
Fpolis-SC, em 04/09/75
Confiante e partícipe do

movimento histórico de 31 de
março - que ofereceu à nação

/ brasileira o. reencontro da
liberdade e da segurança -
os Jovens Catarinenses, in-

'

Fpolís, - O secretário da Saúde, Hélio Ortiz, aprovou
regrados ao MOVIMENTO durante a reunião com o, superintendente Clóvis Dias de
ARENISTA JQVEM - MAJ, Lima, a ampliação da capacidade instalada-de clínica mêdi
vêem com orgulho e admira- ca da Fundação 'Hospítalar de' Santa Oatarína, em cerca
ção o transcorrer da Semana de 51) leitos., '

dedicada à Pátria, oferecendo 'C6m, esse objetivo, o, Secretá-rio da Sa'úde autorizouos seus aplausos e a sua

confiança àqueles que, com
a liberação de recursos da ordem de Cr$ 100.000,00 que

civismo, e denõdo, dedicam serão aplicados na adaptação de um pavilhão isolado junto
suas/vidas ao ideal sublime ao Hospital Nereu Ramos, para 'entrar em funcionamento

Os 'recursos liberados são origínâríos do salãrio da Liberdade. dentro de 60 dias aproximadamente.
educação ..: quota federal, orçamento, plurianual de inves- I Sua'decisão baseia-se no parecer favorável dos mê ..

timento, Fu-ndo de Partícípação dos Estados, fundo' Avante Jovens Bruiteiros!
,dicos da Fundação Hospitalar, diante da necessidade de

especial e recursos próprios do Estado. ' Avante Movimento, Arenista Jovem! ", prestar melhor atendimento à população, no setor de clínica

JORGE MUSSI _ Presidente
médica.

'

,HERCULANO FURTADO
Secretário Geral

, ,

====Impressôes
'

col�idas pelo caminho ••• ====;======jj

Poemas da Adolescência
:Ené,Qs JJ.t{)aná:zio

-

Depois .. de consagrado como contista e ensaista,
cuia obra jã lhe valeu dois prêmios, e a unânime'
aclamação dos analistas nacionais e até ,estrangeiros,
e com o conto «Vermelho» (do livro «A' Muralha
de Vidro»), traduzido e 'prestes a ser' publicado em

espanhol pela revista <Criais», de Buenos-Aires, de
cídíu .o escritor mineiro JOSÉ AFRÂNIO MOREIRA

I DUARTE dar a público os poemas que 'produziU,
na adolescência.

'

..

Essas poesias, .que foram escritas em fase
\ '

ãurea da vida, vêm revelar nova faceta do escrítor.«.
complementando a sua produção, que se espraia
pelos diversos gêneros Iíterârios, enfeixam-se agora no

volume «Tempo de Narciso», lançado pela Imprensa
Oficial de Min�s Gerais e com capa de Mãrcio Sampaio.

«Considerando os méritos do contista e ensaís
ta escreveu com propriedade o crítico MARIO
CLIMACO - não temos receio na classificação: em

JOS� AFRÂNIO reside um espírito onímodo, -por
'isto mesmo afeito aos variados temas da criação
literáría». '_

.Tendo abandonado a poesia" para dedicar-se
exclusivamente à prosa, JOSÉ, AFRÂNIO registra
com esse livro a fase' poética de sua existência,
permitindo' .11ma visão mais completa de sua obra
literãria. Mas, cedamos o passo ao poeta para que
tenham os leitores, ao menos parcialmente, uma

comunicação com ele:
<, \

/

«INSÔNrA
Noite íntermínável, longa,
Grande é a tristeza
E maior o silêncio.
Sangra a ferida
Suave é a chama do sonho. '\

Angustiado, tento a fuga
Impossível.

(

Não .ímporta a distância
Sua lembrança é eterna

-

Não a apaga nem o silêncio
Da noite grande cheia de estrelas.

A saudade ê' como uma fonte
Que, bem ao longe
Estã cantando
E seu canto triste,
Estã matando>.
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900
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escolas
, ,

. , .

mumcíprcs
Fpolís. 05/09/75, - Q se!cretário' Salomão Ribas

Júnior, da �ducação, autorizou ao Fundo de Estímulo e

Apoio à Edúcação - FEAESC - .a liberação de recursos

superiores a 1 milhão e 900, mil cruzeiros, destinados a

construções escolares de 31 municípios do Estado.
) . ,

Os recursos liberados pela Secretaria da Educação
destinam-se aos seguinte�� municípios: Gravatal, C.r$ .. �

-25.000,00; Imbituba, Cr$ 20.000,00; Santa Rosa de LIma,
Cr$ 15,000,00; Pedras Grandes, Cr$ 61.500,00; São Lud

gero, Cr$ 97.390,00; Tubarão, Cr$ 51.987,00; Morro da

Fumaça, Cr$ 9.000,00; Araranguâ, Cr$ 15.420,00;. Cricíú
ma, Cr$ 2.400,00; Içara, Cr$ 9.350,,00; Luiz Alves, c-s. ..
25.000,00; Taió, o-s 12.500,00; Ilhota, c-s 10.000,00; Agua
Doce, c-s 125.00-0,00; Jaraguã do Sul, Cr$ 300.000,00';
Joinville, Cr$ 214.400,00; Matos Costas, Cr$ 13.01'1,0'0;
Rio do Sul, c-s 412.460,00; Armazém, Cr$ 22.000,00;
Braço do Norte, c-s 25.000,00; 'Grão Pará, Cr$ 25.0001,00,
Laguna, Cr$ 138.000,00; Jaguaruna, Cr$ 49.843,00; Lauro
Müller, Cr$ 27.506,00; Maracajá, cr$ 7.190.00; Nova Veneza,

'

Cr$ 29;892.00; Meleiro, Cr$ ll.200,oo; Orleãs, Cr$ 88.440,00;
Praia Grande, Cr$ 6.671,00; São Francisco do Sul, Cr$ .••
22.487,00; Treze de Maio, Cr$ 29.579.00.

Ano XXIX
-

CanoiAhilS ,- Santa Catarinc!J, 13 de setembro de 1975 Número 1337

\

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva'
A

CAI:XA POSTAL, 2 - FON-Ji:.· 128 - CIRCULA AOS SABADOS - N.o evulso Cr-$ 1,20
, (

Tri�unal �e Contas �a União �In' a�ão
, ,

Brasília-DF _. Cumprindo sua missão

-cónstitucíonal, o' Egrégio' Tribunal de
Contas da União vem examinando, exaus

tivàmente, as contas -das Prefeituras Mu

nicipais do país no que se refere à
correta aplicação de recursos federais,
originários 'do Fundo de Participação
dos Municípios.

