
.Sim, é da .Iustica
,

Julgamento t.0
Resposta de AROLDO CARVALHO, homem do povo.

'

I .

\ ,

" Meu preclaro e dileto amigo João Seleme voltou
a se pronunciar sobre o momento político e os nossos

dramas administrativos.

Vou respondê-lo, ponto por ponto:
1.° - Serão «fantásticos» os documentos que o nosso

Governador, em Florianópolis, exibiu ao Presidente
do Díretõríe da ARENA, Sr. João Seleme?

Será / «fantástíeo» o Relatório' da Comissão/ de
.

Inspeção, ao Tribunal de Contas do Estad?, apro
vado pela unânimidade dos Conselheiros, enviado
à Câmara Municipal e já em poder' do Promotor

,

Públíco da Comarca para os fins previstos na lei?

Será «fantástica» a decisão do mesmo Tribunal de
Contas, também unânime, que opinou pela rejeição
das contas do Prefeito Alfredo Garcindo relativas
a 1973?

,

,

2.° - O Sr. João Seleme, político, exercendo função
eminentemente politica - Presidente da- ARENA -

não toma conhecimento e nem se envolve em

«caso politico», segundo declarou." O' que' deve
fazer ele? Só lhe resta uma, alternativa, não muito
difícil de identificar.

, .

3.° - Não tenho nenhum caso pessoal com
(
o Sr. Pre

feito, nem qualquer assunto' sumamente intimo,
como também não tenho nenhum interesse indi
vidual em jogo.
Nunca transacionei com a Prefeitura. 'Nunca vendi,
nem comprei, nem aluguei nada à Prefeitura.
Se há .fnteresses individuais na parada, 'não' é do
lado de cá.

.

, ,

4.° - Se o sr: João Seleme deseja mesmo ver processos
'

ínstaurados deve dirigir-se ao Tribunal de Contas.
do Estado, à Câmara de Vereadores ou ao Dr:
Promotor Público da Comarca. Se não tiver tempo
ou se não quizer se dar 'ao trabalho de procurá
los, avise-me 'que eu me disponho 'a levar todas
as provas ao DiretóriO. Virei de Brasilia especial-
mente para isso. I

5�'o - Lástima para todos nós que o trabalho e a dedi

cação de mais de 30 anos do sr. João Seleme e o

generoso trabalho das gerações eanoínhenses, de
todos, os prefeitos que antecederam ao atual, de
todos os vereadores, deputados, senadores, tenha
sido totalmente desmantelado, não pelo simples
'pronunciamento que fizemos, mas pelas duras' e
,tristes verdades, que nelas foram expressas.

6.° - Digna de elogios a inabalável decisão do ilustre
Presidente de congregar, acumular, multiplicar e I
unir.! '

.

Momentos difíceis como este que a nossa comuni
dade está vivendo, exigem a união

.

de todos.. para
a dura tarefa da reconstrução.
Sem retaliações pessoaís, sem mágoas ou preten
ções de qualquer natureza, jmamo-nos- 'para a,

operação «SALVADOS DO lNCENDIO�.

RESUMO: Conclamo todo o povo' da minha terra a

•

»>: confiar, como até aqui; .em todos aqueles
que souberem honrar a sua eontíançà l

Conelamo oa canoinhenses de todas as

origens a confiar nos elevados destinos
da nossa' terra, a persegui-los sempre,
sem desânimos, mesmo ante a momen

tânea adversidade.
A JUSTIÇA, que não é tão cega, saberá

julgar os maus atos e punir, adequada
mente, os que" tem culpa no ,-cartório.
Canoinhas haverá d:e prosseguir, firme
mente, em busca dos seus gloriosos
destinos.

AROLDO CARVALHO

Coordenadorias Local de Educação - 08.08 e 08.09

C'A M P A N H A O A M A T R í C U l,A
Atenção senhores Pais e Responsáveis:

'

,

Estãa 'abertas as matrículas para' '1976 em tódas as unIdades
escolares dos municípios de Canoinhas, Três Bar-ras e Major Vie!ra.

'

Período: 22 a 31 de 'õutubro corrente das '08 ás 12 horas e das
13 às 17 horas.

De acordo com a lei de ,obrigatoriedade escolar, deverão matri-

cular-se toda a criança 'com sete anos,

A matrícula abrangerá ainda: \
,

_ Transferências - Alunos que interromperam os estudos -

,

Alunoll para classe de recuperaeão.

'<, I
' Na sede desta cidade o� interes�ados deverãC! dirigir-se ao

POltO de Matrícula situado no prédio da antíga Casa Tr-evlsani.

RELAÇÃO DE' DOCUMENTOS PARA:
_

MATRíCULA
1.0 _ 1.- série do 1.° grau (aumosncvos): a) Certidão de nasci

mento; b , Atestádo de Vacina Anti-Variólica; c) Duas fotos 3 x � ou 2 x 2.

2.0 _ Para alunos que interromperam os estudos: a) Certidão de

nascimento; b) Atestado de Vacina Auti-Variólica; c) Duas fotos 3x4 ou 2x2;

d) Comprovante da última série cursada.
. 3.0 _ PaTa 'alunos de elassea de recuperação, Classes não autorí-

zadas- e transferências: a) Duas fotos 3 x 4 ou 2 x 2; b) .Comprovan�e da'

última série cursada. ,

OBSERVAÇÃO: Nas unidades escolares do interipr a matricula será

Da própria escola.
I

Ano XXIX· CanoiAh.� - S.nta Catarina, 25 de;outubro de -

1975 _' Número 134,3

que. sempre fez oposição ao,
Prefeito,

.

haverá de, acolher,
por certo, o Parecer do Tri
bunal de, Contas. Entre 'os
vereadores da ARENA, a po
sição de 4 deles é eonhecída,
visto que já manífestaram seu

apoio à decisão do, Tribunal.
As contas da mesma ãd

ministração, relativas a 1974,
ainda em fase de exame no

Tribunal, deverão entrar na

pauta dos julgamentos no
correr de novemoro.

CAIXA POSTAL, 2

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
FONE. 128 - CIRCULA AOS SABADOS - N,o evulso Cr$ 1,20

Prestaoão de·· Contas Oarcindo/1973
- '-

. rejeitada pelo· Tribunal
Florianópolis - O Egrégio para decrubar o parecer do

Tribunal de Contas do Esta- Tribunal necessita de quorum
do, pela unânímídade dos seus qualificado, ou seja, dois ter
membros, recusou aprovação ços dos seus membros.
às contas do Prefeito Alfredo ,

Oliveira Garcindo relativas ao

exercício de 1973. 'Foi,Rela
tor-da matéria o Conselheiro
Celso Ramos Filho que aco

lheu os pareceres instrutivos
dos auditores, economistas e

contabílístas do Tribunal.

O processo' virá agora à
Câmara de Vereadores' que,'

,-

o ,povo 'de Oanoínhas, aten
to aos fatos aguarda o pro
nuneíamento da nossa Câmara
que deve ser convocada ex

traordínaríamente nos próxi
mos dias, especialmente para
esta , votação.

A representação) do MDB,

Inspeção do 'Tribunal
;'

irregularidades!
, .

)
,

IV - Emissão de cheques sem

provisão de fundos

V Subsidias recebidos irregularmente.
I'

I?esta'c� o (Relatório, ainda, .

o exces
sivo endividamento do Município; a

ausência .de licitações, a classificação
irregular de despesás, a' abertura de
créditos sem recursos, etc.

Aprovado o Relatórío pela unânimi
dade do Tribunal foi enviado à Câmàra
,de Vereadores _ que dele tomou, conheci
mento encaminhando-o .ao Dr. Promotor
Público da Comarca para GS fins de di
reito, visto que o Prefeito' deve responder'
por crime de responsabilidade.

