
EDITORIAL
"

Há uns poucos que reprovam a posição que
.assumímos em relação aos episodios que. ocorrem na

Prefeitura, na gestão dó Sr. Alfredo Garcindo. É natu
ral. Nem todos pensam da mesma maneíra, Alguns pos-

,tados na administração municipal, para ela trazidos
pelo próprio Prefeito, são defeasores Seus. E' compre-
ensível.

-
. '

"

,r

Nas nossas' palavras, proferidas no rádio, e" nos'
nossos escritos, divulgados por esta folha, não há vio
lência mas 'também não há tibieza. Não há, agrav6s
pessoaís, mas -também não há -ínverdades. / '

Somente estribados em fatos concretos, em da
dos otícíáís, em documentos, em confissões' públfeas do'
Prefeito, ,temos feito afirmações.

'

Polítíce desde a juventude, com' uma razoável
tolha de servícos prestados à coletividade cataríuense,
co-responsável na luta ingente pelo desenvolvimento
da querida teria natal, senti que traírta: a minha cons

ciência e o meu passado ,se silenciasse ante ocorrêncías
altamente condenáveis.

I
'

Assumi a posição que todos conhecem, depois de
meses de reflexão. Não houve gesto impensado nem

atitude temperamental. Nad'a fiz na «fumaça» do/ resul-'
tado eleitoral ou sob as influências e reflexos desses.
Baldadas as tentativas de soluções politicas, desatendi
dos os conselhos e as admoestações, inúteis as' adver
tências, arepetíção quotídíana dos' fatos e o. crescente
agravamento da 'situação, I conduziram-nos Imposítíva
mente,' ao rompimento público com o sr. Prefeito. "

, -

/
.

Os poucos, que reprovam o nosso comportamento,
'nele veem violência, quando violência" sé' 'existe,
chocante violência, é nas atitudes ' do Prefeito-Alfredo
Garcindo que faz «tabula ràza» .de todos. os príncípios
legais que norteiam a pública administração. Ignora e

,descumpre a lei Orçamensáría votada, pela Câmara de
Vereadores, a legttíma repreenção do povo de Canoínhas.
Constituição. Estadnal, Lei Orgânica dos Municípios,
Decreto Lei Federal n.? 201 e tudo o mais que define
as atribuições do' Prefeito e balisa a sua atuação, não
'existem para o Prefeito de Oanoínhas.' Princípios
revolueíanártos, Iílosoíta que emanou do movímento dê

,MaliÇO de 1964,or.al «deixemos isso pra lá» ...
'

.r �. '
' )

A tradíção de retidão que" historicamente,
caracterizou os ex-Prefeitos de Canoinhas, de todos os

, partidos, nem essa poude evítar o verdadeiro desastre
,a que todos testemunhamos.

_
O ascendrado amor à. terra natal e a acentuada

dedicação à comunidade eonóínhense, essas sim, inspi
raram-nos, acíma de injunções politicas e lançaram-nos
� tentativa de salva,_ção que estamos empreendendo.

" Os' dias' porvindouros e os fatos, que hão de
surgir no desdobramento dos episodios; haverão' de
demonstrar; mesmo aos mais ingenuos, aos de maior boa
fé, aos que lab�t�� e contribuem, .apreditaram. e espe
ram ,dos deposItárIQs' da. sua eonfíança, mas' Ignoram,

, porque absorvidos nas,mais, diversas tarefas, os dias
porvindouros e os fatos que hão de surgir, repetimos,
haverão de', demonstrar se temos ou não razão;

.

,
'

Porque estou em paz com a minha consciência
e porque cumpri o meti 'dever, continuo, podendo ólhar
no fundo dos olholil- de' todos' os, meus conterrâneos.

AIt()LDO CARVALH-O

Reis'Konder
de, Brasilia

100,

regressa
" afirma:e

.milhões serão

liberados - logo'

I <,

Fpolis -:- A confirmação de que O governo federal pretende li
berar, com a maior 'brevidade' possível 'o empréstimo d� 100
milhões de cruzeiros para aplicação no setor rodoviário de' Sapta
CatafÍn8, foi feita pelá governador Konder Reis, ao retornar' a
Florianópolis, procedente de Bresílis e Rio de Janeiro, onde'
participou da Convenção Nacional da Arena e manteve contatos

/
de ordem 'p�litica-admini8trativa.

O Chefe do
/Executivo estadual fris�u ainda que o pró-'

prio ministro João Paulo dos Reis Veloso, em audiência conce

dida na Capitel Federal, após ouvir detalhada exposição do Go
vernador sobre o Plano Rodoviário assegurou que os estudos sobre
8 conce�são do empréstimo serão realizados em caráter de. ur

gênc,ia por parte do Ministério parai que SaQta Catarina possa,
através da atual administração, tornar realidade o projeto de

-construção, pavimentação e implantação de novas rodovías.' Ainda '

com referência ao Plano Rodoviário, 'o ministro Reis Veloso as

sin910u que «O Estado de Santa Catariná r_eceberá outros bene

ficios' por'meio do Banco'Nacional de Desenvolvimento Econô
mico».

, "
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Diretor:
CAIXA POSTAL, 128 - CIRCULA AOS

f 1
-

'"

SABAOOS __
'

�.o 'avulso Cr$ 1,20FONE,

Rubens Ribeiro dá Silva

,

, \

Câmara Munici�al rece�e expe�
,

r

�iente �o GoYerna�or Kon�er Reis
)

Vereadores,
expediente do
do Estado,

- Antonio
I �"\. i

cumpre-me informãr-Ihe de que
não dei, curso à' sua solicitação.

Por oportuno, cumpre o de
ver de lembrar a necessidade
de V. Sa. regularizar a situ,ção
fi';anceira dessa/Municipalidade,
de ,modo a que' a mesma se

compadeça com os príneípíos
legais em vigor.

.

o Presidente
de

.Floríanópclís, 25 de setembro
de 1975.

Senhor Presidente,

Para conhecímento de V. S8.
e/ deJDais membros" dessa Câ
mara de Vereadoree, encaminho,
,�m anexo, cópia do' oficio que

.

'dirigi ao Senhor Prefeito. Alfre·'
do de Oliveira Garcíndo, -em.

resposta e solicitaçâó de auxíllcs
financeiros que me foi .formu
.Iada, por aquela Municipalidade.

'

Na oportunidade, apresento a

V.· Sa. os meus protestos de"
estima e apreço.

'

Atenciosam,eilte

ADtODio Carlos lODde,r Reis
Governador do Estado

•. Florianópolis, 25:d� setembro
de 1975. .-o

\. -, I

Senhor Prefeito,.

Dou em meu poder seu oficio
n.o �90n5-GP, datado de 25
de' [utho úlumo, pelo qual V. (

Sa. me solicita uma série de auxí
lios 'fin8Dct'iros, no valor total
de Cr$ 1.530.00Q,OO e reívín
di.ca um apoio imediato de Cr$
800.000,00, a titulo de adianta-

,mjmto à conta do Imposto sobre

Operações relativas à Circulação
de Mercadorias, a ser recebido
por esse Municí.pio no exer�icio

, de. 1976,.
� ,/ Tendo em vista a colocação
leal que fiz a V. Sa, da, situa-'
cão da'administração finaDceira
dessa Prefeitura, na audíêacía

I ' '

que 'lhe concedi, na presença
do Exmo. Senhor Vice.;.Gover
nador do .Estado, e a circuns
tância de que 'o Tesouro' do
Estado não tem condições de
arcar, no' corrente exercício,
com despesas da náturé�8 da
quelas objeto de seu expedienté,

Presligié com a sua audiência
a cc Rádio Canoinhas ))

_Anuncie na ccRádio Canoinhas ,;:
o melhor veíçul�.

Quça, ,todas as quartas,. sextas
e domingos, as 12:50, a palavra

de AROmO CARVALHO.

\

nossa -colenda
, ,

I .