Terça-feira, dia 26 de agosto'. foi
apreciado pelo Plenãrio o Processo TC-
25.422/75 que' teve como Relator o

Ministro Mauro Renaux Leite. Por una

nimidade .... de votos o Tribunal determinou
à Prefeitura de Canoinhas,' o imediato

recolhimento, com recursos próprios, na

conta do Fundo de Participação, de cr$ ...

25.186,30, indevidamente aplicados na

desapropriação de um imóvel. Determinou,
outrossim, que a Prefeitura de Canoínhas,
recolha no prazo de trinta dias, comprove
e justifique devidamente, a

I
concessão de'

cr$ 20.000,00 à AMPLA, com recursos

do Fundo de Participação dos �unic{pios.
.. / '

O processo' julgado é referente a

1973, administração do sr. Alfredo de
Oliveira Garcindo,"

As r prestações de contas dos exercí
cios de 1969 a 1972,' encontram-se no'

Tribunal de Contas da União aguardando'
o cumprimento de deligência determinada
à Prefeitura há muito tempo e não,
atendida até esta data.

Grupo Executivo
I '

Florianópolis
GeralSecretário

I

,

Eletrificação'
do

Rural

de

em
"

"

Fpolís. 05/09/75 - O seere-,
tárío do Grupo Executivo de
Eletrificação Rural de Brasí
lia, Antonio Ribeiro de Re
zende Neto, esteve em contato
com o presidente da ,ERUSC
- Eletrificação Rural do Estado

de Santa Catarína, Arnaldo
Schmitt Júnior. Rezende 'disse
que veio «para sentir mais
de perto e ter uma reafirma
ção própria da efervescência
com que o Estado de Santa
Catarina vem desenvolvendo
a programação de eletrifica
ção rural».

Acrescentou que esse pro
grama, com prazo de 4 anos

para ser executado" cê real-

,

mente uma revolução no Bra
'sil, pois em apenas um ano

�

já .toram obtidos resultados
inesperadós�.

'.

O Presidente da, ERUSC,
.por.

\
sua

-

vez, agradeceu, em

nome de toda - a diretoria e

do Governador do Estado o

apoio recebido do. Grupo ..

Executivo de Eletrificação
'Rural e, do INCRA.

. .

.
MOVIMENTO
ARENISTA
JOVEM C 1 ín i c a M é d i c a

Fundação Hosp.i t.a lar
'am\pJiada

clã

,

sera

Hospital São Sebast ião
de Papanduva _·S. C.'

.� Social
-

\

Edital, 'de Con�l1ÇãÕ·
Unem-se hoje, pelos laços ' ,/ '

do matrímônío, -às 16 horas,
- Pelo presente Bdital de convoca-/./ O R D E!'fI D O D I A:

na Igreja Matriz Cristo Rei eao, ficam os senhores associa(jps 1.° - Eleição da Nova Diretoria

O jovem, .PAULO, filho d�.. do «Hospital São Sebastíão-:" de 2.° - Outros assuntos de interesse

casal Alberto (Julia) War.:: Papanduva», convocados/para a, Não havendo número legal em

denski, com a' seta, IVETE, Assembléia Geral Ot:Ptnãria� a rea- P,ri�eira convocação, ,em 2.a <?onvo
filha da exma viuva ara lízar-se no dia 20 de setembro caçao meia hora apos, tuneíonara

H I G
-

k
.

f
.

(Sábado), às 2 1íoras, no Gabinete ,com qualquer número .de presentes.
e ena ross op. r do sr. CO?!' nador Local de Ed: e -

Papanduva 10 de setembro de 1975
'. Cultura, o à Rua Exp. Simeão

" '

Ao jovem par, desejamos de Alm ida n:o 222, nesta cidade, Dr. Rubens Alberto Jazar
felicidades.' com a seguinte

.

Presidente
-;

..,
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CORREIO DO NORTE, .

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

13.09.1975

I Escreveu: Esmeraldino M. Almeida I
comunidade está de parabéns pela
inovação de grande valia introduzi
da na. Panificadora Trevisani.

Mulher logo se
aposenta aos 2.5

A aposentadoria. da mulher a08

25 anos de serviço, está dependendo
apenas da «situação de caixa que
o INPS apresentar no ano que vem»,

expreeseu o �inistro Nascímanto e

NOTICIAS DE

Fotocópia�
Movo e moderno sistema-'- Japonês Nashua 230

. 'preçoy�tocóPia Cr$ 1,00 �

Rua p�6têGi, 375 (aq_ lado ,Loteria Esportiva) - Canoinhas

Padaria & Hal-Bras
Acompanhando a evolução PJ:o

gressiva por que vem passando o

município- papanduvense, a Paníã-
'cadora 'I'eevteaní instalou um pos
sante forno adquirido.na Itália, pelo
elevado preço de Cr$ 40.COO,OO, in
clusive um cilindro automático e um
amassador pela quantia de trinta e

cinco mil. Realmente trata-se de
material ultra moderno e de elevada
'produtividade diária. Com tal me
lhoramento na técníea pantíícía a

Silva, da Previdência e Assistência
Social, em resposta a consulta da
Deputada Ligia Lessa Bastos, abrin.
do oficialmente tal perspectiva pela
primeira vez. A aposentadoria aos
25' anos, contudo, seria num total
equivalente a 80% do valor do be.
nefício. Ocorre que, até agora, so.
mente aos homens é aberta posst,
bllidade desse teor, Isto é, aposen.

.

tar-se aos 30 anos de serviço, cincQ
a menos que o tempo integral me
diante recompensa de 80% do salário.

(Gazeta do POVO)
I

Relojoaria ESKA e

novo prédio
Na principal rua da cidade, aliás

centralíssíma está sendo construido um

magestoso prédio, onde se instalará bre·
vemente a Relojoaria ESKA. O leu pro·
prietário, jovem Roberto Novak; não tem
medido esforços no sentido de apresentar

I ao público um edifício moderno com sua

: arrojada arquitetura que bem justifica a

evolução contínua por que está passando

I a cidade. Parabéns ao dinâmico jovem
pelo simpático gesto de colaboração para
o embelezamento de nossa «urbs».

\ :

Visitantes ilustres
Esteve recentemente em Papanduva

o sr. Décio Bronze de Almeida e exma.
esposa. ara. Vânia Almeid'a. Ele é gerente
distrital de vendas da Cia. Souza Cruz,

,

com sede em Curitiba e aqui velo visitar
seu pai, na pessoa deste colunista. Na
Faculdade de Ciências Econômicas está
cursando Admistração de Empresas e em
São Paulo, curso de atualização em Mer·
chandlaíng e Promoções na Cia. Souza
Cruz daquela capital.