Indicação n. 32/15· do Vereador
.

'

REINALDO ,- CRESTANI

, , '

/

constatou
. Fpolis. - o Tribunal de Contas do

Es'iádo de Santa' Catarina. pelo 14.0 Gru-

po de. Instrução, a partir CÍe 28-07-1975
inspecionou todas as prefeituras. das regiões
da AMPLA e AMUNESC, entretanto,
tendo em víata «as proporções das irre

gularidades/ encontradas na Prefeitura

Municipal de Canoínhas», encaminhou em

separado Relatório, relativo à nossa Pre-
-feitura. Foram constatadas, nessa inspe
ção, as seguintes Irregularidades, capitu
,ladas como crimes de .responsabilídade:
I .,. Diferença no saldo de caixa

" I' I

II - R-egistros contábeis em atrazo
.

'
,

IIi - Realização de despesas sem

cobertura orçamentária

O Vereador infra asaínado no uso

da!J prerrogativas que lhe silo con

feridas pelo artigo 91, do Regimento
Interno da 'Câmara, apresenta à

coneíderaeão do Plenáríô a seguinte,
I n d i c 'a ç A o :

Considera,ndo que o Hospital «San
ta Cruz», Agrigo «Lar de Jesus»,
Asilo' «Dr. Rolando L. Malucellb e

& Casa 'da Criança de Canoinhas
são entidades que prestam relevan

tes serviços à eotetívídade eanoí
nhense:
Considerando que as referidas

entidades já percebem subvenções
desta.Municipalidade;
,Considerando a obrigatoriedade
da Municipalldade dispender anual
mente 10% da cota do Fundo de

Participação dos Municípios (F.P.M.),
e tendo em vista que para o próxi
mo exercício, o Funde de Participa
ção totalizará em CrI 1.905.000,00,
obriga a PrefeHura empregar no

mínimo a importância de CrI ...
1110.500,00 no Setor de Saúde Pública,

AVISO-

, o Diretor do Campo de Jnstrução
Marechal Hermes avisa a população
em geral 'que, a parlir .da dia 21' de

'

outubro' a 05 de novembro do corrente,
haverá realização de liros real" diurno,
noturno e Manobras.

NILSON SANTOS WALLNACH
Ten-Cel Diretor do C.I.M.H.

Prestigie com a sua audiência
a (( Rádio Canoinhas"

Inuncie na ((Rádio Canoinhas",
o melhor veículo.

-
,

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

de AROLOO CARVALHO.'

INDICO:

Seja. oficiado ao Sr. Prefeito Mú
nicipal, no sentido do mesmo estu
dar a possibilidade de serem eleva
das as reterídas subvenções para o,
próximo exereíeío, uma vez que
preceitos de lei que regula & maté
ria, exige que seja gasto no mínimo
10% no Setor de Saúde' Pública. '

./

Câmara Municipal Canoinh&s, 07
de outubro de 1975.

REI�ALDO CRESTANI
Vereador Autor

lo projeto. de lei orçamentária, para'
o exercício financeiro de 1916 já estão

, I .'111- •

consignadas as seguintes dotações: '

Hospital Santa Cruz CrI 120.000,00
Asilo de Menores
Lar de Jesus CrI 10.000,00
Asilo Dr. Rolando
L. Malucelli CrI 10.()()Í),oo
Casa da CriaD9a CrI 2.000,00
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CORREIO DO NORTE I"
" 25-10-1975/

SDO, promove o primeiro Baile' ,do Chopp
Com a finalidade de angariar fundos para a conclusão

I das Obras do/ Centro Esportivo S.B.O. �Glnásio de E8port�!I
Coberto], A diretoria da aludida sociedade teve a feliz iniciativa
em pr:0D.'l0mer o 1.0 Baile do Chopp.

Ç> baile será animado pelo ótimo cKriger e seu Conjunto»,
que com muita cetegorts abrilhantou o baile do Clube do Sigilo
e que agradou .a todos que lá compareceram.

'

Esta iniciativa da Sociedade deverá ser prestigiada por
todo eanotnhense que queira ver levantado na rua Coronel
Albuquerque' um ginásio de 'esportes dando maior conforto' o
nossa juventude e porque' não dizer a todos os esportistas.

Notamos que está havendo um grande Interesse não só
da diretoria como também todo o associado da Sociedade BE!De
ficente Operária, que estão empenhados nesl!!a promoção .e ainda
ansíosos para um sucesso financeiro que facilitará o erguimento
da obra.

\ '

Esta promoção acontecerá no próximo dia 08 na 5BO,
para a qual contamos mais uma vez com .. participação do bom
povo canoinhense.

'

3
'\

A Díretorfa

I

, I ..

F'otocõpias?
Em apenas 1Q segundos, você
PIAS, ,de' qualquer '·docl,.lt'Íla jornai� ou
livros, no .c A R To R I O R E G 1ST R O

,

C I V I L d. N�RE'IDA,�. CQRTE, no 'edifício
do 'FORUM ,esta cidade.

'
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� C�evrolet- su�remacia' emrmiGOS �
1 ''\,'

': permanece �

aber :aos sábados até 'às
i

11116;00
'

para maior comodidade de, l
� seus de 'peças e serviços.

.. �
Ilr Procopiak 'Comércio de ,Veiculos Ltda. T

, :ll�. Rua Major Vieira, 289
.

- Ca�oinhas .... '. )',,,"...�.. • ••
.
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seu

Clube' d. Caça e ,P�sca -MAJOR TONtAS VIEIRA D

2. Tor,neio 'de P,escé) .;,. -Regulãrnento
LOCAL: Balsa de Paula Pereira -

MunIcípio de Oancínhas (SC).
DATA: 09-11-1975.

HORA/: 06,30 horas - 'largada das
embarcações para pescar;
11,30 horas - término, da,

, pescaria e hora determina-
da para chegada .das equi-'

pe" senhoras e crianças. '
pes ao loeal da largada.

INSCRIÇÃO: As inscrições estarãoEsp@cialização em Odontopedíatrta. ',) ..
, ,

.

abertas a partir de-

� Hora marcada ..', ,hoje, e poderão ser feitas no escrí-
. f'rap Lavo Müller, 494 FODe. 369 , tório do Clube. até 'o dla' 07 de 11

_;...: ' '

....._------'-, �,' de 1975, cujo encerramento se. dará
. . ..

:
...

,. "

Compre:·
,

MasseyFerguson,.
.

' Os bancosdo ,

rasil estãoajuda ,ilQ�
Amaioremais completa linhade ínáquinaseimr agJicolas do�rasil.

/,/ / -
, , ,

'

'

Dra. Zoé W, lYria Natividade Seleme
'

Il'urglá Dentista
C I C OOSS891S9,/DBP

Clínica den

, 1

. "'-;

Converse co.m o. revendedorMassey Ferguson
de sua região. 'Ele lhe indicará o equipamento. :

, maisadequado. para sua lavoura e amelhor forma
de se obter ofinanciamento. '. '

Além disso, lá você vaico.nhecer amaior
e mais completa linha demáquinas e implementos
agrícolas do. Brasil. ' I

, Aproveite o. crédito. que toda'a rede bancária
está oferecendo,

'

. \

"

Compre asmáquinas de que você precisapara (;"1••Iiamecanização integral de sua lavoura. \ I':

Os revendedores Massey Ferguson estão f
à sua disposição, com a assistência técnica de

-:

,

mecânicos treinados na fábrica e completpêstoque
de peças genuínaspara reposição,

.
, ,

Masse�-Fergus, 'do Brasil S�A.
J

'

E
.g-

às 17' horas.
A inscrição só' serã aceita de

aesocíado do CLUBE DE CAÇA E
PESCA, com -mensaltdade e carteira
de, pescador em, dia.

