluindo todos os requi- \
sitos aos mesmos devI
dos. Seu funcionamento
obedecerá a mais rigo
rosa ética turística, Po
derâ ser um dos princi
pais hotéis de alta ca

tegoria no tronco sul da
BR. 116. Asetm nossa
cidade poderá apresentar' o seu cartão de visita•. no
que tange ao conforto e comodidade em hotel de
alta classe.

Escreve'.. :
Esmeraldino H. Almeida

Governador 'informa
. .Em resposta a visita feita ao Governador Anto-,

nío Carlos por uma comissão. de Papanduva, sobre
os expropriados pelo Decreto n.- 40,570 de 18/12/56,
S. "Excia. já. se pronunciou a respeito enviando a
seguinte eomuníeação: Florianópolis. �9 de agasto de
1975. Carta resposta n." 031/75: limo. Sr. Esmeraldino
Maia Almeida-DD. Presidente do Diretório da Arena
de. Papanduva, Dou em meu' poder sua correspon
dêneía datada de 05:08.75 que submete à minha
consideração: Reivindicação dos expropríados pelo
Decreto D.o 40.570 de 18/12l56. Em resposta, apraz-me
Informar qlJe encaminhei o assunto à consideração
do Sr. Ministro do Exército, conforme fotocópia do
ofício anexo: Atenciosamente: Antonio Carlos Konder
Reis - Governador do Estado de' Santa Catarina.
Damos s seguir p teor do Ofício: Of. G. G. �293:75.
Floria�ópolis, 18 de agosto de' 1975, Senhor Ministro.
Recebi em meu Gabinete uma comissão do município
eatarinense de Papandu.va que encareceu o meu
empenho junto a V. Exs. no 'sentido de mandar
estudar a situação dos desapropriados, em virtude do
Decreto n.� 40.57U de 18 dá dezembro de 1956. Para
melhor compreensão do assunto, estou [untando à.
presente fotocópia,do Relatório apresentado e assina
do por todos os interessados cujos nomes datilôgra
fados constàm das �olhas 6, 7 e 8 que transcreve o

De,cret!) de desapropriação, aS&inado'pelo ex-Presi
dente da República, S,enhor �ucelino Kubitschek, em
18/12/1956. Muito agradeceri� se V. Exa. me desse
alguma informação sobre o assunto, para ·que eu

pudesse transmiti-la aos interessados'. Atenciosamente.
Ántonio Carlos �onder Reis - Governador do Estado
de Santa Catarina. Exmo. Sr. General, SILVIO COUTO
m FROTA - 'pD. Ministro do Exército. Brasilia - pF.

Baile da, Saudade dia 13/09/7'5
. A simpática Sóéiedade Hípica Rec. Papanduven-
se, está convidando o seu quadro social para o gran
dioso b.alle que será levado a efeito no dia 13, do
corrente, com início .às 2.2 horas. O traje é sociàl ou
esporte. A animação está a cargo da famosa «Bandi!'
nha TUREK», de Rio Negrinho a qual dispensa comen-

;

Papanduva
táríos. Reina grande animaçã!) tanto na velha guarda
como também na Jovem-Guarda. Dezenas de convites
foram enviados a outras cidades dando a certeza de
seu sueasso total com mais esta grande maratona
�social" '

Lenoir Vargas novo Presidente
.

Dia 24 do mês p.p, na Capital do Estado, a Arena
elegeu o seu nevo Presidente do Diretório Regional,
tendo sido eleito em «chapa única» o Senadçr Lenoir
Vargas' Ferreira. A eleição foi pacífica tendo os
convencíonats «Delegados» comparecido em massa
para prestigiar o Partido da Revolução e do Povo.
No próximo número daremos mais detalhes sobre o
assunto. '

Incêndios destroem florestas
Reavivado por uma altíssima temperatura, que

chegou aos 40 graus e agitado pelos tradicionais
fortes ventos da região� o fogo continua queimando os

pinheirais e a mata virgem na serra do Paranapíacaba,
ao sul do Bstado de São Paulo. Três focos estavam
mais agitados e perígcsos:' um a 20 quilômetros' de'
Guapiara, a mais importante fazenda da região, com
4 milhões e 500 mil pinheiros de oíto anos, outro na
fazenda Taquaral, município de S. Miguel Aréanjo,
ameaçando acabar com seus '5 milhões e \ 500 mll
pinheiros; o;,terceiro tenta deixar o planalto, transpor
a serra e' invadir a enorme reserva, de lporanga.
(Gazeta do Povo) ,."