- Movimento Arena Jovem
Dia 6 do corrente. teve Iníclo os contatos

preliminares entre a juventude papandu
vense para eleger seu Diretório. Presti
giando o movimento, veio especialmente

. de Canoinhas uma caravana do Diretório
do Movimento Al'enista Jovem daquela
cidade, representada pelo Vice-Presidente,
Lider, senhoritas e jovens. Foram debati
dos os pontos especificos para a tormaeão
do Diretório local, com oportunas e pro
veitosas informações aos .presentes. Tam
bém ficou esclarecido que o filiado já na

Arena, mesmo participando do Diretório
Municipal, poderá .se integrar no Movi.
mento Arenista Jovem, prestando assim
seu valioso apoio para o fortalecimento
do MAJ. Papanduva já conta com 86 íns
entoa, sendo escolhidos destes o seu, Dí
retórlo, que, conforme ficou deliberado,
será eleito dia 14. Assim, está de parabéns
a juventude papanduvense com mais esta

íadíspensãvel participação na vida 'politica
do município.

\ ,

Hoje Frankfurt e

depois Roma
O programa de hoje inclui tlma

viagem aqui de Sttutgart pela' Lutthanss
para Frankfurt, quando. direi «Aufwieder·
sehen» a esta Alemanha dão hospltalel
ra», pois antes do almoço estarei chegan
do em Roma e ao sol italiano. O programa
do paaseío está prevendo' um retorno a

Alemanha, mas possivelmente em Roma
eu me dêsligarei dos jornalistas para,
com dois companheiros de viagem, fazer
alguns giros europeus. Longe dos progra
mas oficiais quero aproveitar um pouco
maís esta Europa que está uma jóia
cintilante. (Telex do Dino Almeida. dron
Europa») I

.

Passarela da Sociedade
Dia 16 do corrente, festejando niver

a sra. DUaci Granemann costa, filha
adotiva do· sr. João (Juveltna) Almeida.

.Também na mesma data festejando
idade nová o sr. Alinor Eufrasio, MD.
gerente do Linlffcio Leslie.

Dia 18 deste festejando passagem
de idade nova o sr, Walmir. Lúcio Senna,
DD. Coordenador local de Educação.

Dia 21 do fluente nOSAa \ agenda
social registra com prazer a passagem
de idade nova do Dr. Rubens Albrerto
Jazar. Médico humilde e sempre ,pronto a

minorar o sofrimento de seu semelhante.

A coluna se associa as manifesta
-

ções de telíéídades, paz e saúde, augurando
'a todos, repetição'de muitos anoa de vida.

!

Um por semana
EXEMPLO: Não há modo de mandar, ou

ensinar, mais forte e suave do que o

exemplo, persuade sem retórica, reduz
sem porfia, convence sem debate todas
as dúvidas e corta caladamente todas 88

desculpas. [Pe.: Manuel Bernardes)

li1§1ra�gra��$1QI'JQMfi1Ii1QQ��Q��QQQQ�Qgr.1&l&1r.1filgfj1g_Q�Q�QQ���QIi1Ja��Ii1���Ii1QraQQ��Ii1�m \ � Refrigeradores: Consul" Prosdoclmo, 8rastemp e Ci E - IV a' cores
\

e preto e branco: Phlhps, Phllco. GEl Semp,. 91l
ce N Zenlth e Phllco a luz e' �ateria -

- Máquinas de costura' ELgl e Singer, em zig-zag. m� � Agora �Ge �� are 2.0 % de desconto m

�)A ' e o melhor preço 'da' praça, n� DENELAR .�
Em R. RUA VIDAL RAMOS 906

.

- rONE 185 - CANOINHAS m
����������aaa��������a���a�������������a������Baa�a�a�a�aa�a��aa

Numa empresa, o.cadastro de cliéntes
)

e fornecedores é uma peça muito
importante para manter os negócios
naquele ritmo rápido e certo que todos
desejam.

A mesma coisa acontece com a
Secretaria da Fazenda. Por i�, chegou
a hora de atual izar o cadastró de sua

empresa. //, " ,

Compareça à EXptória de sua cidade' "

e preencha um forrnúlárlo. Em breve, você
vai receber o nove)número de sua inscrição

, estadual. lsso
é

muito importante. .

E com 'os dados fornecidos por você,
a Sécretaria da Fazenda vai montar
um sistema, baseado em

computadores, que facilitará a
vida de, todos. Menos papel,
informações recentes e mais
rapidez, trarão logo grandes

.benetlclos. .

�"""'t.... 'Mas··t9me nota do prazo: � ;'.
a. ficha de atualização cadastral.
deve s�r preenchida entre 12 de

.

setembro e 30 de outubro.
,

.

Quem promete rapidez,
precisa ",meçar.d�ndo o ""?"
�retaria da Fazenda'

Governo do Estado des,a Cat�rina encurtando distâncias.
�'...t :,;,. ,

f
\

, J

!

i
.. í
..

,-_" ,

CA PANHA ,DE ATUAlIZACÃO CADASTRAL!·

, .
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CODlissária Luiz xv

v· NDE
Casas de AI

0073 - Casa com frente co roíal de 158 m2, em terreno de ! .400 m2
DO melhor ponto comercial do Campo D'Agua Verde. Casa com 7

peças mais 1 peça grande p ra q armazem. Nó preço estão incluídas
as instalações e estoque do rmazem.

0011 • Casa com 80 m2 em terreno de 600 m2. A uma quadra do,
asfalto do Jardim Esperàn9a. Casa em fase de acabamento.

0061 • Fina residência a 300 etros da Igre1a Matriz, com 167 m2 de

construção de fino ,acabamento sendo o teto em� eucatex e piso em

parquet; contém 3 qts., 2 sls.,

�pa,
cz., bwc., dep. emp. e garagem.

0046 - Fina alvenaria de 31i 2, com 5 quartos todos com armários
embutidos mais 13 peças exce clonais; construção de

..
fino' acabamento

em terreno de 11.008 m2, c' ntendo 2 barrações para depósito de
cereais, adubos, etc. '

0088 - Casa com 80,17 ml! co� 3 quartos, 2 salas, cozinha, banheiro,
abrigo, dep. emp.; em estilo mqderno, próximo as antenas repetidoras.

0087 - Cass de esquina em esylo moderno, próximo ao estádio novo,
com 3 qts, 2 ais, etc. Terreno toro murado, contém garagem e abrigo.

! .

,

Casas Mlxtas:
0015 - Casa com 60 m2 8 terr�o de 600 m2 todo cercado, calçado e

gramado; com 2 qts., sála, coz., b.\ c., dep. emp., e abrigo, facitlta-se pgto.

0035 - Espetacular residência, com 4 qts., 2 banheiros, área de serviço,
dep. emp., banheiro e demais �omodidades em 180 m2 de construção
em madeira de primeira. Localiz da na rua Mlljor Vieira pertinho do
centro ..

,

0032 - A 200 m da prefeitura coqa 142 m2, ótima residência com Z qts.,
2 aalas, coz., dep. empregada. T�rtlno de esquina com 660 m2 todo
cercado e gramado.