.

) .

vem de" receber
Exmo. Senhor

de 'Câmara

Carlos

o seguinte
Governador

Konder Reis':
, ,Desta correspondência estou

�remetendo cópia ao Presidente,
'do- Diretório da ,Aliança Reno-
vadora Nacional e' ao Presidente
da Câmara de Vereadores desse'
Município.

.

Seudações .

Antonio Carlos londer' Reil
G.overnador do Estádo

\ ,

,/

J. 1. Ca�ral
J
\

Sem�ana �a
.

Crian�a
I ,

. Consolidando uma pregrameção que/vem/levando a efeito
há muitos anos, o' Grupo Escolar João José de Sousa Cabral,
popularmente' conhecido pelo carinhoso apelido de «Grupinho»,
tev, uma semana da! mais movimentadas.

,

'

Durante toda a Semana da' Ciian'ça, Direção, Professoras
Oríentadoras, comungaram com o -Comércio, a Indústria os Clu
bes de serviço etc., 'no sentido único de proporcionar aquele
algo n:a�s, aquele' bo�bom, fruta cu doce, prtncípalmente dentro
do espírtto da fraternidade humana e olhanda sobremaneira aos

menos favorecidos pela sorte.
,

'

) J

,
'

Fundamentalmente
.

a criança merece hoje as maiores
atenções e cuidados, .prtncípelmente no que ta,age ao seu preparo
social, dada a grande necessidade do homem, mais e meís viver
coletiva.mente'

I

,
'

Parabéns portanto 80 «Grupinho,. gigante J.;:1. Cabral.
\

(

, Dentro desta' .diretriz de preparo humano para ,a Sociedade
que _d,ia a dia é mais concorrida e complicada, a Administração.
do J. ,J. Cabral procurou integrar as

.

crianças à Sociedade com
uma gíncane.

,

!

Além dos, aspectos corriqueiros de uma gincana, como trazer um
cachorrinho de olhos azuis ,ou um coelho gigante, a verdadeira
integração ocorreú quando, dentro das tarefas 'de cada grupo,
cumpríram-se aqueles de trazer para dentro do estabelecimento
de ensino, representantes da, indústria, comércio, 'esporte, associ a
-ções e do poder executivo municipal, conseguindo destarte o tão
propagado Inter-relacíonamento escola-comunidade. \

Aqui está um exemplo típico de uma equipe que procu
'ra, ,tr�balhando �oesa formar 08 novos lideres de amanhã, para
q�e e_stes traba�h�m tam.bém unidos, de' formas 8 atingir II con-

secuça� dos obJetivos de u�a comunidade: \
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CORRlno DO NORTE , . 18.10.1975

da I Semana
do sr. Elisi,� Preissleri o sr,
Paulo Bocl;.or.
DIA 22 .. os srs. Renato

Silveira, Carlos Dreher e José
.Ouande Wrublew#i; a' srta:
Janice AParecida Wiese; CP

jovem
.

Romeu Babireski; o

menino Osoalâo, filho do sr.

Basilio Szengzuk; res. em
Cianorte Pr.
DIA 23 • a sra. Marly esp.

do sr. Herbert Sorg; as me

ninas: Elenice 'filha do sr •
./

Niualdo Roeder e Marlei Li
liane e Lia Mercedes, tilhas
do sr, Orlando Tremi.

DIA 24 .. a sra. Otília esti.
do sr, João Orosskopt Seg o,:
o senhor, Alfredo de Oliveira
Garcindo; (J. senhorita Diuair
Bollauf.
Aos aniuersariantes,

nossos parabéns.

r J� II()Jll\ J)J� (I)ÀllltIl;U11)()I)(il�1
'-

-

"

,�' ,,-

Aniversariantes
DIA 18 .. a senhora Maria

Prancisca . esp. do sr. Silves
ire fiollen; os srs.: Walfrido
Langer e Ioão Alberto Nico
lazzt, res. em Joinoiile, (

DIA 19.. á' sra. Laura
esp. do sr. Vicente Perciak:
os srs.: Orlando Buba e PIlS"
tor Douglas Benkendort, teso
em Castro' Pr.; a srta. Doris

das Dores Maron Becá; o

jovem Ademir Ferreira; a
menina Nadir Aparecida tilh«
do' S". Antonio dos Santos
Veiga. r

DIA 20 - os srs.: Mdrio
Morsclz e Alex Michel; O me

nino Cesar tilh» do senhor
Aloisio Partala.

,

, DIA 21 ... a sra. Maria esp.
"

No Departamento de Veí�ulos usados I
, -

, de Merhy Seleme & Cia� Ltde,
,

.

você encontrará reVisados para pron\�a
----�

�.

fntrega:
MARCA ANO

1973Dodge 1.800 GL
Ford F-I00 c,mioneta
Vol,ks en J.300

1967
,

196,8
1969Chevrolet V�raneio

D�dg� 'Gran Coupê
,

'1973
,

MERH"Y SELEME & elA. LTDA.·
II Rua Paula Pereir., 735 - CANOINHAS- SC

, . � \
.

sistema
_

Japonês· Hashua 230
por Fotocópia Cr$ 1,00'

.
'

Bna Pau!a Pereira," 375 (ao lado Loteria Esportiva)' - Canoiohas

'D I'S C,O S

novidades

asa E r I i ta

CASAMENTO
Uniram-se pelos laços do

matrimônio, no último sábado,
os jovens Ari Dolla com a Srta.
Lesni Terezinha Ferreira.
Ao .novo par, desejamos

muitas felicidades.

,

Coop. de Prodot. de Iate Canoinbas Ltdo.
Rú. Paula Pereira, 698 - Canoiahas·SC - Reg. no INCB" sob n. 386

EDITAL DE
o Presidente da. COOPERATIVA DE PRODUTORES DE MA'l'E

CANOINHAS LTOA., usando ,das atribuições que lhe confere o artigo
. 35.°, letra ([e» do Estatuto Social, resolve:

.

C O N V O C A R
, , .

A Assembléia Heral,lxtraordinárla, dos Associados, a realizar-se
na respectiva sede, social, sita à Rua Paula Pereira D. 698, nesta cidade
de Oanoínhas, Estado de Santa Catarina, no dia 06 (seis) de novembro de
1975, às 1% (doze) horas, em primeira conyocação, a fim de tratar da ma.,

téri� constante da seguinte: O R D E M 0'0 O I A

1.0} _ Deliberar sobre o Balanço Geral encerrado em 31-05-75,
Relatório do Conselho de_Administração, Parecer do Con.
selho FI!lcal e Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas;

2.°) - Destinação das Sobras;
3.°) - Outros assuntos de Interesse da Cooperativa.

_
Não havendo número legal. 2/3 - dos asaoeíadoe presel!tes em

primeira convocação, para a instalação da Assembléia,. fica desde lá feita
a segunda convocação, para às 13 (treze) horas dó mesmo dia e local.

I
,

, ,Se desta vez ainda não houver número legal - 50% maísf - dos
associados presentes em .egunda convoeaçio, fica desde já feita a, terceira
'e última eonvocaçio, para às 14 (quatorze) horas do .,dia 06 de novembro
de 1975, com a presença de, no mínimo 10 (dez} associados.

Para efeito de cálculo do _«quorum» para a instalação da Assem·
. bléi!!>, a Cooperativa possue 1.147 associados. .

E, para que' chegue ao conhecimento de todos os associados, o

presente EDlTAL será publicado na Imprensa local, e afixado na Sede e
seus Postos de Recebimentos, bem como em locais públicos habituais, ii
remetidos aos associados, na medida do pcesível, 3

Oanoínhas, 14 de outubro d� 1975

Brdulio Ribas da Cruz Presidente

Hegistro EDITAL

Registro Civil EDITAIS

-

Sehsstião Greio
.

Co_ta, Escri. . Ela, na*ural deste eatado, nascida
vão de Paz ê Ofici,1 do Registro oeste mooidpio_u la 6 de março
Civil do município de Major de 1946 oméstica, leiteira, rei.