Passarela da Saciedade'
Dia 11 do fluente, festejánd� idade nova a sra,

Nivia Almeida Jazar, virtuosa esposa do Dr. Rubens
Alberto Jazar. A distinta dama na data festiva de
seu aniversário, receberá os mais justos. cumprimentos.

� x x
,

Também na mesma data, .. cumprímentos em
alta rotação para o sr. Deonisio Trevisani, do alto
comércio local. Cumprimentos e felicitações na pauta
do- dia pará o ilustre aniversariante.

x .x x

Dia 12 do andante festejando troca de idade
o sr. Ernani Wo'yciekovski, proprietário do «N08S0
Posto».. Cidadão benquisto e estimado, na sua data
nataUcia l!Ier� alvo de muitas home�agens.

x x, x

, Dia 13 deste, passagem de niver do sr'. Leônldas
Guebert, SecretáriQ da Prefeitura Municipal. Cumpri
mentos e�felicitações pontificarão em alto estilo para
o estimado senhor. '

x x 'x'
Sra, ERMINIA TO�ARSKI SÓNAGLIO. Dia 14

- do corrente nossa agenda social registra a passagem
de idade nova da era . .8rminia T. Sonaglio, virtuosa
consorte do sr. Lucindo 50naglio. Cumprimentos «Fron»
Re!ltaurant Flj.rroupilha Km 13, BR 468 - São JOiré
dos Pinhais.

Um por Semana'
}

AÇÕES: Querem saber .0 que os homens pensam?
\ Não ouçam o que dizem: observem o que

fazem. (BeauchêDe).
.

.

EDlTAL ,N ... 4
CA.RLOS FERREIRA DA
SILVA - C.P.F. n.o .'147
'liO ,,980 - ::S4.

Posto da Receita Federal
de Cancinhás. 0,3/09/1975.'

'Francisco Zaziski
chefe do Posto

,

Fica intimado pelo pre
sente, Edl�al, �a ,comparecer
no Posto dà Receita Federal,
sita à' rua. Vidal Ramos,
'232, afim de retir!lf dentro
de trinta (30) dias, a Noti
ficáção do' Imposto de Renda
«Pessoa Física» t do ��ercício
de 1974, o senhor JOSÉ

( Aviso

Impressora Oaro' Verde

LANDUALDO�OIGT, . pOI'
espanto' e extravio do seu gado
bovino; n�'dmite, a eotràda,
caçada8 e i:��8'ageriS 'de pessoas
acolDpanpadas com cachorros e

armas Be fogo, etc. êm I IlUa

fezen Bom Sossêgo Da Volta
Gn' qe - Paula Peleira.

"

Aos que transgredirem este
aviso serão punidos na forma
da' lei.. 4x

Fot�ocópias?,
Em apelJas 10 segundos, você tira EQ,l'ocO..

,PIAS,' de.�,qualquer _.d_oe\:J�fTfi'illõ,JOrnais ou

livros, no C A ftT--(r1f1 O O O R E G 1ST R O
C I,V I L _de- NER�IDA, C. CORTE, no edifi,cio .

--- do FORUM de,sta cidade.

3 Dlmens,ões de Lobato

06.09.19�5

REGISTRO 'CIVIL - EDITAIS

novo livro de Enéas Atbanázlo
,

,

você encontra na loja da

Nereida Cherem ,CÔrte, Ofic!al do
Registro Civil do HnnicipiO: de Calioi�
nhas, E!ltad� de Santa Catarina,
faz saber qne pretendem casar:

«ALCEU SCONHETZKI» com

cLEILA EREZINHA GROS
SKOPF», li aIUeiro., lolteirol. rei.
e domiciliad neste distrito; ele
'lavrador, nse ido em. Cenoinhee
aOIl 3 de julh de 1954, ,filho de
Antonio Sconhei �Id e de EetetaDiil «CELSO FALGATTER» COm
Soonhetakii ela \ o' lar nsscida cVANDj\. WARDENSKh, bra
em' Ceuoinhse ao 29 di junho sileiroi,l lolteiro., domiciliado. e

dl1 1954, filha de Carlol/ Geos- rei. Deite diatrito; ele motorista,
kopf e de' Leooilda Groukopf. oa,c'áo em Sereia e], diltrito

Í aOI 28 de outubro de 1955, filho
«ATANAE,L FEL

CIO�DE
CAM·

d9' Teodoro Falgatter e de Paula
(POS» com. «.TEREZI� A HIN· �ardo.o Falgatter; ela do lar,
KE», bra.tle�ro., lolteu �dom:

e 'bascidd em Canoínhae BOI 10 de
rei. nesta Cidade: ele perârío, /ebril de 1952 filha de Jà.é
nascido em Colonia Our Verde; Wardeo.ki '8 .d� Fraocisca Wãr.
D/ município aOI 28 de le I�mbrol denski, Ialeoidoe.
de 1949, filho ,de Leonerda Fi�líci�de Campoe; ela do lar, oa.ci?a «ANTONIO COSTA» com «MA. •.
em Çaóoinhol aOI Iode oovem�ro RIA ODETE ALVES MASSA.
de 1952, filha, de

. Ervi�o H'o�e
. ,NEIRO», .

bralileirol',
solteieoe;

e� de �08 Cavelheiro Hinke domiciliedoajs rei. D/ cidade; ele

cARl LEANDRO GONÇAJf.VES� operário. nascido em Rebouçsl:Pr,
com

i
«QNIRIA TEREJINHA' _aol.13 de

. ..?utubro de 1951, fJl�o
FARIAS:. bresileíros, iotteiro�;' de Seb�.tI8p .

COita e de. MarlI
ele securitârio, nallcidol em Ca. ereí�a; ela do lar. D81C1�a em

noiohae 801 27 de abr.,l de 1954 C nçlehas aOI 21 de mBIO de

dom. e residente DI eídade, fi!h� 19�, f!lha
..

de Avelin� Alver,
de João Leandro Gopça!ve. e de Mal\aoe!ro e de Antonla Alvel

Francisca Artue., Gonçalves; ela Mas.�earo, ,

8uxili�r de e,ofermlgem, naeeida «JONA� ARANTES DE ARA
�m �IO do Sul - �C. 801 22 de UJO� oom «MARIA �LICE,
janereo de 1956, fl.om, e re,: em SOARES\f>E LIMA», bra.ileirol,
Blum�oau - sc., 'fll.ha de �Iguel

.

loltei:ol, d,\miciliadol e relideotel
AgO.ltlDho Faflal e. de Mima G D/ cidade; 'l\le militar, nascido
Farlal. I em

coruPá-8�ta
Catâriull �aol

«GONÇALO' RUF'lNO DA 20 de egosto e 1944, filho de
SILVA» comI «LEONY DIAS Arantel Gonça

�el'
de Araulo e

SC.HONTON,i,..bral.il?�rOI 10lteirÓI,. de Blí. i1ici� de
'. �ello Arauio,

relldentel I r domícíliadoe neste 'ela coatueeiea, u IClda .em Gua-
ciClade; ele ibpe�ário, .

uSlcido em' iuvirá, município e Araucári�-

Cano, iuba. pOI 23.
de

mai,O
de

19.5.
6, Pilr

..

aDá,

aOI.
6 de

jfl�irO
de. 1948,

filho de \�bnoel �ufino da Silva, fi.Íha de Antonio SOIl el de Lima

faleCidOi
de A�alia Leite; ela e de Eroodina Saoto.

do lar, Blcida em Campo do
E, para que chegue ao cophecimenTeoentEl• r� aOI 20

.. �e. ago,.
to de. to de terceiros, mandei publicar 08

1958, fi! a de Guilhermina Dial presentes Editais.
Sehonto (e de Francilco Schontoo, CanoiIihaB, 3 d. setembro de 1976.