Cases de madel�a:
\

0009 � Casa no Jardim Esperança nae imediações da antena, 62 m2 de

construção e 860·m2 de terreno, crrcado com muro e cerca.de imbuia.

0076 - Casa de primeira, 10caUzad, a 100 m do Ginásio Sta. Cruz, com
80 ml! de construção, com banheíro completo, 2 quartos, 2 salas, coz.,
garagem e grande varanda. Preço para torrar Cr$ 50.000,00, combina-se.
pagamento. l

0025 - No J. Esperança. casa eojn 72 .m2 em ótimo terreno de 1.200
m2, 3 quartos, sala, cozinha, etc.

ooS3 - No alto da Tijuca, casa cOfIl 100 m2 em terreno de 1660 m2.

Construção com 3 quartos, duas ,alas, cozinha, banheiro completo,
área de serviço, churrasqueira, etc.' combina-se o pagamento.

0017 • Casa próxima a Associação. "om 52 m2 Cr$ 26.000,00 para torrar,

0031 - Próximo a Igreja do Campo da Agua Verde, casa com 48 m2
em terreno de 547,50 m2 com 3 quartos, sala etc. Cr$ 35.000,00, acelta-
se carro ou lote como parte do pa�amento.

.

0066. - Próximo à caixa d'. água, clisa nova ainda sem pintura, com
54 m2 em terreno de 600 m2, Cr$ 3,.000,00. Aceita-se carro.

0071 - Próximo a Esquadria São iIosé, casa com 100 m2 contendo 3
. quartos; 2 salas, 2 cozinhas, I bwc. � abrigo para carro Cr$ 60,000,00.
Combina-Ie prazo curto para, pagamento. '.

0075 - Próximo a Indústrias do Ca,mpo d' Agua Verde, casa com 84
m2, totalmente nova. Grande frente comercial para qualquer finalidade,
aceita-se carro e facilita-se o saldo.

0021 - Próximo a Praça Joio XXII�, casa com .87 m2, terreno de 795,
com 8 peças, mais área de serviço .� dispensa.

.

'

0062 - Casa com 4 qtos. 2 sls. COZo bwc. e garagem e área de. serviço.
Próxima ao centro, pertlnho do Mol�ho Tokarskl.

,

0082 - No C. da Agua Verde, pequen� casa, apenas cr$ 8.000,00 à .vista..

0074 - Casa central, com 105 m2 colO 3 qtos., 3 sls., 1 coz" 2 bwc,
dep. de emp. Aceita-se troca por casa menor. A 300 m da Prefeitura.

0072 - Casa com 32 ml! em terreno Qe 600'm2, imediações da Igreja
São Francisco - cr$ 20.000,00.

-

ooS9 - .Nas Proximidades do. Bolão Agua Verde. Casa com 72 m2 com

4 qtos., sls., coz., etc. Mais área d� serviço varanda, dois ranchos
grandes, galinheiro, forno para pão. ,Terreno com 6.718 m2. Preço de
ocasl80 cr$ 70.000,00 - Facilita-se OI pagamento.
0057 - Madeiras de uma casa de 35 m� para retirar do lugar crI 4.000,00.

.

"
-

0023 - Próximo a Praça João XX{H, casa com frente comercial, 2
quartos, sls., coz., prlv. com 70 m2 �erreno de 600 m2.

0090 - Casa com 39 m2, com 2 qts., 2 sls., 1 coz., I bwc., terreno com
800

.

m2. No bairro Stueber - crI �o.ooo,oo. Troca-se por casa de
menor valor.

.

Projetos flo�estais
Dispomos em' Santa Cat�rina e no Paraná' de

Projetos em Condomínio pf'ra aproveitamento dOI
incentivos fiscais Lei 5..106 e atendimento

I .

.

às Portarias ;0. I B DF.Chame-nos pelo fone 137, �ue estamos a disposi
ção de V. Sa. para a \ demonstração de

C:a:ule� ;;: ::1 :�p�:mi.:.V
(

,onde você faz sempre o melhor negócio
Rua Vidal Ramos, 70 - Fone 137

ao lado do PanifiCio Pão-de-Lá

Registro Civil

E itais

Tabelionato Paula S. Carvalho - EDITAL
Encontra-se em Cartório à Rua

.

Vidal Ramos, edificio do
Fórum, pára s.er protestado o seguinte título:

.

, DP n.? 4156 - vencto. 21.08.75 - valor Cr$ 1.294,00 (hum
mil, duzentos e noventa e quatro cruzeiros), . emitida por Kohlbeck
& Çia. Ltda., cf GRANJA INDIANA,.

Por não' ter sido possível encontrar os referidos respon
sáveis, pelo presente os intimo para no prazo d� três (3) dias 8

contar da pU:bUcação deste JOfl.ial eCorrefo do �orte», virem
pagar o mencionado titulo, ou. dar as razões por que não o

fazem, e, ao mesmo tempo, no caso de não' ser atendida esta
intimação 08' notifico do competente protesto.

Canoinhas, 11 de setembro de 1975.
.

Paula S. Carvalho - Tabelii

A V I S O
José' A. Fuck & Filhos, avisa 80 sr,

Llnzmeier portador da Carteira Profissional
347, 8 apreeentar-ee- nu empresa no prezo de

regularizar aua situação.
O nãç comparecimento implicará na 'rescisão do cantrato

de trabalho por 'abandono de serviço, nos termós do art. 482
da C.L.T.

Osmar Fernando
n.O 17.834, sêrle
3 (três). dias para

Nereida Che m Carte, Oficial do
Begi.etro Civil do Municipio de Canoi
nha8� Estado de Santa Catarina,
faz sabee ue pretendem casar:

«José Joio, ollrenÇG de Miranda..
e «Marisa H lena Munhoz Rocha»,
brasileiros, s lteíros, domiciliados e

residentes n ste distrito; ele lavra
dor, nascido m Gralha n/ município
aos 11 de f erelro de 1952, filha
de Gabriel ourenço de Miranda
e de Ana da Silva Miranda;' ela do

• lar, nascida m Rio dos Poços, n/
distrito, aos 24 de setembro de
1957, filha de Joaquim Kocha e de
Veridiana Mu hoz Rocha.

.

«Osmar Kuro i» com «Nair Cornélia
Todt», brasilei os, solteiros, domici
liados e reside tes neste município;
ele lavrador, nascido em Fartura
tu distrito ao 26 de' agosto de

.
1946, filho de Jorge Kuroli e de
Catarina de ouza Kurolí; ela do
lar, _nascida e Marcfl10 Dias nl
município aos 17 de abril de 1952,
filha de Leopol o Todt e de Bertha
Pfeger Todt. .