Vieira, Comarca de Canoinhal. e o1Íllciliada Deate município, filha
E!tado de Santa Catarioa. �"de· Constsnt!!l Lucakowski, fill. e

Faz saber que pretendeavcasar I �
de Idalin8, Martins. '

«MARCELINO CH'AVES» e Apresentaram OI documentol
«FRANCISCA LtrCiioWSKh exigidos pelo C6digo Civil art.

Ele, oatural elte e.tado, nsecido 180. _ Se alguém tiver conheoimeu

Deste munici io no dia 28 de maio to de existir algum impedimento
de 1940,-j(vrador, solteiro, res. e legal, acuee-c 'para finl de direito,

domicili�o neste mlclDidpio'! filho Maior Vieira, 01/10/1975.
de Fesnoíaco Domingues de Chaves SEBAST:IÃO' GREIN COSTA
fat e de Maria Lidia Martinl. Oficial' do Registro Civil

:®'il®�®íiíi.t,!�®®(i®®$®GI)®®®®(il®®®®�®.®(i®®ili'l®®®.®®tiI®®®e(i�

i ÓTICA CONFI4N�A i
® )' �� Praça, Lauro Müller, 522/ .c

(ii
® ", I,J
® ®
® �

s. TUDO EM --- .=® �

e� Laborátóu próprio �®
®� de .qualidade I� , . tj

® •
® •
® P

._ (tl
@ • ar servir nossa rsgiao I� 'CANOINHAS .. se "'_.�
1®®�®®.®®®.e.tiI®®®®�®®(i®®®®®®®®®®®.®®®®®@®®(i®®®(i®®�

Vende-se
, .

Terreno .itu4d em 'Fartura,
com aJ:ea de 73 alqueire.,
.endo 48 de er ai e 36 \refIo
redado.
Inforq1óçÕe. na Rua '

Coronel AlbJquerque. 509.

,"" I.

_
. :::-J,.�_;:'J �

Você, que está por cima porque já, v,f3n6eu na vida, Dão perca mais tempo.
É nora de você comprar Dodg�:""Kproveite as vantagens que oferecemos
atrâvés dos nossos planos de finanéiamento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha Iver pasaPcrer. Conheça o nosso carinho,so atendimento.
Vamos. Decida�se!éffi. uma vez por todas e ve,!ha logo buscar o seu

,/':,
"

8ilvete, Darci Paul, Escrevente
Juramentada d 5:° Distrito de
Pinheiros, Com rca de Oanoínhas,
Estado de Santa Catarina,
Faz saber que pretendem casar:

«LEODOR G�TRO» com ctAR:
MELINA KOTK�SKl». _

Ele, natural d Campo dos Bueno,
deste Distrito 'ascido em 19 de
janeiro de 1935. agricultor, solteiro,
domiciliado em.!. Taquarizal, deste
distrito, filho d'j' Antonio Castro e
de Belina Ribel o.
Ela, natural d Taquarizal, dI dís-:

trito, nascida em 13 de julho de 1936,
do lar, solteira, dom. em Taqua
rizal, deste dís rito, filha de Fran
cisco Kotkoski e AnastáciaKotkoskí,

Pinheiros, 114 de outubro de 1975
..-

«JOÃO NEP EL:. com «OLIVIA
MEIRELLES».
Ele, natural ae Porto União 80,

nascido em 08 I�e março de 1925,
agricultor, soltejro, domiciliado em
Pinheiros, neste distrito, filho de
Jacob Neppel q Verônica Neppel.
Ela, natural qe Timbozinho, deste

distrito, nascidr -em 20 de setembro
de 1940, do lar solteira, domiciliada
em Pinheiros, filha de Deolínda
Meirelles, Ialeclda.

'

Se alguém souber de algum Im
pedímento, op<t_nha-o na' forma da lei.
Pínheíros, 08 de outubro da 1975

'-ILVETE DARCI PAUL
Escrevente Juramen!a�a

II

Clloica de olbos
ouvidos - O8l1iz - garganta

Dr.. Pau loS a t o
CRM 1421

AtendlmJnto dlãrlo
das 15 às' i8 boras

Pra�a Lanto Müller, 522
(foto Joio I

SObre-loja)
'-o

REVENDEDOR AUTORIZADOé CHRYSLER :
J � do BRASIL S.A. (ertiflcicti extraviado

FLORINOd LUSA,
\ declar�

que extraviod o certificado do
vdculo Volk !wagen, ano 1967,
cor vermelh8 chusi B73882et.

O mesmo lica �em ef�ito por
.

ter sido req erido 2.a via. 1

MERHY
-

SELEME & (IA. LTDA.,
Rua Paula Pereira,' 735 - Fone.: 365, e 366 . I

C A NO ( N H A S SANTA CATARINA
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Admirável lundo Novo
Enéas Atõanásuo

«Ú, maravilha! .

�Que adoráveis criaturas aqui estão I
Como é belo o gênero humano!
Ú admirável mundo novo

Que possui gente assím !»

SHAKESPEARE - «A Tempestade» - Ato V

Quando ALDOUS HUXLEY, em 1931, publicou o seu

livro. «Bráve New World», que no Brasil to:nou o nome

de «Admirável Mundo Novo», foi considerado um utopíst.
satirico, um pessímíste eXllgerãdo, um inimigo do progresso,
incapaz de entender as benesses que a tecnologia traria para
a Humanidade.

.

Nem meio século é decorrido e o evoluir dos tempos
modernos já demonstrou que, em vários aspectos, muits!I coisas
ocorreram além do que o escritor inglês poderia visualizar

�través de sua refinada estética literária.
.

HUXLEY é hoje constderadc, segundo a critica unâ
nime, um dos maiores escritores do Século, ao .�ado de JAMES
JOYCE, HENRY MILLER, e WILLIAM FAULKNEEt, sucsden
"do-se em numerosos .ídiomas 88 ediçã,es de sua obre, que são
.

ccnsumídaa �om· voracidade pelos leitores de todo o mundo.

Neste livro, mostra ele, em forma de romance, ao que
'pode conduzír (e, em muitos aspectos já conduziu, a exacerbada
mecamzaçâo da vida, onde s máquina, ao invés de servir' ao

homem, pallsa a escravízá- lo de modo terrivel e completo.
.. .

.

Isso acorre pelo tempo de 600, da ,Era de «Nosso
Ford», quando 'surge ·uma' sociedade, estranha, afastada dos

príncípíos naturais do homem, onde o «bebê de prcveta»,
numerado e inominado, já sofre um condízíonaraento, desde
os primeiros dias,· que

.

o levará a comportar-se pela vida
afora dE' modo rígido e automático, incapaz de pensar com. a

própria cabeça e' sopitando o .maís leve indicio de «infelicidade»
, ou «tristezu "à· custa da Ingestão de uma panaééia infalível

para todos os males, fisicos ou morais.

O mundo, é um éden,· uD;1 paraíso onde, tudo- é cíber
netizãdo à perfeição, não há crime, miséria, 'sujeira, tudo é

asséptico, claro, organizado e lógico. Mas ... não tem alme;
ela se perdeu. Inexiste vager para a poesís, a arte é estereo

tipada. o asber do passado é suprimido em nome de uma

vida satisfeita e .psssíva. As novas gerações não têm acesso a

tais coisas, desaparece a famflia e mesmo expressões síngelss e

doces como «papai» e «mamãe» são ,tidas com� obsce�idades.
A

.

par dessa «civilização», DO entanto, persiste um

território ao qual só podem ir figuras expressivas. Lá, numa

concentração inatingível, vivem os que ainda não puderam
ser enquadrados, nascendo e vivendo normalmente, cultivando
religião, costumes e outras reverências «primitivas». É um

desses homens - o «Sr. Selvagem» ;._ que vem à cívrlízação
e nela se porta como homem comum, causando, escândalo e

hilariedade, mas que não encontra outra saíde, senão o suicidio,
diante da opção entre a loucura daquela Utopia desumana e

a vida miserável e cruel de sua aldeia natal.