A_ pes.c_a será permitida nos Rios -

IGUAÇU, PUTINGA, NEGRO e nos
AFLUENTES e LAGOAS dos cita-
dos. Rios. z '--

Toda equipe deverá' pe�car em

barcada, utilizando-se de línfia de
vara, mão ou carretilha, podendo
ser usado qualquer tipo de. isca,
embarcação 'lu locomoção.

Comércio'
REVENDEDOR, MASSEY-FERGUSON

Indústria
, ,

«SCHADECK)�
------------------�--�------------------------�------�----------

��ua Caetano Costa, 1122 rbne 178 - Caixa Postal, 2.63

,

\

Canoinf)as - SC
'

" Cada equipe será, formada de 4
(quatro) elementos; ínclusíve 1 [hum,
fiscal já indicado no'ato da Inscríçã«

I \. "

Os fiscais indicados serão sortea
dos do dia 08-11-75, àliÍ 18,00 horas.
Caso o fiscal sorteado não eom

parecer na hora da partida, será
automáticamente substítuído por'
outro elemento da mesma equipe.
Cada equipe' deverá manter a díe

.tãncía míníma de 50 metros. uma
da outra para : pescar.

Toda, equipe poderá subir ou des
cer o, Rio somente uma vez para
pescer,
Depois das H,30, horas - toda

equipe que chegar atl-"asad� ao local
da largada,' perderá 20 (vínte) pon
tos por minuto de atraso, com, tele
rância máxima de 20 '(vinte) minu
tos - fim dos quais será a equipe
desclassificada sumaríemente.
Será cobrada a taxa de Cri 100,08

(cem oruzeírós) de inscrição ,por
equipe, com direit_{) ao almoço de
confraternização e

.

bebtdas.
.

,

Haverá uma Comissão Julgadora,
composta de 6 (seis) elementos de
aígnadospelos orgaalsadores do Tor
neío, para contagem. soma de' pon-
tos e pesagem Idos peixes." \

Essa Comissão Julgadora terá am
plos poderes para julgar, decidir
ou resolver qualquer eventualidade
que. venha a acontecer e que não

esteja prevista por este-regulamente.
Deveres e direitos dos Fiscais: -

Estar no local da largada 10 (dez)
minutos antes da hora inicial. acima '

fixada.
..

Examinar erítertosamente a em

barcação sob a sua fiscalização.'
Estar sempre atento no tranaeor- .

rer. da pescaria, para evitar qual
quer tipo de expediente escuso ou

· malandragem, que venham til"ar o
· brilho da. competição.

Observar se as.equtpes respeitam
·
a distância míntma (50 metros) uma
da outra, bem como o trânsito de
botes, pois a equipe que transgredír
poderá ser punida (dedução na

cootagem de ponto),
Todo Iíseal, em companhia do

Gapitão .de Equipe, deverá acom
, panhar a entrega e pesagem! dos
peixes junto à Oomíssão Julgadora.
Cada Fiscal re�eberá uma: súmula

da Equipe que ficará sob a sua

responsabílídade, anotando toda e

qualquer irregularidade, para que
8 Comissão Juígadora possa tomar
as providências cabíveis.

PR:L\llIOS
_

..
1.0 - ,O peixe dêmaior, pêsb (tndívt

<dual), Esse peixe não será
computado para claseíãcaçãe\ de outros' prêmios.

2,° - Equipe de maior ponto.
S,o - A segunda equipe de maior

. ponto. .

4.° - A equipe que. ti�er maior nü-
" mero de peças.
5.° ', A equipe que tiver maior va-

riedade de peixes.'
'

6.° - Prêmio de consolàção aos úl
timos 'colocados.

NOTA': Epuipe nenhuma poderá
receber dois prêmios

Os partícípantes .do Totneio não
poderão péséar na véspera, ou seja,

. no sábado - àia 8·11-75.
Toda Equipe terá

que ter nome.

.I
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CanoíDbal eSC), 25 daoutubeo de' 1975 -' N.· 1M3

======='POLI-TICA JOVBM======
a. C.-QUIRINO

força 'nova
- -

./ ,

pclitica - velhaem
Os que pensam, no Movimento Arenista Jovem' como

participação 'inédita, poder revolucionário nascente e ,outros
mais, estão é baetante enganados. Politica é coisa)muito antiga,
Dão tem e, nAo sofre o ehorror» do desenvolvimento do século

XX I Não se influencia, no seu intimo, com a velocidade dos

meios de comunicação e ccísae asstm.

Politica é sempre a mesma. Traz J!r:ri si o 'mesmo
ardor"a mesma vontade de vencer, a luta continua pelo iõeal

de todos Oi que a sentem ... e ,a viveml. O emaranhado polí
tico é sempre igual, sem idade.

Atualmente, o que acontece em DO�SO Pais, é apenas
uma redescoberta, pelo jovem, QO amor p'el. expressão de

idéias que vestem roupagem nova. !l participação de pensa
mentol Jovens, renovando' os antigos (antigos pensamentos e

antigos polítícoel ). Aliás, essa redesceberta ,veio em tempo.'
Veio da necessidade de, integração no mundo conturbado, q"1I!1
.não pára. como o jovem em si próprio. É assim há muito

tempo. Tempo onde as coisas vão e vem.

E veio o Movimento Arenista JÓvem - MAJ. É isso:

força nova em
_ politica velha. Força necessária, bem' vinde,

importante pa�a o Pais. Expressão de um povo eonstrtuído
em 60% por uma mocidade desejosa de participar e capaz
de b,e_r;n participar, criando a; seu modo.

-

A rt'novaçio que, o jovem traz para. polítícs nacional,
faz com que os panoramas r�inante8 revejam suas bases,
melhorem seus sentidos. Ao estagoação acaba, com o 88ogu,e
novo que circula pelos Iongoe camtnhos dessa nossa Nação. E
• ,epol1tic,a velha. contínua a ser forte, sprsixon8Dte, capa�
de mud'ar os desígnios premeditad-ó8; continua beneficiando 8

tudo, quando aparece como rf>gf'nte da vontade do povo.
É isso que o jovem f�z quando participa da vida politico
administrativa do ,Brasil. Adapta, renova, ,revive.

E" eése jovem tãp 'fórte e bapaz, é aqúelecmesmo talvez

qo cabelo comprido, da moto�8 (que rima com patota) .. , É o

me3mo que quer exteriorizar sua me[ltalid8d� adulta, selÍ pen
samento profundo, sua respoDsabilidade bem guardada, latente.
Aquele qUe luta pela psz, ,que pensa /

na' famHia - que vai

constituir, no munoo que já ,é se,U. É o jovem conscit!ot .. , é o

jovem que reajm�nte " quer' saber. quer leguir e lutar pelos
seUl, ideais.

-

Oi movimentos da mocidade' sempre foram co'ntesta

dos. ,Ma,s trazem consigo muita ,força" e v�rdade, qU8ndo -bem
levados. E' o MAJ já se espalhou por' ai. Já se fez admitir no

tradiçionalismo dOI, P,olfti,c�s vel�os, dono� da poUtic!,l de p�D
samento velho. Esses, os politicos velhos, renovàm-se e comt!çain
a lut,r ao lado dos jovens, prtlcisam deles. Dão-lhes o mundo.

SenAo •..
'

",' ,
'

",

A politica brasileira se ressentia dessa participação, e
ela ai está. Os MAJ a trouxeram. Vamos apoiá-los, vamos

ver os M�JI
- '"

Pois bem, inspirado andou o" Presidente -Geisel quando
convocou a mocidade para a politica deste Pais feito de jovens
capazes.