«Joio Tim0!j» dos Santos», com
<�Julia Gerg�ut»r brasileiros, soltei.
ros, domlciliadqs e residentes neste
distrito; ele lajVraclor, nascido em
Paciência nest, município aos 15
de setembro del1946, filho de Adolfo
Timoteo dos

�antoa
e de Elvira

Ribeiro dos antos; ela' do lar,
nascida em Pa lêncla neste municí
pio aos 11 de o tubro de 1950, filha.
de Antonio Ge gout e de Madalena
Momot Gergou
«Luiz zakaluz�e» com «Maria Eula.

lia 'de Souza», rasUeiros, solteiros,
domiciliados e esidentes neste dis
trito; ele .lavdador, nascido em
Canoinhas aos 22 de maio de 1955,
filho de Franc�soo Zakaluzne e.. de
Genoveva. Zakllluzne; ela do lar,
nascida em Salseiro nl distrito aos
13 de janeiro de 1956. filha de
Moisés Borges!de Souza e de Fran-

. celína

saldanh�
de Souza.

«Eurides Dur u Deler» com «Neuza
lIaria Gomes d s Santos», brasileiros,
solteiros, dom ciliados e residentes
neste distrito;

lle
operário,

riaSci.d.
o

em Bonetes I município aos ;8
de maio de 1 54, filho de Milton· \

\ Deter 'e de F uglka Durau Deler;
ela do' lar,

n�SCida
em Rio dos

poços. n/ di8tri.
o aos 16 de novem

bro de 1958, fi! a. de ·Joanlr Gomes
dos Santos e de Maria Helena
Gomes dos S ntos.

'

«José Ari Doqa,. com «Leoni Tere
zinha Ferreira.., prasilelros, solteiros,_
domiciliados e residentes neste dis
trito; ele pedr�iro, nascido em Sal
selro u] di6trltp aos 21 de agosto
de 1954, filho

!'
e Pedro Dolla e de

Rosa Ferreira DoUa; ela do lar,

na.
scida. em Sa seiro nl distrito aos

81 de março d 1957. filha de João
Batista Ferreir e d'3 Lucllda Sche
lin Ferreira.

I
«Osmar Aparecido Lesla» com «�na

lIarie

waldma�n»,. brasileiros,
sol

teiros, dO

..

micu ados em Palmeiras
Pr. e nesta c dade; ele estudante,
nascido. em Mfringá-Bstado do Pa
raná aos 21 �e abril de 1953, filho
de Manoel Lel'sa· Alves da Silva e

de Orozina Gpllhermlna da. Silva;
ela do lar, nfiscida em Canoinhas
a08 1 de março de 1956, filba de
Levino

wal�ann
e de Alzira

Rank Wal4m nn. .

E, para que egue ao conhecimen
to de terceir 1', mandei publicar os

presentes Bd tais.

Canoinhas, o d. setembro de 1975.

Ner ida t. Côrte
Oficial d Registro Civil

AK declara para
os devidos f DS, que e:s.treviou
BUa Carteir de Habilitação
número 1776 9 - se.

.
.

A mesma f ca sem efeito por
haver requeri o 2.8 via. 3x

3 de Lobato

Registro Civil. .: E DI T A L
SUvete Darci Paul, Escrevente Juramentada do 5.° Distrito de

Pinheiros, Comarca de Canoinhas, faz saber que pretendem casar:
IZA.LTINO RIBEIRO e JUVINA BUENO!

. Ele, natural de Campo dos
Buenos, deste Distrito, nascido em 2' de dezembro de 1923 agricultor
solteiro, domiciliado em Campo dos Buenos, deste Distrtto filho dá
Antonio Ribeiro e Tereza Bueno. Ela, natural de Rio Vermeiho, deste
Estado, nascida. em 14 de outubro de 1927, do lar, solteira, domiciliada
em Campo dos Buenos, deste Distrito, filha de Catarina Bueno, falecida.
Se alguém souber de algum Impedimento, oponha-o na forma da. lei.

Pinheiros, 4 de setembro de 1975.
'

SILVETE DARCI PAUL - Escrevente Juramentada

a na loja da

Impressora Ouro Verde

BASILIO HUMEHHUK & (IA. LTDA.

I Revendedor

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

,

Disponibilidades da' semana:
Rural 71 : 4x4 _. aZJl e branco
Iêurol 74 - 4x4 - o/,de e branco
F.I00 71 - oerde, ampa IJ branco
r.l00 61 - cínz:-

. ".350 70 • a arelo

Adquira usodo Ilom a mlnima entrada.
V culos inteiramente revisados, de boa�'procedência,
os melhores preços da região. .

Visi compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 343· e 145

-/ Fotocópias?
Em apenas.10 segundos, você OTOCO.
PIAS, de qualquer docu jornais ou
livros, no C A R T O R I O O R E G 1ST R O
C I V I L d. NEREI C. CORTE, no edifício

do FO M . desta cidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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No Departamento de Veículos Dsados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda" você encontrará

para pronta entrega:
.

�

Marca
Opala- 4 portas
Opala 4 portas
Pick"up Cheurolet C-lO
Opala luxo couPI
Cheuette
Ford F,,350
J?u,a14x4
TL

Ano
1971
1972
1972
1974
1974
1973
1973
1972

Seia um Soldado da Policia Militar, do Estado de S', �Catarin�

·1

VANTAGENS:
- Vencimento
- Adicional por tempo

de serviço
- Fardamentos
- Calçados
- Cursos
- Dispensas
-- Férias
- Asststêncís: Médica

Dentária - Hospitalar
REQUISITOS . NECESsARIOS
- Ser brasileiro nato
- Ter no máximo 25 anos
de idade
- Ter conhecimentos gerais
correspondente 80 curso pri
mário completo

.

- Ser solteiro d� preferência
- Ter bom 'estado de sanidade
mental; robustez e laptidão física
- Boa condute civil e militar

Seia um PoliciaI Militar eproteja
os Direitos do Povo GatariBeBSe

_ OUTRAS LOCALIDADES: I INSCRIÇOES: Até 30 de set@lll.
Nas Delegacías de Policia. bro de 1975.

FOTOCÓPIAS" ��X
Serviço instantineo e perfeito.

".,

Iost'"alação modeeníssima,
,

.

_/

PrQc�río escritório de Derby Carlos

�mann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS -- Santa Catarina

Cooperativa �gropecuária
de Canoinhas L.da.

instalação'
1

MOISEs DAMASO Pre,!idente

Assembléia Geral Extraordináriá
EDITAL o a CONVOCAÇÃO
De acordo com os estatutos Sociais, ficam convocados os

senhores 'associados da Cooperativa Agropecuária de C�noinh8s
Ltda. em pleno gozo' de seus direitos associais, pera, a Asstlmbléla
Geral' Extraordinária 8 ser realizada no dia 15 de setembro de
1975, na sua sede social sita à rua Paulo Rítzmann n." 20, nesta
cidade de Chnoiohes se, às 7 horas em PRIMEIRA. CONVOCA·
çÃO. com b mínimo .de 2/3 de seus associados, ,às 8 horas em

- SEGUNDA CONVOCAÇAO, com o mínimo da metade, ê mail
um de seus associados, às 9 horas em. TERCEIRA E ÚLTIMA
CONVOCAÇAo, com a presença de- no mínimo 10 associados,
no qual havendo número legal, será discutida a seguinte

O;RDEM( DO DIA:

a - Aprovação do balanço de 1974. ". .

b - Venda' de um imóvel pertencente a Cooperativa.
c - Assuntos Gerais

-Para efeito de cálculo de quorum para B

. da Assembléia e�ta.Cooperativa tem 495 associados.