HUXLEY nunca quis prefaciar a sua obra, justificando
os motivos ')que o levaram' a imaginar o porvir tal qual o

descreveu. ,Vinte anos mais tarde é que acedeu em fazê-lo,
mas 'só 'agora nos chega esse prefécio, D8 última edição
brasileira, lançada pela «eia. Brasileira de Divulgação do

Livro», em tradução de Felisberto Albuquerque.

É um livro vigoroso, revelando a8. peripécies do «ho
mem natural num mundo não natural», um olhar franco e chocan
te para um amanhã que a Hid6ria, de 1931 até hoje, incluindo
uma Guerra' Mundial, mostra cada vez mais próximo e ater

radoramente possível:

PAPO'S
* Hoie dia J8 é o dia âe»

. dicado ao. médico; ele é
a lúz de nossa vida, ·11 espe.. '

rança última de nossa sobre
vivência. Aos médicos de
Canoinhas, a nossa carinho
sa homenagem.

* 15 de Outubro - uma

homenagem ." um cari
nho retnbuido ... aos mestres,
parabéns, pela, sua data.

* A nossa Caneinhas de
muitos atletas como Rose

Fischer, vai permaneçer iner
te em relação aos Jogos Aber
tos de Santa Catarina. Voçês
sabem porque???

('

Falta de verbas ... motivo: má
administração!
Não é o cúmulo, numa éPoca
em que o estímulo ao esporte'
é cantante?

* Cleonice Sprotle lindo
restinho que dia 8 res

plandeceu em sorrisos para
comemorsr seus 15 anos.

'

* O amor aconteceu: LI,,,
LIAN e PAULINHO

destilam pela aí, formando.
"um casal muito bonito .

* Quem esteve doentinha
esta semana foi Myrian

Eduarda de Miranda; deseja
mos um pronto restabeleci
mento.

* Nlgo Mayer e' Tico Nu
nes passando esta semana

entre nós. Muito bom sabe?

* Cirene Linemaier recebe
hoje no Elite Tênis Clube,

para comemorar suas 15 pri
maueras.. Parabéns e muitas
felicidades.

* Terça feira à noite, no

quartel, as menininhas
do secretariado [ogeram uma

partida de basquete (um
pouco cômica) contra as da
Faculdaâe. Continuem que
um dia. vocês chegam lá:

* Â cegonha está para vi-
sitar a residência de

ZULMAR e MARLENE
TEIXEIRA. Felicidades mil.

*' Temos Uma nova lancho-
nete, para frequentar nes»

tes dias de sol tão convida
tivos II um bate papo. E a do
Posto Lider. APareça e rece

berá
_

o gracioso sorriso da
Heleninha.

* O verão está cegando, é
chegada a hora também

de começarmos a bronzear a
pele. bastante branca pelo
inverna, de sairmos nas cal.
padas e receber o SQl' num
sorriso. Abru o seu coração;
deixe a luz e o calor desta
estação; entrar em você...

REGISTHO CIVIL -
Nereida Cherem Carte, Oficial, do de julho de 1953, filho d� Alfredo

Beai.tro Civil do Mnnicipio de Canoi· Waldmann, falo e de Maria Ktirpiel
..- Waldmann; ela do lar, nascida�em�

oha8, E8tado de Santa Catarina, Canolnhas aos 9 de�marÇõ de lQ57,
faz .8Bber que pretendem ea8ar. filha de Pedro' Plachek e de Clares-

.., tina Wünach Plachek.
.

«Leo�ildo .Ad�ei Fran�i8co» com �. ,

«�ere�a. 'RIbeirO», braSileiros, 501·...- Alois Adolfo Werka- Eaerevente Ju
t�lros, reSidentes e. domlcill.ad�1tAl7 ramentado do Cartório do RegiStr9
Cidade; ele operáriO, nasc_1-do. em 8ivil de PapaDduva' - Estado de
Araue�ria-Pr. aos 11 de.-:maio. de Santa Catarina, faz saber por i,nter-
1947, filho de �8noel �-l=a!lclsco Filho médio do Cartório do Registro Civil
e de Ana Maria Silveira, �la operá· desta cidade que pretendem casar:
ria, nascida em Aguaos-MaJor Vieira- .

Se. aos 29 de jãneirO de 1958, filha «Neozo Paulo Glova8che» com «Zelia
de Walfrido l,ibeiro e de Antoninha das Graça8 Franci8co Alves», brasilei
Caetano Ri eiro. :

ros, solteiros; ele carpinteiro, nascido
nO'!Campo do Areião-Santa Cecilia
se aos 25 .de março de 1956, dom .

e residente nesta cidade, filho de
Paulo Glovas,che e de }faria Batista
dos Santos, falecida; ela do lar,
nascida em Caxoeira, Município de

..Pe� Olivir Waldmannl> eom

«Maria lEva Plachek», brasileiros,
solteiros, residentes e domiciliadas
neste distrito; ele lavrsdor, nascido
em: Rio do Tigre DI distrito aos 1.°

EDIT:AlS
"Itaiópolis-se, no dià 20 de julho de
1955, domiciliada e residente em

.

.Eap�nduva-SC, filha de Ernesto
Francisco Allvell de Ana Maria
Francisco Alves.

B, para· cheque ao conhecime to
de terceiros. mandei publicar o

presente Edital.
,.

.
.

Canoinhas, 16 de outubro de 1975

Nereida C. Carte
Oficial do Registro Civil

Leia! Assine! DivulgueI

Correio do N�rte

A Alemanha que

(IV)
Eng.O , Agr. o Osman Gomes Santos

#

nos· vim ..os
•

Em nesse narrativa sobre a permanência que tivemos
na .�lemllnha Ocidental durante Q mês de maio passado, memorí
zamos em todos seus detalhes a visita que realizamos a uma

.

propriedade agrícola. Situada na localidade de 'I'elgte-Besterfald,
éomunídsde relativamente próxima da cidade de MÜDster Capital
da região da' Westefália, com acesso facilitado pelas excelentes
rodovias (estadual e municipal) totalmente asfaltadâs. Esta pro
priedade pertencia à famHia da esposa do Sr. Hermann Bockel
besmann, desde o ano. de 1.400. Entretanto', por força de lei
matrimonial, após o casamento realtzado em 1956 o marido
passou a gozar dos mesmos direitos' na propriedade. O casal
possui 3 filhos; o mais velho com 17 anos, enquanto o caçula
conta com 9 anos de idade, porém é aos pais que cabe a maior

parte da responsabilidade de desenvolver os trabalhos. na pro
priedade que possui uma área de 49 hectares, distribuldos em

25 hectares, destinsdos ã lavoura, 10 hectares r�serveidos para
pastagens e o restante 14 hectares são áreas de reflorestamento.

,
É bom que se diga que na regiAo de Westefália, existe

a Lei da Floresta onde os proprietários são obrigados a preservar
8S árvores já existentes e manter pelo menos 25% da área
reflorestada, razão pela qual em toda a Alemanha Ocidental 33%
da sua área territorial é reflorestada,

A familia Bockelbesmeun possue rebânho leiteiro com
60 cabeçes do qual 20 vacas em produção, trabalhando também
com engorda de suínos.

A produçao de Jelte é de 5.318 lit:os/v8ca com 3,71% de

gordura. O caminhão da cooperativa recolhe .. produção de leite 2
vezes por dia, durante o verão e somente uma vez; DO inverno.