«OSNI. FARIDE RIBEIRO, com' Nereida C. Côrte
«ZJLDA D� LIMA,; bra.ileirol,

.

Oficial do Registro Civil

!loltf!irol, domiciliado. e relidentea
DI cidade; ele

lapatel'ro
.
naec

..

ido
em Avencal, comarca Rio Ne
gro-Pe, aOI

19-0�.1 8, filho de
Maria ADarda R' eiro; . ela do

.

lar, nalcide e CSDoiollal ao,
26 de agolto e 1957, filha de
Avelino de ima e de Pauliea
'de Lima.

No Departamento de Veículos Usadôs
de

I

ligueI Procopiak Comé'rciQ de
Veículos

\Ltda., você encontrará
, para pronta entrega:

-Marca
Opala 4 portas
.oPala 4 portas
pick.up Chev'rolel C.IO
Picl;.up Chevrolet C.15
Pick-up Chev,olet C
Ford' F,350
Ru,al4x4

t\no·
1971
1972
1972
1972
1969

/

1973
1973

i.ROCOPIAK 'COM. DE VElcULOS LIDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. I.

,Rua Major ,vieira, .289 .'

C a n Q i n h a s -:- Santa Cat9rina'
, .

.'

" ". \

'QQ��QQ��Q���g�gQ���QQ�Q�Q�gQQQQ���Q����QQQQ���Q�gQQQQQQg�QQ��gQ�
� . O Refrigeradores:, (onsul, Prosdódmo: 8raistemp 'e G E TV a cores' e preto. e branco:· PhHips, Philco, G E, Semp, .m
aa � Zenlth I Phil(o a luz e �alerla - MáqUI�aS

.

de "(OSlura: Elgln�Slng�r_�_em. z!!-zig. m�. � Agora. voce 1e�._� a1e---�Or-de desconto.
'.

9D

�. A �o Inelhor�-preçó da praça, .. na' D�NELAR.. .m
m .' ;R, .' RUA VIDAL RAMOS !)06' - rONE 185 - �ANOINHÂS '

'

,
'

,

� m
at;ji!irJai;;jfjt;n!jf:i!jntialJrJt;ji!ifjliriríEifjEirit;ji!ji;j�at;j��t;jrJEilJrJi5Eit;j�t;jEiEiat!jfji;;ifj�i?jEipjrJ�·�rJrJfji!jfjri'. .

,
.
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Centro de Treinamento para Batata Semente

cEng. Agr.· Celso Freitas de Souza:. /

OANrOINHAS/SC

Observações' Meteorológicas
de 25/08/75 à 31/08/75,

.
- ,

.
'

ANIVEHSA
HIANTES

DA SEMA.NA

No Departamento.de Veículos �sados I.
de Merhy Seleme & Cíe. Ltda.

você encontrará' revisados par�onta entrega:
,

_

Dia 6 - o jovem Nivaldo
Wardenskij' a menina Simone'
filha do sr. Paulo Neuburger.

.

Dia'" - a sra. Tecla esp, do
"sr. Ananias Petrintchuk: as '

srtas.: Marliza D. da Silveira,
Sosane Péixoto, Inês de l'áti·
ma Trapp; os senhores: José

.

Allage e Antonio dos Santos
Veiga; o 'jovem Florentino
Wieczorkieocz,

OCORR�NCIAS DIA. DIA DIA DIA DIA DIA OlA
, �5 26 27, 28 29 :;0 31

-- -- -- -- --

Temp. Más. em. DC +25 1"20 +15 +26 "1'28 +15 tI:;
-- -- -- -- -- --

Temp, Min. em De' +11 t10 +9 t12 +1:; tl3 +12
-- -- -- -- --

--I

Umidade "Relativa dlY Ar 95% 85% 95% 90% 95% 95% 95%

Preci�itaçõe. Omm Omm Omm Omm Umm 6,5mm 14mm

AN_O
1975
1969
1971
1969

1973

MARCA

Ford Corcel Coupê Básíeô - O km

Chevrolet Veraneio

Chsvrolet Opala 4 portas de Luxo

Chevrolet Opala 4 portas de- Luxo

Dodge 'Gran Coupê

MERHY, SELEME' � elA. LTOA.
Encarregado do Posto Metéorológico: IRIN'ED OSNI BREY .. Téc. AurfcolaII CANOINHAS - se

Dia 8 - a sra. Magaly esp.
do sr, Adilson Zaniolo.