É isso,

",1 BAS'ILIO: 'IHUMENHUK '&, (IA. LIDA,
,

I' Revendedor F.ORD I \,

"�

��--------------�,�
Fazemos sempre a melhor oferta/em veículos
novos FORD e !Jsados de q_u�quer marca,

r ./' '

Disponibilic:.fades d'â' semanc\t :
Rural tração 4 rod!*/ano 69 "azul e

branco • motor 132 liP
Pick-up tração R,odas ano 72 - verde e branco
Rural tração ,prodas ano 71 • azul e branco
Pick-uP tr�j}_áo '4 rodas ano 73 .. a_marelo tafumã
F. 100 an'61 - cjnza

.

Pid-up ração 4 rodas ano CO - azul
Mave,ick cuPê luxo ano 74 - branco nevasca

l(Gr 'anghia' ano 69 ".1 bege caramelo

Adquira se "veiculo usndo eom a mlnima entrada,"
,

I' Velemos inteiramente revisad�s, de boa Prtcedênci�,
aOI melhores pre�os da reglao.

1Visite-nos sem compromisso, em' nOBsa loja à
Rua "Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

daAniversariantes
DIA 25· os s-s.: Kaissar

Sakr e Ludovico Glinski; a
srt.� Marilú Peuls Hoffmsnn; o
jovem Lucia Edson Neubutger.
DIA 27. a srta. Zackie

Seleme.' ')
,

DIA 28 - os srS.: Gustavo
Thiem e Artur Burgardt; a
srtà. Edit", Terezinha Hauff.
DIA 29 • a srta, Sueli de

,

Fãtima Sabatke;' O jovem
Otavio Schulka.
DIA 30 - Dia do Comer

ciêsio; a sra Alice esp. do sr,
Joaquin A. Pereira: os srs.:

SelDona

RegistroCivil-Editai�
Rute Maya B!'f,bosa ' Oficial Maior

do Cartório d,3 Regilltro tivil de
Florianópolis, E tado de Santa Cata
rina, faz sabe por intermédio do
cartório ,do ii gf.stro Civil desta
cidade que pret ndem casar:

'

, «Miguel Fonl II Procopiak» com

«Maria Cri.tins a Sih'eira de AII.is..,
brasileiros, solte ros; ele industrial,
nascido em

can�nhas_sc
aos 27 de

novembro de 1 46. domiciliado e

residente' nesta cidade, filho de
Miguel Procopia, falecido e de
Maria Edell)erta . Fontes Procopíak:
ela do lar, nascíd em Florianópolis,·
SC, aos 9 de março de 1953, dom.
e res. em Fpolis-§C, filha de Fran
cisco -de ASf;lis e

fe
Maria de Lour-

des da Silveira d Allsis.
"

B, para chegue ao conhecimento
de terceiros.' m ndei publicar o

presente Editai.
Nel'eida C. CÔrla

Oficial do R gístro Civil

«WilBon Leite» fom, «Marlene TeB'
lIari», brasileiros, Isolteiros; ele via�
jante comercial, qascido em Taió -

se, aos 14 de mfrçó de 1954, res.
e domiciliado eIjl 1'aió, filho de
Ponciano Felix Ltlite e de Tereza
Nardel; ela auxtlíar de escritório,
nascida, em lpo éía, Comarca dé
Caçador-SC, aos � de [ulho de 19)54,
domiciliada e re idente nl cidade,
Iilha de Vitorino Têssari, falecido
e de Ana Maria essarí.

«Luiz CarlOIl Craciano Barbolla»
com «RoBelill Bu zi», brasileiros, sol-

. teiros, domicilia os e residentes nl
cidade; ,ele op rário, ,n�scido em

Tijuco, distrito de SAo Mateus do
Sul·Pr.. aOI1 16 de agosto de 11151,
filho da Julio Sal!es Barbosa, fal.
e de Julia G�acia�o Barbosa; ela
do lar,

naSCid�
em Santa Leocâdia

nl município
'

0li 22 de março de
1953, filhl\ I,le ,OSé ,Burzi, falecido
e' de Catarina Burzi. '

, «Ezio Hollot> com «Maria Catarina
de DeulI Buen�..

, brasileiros, soltei
ros, domicilll1�08 e residentes neste
distrito; ele' I vrador, nascido em

COlonia Ouro Verde nl município
aos 20 de fev.ereiro, de

'

1951, filho
de Adão

HOllo�t
e de Emilia Koggl;

ela do lar, sscida em Serra do
Lucindo nl m nicípio ao� 23 de no

vembro de 19 7, filha de J090 Ma
ria de Deus B eno e de Olinda dos
Santos Bueno.

..Valfddo C valho»' com «Maria
Eluioa Soarell», brasileiros, solteiros.
domiciliados e �sidentes nl cidade;
�Ie operário ascido em Antonio
OUnto-Pr. aos 10 de outubro de
194:, -filho de Olimpio Carvalho e

de Izaura Carvalho, falecidos; ela
do lar, nascida �m Bela Vieta-Mafra
SC aos 29 de qutubro de 1947, filha
de Joaquim oares de Lima e de
Joaquina dos Santos Soares.

«Joaquim VItorino Horlell" com

«Anna de Um,>, brasileiros, soltei
ros, domiciliadps e residentes deste
distrito; ele

la�ad,
or, nascido neste

município, aos 7 de agosto de 1910,
filho de, Ana ortes; ela do lar,
nascida em A tonio OIinto-Pr. aos

13 de feverelr de 1930, filha de
Manoel de Lima e de Vitalina Alaria
do Carmo, falecfpoB.
, «Ed80D Meilllert eom «Zélia Berna
dete Vieira», brj'slleiros, solteiros,
domicili�dos e r��identes DI cidade;
ele bancário, na,\cido em Canoinhas
aos 14 de marçq de 1951, filho de
Waldemiro Meister e de Dolores
Koch Meister; el"a bancária, nascida
em Canoinhas 80S 22 de setembro
de 1955, filha e Alvanir Vieira e

de Ruth lonne 'aul Vieira.

«Jairo Ce88l' Jlfallll» com «Gerda
Waltraud KeUn�r», brasileiros, sol
te�ros; ele milit,r, nascido em Join
vilIe-SC, aos 10-01·1950, filho de Kurt
Nass e Elizá Nass; ela industriária,
nascida em Canoinhas aos 17-01 de
1958, domiciliada e residente nesta
cidade, filha de Werner Eugenio
Kellner, falecido e de Edeltraud
Sieglinde Kellner.

Canoinhas, 22' de outubro de 1975
, Neraida Co Côrte

-

Oficial do Registro Civil

André Derioal Spitzner e

Vivaldo Todt; o jovem Ado-
lar Paulo.

'

DIÃ 31 - o sr. Gilberto
Sirineu Zaziski; as senhoritas:
Ingrid Cecilia Voigt, Sonia

Regina Pazda e Maria Cris
tUãa Sconhetzki, residente em

Floraí. Pr.; ,o jovem Acyr
Seleme.
Aos aniversariantes deseja
mos felicidades.

Agradeçimento
Na impossibilidadl def'r!espedir.me pessoalmente de

todos os amigos como gosta�ia de tazê-]», dirijo atraoes
deste jornal o '!leu ".�i3 s.inc�e,.

o agradecimento pelas co,!�i"
derapões e carinho dispensad s a . tmm e a minha tamüia,
não somente por aqueles, ma também por todas as pessoas
com que tiuemos a honra de fanter relacões nesta querida
comunidade. .

"

, Como [d se divulgou, âeeoincutei-me da Organização
a qual servi durante cerca �� 20 anos, para desenvolver
atividades particulares na cifade de Lages, onde coloco-me
a disposição de todos quan.tos de mim precisarem" aos

cuidados da firma Coremo S�A.
.