Como é .comum na reg!ão (Westefália) o estábulo e a

moradia ficam no mesmo prédio e são separados um d<> outro por
um depósito .de feno e palha, existindo no depósito d� feno uma

grade de madeira que provoca o arejamento, evitando, sua fer�
mentação. Normalmente o clíma áspero em razão do inverno'

rigoroso, faz com que os animais passem 180 dias confinados no .

estábulo, aumentando, em consequência, o custo. Esta necessidade
:liaz com que a silagem e a produção de alímeutoa (milhe, sorgo
e so[e) para o preparo da raç�o seja obrigatório, dai porque o

trabalho em conjunto felto. com os vizinhos. que vAo desdé O

empréstimo do maquinário agrícola até construção e use de silos
em comum. Na parte da sgriculturaeão feitos plantios de cereais
e de ração, verde em menor escala, sendo SUas lavouras total-

,

mente mecanizadas, inclusive a distribuição de ração par!l 8

criação são mecanicamente distrlbuidas, facilitando a mão-de-obra,
.

que hoje são muito escassas Daquela região da Westefália. como
:

de resto na Alemanha, um' pais altamente industrializado que
absorve o disponível nas áreas agrícolas, oferecendo melhores
rendimentos. Apesar dos bens salários oferecidos pelas Indústeíes,
o agricultor vive em sua propriedade com bastante conforto;,
pelo m;pos' esta foi a Impressão que tivemos nesta familia que
possue televisAo, móveis campesinos originais de alto valor, tele
fone, casa confortável, boas estradas e um equipadísaímo «Mercedes
Benz» na garagem, fazendo i,nveja prá muita"gente.

Carteira de Poupança extraviada
HENRIQUE WOLINGER RIBEI�,_�':'l'esid.eQt' .em�s

Barras, declara que e�t�,!YtoJl_sua--eartelra de Poupança nún.ero
OO�64-4, da Caixa -Econômica F�deràl. .

,

'

A mesma fica sem efei�o por haver requerido 2.8 via.

�®�e®®s�®s••I®(j®(j�.®(j"(j••®•••e.®.(j®e••••�.®.
® ,I .

�

'I Com·ssária Luiz XV I
@ (i
@ •

I Rua .. } Ramos., 705 # Fone 137 I
: �

Icompra�ende e aluga: I
I Terrenos urbanos 1S rurais, I

I pa�diversas finalidades. I
3 Casas de 'alvenaria, n1\stas e de maqeira. I
� ,--� :
� Casas comerciais, �esta�antes, I

i bares,' churrascarla.�, ,1�'Qchonetes. etc. i
I Carros de passeio, ubhtario�, tratores, ,I
i' caminhões, motocicletas. etc. :
.

'

'.

�
.

I Na· C O M ISS A R I A L U I Z X V I
! :
(; você faz sempre o melhor negócio :
8 . �
® 'e
.®®®.(j®@.®®.(j••(j�®.....®�s®.®e••(i.®••(i®�®••®•••••
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de PAPANDUVÁ,
. Amanhã" a 9rand� festa

- Conforme vem sendo divulgado pela Imprensa
falada, escrita e televisionada, amanhã com a presença
honrosa de Dom Orlando Dottl, Bispo da Diocese de
Caçador, será realísada a grande festa religiosa em,
nossa Par6guia. Hoje tevê Iníoío I;)S rel!tej()s com a

chegada de Dom Orlando que continuarão até amanhã
pelo dia, todo, Bem elaborado programa, por uma
equipe de capacitados elementos que serão os respon
sáveis pelo sucesso já vítoríoso da grandiosa festa.
Dom Orlando, com' sua contagiante humildade e'
simpatia, levará bem alto a palavra do Senhor em
nossa Parõquía durante a, sua curta. mas proveitosa
permanência entre seus irmãos em Cristo nosso
Salvador,

'

,

Os fºra da lei em Dcpanduva
. .

Três marginais e duas moças (sequestradas)
VIaJando em um Brasllía roubado em Santa Fellcidade
Pr., permaneceram em Papandüva por 41 horas apro
xímademente. 'Autoridades .tõmaram conhecimento
por iolteJ;m,é(UQ das próprias, moças que fugiram da
gang, quando estes dormiam. Policia e Prefeito incon
tinentes rumaram para o loea] indicado, 'oportunidade
em que o sr. Aloisio Partala encontrou-se com 'os
marginais, reconhecendo-os, olhou ao lade)' e notou
uma arma empunhada por um' do grupo, vendo o'
'perigo não parou, seu 'veicúlo. Entrou à noite, as

buscas se prolongaram, veío.o dia e nada de I'lositiv:o, '

eorrlam as mais desencontradas" versões sobre 9
'paradeiro do, grupo. �a "residência dó sr. Aristides
Gruber (a .poucos metros da: minha casa) jantava
c!llmamente com sua famiUI.\ quando notou. a seu
lado um, elemento alto moreno que lhe disse: 'Não se
mexa é um assalto, foram, dando' busca na casa,
'tudo sobre aimira de revólveres e uma carabina ou
rifle. Levaram os menores para um quarto e fecharam
a chave; voltaram à' cozinha sollcitaram permissão
para' jantarem, tomando assento a mesa, comeram
tartamente abriram a geladeira re�irando,leite e licor,
bebendo durante '0 ''jantar, de quando em vez mil
olpava no quarto se estava todas as crlança8Jazendo
a contagem, Ap,ós o jantar pediram café .o que foi
leito, passaram pela sala, assistiram um pouco a
televísão.•Permaneceram até às 23 horas, ámarrando.,
o sr. Ar:I�t,ides e. sua senhorª, r�unirarq � que acha"
ram útil inclusive a sua Rural, fecharam todos os
quartos, levaram as' chaves ,.' partiram com destino a
São Leopoldo R.G.S·, disseram ter contae a ajustar
com o Delegado daquela cidade. "

'

Santa Catarina &- Turismo
.' Santa Cil.tarina tern multas atrações turísticas

e raras estradas com pavtmentação, queixam-se os
turistas, e até 011 homene de, negócios. Agora, o go
vernador Konder Reis, 'confirma que o Governo Fe
deral pretende liberar com a maior brevidade possí-

.

vel o' empréstímo de 100 milhões de cruzeiros pára
aplicação no setor rodoviário de Santa Catarina.'
frlsQu que o pl'ÓpriO minis�ro João PaulQ dos Reis
Veloso, ,em' audlênola conced�da ,na Capital Federal,

Ellcreveo:
ElmeraldiDo M. Almeida

,
"

após ouvir detalhada exposição sobre o Plano Rodo
viário, assegurou que os estudos a respeito. da eon
cessão do empréstimo serão . realizados em caráter,'
de urgência. Além disso, QS catarínenaes, no tocante
à melhoria das suas rodovias terão apoio do Banco
Nacional do Desenvorvímento Bconômíco. (Entrelinhas)

Sínel dos tempos
O Observatore Romano, em sua êdição publi

cou um esoantoso dado sobre os acidentes automo-'
bílístlcos que estão matando mais do que as guerras.
Vejamc,s o que diz o Observatore Romano: Os ',auto�'
'móveis, desde que começaram a circular, já mataram

, ,25 milhões de pessoas, em todo o mundo. As guerras,
neste século, já mataram, por sua 'vez, 23 mIlhões e,
600.mil pessoas.

- .

Doação de, terreno para o estádio
Dia 06 do corrente, em reunião realizada com

a presença do Sr..Prefeito Aluniclpal, Aloisio Partala;
foi desígnada uma comíssão Integrada pelos' senhores:

_
Antonio Thiessen, Nelson Simões de Oliveira, 'Jackson
da Silveira Kríeok; José Rodolpho Grelnert e Evaldir
Eduardo Brandeburg, para localizar. um terreno para
o futuro Estádio �uniclpal. A escolha recaiu no ex
plêndído terreno do sr.: Pedro Gíacoino de LUCC8, ,

numa extensão de 24.200m2, .que deveria ser compra
do, mais para surpresa de todos o proprietário doou
.o mesmo, gesto digno de menção, e a Preíeítuta con
cederá uma. verba para que se dê inicio Imediato nas
obras. Ai tá o fato, teremos Estádio ,fi muito' bom'
futebol em Papanduva, velha aspiração 'de' toda' �.