Dia 9 • a srta. Maria do
Rosário de Fátima Seleme,
res. em Curitiba; os jovens:
Sérgio Tokarski e Edmar
Michel.

Dia 10 - o sr. Milton Mendes;
assrtas.: Valcy Aparecida de

Olioeira Godov, Réginis Roe.
.. der e Katia Regina Colodel,
res. em Curitiba.

.

Ola 11" a sra. Márcia esp.
do sr, Ivan de Paula e Silva; ,

a srta. Carmem Silvia Fer
rareei,

Dia 12 - o sr. Arthur Mil
bratz; a srta. Soma Regina
Knopp; o jovem Cirinei ,Assis
Karnos.
Aos aniversariantes nossos

votos de perenes felicidades.

t
'I ,
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Arteferro o i lIn&Utda.
'-�

, �',

�ort7�jane'as -' portões e

y;tefatos de ferro em geral
� Expe�icionárlos • Camp� d'Agua Verde

,

Fotoctws
. »->:

Novo e moderl6'Sistema . Japonês Nas'hua 230,

�o por 'Fotocópia Cr$ 1,00
,

Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) - Canainbas

Màterial escolar e de

escritório você encon

tra na loja' da

Impressora Ouro Verde

\

8rin�ue�os'l �ara Natal DlDESC • Companhia de DiVUlgação e Comunicação do Estado de $anla �alarinà

ERUSC FAZ LEVANTAMENTO
"

CADASTRAL E INSPECIONA
OBRAS �O OESTE

Atenção,Compre AGOR�pagUesu�vemen'té
,

�'-

o NATAL, Aluga·le ou 'vende-.e para
ler retirada do local,' uma
pequena conltr�ção para co

.mércio, com balcão e prate
leira. (es KIKÃO). 1

Ve_r à tratar com o propeie
'tário, Ir. O,rlando Senti Gatz,
à Rua Frei Menandro Kamp.,
1625 ou pelo telefone 289.

Fóram cadastradas' 534 propríe
dades.

Topógrafos da }i:RUSC
"
se

gqi!am também nesta semana

para Benedito Novo, no Médio
Vale' do Itajai, a fim de íní

císrem os trabalhos de cadas
tramento das obras a serem

executadas Daquele munícípío.
Além do número de imóveis,

serão identifieeda8 a renda da

propriedade ,e li demanda / de
energia

_

elétrica, a' fim de
dímensíouer a carga a ser

instalada. Ainda Desta semana

semelhante trabalho deverá ser

,iniciado no Iriunicípio de Monte
Castelo, no Planalto Norte Ca
tarinense, especialmente na línhs
de' transmissão. rural Monte
Castelo - Residência Fuck.

Fpolis. 27/08/75 - Uma equi
pe da topógrafos da ERUSC,
Eletrificação . Rural de Santa
Catarina S/A, .encerrou esta

semana o levantamento 'cedastal
no município de Bíguaçú, vi
sendo, à execução de obras na.

linha Biguaçú - Três Riachos.

-
.

E r I i taasa
:r
I J� II()llJ\ ))J� (X) II'}\;
.'----

Diretoria DO Oes'e
A diretoria da ERUSC estará

amanhã em' Chapecó, onde irã
verificar o andamento das obras
de eletrificação rural no Oeste.

, Às 9 horas manterá uma

reunião no auditório da Secre
taria do Oeste, com c secretãrio
Décin Lago, prefeitos e lideranças

..comunitárias da região, fazendo
em s'éguida. uma

.

visita' de
inspeção ao almoxarifado da
ERJJSC, naquela cidade. Pos
teriormente seguirá paTa mu

nícípíos circunvizinhos a fhn
de fi&calizar dtretamente .

o

andamento das obres em

execução naquela região, e que
. de�erão estar concluid_as até o

dia 16 de fevereiro de 1976.

REVENDEDOR AUTORIZADOé CHRYSLER ;I.