\ Extensivamente, às utoridades; firmas; entidades;'
clubes e ex- clientes, enfim,

à�u,eles
que direta ou indireta

mente me ajudaram no cum rimento de minhas. atribuições,
quero exprimir minha grati ã,o. Eventualmente, se não me

fai possível poder atender ou agradar a todos como aesejaus,
peço=: escus,as deSejan�o

tudo de bom e melhor a todos.
,

, JOSÉ . DE CASTRO SAMPAIO
. .

.'

P ,A P O ',S_-_
-

_-_
-

nossa 'cidade o easal THERÉZIO
, (LIA) CA-RVALHO e a sempre sim
pática e eiegante D. GERTRUDES
CARVALHO.
* No último, final de semana a

presença marcante de Giovana
Zaguini Seleme e da meiga Oleíde

'

Campos nos alegrou muito. As duas
«Irom» Curitiba. "

* Nesta época de primavera, luz
, e pureza, Cristo brotou

J
no 'CO

ração de muitas crianças que vêm
fazendO a sua primeIra comunhão.'À
elas e seus papais muitas felicidades.
* Dia 28 é o dia do Funcioliirio

Püblíco. Parabéns a. todos, prín
, clpalmente aos sofridos funcionários
públicos municipais .

* Através das reuníões dó Partido,
a ARENA JOVEM de Oanoínhae,

vem se fazendo presente, dando
asstm maiores perspectivas para

, este movimento que além de tudo;
integra a juventude à, politica; coo"
fiamos na i\RENA JOV�N, pela su.
cuca fresca e limpa.

'

,

*
-

«No in,verno e na dor, quase
sempre esquecemos que a vida

é uma lér.e de começos e finl -

então vem a primavera.
'

Por que saber quem eu sou? ..

Sou parte de vocês, parte da poesia,
da loucura, da ternura que existe
dentro de suas cucas maravilhosas ...
* Quando você estive-r vagando à

procura de algo (talvez de você
mesmo) passe à noite pelos arredo
res da Igreja Luterana, que com,

sua belísslma arquitetura, mostra
com a cruz iluminada, a amplitude
do seu DEUS ...
De parabéns a Comunidade Lutera
na Canoinhe!lse por mais esta obra.
Coni uma festa grandíosa dia 16 de
noveml?ro," inaugurarão, seu novo
templo, Povo de Oanoínhas, colabore!
* Na noite de Sábado muita gente

acontecendo na' boatínha do
Clube. Dá estavam os casais: Cintia
e Edir, Jenny e Amaury, Regina e

Wilson, Magdalena e OIdemarzinho;
também os Prarzinhos:' Mafud,e e

Pedrinho, Valéria e Léeo, Marta, e
Gícero. ,Além, das menininhas que
pontificaram com muito charme:
Stela P., LuciJll),a, Rose, Stela Mari.,
�anlne, Giovana, Cleide, Luzia, J(a
riza. Silvia, Marllena, e outras que se

não pontificaram, um dia chegam lá ...
* De passagem muito rápida pel.'

r»INDICATO RURAL DE. CANOINHAS
"

Assembléia Ge,rel Extraordinária
,

EdUal de Convocação,
'

_

,
Pelo presente Edital de Convocação, o-Sindicato R,ural de Canoi

nhas, na forma de seus estatutos sociais convoca os Senhores sócios a
se fbzereni presentes a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada
no dia 29 de outubro de 1975, às 16 horas na sede :lo Sindicato Rural,';
,sito à Rua Paula Pereira D.· 1593, para tomarem conhecimento e deli
berarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1 - Discussão e votação da retificação e suplementação dos o�çament08
, da entidade, referente ao exercício de 1975.

'

:
-

2 - Outros "aSsuntos de interesse da classe.
,

,

�ca&o
não haja númer,o legal em 1.- convoclçio, a Assembléia

Geral ealizar-se-á em 2." convocação uma hora após, no mesmo local
e e qualquer número de associados presentes. ,

'

"

Canoinhas, 29 de setembro de 1976.
EWALDO ZIPPERER - Presidente

Tabelionato Paula S. Carvalho • EDITAL
,Encontra-se em ca�tório à Rua Vidal Ramos, edifício do Forum,

para ser protestado o seguinte título:
Título por indicação n.o 04/063261-4, vencto. 19/�1A - valor CrI

793,00 (setecentos noventa e três cruzeiros),_��por=Besc-Financeira
S/A - Crédito, Financiamento_iW!I3estim1futo,-c7 LUIZ BUBA.

_
por nã2,.,.telMtitl'õ"1)Osídvel encontrar o referido responsável, pelo

presente o ntittló para no prazo de três (3) dias, a�eontar da publicaçAo
des'Le' -ai «Gorreio do Norte,», vir pagar o mencionado titulo, ou dar a
ra por que não o paga, e,' ao mesmo tempo, no callo de não ser
atendida esta intimação, .0 notifico do competente protesto.

. CaQ.oinhas, 22 de outubro de 1976.

PAULAI S. CARVALHO - Oficial de Protestos
"

Tabelionato CÔR,lE- - EDITAL
Acham-se em meu Cartório, -para serem protestados por' falta

de psgamento, os segúintes Títulos:
I

Duplicata 11..0 15.589-1, de 12.50U,OO, vencida em 81-08-75, Devedor:
Evandro A. Diener. Credor: Merhy Seleme & Cia: Ltda. '

Duplicata n.o 059, de CrI 2.225,OO-Saldo, vencida em 20-06-75.
Deve-o"'r.- _o'

o-a Indiana Ltda.; Credor: ANGRA .. Comér�io e Represen-
Jações, Ltda.

�
,

,Duplicata n.o 1 � de Cr$ 608,00, vencida em 14-09-75, Devedor:
PanlDcadora Santo Antonio .; Credor: Indústria de �Máquinae para
Panificaçlio cLisbôa» Ltda. '

Por não ter sido possivel enco r os referidos devedores. os
intimo para pagar ai importâncias mencionaa�os referidos Títulos ou
dar as 'razões porque nllo o fazem, e, 'na falta dõ'P aOlento 'notifico-os
do competente protesto. ,

-

Canoinhas, ZI de outubro de 1975.

AGENÓR 'VJEIRA CORTE - z.o Tabelillo
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" .� REGISTRO. CIVIL

I 1� 11()llJ\ 1)J�1 (l)AIIJ)llJUl J)()I)(il� I vã�·:,�:�d �i�d�·R.!��
• "'

.I' Civil do u"lu cípie de Major
',.. _Jtlt......_

"

V�,_Comãr
<�

de �anoinha8,
___...--Estado de �an a Gatarloa.

,
.

__
-- Faz Babel' que pretendem CaBal' I

__..... "

'..-."_�-:-� «VILSON NOP:t. «HILZE
..",< KRAUSS:t. , Ele. Datural de.te

Eetado, Daa do Deste mani
cípio, DO dia 25 de agolto de
1952, lavrador solteiro, domicilia·
do e resident Deate muuicípio,
filho de Afoos Koop e de Mar·
eina Koóp. ,

Ela, Datural �este Estado, nal'
eida em Rio/ I�ro, D/município,
no dia 20 de agosto de 1955,
doméstica, aolt ira, domiciliada e

residente Deate unicípio, filha de
Amàotino Kra a e de Ana Be
cker Kraua!l.

ApreseDtaram di documeDtos
exigido!l pelo digo Civil ,.rt.
180. Se alguém ti er conhecinieo

, to' de e�iatlr lilg m impedimento
legal, 'àcuae·o paI! finl de direito.
Maior, Vieir�, 15/10/1.975.