óomunídade. :

Passarei. da Sociedade

Fotocopias?
'Em apenas -10 segun

-

oci tira FOT O
PIAS, de' quál .

r dQcumento, jQrnais ou

livros, no C TO R I O O 'O <'

R E G 1ST R O
C I V I L d. NEREIDÂ, C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

\
[

,

() Ford Maverick 4 cilindros tem Hnha-!N;iinâmicas.
Seu motor é novo. Compacto emuito ecO'n�o.Sua' suspensão foi projefada para dar maior maei�:Seu interior foi redesenhado.Mais conforto e maior.
espaço interno. E há muitas outras novidades.
Agora só falta falar como você pode
comprar o Ford Maverick'4 Cilindros.
Nossos planos são tão simple's etão
flexiveis, que a'gente pode
resolver isso durante
um bom papo.

'

Venha conhecer
o Ford Maverick
4 cilindros
e a maneira
mais fácil
.para

.. comprá�lo.

.(ft

HUMENHUK

A Fundação . das 'Escolas do
• , • > '. \ ,,' •.

-' -,

Planaltp Ndrte . Catar�nense -
FUNPI,.OC -, atr'àvés' do pre�
liente Edital, comunica que as

Inscrições par.' o Conéúrso";
V,stibular, de .1976, estarão
abertas DO' perlodO ch! 03 a 28
de ncvembro de 1975, na Secra..
taria da Fundaç.o, sitá il :a'ua
Barão do Rio Branco, 1182: Os

& elA, lTOA. REVENDEDOR

. Rua Vidal.Ramos, 203 Fones,343 e '145 _. CaIioinhas-SC

�BO promove o primeiro Baile do Cb�D�
Com a finalidade de angariar fundos para a conclu810

das Obras do Centro Esportivo' S.B.O. �Glnásio de �8pOrt!1
Coberto], A diretoria da aludida sociedade teve a feliz inici8ti�1
em promomer o 1.0 Baile do CIl.0PP�

,

O baile será animado pelo ótimo t;Kriger _
e seu Ç!onjuntol

que qom muita categoria abrilhantou o baile do Clube do Sigil;
e que agradou a todos que lá �omp8receram •....

Este iniciativa de Sociedade deverá ser prestigiada, POI
todo canotnhense que queira ver levantado 'na rua CoroO!1
Albuquerque um ginásio de esportes dando maior conforto I
nossa juventude e pOl'qu� nD:0 �!zer a todos os esportistas.

Notamos que está havendo um grande Interesse não �
da diretoria como tambétn todo o associàdo da Sociedade' Beti�
ficente Operária, que e"stAo empenhados nesse promoção e aindl
�nsiosos para um su esso financeiro q':1e facilitará o êrguimeot�
da obra. / '..

Esta promoção acontecer' no próximo dia 08 n� 5BO,
para a qual contamos mais uma vez com a' .pertíctpsçãó do bOIil
povo canoinhense.

.
l

� Diretorh

Dia 20 do-corrente compíetanuo mais um ano
de vida o garotão Cezar, filho do. casal sr. Aloisio
(�aria) Partala, leie MO. Preleito da Comuna.

Também na mesma' data festejando Idade. nova
o sr, Fernando Reusing, aqui muito estimado Ilor todos.

,

Dia 23 n9ssa agenda social registra a passàgem
de níver do ,sr. Evaldo Grabovskí, jovem senhor que
desfruta de 8ólldas amizade. e sempre pronto a fa

., vorecer seu semefhante.

Oia 24 do andante qnem estarãrecebendo cum
primentos é o Karlo Adriano filho do casal sr. l!:rna�
ni (Teresa) Wovclekoviski.

. ,
,

,

'

SRTA. 'CLAIR TBRBSINHA. Dia 25 do corrente
colhendo. mats uma flor no alegra jardim da 'vida, a.
srta, Olatr, filha' do casal Eugênio (Alzira) Sidorfl,k.

Também na mesma, data completando mais um
. aninho a garotinha Lílían, filha do casal Sgto. Jamir
(Rosi Maria) Carvalho, ele Del. de PoUcla local

Dia 26, no Km - 139, BR. 116, recebendo amlgoa
o sr. Antonio Breda, proprietário do RestauraÍl�e·Breda
«nOS80 assinante» que estará festejando idade nova.

A Coluna almeja aos aniversariante. felicidade!!!
e

.

muita alegria.
'

,

,
'

;,-.;.........-;....;....---------------.----
FUNPLOC - Fundaç60 das· Escolas do PlonaUo ;Norte C.terlnense

'. �
,,". ,

."

\

,E'D. T A L D- tt/7�,

'.1

I BASILIO HUMEHHUK & (11\;. lTOA,
I Revendedor 'FORD J

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos
noves FORD e usados de qualquer marca,

,

-<

Disponibilidades da semena.:
Corcel cupê ano 70 - branc�;,nevasca
Volks ano -72 - vermelho '!f0ntanll
Pick-up tração 4 ,oda,s//âno 70 - azul
Rural tração -I rodàsjáno 71 • azul' e branco
Pick':'up tração 4 rodas ano 73 ..-amarelo tarumã
f'. 100 'ano 61 .. �cinza
Rural tração j:/rodas 'ano 69 • azul, e

.

. ,

' branco - m�tór 132 HP ,

AdqUira seu vef�usndo com a:, !Dlnima entrada.
,

v;mitos inteiramente rev�slldost de boa prlcedên�ia!
aos melhores preços da regilo.

,Visite-nos sem compromisso, em
: nOlsa loja à

�qa, Vidal Ramos,' 203 .: Fopes .343 e '145

candidatos podem optai por ser' de Cr$ 210,90;-
Cursos existente em todas as d) Requerimento de Inscrição;
Fundações'do Estado. e) Certificado de Conclusllo do

Para: a Inscrição, QS docu_men- 2°. Grau óuAtestàdo que o

tos exigidos fjão: concluirá Deste ano letivo,

a) Manual do Candidato; CaDoinhas, 14 de outubro de

b) Carteira de Idpntidade; 1975 3%

c) Comprovante de depósito da 'Pro'f.'João Nilo Mafra
.

lua de 'Ioscrição, eujo válor Coo_rdeóador de Ensino

C';ntribuintes' em atraso

,co_m ,INPS'; 'pa-gam: sem

cmulta até 31 de dezembro
A Prel!lid�ncia do INPS esclarece que os contrl·

buinte!o em atraso com o Iostituto até o mês de jucho
passado poderão liquidar seus débit08 de uma só veZ,

sem pagamento da respectiva multa, desde que o

façam até 31 de dezembro.

É o que determina o item 9 da Portaria 252, bai
xada no último dia 6 de agosto pelo Ministro da Previ·
dênc!a e Ássistênéia Social.'

'.

Eis o exato teor daquele item: «O rêcolhimerito de

contribuições em atraso; r,elativa8 até o mês de competência
junho dé 1975, efetuado até o dia 31 de dezembro de

197'5, será feiio com relev,ação da respectiva multa.»

FOTOCOP�AS XEI\OX'
•...

:_.----
Serviço instantâneo.""e perfeito .

.�. Instalação moderníssima.
_...

r�ure DO escritório de Derby Carlos

.
Ulhmann, na Praça Lauro - Müller, 251

CANOINHAS Santa Catarina

•
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· ce preço da &ri

'* Mi'ssey-Fe�USandoBra�lIs.Aó:. 'I' praça•. nam
ce m
I DENELIR m··
ce �
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serviços.
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:p Comér�io' de' Veículos ltda.:P
ii[

.

i
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Eng,enharia Carteira 'extraviada
.
'. OTNfEL BEDRBTCHUK,,

'assessoria ind.ustriàl em assuntos de Racionalb- relideoté ém Trê. Barra•• de-

z8çãp de Trabal�oJ reduç�� d��cust�!...,.,��DlEtJJto. . __ cls�� ps,,,a devidq. flol, que
" de prod'utividade e Segu,ranca In.dústrial.. edraviou .ua Ca'rteirã""lVofil.