""-""",\ � ,doBRASILS.A.

Você, que está por cima porque já venceu na vida, não perca mais tempo.
E hora de você comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos de financiamento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha ver para crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se de uma vez por todas e venha logo buscar o seu

Dodge Dartnovo. '
'

MERHY SELEM� & '(IA. lTDA.
. .

Rua Paula Pereira, 735 - Fone.: 365 e 366

'C A N O I N HAS''" ISANTA CATARINA

-
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Em nossa cidade, em gozo de
férias, o MM. Juiz de Direito,
Osvaldo Bogérío de Oliveira,
titular da comarca de Pínhalzl
nho, oeste catarinense.

x ,x x

-Um grupo do bairro do Alto
das Palmeiras, liderado pelo sr,

'Orlando Müller, em estudos
para a instalação "de lima in
dústria naquele local, fábrica
de fósforo ou esquadria. Elogiá
vel a medida,' desde que o

aludido baírro, um' dos mais
tradicionais da cidade, ainda
não conta com um complexo,
industrial, como os' demais;

'

x x x

Frei Henrique: Müller será
sagrado Bíspo dia 14 próximo"
.na cidade de Josçeba, .Díocese
a que vai servir.

x x 'X

O Vereador Pedro Tyzska
esteve em- Florianópolis' por
vários dias, sempre acompa- São Bernardo cai diante da c IEstrela :t
nhado do sr, Therézio Netto. Com um gol de AIlage 80S ,35' do 1.0 tempo, o Botofoge

x x x .derrotou .o São Bernardo, que não estev.e .bsm, no jogo realizado
Esteve em n088a cidade víst-> na tarde chuvosa do último domingo, no Estádio Municipal. O

tando seus familiares, o senhor jogo foi bom, com, vitória justa da equfpe botafoguense que
Carlos Alberto Mayer, residente passa a liderar com destaque o Grupo «Rubens Ribeiro da Sílva».
no Rio de Janeiro. 'No fim, quem comemorou com entusiasmo a vitória, foi a torcida

, x x x alvi-negra, que lá �steve prestigiando -seu clube.

Estivaram em nossa cídsde
A renda foi de Cr$ 945,00. '

no último fim de semana, o

Deputado Aroldo Carvalho e
seu mano Berledito 'I'herézío de
Carvalho Netto. Aliás o nosso

conterrâneo, como 2.° -suplente,
deverá deixar as suas atívlda
des na Câmara, com 'a renúncia
do Dep. Dib Cherem na Pre
feitura de Florianópolis, o que
é Iastimável e uma pena,' pois
Arolde nos poucos meses :e!m
que assumiu carreou diversos
benefícíos pRra o nosso muni

cípio e legião.
X x X

Segundo informes, não eon

firmadus, deverá chegar hoje
a nossa cidade, para uma pe
quena estada, o advogsdo dr.
Orty de Magalhães Machado.

x x x

'1;ambém esteve em nossa

cidade visitando familiares, o

sr, Cândido Freitas, aqui, bas
tante relacionado, res. em Lages.

x x X

Em visita, de inspeção ao

SESI local, o auditor, sr., Sérgio
"I'homsen e senhora. vindo por
parte do Presidente da Federa
ção das Indústrias, dr. Bernerdo
Wolfgaog Werner. O simpático
casal retornará à Blumenau
após um giro por todos os

'Núcleos Catarinenses.
(

x x x

O 'AGlPLAN recebeu terça
feira última 8 primeira obra,
concluída, dentro do prazo con

tratual, sendo que as demais
deverão ser entregues até o

dia 31 de dezembro.
x x x

O conhecido: Clube do Sigilo
em grande movimentação, no

programa do Baile da Saudade,
, programação que deverá marcer

época em nossos meios sociais,
ao 10m de 'renomada orquestra.