SEBASTIÃO 'GREIN GOSTA
Ofici.l do Regiatro Civil

. ,,_

.-:- Santa Catarina

No Departamento 'de Veículos Usados'
de Miguel Procopiak, Comércio de
'Veículos Ltda., você eDcoDtra�,

I�
, para pronta 8Dtrega_:�;;-/;)- ,

Marca

'/,6
'Ano

Opala coupe standarât ' .f' 1974
Opala couPê luxo ..,t 1974
Rural 4x2 ' '1965
Pick-up Willys -Ix4 '// ' 1965
Opala 4 portas

I'
1971

o,pala
luxo couPd, ;;

i' 1974
Cheuette .

, J
'

1:974
Ford F.350 I' 1973

'.Belina
1 .

"

;' , 1�71

li
" �'

Canoinhas

Canoinha, • S.c.

.Racional °Enge.ntlaria
assessoria industrial em assuDtos""de- Racíonalf-

--"" .

zação de Trabalho, tedação de custos, aumento
'de pr�Mdãd; e' Segurança Industrial.

lnvJlllmffito certo com retórno, e luc_�o garantido
Praça La�ro MUller, 522

No Departamento de Ve.ículos usados
, ,

'

\

,de Merhy 'Sêleme &, .Cie. Ltde;
vócê encontrará revisados para pronta enuega:'

ANO'
Dodge 1.800 GL -..._......-"'---

-

1973
...- .

<.�� .

Ford F-100 camioneta ��,P" <'

'

1967

,Volkswagen 1:300 ,� 1968
Chevrolet Veragelb

'

1969
�Al'

Dodge Gr oupê 1973

MA�CA

MERHY SELEME & elA. lTOA.

II Rua Paula Pereira, 735 - CANOINHAS - se
•

./

,

t

,tocê, que está por cima porque já venceu na vida, nãoW -eá mais tempo.
É hora de você cdmprar Dodge. Aproveite as va�Qérís que oferecemos
através dos nossos planos de financiament�mais vantajosos dO'que
nunca. Venha ver para crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento.

b���:' D��c�����e de uma vez por todas e venha logo bu,scar o seu

Pequioez extraviado
E:draviou'le um cachorrinho
raça cPequioez7l• cor amarelo.'

queímedo, ,que atende pelo
nome de Jumbo.
Favor,-avilBr neda redação.

Vende-se
I 'Terreno .itu"do em Fartura�
eom área de 73 ,'alqueire.,
.endo 48 de erval e 3ó reflo�
reatado.

I

Informaçõe. na Rua
Coron!el Albuquerque, 509.

,Rádios \

Elet Ias

/

'Rua lamos, 906

ne 185

Canolnhas )

, � I P ,L O C - Fundação das IIlelola. 'do
I
Planalto lorte Catllrinenl!

Edital
, "

11/75n.
I A Fundação das Escolas do
Planalto Norte Catarine'nse
FUNPLOC --, através ci0-pr@
sente Edital, comunica que as

Inscrícões pa'ra
'

o "Concurso
Vestibular de' ,1976. estarão
abertas no periodo de 03 a 28
de novembro de 1975, na Secre-

.

e�
taria da Fundação, 'sita à Rua
Barão do Rio Branco, 1182. Os
candida-t�-s podem optar;' por

.

CUrsos existente em todas ,
as

., Fundsções do Estado. '

Para a Inscrição, os documen
tos, exigidos são:

a) Manual do Candídeto;
b) Carteira de Identidade;
c� Comprovante de depósito da

taxa de Inscrição, cujo valor
será de Cr$ 210,90;

d) Requerimento de Ins,cric;iio;
Certificado de Conclusão do
2°. Grau ou Âtestado qus o

concluirá neste aDO letivo,
CaMinhas, 14 de outubro de '

1975.
.

2x
Prof. João Nilo Mafra
Coordenador de Ensino

v.

'AVIS(Ó' "

/'
A SUPERINTENO:eNCIA"REGIONALDO INPS, Do,Estado

de Santa Catarina, à vista ga/Portaria n.o MPAS-252 -de .06-08-75,
publicada no O.O,U. de'< 22-08-75 bem como da Besolução n,o
INPS-299.21, @ da Orientação de Serviço nO SAF 203.17, amb81
de 26-08-75, AVISA wre a8 coutnbutções em d-ébito, ate o mês de

eompetêncía JUNli'Q/15" bem como os saldos de parcelamentos,
poderão ser re,cô1hidos sem a multa automática, até 31-12-75,
mesmo qu� ,�/ divida jã se, encontre ajuizada_mas nio tenha
havido sent,!!',nç\a, hipótese em que o executado pegará as custas
e honorárjós advocatici,?s." .

, ,
"

".ó recolhimento de que trata o presente aviso deve sei

ft!ito em GR-l, uma para cada mêl de competêncía em débito,
salvo se S8 tratar de NRDV, quando será Ulada \ GR-4 para,/

todo o període,' '

{
- "

..

'ADtes ,da efetuaçio do pagamento' à rede Bancárte, 88

uias de recolhimento d�verão conter o VISTO d. Agência do, INP.S,

Centro de Treinamento para Batata Semê,n.t.:
cEng�. Agr. Celso Freitas .de Sou2;a:t

•

?<: G A ,N O I N H A S/ S C

'Q'bj'er;aç5es 'Mete'orológi'cas
de 13/10/75 à 19/19/75

OCORRRNCIA� .

DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA
13 14 15 16 17� 18 19
�--, ,__ --+- ,-

Temp. 'Má••• �m DC +23 +23 +25 +26 t19 +17 _t19'
......,--- ,___

-- -- -- ,-

Temp. 'Mi';_� em De. +11 ,+12
'

+6' t5 tl2 +1'4 +13
-- --

I

Umidade Relaliva da' Ar 85% 95% ,100% 1000;0 85% 95% 95% '

-- -- -- -- ,___
.c

%mmPrecipitaçõe. Omm 14mm Omlll /Omm Omm I,omm
i_carregado do Posto lIeteofOlógico: IRIIEO 0111 aREI � Téc. AGrJelol�

R�NDEDDR' AUTORIZADO fÃfA" CHRVSLER
'

do BRASIL 8.A.
,

/

MERHY SELEME
,

. '& elA. LTDA.
Rua Paul� Pereira, 735 ...::.. 'Fone.: 365 e�3.66

C A N O I NBA S I SANTA CATA.!lINA
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Coop.' de Produt de 'Mate Canoinbas LIda.
Boa Paula Pereira, 698 • C,.noiah88.SC - �eg. no INCa" 80b n. 386

/

o Presidente da. COOPERATIVA DE PRODUTORES DE MATE
CANOINHAS LTDA., usando das atribuições que lhe confere o artigo
35.°, letra «e», do Estatuto Social, resolve: C O 1'1 V O C A R

A Assembléia Geral Extraordinária, dos Assocíados, a realizar-se
na respectiva sede social, sita à Rua Paula Pereira D. 698, nesta cidade
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no dia 06 (seis) de novembro de
1975, às 12 (doze) horas" em primeira convocação, a fim Ide tratar da ma
téria constante da seguinte: O R D E M O O DIA

1.0} - Deliberar sobre o Balanço Geral encerrado em 31-05-75,
,

Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Con-
selho Fiscal e Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas;

2") -, Destinação das, Sobras;

I 3.°) - Outros assuntos de interesse da Oooperatíve. ,

Não havendo número legal' 2/3 - dos associados presentes em

primeira convoeação, para a instalação, da Assembléia, fica desde já feltá
'a 8egunda convocação, para às 13 (treze) hora� do meSIDO dia e local.