\ \
.. .iooa) d� Motorilta. \ b'.

,

Inves"mento' certo cC)m retorno e. lucro
-

garantido
./ P�aça ,

L'auro 1\1üUe�J 52\2 ,- C,anoi'nhas. s.c,

\ Racional

,

A melma ficá' sem efeito por
'haver requerido 2,.. via.

.

...

'-

,
.

,1.

l

/

18�lO�1975

. ,

No Depar'tamento de Veículos Dsados
de Miguel Procopiak Com�rcio de

, - Veículos Ltda.,' você encontrará
. para pronta entre II:

I '

Maua Ano
I Opala coupe standardt "�974

Opala couplluxo 1974
Rural 4x2

r: 1965
" Pick-up, Willys 4x4 1965
Opala 4 portas

"

1971
)

. Opa14 luxo couPd 1974
Cheuette . '1974
Ford F,350 /1973
Belina 1971

I

MIGUEL P OCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
\

(lO��
ssionário BeneraI, Motor. do �rasil S. I.

Rua Major Vieira, 289 '
'

/

C a n o n fi a SI
).

-:- Santa Catarina
\

I .

Draó Z�é Wa,lkyria Hatividad� Sel'eme
Cirurgiã Dentls,tá ,

, OOS58�lS9/�EP
.

Clímcs dentária .de ,senhor e cria'ncas.. /
.

<'
,
•• Especializa <:""d�Dtopediatria .

Hora marcada �
.

-

"

"

P-:.�. La.. Mü.p�r. "'" -, 'F�;;;'69 /

'/

/
,

COUlércio

-

REVEND'EDO� MASSEY-FERGUSON

Indústria «'SC'HADECK»' Ltda�e
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Hoje a abertura dos Jogos
Abertos de Santa Catariaa, des
ta feita na cidade de Chapecó,
onde' o nosso município não se

fará representa" após oito anos

de competíção, em Joaçaba,
�Qfra, Concordia, Joinville, São
Bento do Sul, Itajaí, Crtcíúma e

Rio do Sul.
x x x

A estação primaveril com

muita chuva, enchente e agora
bom te�po, que esperamos que
perdure para 'o inicio das ati
vidades agrícolas, agora bestsn
te 6mpliada em todo o munícípío,

:li: x x ,
,

,� O secretário da Agricul'tura,
dr. Vitor Fontana, deverá vi
sitar o nosso muníeípío em da
ta ainda a ser fixada.

x x, x

Esteve\ em nossa cidade, dia
1.0 último" sexta-feire, o sr,
Romeno Messignan, Diretor do
FRICASA. Devemos informar
que o FRICASA alugou as de-

,pendências onde fupcionava (I
INP:S, no prédio do sr, João
Seleme, afim de instalar escri
tórios no centro.

x x x

Vt'm ai, dia 8 de 'novembro
próximo, o primeiro Baile do

/

Chopp promovído pela Socieda
de Beneficente Operérie, SBO.

CRUZEIRO: ca-mpeão em Bela Vista Seu Presidente, sr. Guilherme

,
Muito movimentado o Torneio Inicio 'realizado' domlngo Prust tomando todas 'as provi-

passed B 1 V' t d 1 dêneías para que a promoçãoo em e a u! a, o que participaram 12 equipes e após alcance ti êxito esperado. :E tama dleputa de 11 j'ogoa foi apontado cerno campeão o Cruzeiro de
Ri d A i

.
- pém pensamento da' Din'toriao e re a, cujos rel!u,ltados damo. abaixo: .

, prómotora convíder a mtss Era- '

Jogo 1: Juventude' O x Corintiana 1; jogo 2: Cruzeiro 1 síl, srte. IN.GRID BUDAG, para
x São Jos� O; jogo 3: Comercial O x C.A. Industrial 1; jogo, 4: a, grande noitada. ,

�ahto Antonio 1 x Pinheiros O; jogo 5: Canertnhc 2 x Avai O; x x x

Jogo 6: Real Brasill. 1 x Botafogo (I; E' dia 9 também de novembro,
-

,

QUARTAS ,DE 'FINÁIS: Corintiana O·':lI: Cruzeiro 2. o 2.° torneío de Pssce, premo-
Industrial 1 x Santo Antonio O; Canarinho' O x ,Real' Brasilia I" ção do Clube de Caça e Pesca,
�' \. M8jor Vieira, cujo regulamentoSEMI fINAL: Real BrasUia O x Cruzeiro 1. publicaremos no próximo nú-

FINAL; Cruzeiro 1 x C.A, Industrial O. mero.

x x , x

o anunciado Baile do Sigilo
superlotou os amplos salões ;ja
�BO, numa noitad,a alegre e de

gr..nde anlmeção, prejudicada
apenas ,pelas inúmeras inter

rupções de energia elétrica.
x x X

Mui�os professores e ex-pro
fessores estarão hoje a noite
no Rastaurante do Clube, Ca
noínhsnse, o grande ponto da
cidade, para um [anter, ofere
ci'meoto de al,uno!!, reCODhpcidos
pelos conheciment�s reCebidos.

,

. x x x

, Falec'!!u sábado úfUmo em'

Paula Pereira, o er. Aureo

GÓSI1, destacado co'merciaDte
local @ Ictendente daquele dis
trito.

x x x

O emprl!sário' /sr. Oldemar
'Mussi e�t�ve semaDa última em

Florianópolis, on?� lpsnteve
,�ários contatoll.

x x x

'Ontem, hoje e até dia 26 pr.ó
ximo, IV F1!ira da Madeira, em
Curitiba, no' Parque Britânia.

·x x x'

Bastante movimentada toda
a semlfna, com o Dia da Cria'ó
Çfa e Professor" com a valiosa,
colaboração do c01l)ércio e in
dústria, além de' todos óa' 'clu
bes de serviço, cóm li mi19são
plenamente, cumprida.

,por Carlos Bockor
------------��------------� -----------------�------------

, I
I /'

Campeonato prosseguiu com rodada dupla
O Campeonato da Liga Esportiva Canoinhense de 1975.

teve seqüência domingo último, com a realjzação de dois jogos
no Estádio Municipal. '

'

\

Com inicio às 14 horas, enfrentaram-se Santa Cruz e

Rigesa, pelo Grup� cRaphael José Boeíngs, que após 90 mínutos
de u.m futebol muíto fraco, acebbu com marcador igual e'm 1 gol.'
O 'Rlgesa abriu a contagem ao& 2· de jog9, com um gol de Alceu;
sendo? tento, de emp_ate a8�inalado por'Osvaldo, aos 8' da 2.8
fase. FInal: Santa Cruz 1 x Riges& 1. '

!-

:lI:' X X X X

,

No segundo encontro da tarde,! válido Dela Grupo' cRu�
bens Ribeiro da Silv8:t,' em partida baet�nte· movimentada e

equilibrada, o Palmeiras venceu o 3 Estrelas por 2 a 1. Antonio'
abriu a contagem para o 3 Estrplas, aos 38' de fase inicieI vindo
o Pal�eiras a �Il!patar um minuto após, com' gol de D;m.. O
tento que deu a vitória a equipe, palmeirense 'foi marcad� "por
Albari, aos 6' d,a f_se final. Reoda: muito boa, Cr$ 1.32,0,00

,x x x x
,7

�- Amanhl, o' Santa Cruz eofreJnta o Três- Barras, no. Mu.:
ntcípal e em Marçflio Dias' o Botafogo medirá forças com o

Palmeiras, num jogo que vem �endo muito comentado e que
por certo deverá ser muito bom, um. vez que ambas as -eqUipes
encoatrsm-ee com boa formaçAo.