A Loja MERHY, SElEME. promove a liquidação d� eletrodomésticos - vejam estas ofertas:
Televlscres: PÍlilips, Semp, G E, Admirai e Manchester- desde Cr$ 1.750,00

Rêtrigeradores: Consu'l, Brastemp, G E -, a' part_ir de Cr$ 1.890,00'
FOQões a gás e a .. len�a: Walter, Maestro, Mar.!J.mby, Gera't;- Wãrrig,- Semnfer e -Brast�rn"......... _g�de Cr$ 570,00

E AINDA: Enceradeiras, Bated�ira&, t:iquidificadoras, Máquinas de lavar" Gravadores, Rádios, Eletrolas

Tudo para ,o �.-râY,�-por:-pre'Ç'os e 'condições que só a Loja M E R�Y SE L EM E pode oferecer_
,

,�' COMPROVE! lO SEU DIN1HEIRO VALE MA.,IS EM

�� MERHY SELEME E-. elA. LTDA.

CURSO, DE· PSICOLOGIA APLICADA
Promoção da 4.\P. P. do Colégio eSagrado Coração de lesDs�

, Quem é você?
Você conhece suas tendências?
Personalidade, e Maturidade ,

Psicologia da Vida Moderna
Amizade - Amor e Sexo - Psicologia diferencial dos Sexos
Ciúme, expressão de amor? _

Namoro - Noivado ..; Casamento.
Como ser feliz no casamento.
Problemas matrimoniais.

'

�du.cação Sexual dos Filhos
A felicidade e seus mecanismos psíquicos
Como vencer, o medo e os complexos
Como desfrutar o máximo de suas capacidades.

�is a mensagem que ,o Curso de Psicologia Aplicada trará
a vocês Jovens e adultos, na seguinte data e horário:

Dia 13 - à. 14:00 horas - par� jovepa
Dia 13 - às 20:00 horas - para adultos
'Dia 14' - às 09:30 horas - para jovens
Dia 14 - às 20:00 horas - para adultos
Dia 15 - às 20:00 horas - para jovens e adultos.

Local: SOCIEDADE BENEFICENTE OPP;RÁRIA.
Obsel'vação: Ingressos à venda no Colégio «Sagrado Co

ração de Jesus:t, Gráfica Santa Cruz ou no

Local, na data e horários previstos.

r

Cooperativa Agropecuária'
I ",

'

I

de Canoinhas� Lfda.
Assembléia Geral

EDITAL DF.::
Extraordinária

CONVOCAÇÃO
De acordo com os estatutos Sociais, fi� convocados os,

senhores .ssDciados da Cooperativa Agrop�uári8 de Csnoínhes
Ltda. em pleno 'gozo de seus direitos a!! óciais, para a Assembléia
Geral Extraordinária ,a ser realizad�no dia '15 de setembro

J

de
1975, na sua sede socíal sita à rua Paulo Rítzmenn n." 20, nesta
cidade de, Cliinoinha8 SC, às "1 ho as em PRIMEIRA CONVOCA
ÇãO, com o mínimo de 2/3 dV seus associados, às a horas em

,SEGUNDA .cONVOCAÇãO,;{om o mínimo da metade "e mais
.

m de seue essocrados, ày9 horas em TERCEIRA E ÚLTIMA
CONVOCAÇão, com a presença de no'mínimo 10 associados
no' qual havendo' núm> o legal, será discutida a seguinte

'

O IV'D E M, D O D I A:

� a - Aprovação d· balanço de 1974
b - Venda de u� imóvel pertencente a Cooperativa
c '- Assuntos erais <'

Pa efeito· <ie cálculo de quorum
-

pare a

Mia esta Cooperativa tem 495 associados,.

Csnoínhas, 03 de setembro de 1975.

MOISÉS DAMASQ Presidente

��ss@®�@��e®s®®®®e®®®®s®®®®®®®®®�®�®®®e®®®s®�®®®®�

i ÓTICA CONFIANÇA i
i Praça Lauro Müller, '522 �-- I
�\ ' �

I TU DO E M/ Ó-CU LQ,S I
®

�

� Laboratór io próprio I
® / ®

I Garantia -de qualidade I
'ii .. iii

:I _./ e.
® � /P'sra bem servir nossa região �
I \ CANOINHAS.J se I
�®®®®®®®e®.e••®®®®.®®®®®O®®Iit®®®®�.®®®®�®®®@®®®®e®:

da
instalação

2

Rua Paula Pereira, 735 - Fones 365 e 366, ICanoinhas - S C

ESPARSAS
,...-

A Cerâmica de Evaldo Gon
chorovski, Instalou moderno

equipamento adquirido em' São

,Paulo, para a queima a óleo

BPF, a fim de melhorar ainda

rr.,ai8, seu produto 'e conservan

do assim a matéria prima
florestal para o futuro.