" Se desta vez ainda não houver número legal - 50% mais i -,dos
associados presentes em segunda convocação, ,fica desde já feita a terceira,
e (illima convocaçio, para às 14 (quatorze) horas do dia 06 ele novembro

,

de 1975, com a presença de, no minimo 10 (dez) associados.
Para efeito de .eáleulo do «quorum'» para a instalação dll Assem-

"

bléia, a Cooperativa possue 1.147 associados.
,

E, para que chegue ao conhecimento de todos os assoeíadoe, o,

presente EDlTA,L será publicado pa' Imprensa, local, e afixado na Sede e

seus Postos de Recebimentos, bem como em, locais públicos habituais, e

remetidos aos associados, na medida do posstvel, 2

Cari�inhas, 14 de outubro de 1975

Bráulio Rib�s da
I

Cruz Presidente

DISCOS

FITAS�K7
�' ',�

novidades

( �Erlitasa

ORAÇÃO AO QIVINO
ESPÍRITO SANTO
Espirita Saoto, você que me

esclarece tudo; que i!umi�a todos
os caminhos para que eu atinja
0- meu ideal; você que me dá o

dom divino de perdoar e esque
cer o mal que me fazem; e, que
em todos os instantes de minbs
vida estâ comigo; eu quero. oeste
curto diálogo. agradecer-lhe por
tudo e coofirmar maia, uma vez

que eu Dunea quero me leparar
de você; por maior que seja a

ilueão m8terial nã6 será o m!nimo
da vontade que· .into de um di8
é.tar com você e todos .08 meue

irmãos oa glória perpétua.
Ob�iga::Jo, mai� uma vez.

" f.....

,(A pessoa deverá fazer esta
oração durante :5 ,dias seguidoe,
sem fazer- o pedido. Deotro de
3 (trê8� diaa . será alcaoçada a

'. graça, por . mais difícil que seja.
Puhlicar ••síoÍ que receber a graça).

Publicada 'por ter recebido
uma graça. E A.

S'uino culrcr e s
� ,

O Frigor1fico Carloin.Bas SjA.# F�LCl1SA,
avisa que recebeu um lote de suínos das faças Duroc e

Large
.

White, de alta linhagem, para reprodução, vindos de
gr.anjas do E-stado do Rio Grande do Sul.

. \

Avisa ternbêm; que estes animais serão vendidos por pre-
ços compensadores � com financiamento direto pelo FrigoríFico.

.'
animais poder.ão ser vistos, na granja (antigo

post,�de suino�ultura), anexo ao FrigoríFiêo.
( Canoinhas, 9 de outubro de 1975. 1

,
.

Agenor . Christotoli - Di,.. Vice-Presidente
>.

Caderneta de Pou
pança e:x1r,.vla(Ía

CERISE ROSA�'"declara que
extraviou .",suá Caderneta de

Poupaoj'/o.o 000148-7 da Caixa

Ecooôlflca Federal.

'A mesma fica sem deito por
haver re quertdo' 2 a via.

CUuiea de olhos
oDvldos - nariz - DUDanta

.

::/Dr. Paujel Sato
C&fJ 1421
.:.,:

.
-

Ate�mento diário

daS' 15 às 18 horas
./ '

Praça Laofo Müller, 522

(foto Joio -- sobre-loja)'

.F o�tg cj�i'as
II Novo e ,.od�rno sistema Japonês Hashua 230

. P(eço por' Fotocóp,ia Cr$ 1,00
Roa Paola Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) - Caneinhas

Sempreque hó confiaoca.entre um governo e:seüpovo
.' �ovoe... overnog�rnal1l..

.\ /
:

i
- \
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NOTAS
ESPARSAS

. !' .

Esteve em nossa cidade' no úl
timo sábado, o sr, EVALDO
GROSKOP, Secretário da
ABIGRAF - Regional de, San�a
Catarine, Ass9ciação Brasileira
,da Indústria Gráfica, quando
tratou com empresários gráficos
locais de .sssuntce perttnentes
a classe e a realízação de uma

Importante reunião a' respeito,
dia 7 próximo, às dez horas, no

,

Clube Canoinhense. O sr. Evaldo
foi ,fun�icinário da Impressora
Ouro Verde.

'

x ,x x
. \ O Sr. Therézio Netto queNinguém venceu em Marcíli., tríms'itúu por noesa cidade, vindoNo segundo jogo da rodada, realizado' no Estádio «Wie- de Porto União, onde assistiu

gando Olsens em Msrcmo Dias, pelo Grupo «,Rubens Ribeiro da .funeraía de psrente, deverá, re
Silva», Botafogo e Palmeiras empataram em 1 gol. Os 2 tentos, tornar hoje afim de cumprirforam marcados no 2.° tempo e foi' o alvi-negro que abriu 8' compromisso soctél. '

'

contagem. com um bonito gol de Nico aos 20'. ,O empate pal- ,

'x� x : x'
meírensa aconteceu 6' após e foi assinalado pelo ppnteiro esquer- Está se' reaIizándo em Curi-
do Chagas., Jogo muito bom que. teve renda de Cr$ 650,00, ) ttba, no Parque Britâoia, a IV

FENAME, Feira dá Mad�ira,
ali expostos, também os produ
tos canoinhensea perquet. �
tacos da firma WI�gando'Olsen
.de Marcilio Dias.

x x ::ii:
O D., JE. R. local estocsndo

todos os tubos, necessáríos para
a, pavimentação da Xlirqueadaj
no 'trecho da ponte até o alto
àa firma Mussi, numa extensão
de 3 km, afim de iniciar a'
obra sem íaterrupção de conti
nuidade, até o seu término:

x 'x x

Muita animação em todos os

setores para .o anúnclado Baile
do Chopp, a, primeira grande
promoção a .respeíto 'Oa Socie
dade' Beneficente

. Operária e

, cuja, 'renda será destínade a

4ma�hã, encontro dos, eampeôes em Belá Vistá construção da praça de esporte,
"

Teremos amanhã, em Bela Vista, a grande decisão, dó
.

já em andamento.

T x x x.orneio Inicio do Campeonato do Interíor; .entre os' vencedcres �

Movimentação oas gerêncíss
�.�

do torneio realizado em Agua Verde, -,Bela Vist,& e Tauoay. O, do
i BRADESCO e BESC, comcampeão será agraciado com o Troféu «HerçUio Peretras e o

,os 'novos títularés, srs. Julio
SO,nda vem sendo .•poJlt�do como grande favorito da competição," Pereira ds' Silva; que provem

de La,ges � Francisco Amaral
Besss, ,qUe provem do oeste do

Estado, '

raepectívemente. "Boaa
.vtndes e pleno êxito a

�

ambos.
x x x

Ta�bém esteve em' noss8 ci..;
dad�, m�nt�ndo vários contetos,
e' suplente de' D@putado Fede-

I \..,
tal; Aroldo Carvalho, tendo se-

guido 6.a feira a
/

Flarlanópolis.
x x

\
x

Também aqui esteve,' em' via
gem de rotina, ó ,dr. �Eduardo
Santos Lins, da alta direção do
BESC e aqui muito relacionado.

x x x

CI b d" I' / ,',
,

. Na corrente semana aquiue. e Bo ão Ouro Verde tem nova diretoria aconteceu' uma boa nos anais
Em Assembléia GereI realizada em 26 de seto:!mbro' policiais. Foi roubadO úm trator

últImo, foi eleita a nov� Diretoria que geri�á or destinos do da fazenda do jap::>'lês ,Akio,CLUBE DE BOLÃO OURO VERDE, pelo periodo de um ano, na locaÜ:iade de Paciência, maisassim cpnstltuida:
, ' '\., - tarde' localizado na 10calÍ(iade

,
--'Prêsidente: Elisabeth P. GODcllm; Vice Presiçlente: Elieh 'de Vaca Branca, com os lerá

R. Fari�; l.a SecrE'tária: Dinlt Corrêa; 2.a Secretária: Jucélia Dalego 'pios já detidos.
Müller; Tesoureira: Mafcllanl Mada ZitIlmermann; Oradora: x x:i: \

Dorothéa Fuck.
.