/

Torneio em home�agem ao cdia da criança»
-

' Como estava progremado, realizou-se no último sábado
. no Municipal, um torneio com a participação de garotos c�r:ri
idade máxima de 14 anos, do qual participaram 7 times. .

No 1.°. jogo, o Colégio St8. Cruz venceu o Botafogo, por
3 a O; no 2.° Jogo, Mercado das Malbas 3 x Continental 1; 3.0
jogo, M&ssey Fer,guson 8 x.Olsen O.

SEMI-FINAIS: Mercado das Malhas 4 <x Colégio Sta. Cruz
3, Palmeirss 5 x Massey F'ergueon o. -

'

FINAL: Palmeiras 2 :1 Mercado das Malha,s I, sBgrando-
se campeAo, portanto, a equi�e do P�lmdrÍls. _\ é

,

,

o esporle' Eorrpa, educa e dislrai �

o Frigorttico CarlOin[Jas SIA' ;t,>-r�'léASA
avisa que rec'ebeu I

um 'I'ote _...de suínos", d-ã;---'-raças Duroc �
Large White, de alta linha_sem, parar reprodução, vindos de,
granjas do Estado do Rio Gran,de do Sul. ,

"

- Avisa também; que estes 'animais serão vendidos por pre
ços __compensadores e �om financiamentq direto pelo Frigorífic'o.

Os '�nimais poderão" ser vistos, na granja (antigo
pos�o de sUinocultura) anexoi ao Frigorífico.

. I
I

• I .. I

Ca�inhas, 9 'de outu'bro de 1975.
- ,

Agenor Christofoli - Dir. Vice-Presidente

Rua' Paula Pereira, 73� -: �ones 365 ,8 366 Canoinhas - S C
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o seu Televisor
.

PHILIPS "

Pelos melhores preços,:_!__naS-F,"elhóre,s-co-mtiç-ãffs-cte-pa,g3me-��,-;;:::s,--__.._
a iflstalaç-ã� gratuita 8 a àssistênçia, técnica parmanénle'-

GANHE NA COMPRA E NA QU�L,DADE'
( i

SELEME'

Ano XXIX - Canoinbas (SC�. 18 de outubro de 1975 - N.o 1342
-- ___

Notas PolíUcas
Autênticos representantes do povo

Os nobres vereadores .Reínaldo Crestani, Presidente da Câmara
Municipal, Vendelin Metzger, Líder da ARENA na Câmara e PedrQ
Tyska, eleito pelo Distrito Bela Vista do Toldo, cumprem com exação e

coragem os seus mais' solenes compromissos com o povo de _ Canoinha8,
Bem informados e capacitados, sabem distinguir entre o interesse da
coletividade e o mesquinho interesse daqueles que não sabem servir à
comunidade. Constituem Q trio arenista que se opõe ,aos desmandos e
alerta a Câmara sobre a verdade dos fatos.

Outros vereadores da ARENA, igualmente íntegros, não se capa.
citaram da triste realidade, ainda. Mas algum tempo e mais alguma lUZ
sobre os fatos e eles haverão de conhecer a extensão do verdadeiro
terremoto que se abateu sobre todos nós.

Chegaremos, enfim!, à era do asfalío?'
"

«Governar é encurtar distâncias», �u8tentou o nosso Governador
Antonio Carlos. d.rjallar é reduzir distâncias, dizemos nós, e o Governador
sabe disso. Tanto assim que está empenhado em obtee do DNER os

recursos necessários ao asfaltamento da estrada cMafr& - Canoinhas -

Porto União», segmento que vai permitir a ligação do nosso interior CaD!

0, Porto de SAo Francisco do Sul. Antonio Carlos não se conformou COD!
a promessa de execução da obra nos próximos 5 anos. 'Sabe que não

, podemos esperar. Foi ao Rio, virou e mexeu, dirigiu-se ao Presldente
Geisel, ao Ministro dos Transportes, ao Presidente do DNER e vai obter
o 'asfaltamento nos' próximos dois anos. Colombo prometeu. Antonio
Carlos vai cumprir.

"

Geisel atento à sltuaç60 do� trabalhadores
O nosso preclaro Presidente sabe porque a AREN� perdeu as

eleições de 15 de novembro passado. Arenista convicto, Presitlentê de
Honra do grande partido, quer vencer as eleições municipais da ano que
vem. E' há de vencê-las. Além de provídêneías já adotada,s na esfera
politico-administrativa, olha com paternal carinho a situação dos nossos

trabalhadores, procura corrigir distorções, e amenizar os efeitos da crise
internacional deflagrada pelos países exportadores de petróleo. Sab� que
há erros no sistema financeiro de habitação (BNHl na correção moilettria
e noutros setores da vi�a brasileira. Faz tudo para corrigi-los. Recente
mente, pelo seu 'Ministro da Fazenda, Mário Simonsen, fez rever os

critérios de aplicaç�o da correção monetária, .süm de impedir grandes
aumentos nas, prestaçõés das casas financiadas pelo BNH. Ainda há
muito que fazer e ele haverá de fazê-lo. '

I

,

E:xlto
Ther�zio foi, um Prefeito bem sucedido. 'É inegável. Todos reco

nhecem. Foi bom Deputado e teve' destacada Mua,Ao parlamentar �m
Florianópolis. Soube servir ao Estado e à regiAo que o elegeu,

,G�indado à Presidência do Instituto de Reforma Agrária, pela
confiança do Governador ,�ntonio Carlos, vem correspondendo plenamente
,à expectativa. Já grangeou o respeito e a estima ,dos seus eosapanhéíroe
dá trabalho e de todos 08' catarínensea que tem recorrido ao Governo
do, Estado no setor de terras e colonízação.

no IRÁSC

Com o Tribunal de
-

Contas da
,

União n6Q se brinca
,

O Sr. Alfredo Garolndo, Prefeito, doou ao seu.. Alfredo- Garcindo,
Presidente da AMPLA, CrS 20.0(10,00 da Prefeitqr�' Municipal de Oánoínhes,
lançando mão de recursos do Fundo de Participação dos Municipios que,
por força de lei,' têm destinação especUlea. O Tribunal de ContllS da

União, que não está para «brincadeiras», mandou Garcindo devolver o

dinheiro, à Prefeitura.' Mas como, se o nosso Prefeito não paga nem

visitai? Dará ele mais uma de «cegonha»?

Tarefa para ft CPI da CAmara,de Vereadores
A Gâmara de Vereadores de Canoinhas baixou Resolução Insti.

tuindo Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar passiveis Irregula·
rldades na gestão do Prefiito Alfredo'Garcindo. Dentre inúmeros e

inenarráveis fatos a esclarecer, há o prOblema do finançiamento concedido
à Prefeitura' pelo-Banco �Denasa de Investimento S.A .. Segundo o contrato
assinado pelo Prefeito e o Banco, foi aberto em ,favor da Prefeitura de
Ganoinhas um crédito, por bnteeipação de receita orçamentária, de
Cr$ 643.700,00. Deduzidas, 'antecipadamente, a comissão de abertura de
crédito e a correção monetária pr�-fixada, a Prefeitura deveria receber
um Uquido 4e Cri 57L9f:i4,78, pelos quais pagou, de 30.f04/74 I.l 25/01/7ó 18

. parcelas iguais e sucessivas de Or' 64.370,00. O mistério a esclarecer é

que a Prefeitura recebeu somente Cri 420.000,00, depositados n8 conta

17-1�, no BESC/SA, em 4/3/74. E 8 diferença de Cr$ 151.964,78, onde está?
Doloros8 Interrogação...

.

I

IMPRESSO (em uma ou mai. c:ôrel)
,

I

Serviço �áp�do e perfeito

VERDE LT'OA.'IMPRESSORA OURO

a' 'cores
SEMP ,-

ou preto e branco:
G E --- MANCHESTER

elA.
Três Barras - S éFILIAL: Rua,Céntr�l, 53

. ,
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