Canoinhas, 03 de setembro de 1975.

- INFÚRMAÇOES: Em Canoí-'
nhss no. 3.0 BPM. e n8S Com
panhias de: Porto União, Rio
do Sul, Curitibanos e Lages.

AVISO
LANDUALDO VOIGT, por

.. espanto e extravio do seu gado
bovino, não admite a entrada,
caçadas e passagens de pessoes
acompanhades com .cschoeros e
armas de' fogo, etc. êm sua
fszende Bom Sossêgo na Volta
Grande - Paula Pereira.
Aos que tran�gredir.em este

aviso serão punidos na forma
da lei.

.

3x

MIGUEL PRdcoPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
Couces íOBárlo OeBeral Motora do Brasil s. A.

Rua Major Vieira, 289
Carioinha,s

\
-:- Santa Catarina

II

aJu o.
'Amaioremais comple

/

linha'de máquinas e implementos agrico!as do Brasil.
'

e

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

Indú.stria «'SCHADECK» Ltdes.CODlércio

Dra. Zoé WalkYfla Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista
81 c 005589159/DBP

Clínica dentária de' senhoras e crianças.
Especialização em Odontopediatria.

Hora marcada
-Prap La....o Müller, 494 - rODe, 369

.

1Jua Caetano Costa, 1122 - Fone 178 - Caixa Posta1, 26.:3:

'�.\

Compre as máquinas de que você precisa para , •••amecanização integral de sua lavoura. /

Os revendedores Massey Ferguson estão'
.

' à sua disposição, com a assistência técnica dê
mecânicos treinados na fábrica e completO estoque
de peças genuínas para reposição. >/

.

//
,

/
.

Massey-Ferg�Sbn do Brasil S.A.
.1

- I

!
.. ,"

t

Canoin.()as - SC

. Registro. Civil

-EDITAIS
Sebastillo Greio C(lsta, Escri,

vão de Paz e Ofici91 do Registro
Civil do município de Major
Vieira, Comarca de. Canoinhsl,
Estado de SaDta Ca!arina.
Faz eabee que pretendem calar I

«MIGUEL RODRIGUES. e

cSERVINA NIEDZELSKI». Ele,
natueal deite Estado, nascido em

.

Pulador, neste município 00 dia
14 de janeiro de 1952, lavrador,
solteieo, domiciliado e reeidents
Deite município, filho' de Pedro
Hodrígues e de Eva Bednarekí
Ela, natural deite Estado, nalci·
da em Bntiâ.. neste município, 00

dia 20' de sgoato de 1954, domé.·
tica, eolteiea, domiciliada e reli·
dente neste munícípio, filha de
Inscio Niedseleki e de Maria
Kogi, falecida.

-

. Major Vieira. 03/09/1915.
cLlZANDRO BECKER» e cANA,
ROMILDA KUCARZ». Ele, os·

tural deite Estado, uascido em

CoI. Becker, neste município, no

dia 15 de egosto d'e 19402, lavra·
dor, solteiro, domiciliado e reli··

.

dente nelte município, filho' de
Antonio Becker Kraieek] e de
Conceição de' Paula Becker. Ela,'
natural deite Estado, nasclda em

Pulador, neste município, no dil
23 de fevereiro de 1951, doméltica,
lolteíra, domiciliada e rélideote
neste município, filha de Pedro
Kocarz e Oeandiaa Kucars, fal,

Apre.sentaram 011 d.,cumeDtos
exigidos pelo Gódigo Givil art,
180. Se alguém tiver' eonbecimee'
to de existir algum impedimento
legal, . scuae-c para fioa de direito.

M�ior Vieira, 04/09/1975.
EUNICE COSTA DE MATTOS

Elcr.evente Juramentáda

\
Leial A88ine� Divulguei

Correio do Norte
I,
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\ No De'partamento de Veículos u_sados
-

"de Merhy Seleme' & 'Cialltda.
,

,você - encontrará revisados para
,MARCA

Ford Corcel Coupê Básico O km
Chevr�let -Veraneio
Chevrolet Opala 4 p09&s de Luxo
Chevrolet Opala _ 4./ortas de Luxo

Dodge Gran C tÍpê-
,

"

entrega:
ANO

1975

1969
-

1971
1969

1973
I ,

MERHYzBELEME & -elA. LTOA.
Rua pati? Pereira. 735 CANOINHAS - seII

8rin�ue�os ,jl8m' Natal
-

Compre AGqRA/'ê pague suavemente

/até o NATAL

ANIVEHSAHIA NTES
,

Dia 13 • a sra. Maria das
Graças esp. do sr. Simão
Maron Becil, res. em Major
Vieira; os 51'S.: Zflckei eZmei
Seleme; 'a menina Rose Mari
filha do, sr. Silvestre Hollen.

Dia 14 - as sres.: Rosélis
-

Maria esposa do St. Reinaldo
Crestam e Maria Herminia
esposa do sr. Luoindo 50-

. naglio, res. em São José dos
Pinhais-Pr.; o sr, Argemiro
Rosa; o jovem Rubens Lino
Tokarski; a menina Márcia
Regina filha do sr, Mário
Morse/(. _

DI� 15 .. fj srta, Estela Ma-

DA SEMANA
ris Crestam; osjooens, Sérgio Dia 18 .. os srs.: laroslau
Adalberto Oliscooicz e Ade- - Dolieny e Afonso Grosskopt.
mar Mülbauer. i

,,:
il� I

/

.I,

\

-DI� 16 - a sra. Rosa esposa
do sr. Derbv Fontana; 8 me

nino Marcos Rogério filho
do sr. Waldomiro' Medeiros.

Dia 17 • o sr. Heriberto
Hidelberto Schulz,

Dia 19.. os srs.: Ivan de
Paula e Silva e Miguel To
karski; a srta, Beatriz leabel
Maron Becil, residente em

Maior Vieira.
'

Aos· aniversariantes,
'nossos cumprimentos.