O Clube de Bolão Fantasma
hospedou sábado último o D.
Pedro II de Curitiba e dia 13
próximo deverá retribuir a visita.

x x x

E amanhã o grande dedUe
cívico de 7 'de Setembro, com
a participação de todos 08
estabelecimentos de ensino da
cidade e a tarde, no Municipal,
grande tarde esportiva e O

jogão .de bola, Caxia" de Joio.
ville e seleção local. Vamo8
todos prestigiar o acontecimento.

x x x

Hoje, no eenoínhenee, o tra
dicional e bonito baile das
debutantes do ano, sucesso

assegurado como sempre.

iIE�
por Carlos Bockor

Em Marcílio Dias
No segundo jogo da rodada, o Bela Vista venceu a pqul.

pe do PalÍneiras pai' 3 a I, numa partida bastante movimentada.
O 1.0 tempo terminou com 'vantagem palmeirense, com gol de
Dema aos 29', Surdi, aos-19' e Aderbal, aos 30' e 36' do 2.0
tempo, marcaram para o Bela Vista. R(enda: Cr$ 397,00.

Classificação
Chave A: em 1.° - Botafogo, com 1 ponto perdído; em

2.° - São Bernardo, com 2 p. p.; em 3.° - 3 Estrelas, com 3' p, p ;
em 4.° - ,Bela Vista, COI;[l 4 p. p.; em !l.o - Palmeiras, com 6 p.p.

Chave B: em 1.0 - Oancínhas e Rigesa, com 2 p. p. e

em 2.° - Santa Cruz '7 Três Barras; com 4 p. p. -r )

x x x x
,

Domingo próximo, dia 14, será realizada a última rodada
do 1.0 turno, com jogos entre Palmeiras e São Bernardo, no

Municipal e Botafogo x 3 Estrelas, em Marcilio Dias.
-

, I
/

Torneio de Bolão,
O Clube de Bolão Democrata deu um grande' passo para

II conquista do .título, ao vencer o Temeroso, terça-feira, pela
diferença de 7 palitos. Ontem, defrontaram-se Olímpico e:Temo
rosa, ficsndo

r

paia a próxima' terça-feira O último jogo da com

petição entre Olimpico x Democrata.

Seleção' da LEC
Foram convocados, os seguintes elementos para formarem

a seleção eanoínhense que, vai enfrentar q. Caxias, amanhã, no

Ditão: Tico,' Leite, Morais e Miltioho. do 3 Estrelas; Miltão, do,
Santa Cruz; Luizinho,

-

Aranha e Ivan, do Rigesa; Amador e

Ovande, do Três Barras; Branquela, Paulinho, Kalempa e 'Mário,
do São Bernardo; Zequinha, do Oenoinhas;

-

Palaoro e Aderbal,
do Bela Vista; Roger e Kolinha, do Botafogo; Julmsr, do Palmei
ral e ainda 'Renato e Borges.

,'Amanhã no l�u�icipal I

Depoís 'de tomar muito sol e chuva, finalmente o nossó
torcedor ganhou 'uma arquibal'lcada. coberta, "que dizem ser
-eprovísórías, tomara que seja, mas, de qualquer forma vamos.
ter. onde se acomodar, principalmente em dias chuvosos. ,Súa
in_auguração está marcada para amanhã às 14 horas�,

"

I

Logo após, você' vai ver futebol féminino, .entre
(
8S

'

garo-
tas do, Colégio Estadual Santa Cruz e Colégio Comercíal.

E, às 16 horas, canoinhenses enfrentarão [oínvillenses, no

aguardado encontro entre SELEÇÃO DA LEC' X CAXIAS.
Prestigie o esporte de nossa terra - compareça amanhã no

Estádio Municipal e torça pelai nossas cores.

FILIAL: Rua Central, 53 - Três Barras - S C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