Centro de Treinamento para Batata S�menté
«Eng. Agr. Celso Freitas de Souza»

CANOINHASjSC

Observações Meteor'ológicas
de 01/09/75 li 07/09/75

OCORR�NCIAS DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA
01 02 03 04 05 06 07
-- -- -- �- -- --

Temp, Mb. em 0p +17 t21 t20 j:20 t25 t28 tIO
-

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

Temp, Min. em De til tu +5 t9 t11 +9 t8
-- -- -- -_--

',

�midade Relativa
_
do Ar 95% 95% 90% 95% 95% 95% 90%

-- -- -- -- --

Pr�cipitaçõe. 5mm Omm Omm Omm Umm 6mm 9mm

Dr. Pau loS a t o
c R 1Il 142J

Afendlmenío diário
das 15 às 18 horAs

Praça Laoro Müller, 522
(foto Joio - sobre-loja)

CUnica de olhos

II
oovidos • nariz - gluganta

_

�Dcarregado do Posto Meteorológico: IRINEU OUI 8REY - Téc. jgricola
- \- -

:r
I I� 11())l;\ ])J� (I) 11'lll
'----

:{ \

Voc�, ue está por cima porque já venceu na vida, não perca mais tempo.
_

E_.lrlora de você comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos
--ruravés dos nossos planos de financiamento, agora mais vantajosos do que

nunca. Venha ver para _ crer, Conheça (J nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se de uma vez por todas e venha logo buscar o seu
Dodge Dart novo.

REVEND�DOR AUTORIZADOé-CHRYSLER_ j'_��

� do BRASIL S.A.

/

'MERHY" SELEME &
/'

(IA. LTDA.
Rua Paulà Pereira, 735 - Fone.: 365 e 366

C A N O I NH A S SANTA CATARINA

Indústria e Comércio
; Irmãos Zugman S. A.

AVISO"
A firma Indústria e Comércio

Irmãos Zugman S.A., avisa aos
srs. -, ADJALMA FERREIRA,
portador

-

da Carteira Prctíssío
nal n.- 81.529, série lSl-Se e
GENUALDO DE LIMA. porta
dor da Carteira Profissional n.O
81.529L série 18I-Se, 8 apresen
tarem-se na Empresa no prazo
de � (trêsD dias para regulari
zarem sua sttuecão.
O não comparecimento im

plicará ns rescisão do contrato
de trabalho por sbandono de
serviço, nos termos do artigo
482 da C. L.' T.

Materi�1 escolar' e de
.

escritório você encon-

, tra na loja da

Impressora -'Ouro. Verde
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NOTAS
Vem �i a nova Organização

Judiciária, com a possível cria
ção de um� nova Vara para a

nossa comarca e, asstm, teremos
dois Juizes e dois Promotores,
afim de atenderem o grande
volume de serviço forence, ,cada
dia mais acentuado nos três
municípios que compõe a co

marca de Canoinh'as. A conquís
ta, ao que tudo indica, será
para o inicio do ano que vem.

x x x

O Baile da Amizade, progra
mação do Clube do .Sigilo, está
marcado 'para o qia 11 de'
outubro próximo.

.' (

X X :x;

O mau tempo reinante na
manhã do dia 7, impediu e

adiou, o grande desfile, o que
deverá acontecer, por certo,
com a próxima visita do Go
vernador "Antonio' Carlos, Kon
der Reis, anunciada para o dia
12 último e·também transferida
lI,inl!·di�.

x, x x

Animadissimo e bastante con
corrido o baile das debutantes
de sábado último.

x x x

'O industrial sr. Wilmar Frie
drich, se preparando para uma

nova viagem à Alemanha, afim
de melhor se atualizar no setor
de plástico.

ESPARS'A'S

O sr, Célio Crestaní, destaca
do agricultor em Felipe Schmídt,
espaudíndo suas atividades, vai
cultivar no corrente ano, nada
menos que '100 ha. de vários
cereais.

x x x

Vindos diretamente do Rio
.de Janeiro, passaram o último
fim de semana em nossa cidade,
os srs. dr. Orty de Maghlhães
Macpado, Iln.o Buss e Carlos
Alberto Mayer.

Inaugurada domingo último,
no Municipal - Ditão, a anun

ciada arqutbencads, pequena e

provisória, resolvendo porém o

eterno problema de chuva e

sol. Parabéns' ao pessoal que
comandou a obra.

'

frigorífico /Caooinbas' S.4.' - / PR B C I S A
F;lemento capácitado para controle de entrada de matéria
prima, saída de produtos e supervisão de Almoxarifàdo.
EXIGE-SE: Instrução mínima: Gínásío completo

Boas referências
Dedicação exclusiva,
Residência de preferência perto
do local de- trabalho.

OFERECE-SE: Salário compensador
'Bom ambiente de trabalho
Possibilidade de acesso a novos cargos.

x x x

O Clube de BolA0 Fantasma,
hoje em Curítíba, retribuindo a

visita du seu colega O. Pedro II.

I
,

A N',O T A C,O E S

\

A Loja ME�HY SE�EME promove a liquidação ,de elet,rodo�éstico� - vejam estas oFertas:
Televisor,s: Philips, Semp, G E, Admirai e Manchester desde Cr$ 1.750,00

Refrigeradores: ,Consul, Brastemp,·· G E - a partir de Cr$ 1.890,00
Fogões a gás e a lenha: Walter, - M�estro, Marumby, G'&ral, Wallig, Semmer e Brastemp - �esde Cr$ 970,00

E AINDA: Enceradeiras, Bàtedeiras, Liquidifjcadores, Máquinas, de lavar,' Gravàd,ores, \ Rádios, 'Eletrolas,
Tudo para o seu lar" por preços e, condições .que só a Loja M E R HY S E LEME· pode oferecer.

\. COMPROVE! O SEU DINHEIRO VALE MAIS EM

Curso de Psicologia Aplicada
Se você lestá 8 fim de cUrtir uma prcgra

mação legal, dê uma chegadinha até a S. B. O.
logo mais âa 14 horas, para assistir o Curso
de Psicologia Aplicada, sob a orientação do
Professor Fauze Kfouri.

E ,0 Grêmio?
.

. o Grêmio XV de Julho, que já foi o

orgulho da mocidade canoínhense, está na sau

dade. Suas, promoções: Uma Noite no Havey,
Gra"nde Festa Caip1ra, Baile dos Namorados a

" ,

grande promoção de aniversário que movi-
mentava uma cidade inteira, as campanhas em

favor do hospital, da ligação asfáltica Canoínhes
até a Pistola, o tradicional Baile do Chopp, o

Jornelztnho com sua edição sempre comentada,
as fofócas, os enfoques sociais, tudo isto está
na saudade; porque O grêmio está morrendo.
A sugestão é que a turma de «velhoS» do
grêmio reune-se e toque esta que já foi

-

a
maior agremiação de todo o norte catarinense.

o destaque desta semana

ê para Fernando Rocha,
gerente da Agência do
Banco do Brasil em nossa

cidade. Rocha, como é
chamado na intimidade,
sempre' se destacou em

seu cargo pela maneirá

gentil e cordial de receber
em seu gabinete, os clien
tes, que ele considera ami

gos. Em sua agenda, sem
pre consta o lema: não
existe problemas sem so

lução, e' achando solução
para tudo, ele vai se des
tacando e � sua agência
.atnda mais. Ao chegar,
todos 08 funcionários são
alvo de sua atenção,· nem que seja com um

bom dia ou
/

boa tarde, o que o faz um co

mandante admirado e respeítado.,

ME,RUY
\

,

por mauncio

Ciotis conuiâanao
o Líons Club da cidade dE' Rio Negro

convidando para a 4.a �tapa do Campeonato
Paranaense de Moto-Cros!!, que terá lugar no

Motódromo Maximiano Pffeter, BR-116 Km 103.
A promoção promete ser um grande sucesso.

\ / .,

�apidin.{)as
* Luiz S. Dnet festejou idade nova na últi
ma 3.a feira e recebeu em sua residência abra
ços de seus amigos. Além da famUia Davet
reunida, os casais' Edir e Cintia, Luiz Va'lério
e Maria Lúcia, Saul ti Geroslava, Ovande e

Katia, Luis Scheuer e Marilda, ainda a sempre
elegante Licéia Kohler e os jovens Amaury,
Acle e Paulinho Wiese. Ao Luís, parabéns.

* Niltoft Waltrick, na últhÍl� semana, reuniu
os boy, para saborear uma 'costela. Tlita, Tico,
Carvalho, Binga, Pedrinho, Leco e mais o sr.

Sílvíno Voigt orientando como fazer uma cos-

tela. ,A experiência dos velhos.
l

.

,

'-.,

* A----- Diretoria do'· Elite, movimentando-se

para a construção de uma canche de futebol
'de salão e o término da cancha de têni� de campo.

* Pelos c9r�edoreli i comente-se que o M O B
correrá nas próximas eleições com Haroldo
Ferreira e Ico Costa, .qual dos dois Da cabeça
aind� é segredo,

'

, ,

* Na Arena,· o assunto está merecendo um

estudo muito aprofundado, haja visto, que reu

niões deverão acontecer para Indicar o csndí
dato ou candidatos à prefeitura municipal. Na
vereança é assunto definido, muitos na pauta,
o que tudo indica ""que a maioria da Arena
fará a Câmara Municipal. .

* É pensamento fundàr o Canolnhenlle Juníor,
Uma oportunidade 'de jovens criarem experiên
cia, começando 8 subir o degrau para saber

, comandar o Clube mais tarde,

SELEME
Rua Paula Pereira, 735 - Fones 365 e 366 - Canoinhas - S �

,

DE PSICOLOGIA APLICADACURSO
A dinamização da educação da criança na d,,"

sexual de seu desenuoloimento, torna-a livre.

Livre no sentido de saber, de conhece, e, �ntão
poder controlar seus instintos, oportunizando-lhe, aSSIm, a

organização equitibrada da personaliâade para que não
venha cair em desajuste emocional. "

Eis a razão pela qual resolvemos apresentar o Curso '

de Psicologia Aplicada, ministrado pelo Professor FAUZe
KFOURl, do Instituto Nacional de Ciencias Psiquicas e

Psicológicas, de São Paulo, para o çual temos a honra de
convida, V. Sa. e Exma. Familia,

Local: Sociedade·Beneficente Operária
Data e Hordrio :

Hoje, dia 13 - às 14:'00 horas. para iooens
Hoje, dia 13 - às 20:00 horas • para adultos

Amanhã, dia 14 - às 09:30 horas - para [ooens
Amanhã, dia 14 - às 20:00 horas - para adultos �

2.a Feira, dia 15 - às 20:00 horas • para adultos e jovens.

Agradece: A.P.P. do Colégio «Sagrado Coração de Jesus»

OBSERVAÇÃO: Ingressos à oenâ« no Colégio «Segrado
Coração de Jesus», Grafica Santa Cruz
ou no local, Tia data e horário acima.

.

I ,por CClrlos Bockor
-----------------

Seleção d� LRC 2 x Caxias 2

Apesar do mau tempo no último domípgo, bom público
compareceu no Municipal para ver o jogão de boja entre Caxias
de. Joinville e Seleção da Liga Esportiva Canoinhense.

O time 10ca'1 jogava bem e aós 20' Aderbal perdeu gol
certo. O primeiro tento surgiu BOS 32': Kolinha cruzou, Renato

sparou no peito e chutou de primeira sem 'defesa 'para Adenívaldo,
Os joinvillenses, qUI! no 1.0 tempo chutaram duas bolas no poste,
passaram a frente do marcador, na 2.a fase, com 2 gols do ea

notnhense Martinho. O tento de empate, um golaço de fora da

área, também foi assinalado pelo avante Renato. A renda foi
de Cr$ 8.127,00.

\
.

Os quadres: Seleção da LEC • Palaoro; Mário" MUtão,
Roger e Paulinho Vitooski; Branqueia e Ivan; Morais, Aderbel,
Renato e Kolínha (Miltinho).

Caxias - Adenivaldo; Paulinho, Pompeu, �árcio e Sílví

nhõ; Piava e Zequinha; Ferreira (ex-ponta direita do Santos),
Oimael,· Martinho e Moisés:

Ultima rodada
Com mais duas partidas marcadas para amanhã, entre

São Beroardo e Palmeiras, no Municipal/e. Botafogo e Três Es

trelas, .em Mareilio Dias, será enc.errado o 1,° turno do Campeo'
nato da LEC de 75.

!

Democrata campeãõ
O Clube· de Bolão Democrata sagrou-se eampeão do

Torneio de Bolão, ao derrotar, terçe-feíra, o Olímpico que ficou
em 3.° lugar, ficando o 2.° com o Temeroso.

Arbitros da LEC revoltam-se
A Direção da Liga Esportiva Canoi'nhense está envolta

com séríoa' problemas no seu quadro de árbitros" que solicitou
.. demissão coletiva, quarta- feira, conforme Oficio enviado ao pre·
sídente, sr, Orestes �oIBnov€ki. Esp�ramos que o caso seja
solucionado, pára o bom andamento do. atual campeonato.

i

Niki Lauda, novo campeão.mundial de Fórmula 1

O austríaco Niki Lauda, chegando em 3.<>. lugar no Grau
de Prêmio da Itália. realizado domingo em Monza, e ganho por
Clay Regazzoní, conseguiu mais. do que o meio ponto de que
precisava para tornar-se campeão e, reconquistar "o titulo para a

Ferrar! depois de 11 anos. Agora, Emerson Fíttípaldt, tentará,
\ juntamente com o Argentino Carlos Reutemann, o více-campeo
Dato, no próximo e último Grande Prêmio deste campeonato, dia
5 de outubro. em ,Watkins GleD, nos Estados Unidos.

elA. LT'DA.
Três Barras - S CFILIAL: Rua Central, 53

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