Comunica':nos a Associação
I

Atlética do BESC, a realizaCão
T�meroso� Bolão Clulie (Quinta Feira)'

- de um torneio de fut�bol de
, ,Também com nova diretoris, eleita Da últl'ma quinta-feira, salão,hoje ,pela manhã oa quadra
9 Temeroso Bolãq Clube" 8' qual ficou pomposta dos seguintés

do 3,0 BPM, éntr� as equipes
,Benhores: Romão Kriesinski - Pre'sidente; Marcos VatzkQ _ Vice das agências de Ctjnoinhas, Pa
Presidente; Vicente Dambroski _ 1.°, Secretário; Aroldo AlIage. panduva, Mafra, Porto União e

2.° Secretario; Paulo Mayeski - 1.0 Tesoureiro; José Polanski _ provavelmente Florianópolis.
2.° Tesoureiro;; Julio J�, de 'Andrade _ Orador; ',Luiz' Packer _

Uma boa pedida, então,' aos ee-

Capitão �e Antonio Brehmer _ Diretor� do Patrimônio.'
-

portistas 'lç>cais. Os ,aludido!! I

jogos foram denomlnlildos, de
,i\s 90VSS diretorias desej'amos uma proffcua gestAo. ,«Torneio de confraternizeção».

IE�
___,_I'_C_AR._LO� B6�KOR.1

, ( .

Santa Cruz 4 x Três Barras 1
Jogando no M�nicipal, pelo Grupo «Raph�el J� Boetngs;

dando continUidade ao campeonato da LECI :0 Saota .Cruz passou
fácil pelo Tr�s Barras, apesar de ser surpreendido com um 1 g91
logo 80S 2' de jogo, chegou à frente, do marcador ainda na La
fase, com 2 gols de Pedro, aos 16' e 22'. Na fase final, Antonio
aumentou aoa 10' e Hllárfo aos 18' encerrou a goleada santacru

z�ose que pouca gente ioi a�8istir e rendeu Cr$ 360,00.I
I

,iMais umá rodada dupla' amanhã
Em mais uma boa de�lsão tomada pelos dirigentes do

nosso futebol, teremos dois jogos amenhã no Municipal. Com
inicio maread» para às' 1�:15 horas, estarão -se defrontando Bela
Vieta e 3 Estrela! e logo após o Canoinhas parte com f()rça total
para .eíme do RI'gesa, numa rodada que deverá ser sensacional.'

I,

Comercial Goestmeier, campeão em Taunay
Mais 8 times compareceram domingo último em Taun9y

para a disputa do Torneío Inicio do Campeonato do Interior, que
8P�Ó9 6 [ogos clessífícerem-se para a pertifja final C.G.G.S.V.C. e

Teles, que culminou com lima sensacioDal goleada do Comerciar
Goestmeíer por 8aI..

.'

Resultados; 1.° jogo· C.G.G:S.V.G. 1 x Parado O; 2.° jo
go - Pinheiros O x. C. A. MeU, Pontinho 1; 3.° jogo - Uníão 'O x
Teles 2; 4.° jogo - Oelesc 1 'x Palmeiras -de Cerrito O. ,

SEMI-FINAIS: C.G.G.S.V.G. 1 x Meu Pontinho O; 'l'eles;
I x Palmeiras O: ,FINAL:. Teles, 1 x C;G.G.S.V.G: 8.

Tornei,o I�ício do Campeonato Infantil será dia 1.°
... ' Está marcado para o próximo sábado, dia I.D, no Est(Bdio
Mun.icipaJ, o Torneio Inicio. do Campeonato Infantil, cujo I campeão
lf!vará o 'Troféu «Abraão Mussl» �e já estão ínscrttos: Colégio
Estadual �ta. Cruz, Olsen, Mercado das Malhas, Massey Ferguson,
Socied&de Esportiva ,Palmeiras, Associação Olhnpica Continental
e Bota�ago. Demais clubes interessado� poderão fazer sua inseri.
ção &té a pró�ima qu�rta-felra, na LEC.

I.
,

f-'

Torneio· da, confraterriizaçio
Numa promoção da Associação Atlética BESC-Cenoinhas,

será realizado Ihoje pela manhA, na cancha do 3.° BPM, um Tor6elo
de Futebol de Salão, cóm 8' particip�ção das Agências de'Mafra,
Papanduva, C.\noi�hf:ls, Porto União e possivelmente Flojriaoópolis,·,

I
'

1 � .

Nas LOjas ,MERHY SELEME
� ITElE;FUNKEN

você -J-compra
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... .

o seu Televisor
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)

Rua

MaiS um «mistério» ft esclarecer
Em meados do ano passado o Sr. Prefeito Alfred� Gàrcindo

esteve' Jem Florianópolis a serviço do povo de Oauoínhas; Na ocasião
recebeu, d.9 BNH, em função de convênio, recursos des,tinados' à melhoria
das vilas de habitações populares que totalizavam Cr$ 188.7.7l,44. A
tmportâneía foi, depositada no BBSC e transferida para Oanoínhas, onde
mlsterfosameníe chegaram apenas Cr$ 1õ2.771,44. Cr$ 36.000,00 desapare:
eeram no caminho ...

"

-

-Oomo funcionários municipais do setor financeiro houvessem
schado estranha e incompreensível a diferença de CrI 36.000,00, dirigiram.
se ao Prefeito pedindo esclerecímentos e

_

obtiveram a resposta seguinte:
«Foi engano dO,Banco»!

,
Inconformados com o laconismo da resposta os mesmos funcioná.

rios foram à Agência do BESC em Oanoínhas e obtiveram esclarecimentos:
.

�, ' ,

«Absolutamente, não houve engano do Banco. Houve foi uma
retirada de Gr$ 36.000,00 feita em Florianópo!is" pelo Sr. Prefeito
Alfredo Garcíndo, em cheque avulso. n," 4f16.068, cheque deseon,
tado pelo Sr. Garcíndo que recebeu a importância sacada. O
cheque. posteriormente ao seu pagamento veio para Canoinhas
para receber a assinatura do Tesoureiro».

Mistério a, eselarecer l,
A Contabilidade da PM lançou os Cr$ 36.00Q,oO à débito do Pre.

feito. Não é verdadeiramente «�antástico»?
. '

Geisel disse «basta» â. corrupção
"

Díseursando na Convenção Nacionai da A,RBNA, realizada, em
Brasilia, recentemente, o Presidente Ernesto Geisel reaf�rmou seu propõ,
sito de continuar na luta contra a corrupeão, entretanto, reconheceu a
dificuldade com que o governo se defronta para punir a corrupção, em
virtude da desatualização do, nosso sistema Judíctarío, fato q�e, Inevíta
velmente, leva à aplicação de medidas de exceção (AI-i), quando se
constata a prática desses atos criminosos. Na mesma oeasíão o Presid�nte
preconizou o aperfeiçoamento do' Poder Judiciário aãrmendo : «Ê de

,

esperar-se .que : nosso arcaico mecanismo 'Judiciárfo, reconhecidamente
lento e ineficaz às' chicanas. e procrastinações, venha a se. aperfeiçoar
f,inalmente,. com a colaboração das três, poderes da República, para que
.se Implante o tipo de. sánções adequadas a tais crimes, evitando-se o

recurso embora com aplauso generalízado das pessoas de bem de_!lte Pala
a medidas de exceção, únicas eficazes, na verdade, por mais' que em

) si mesmas lamentáveis».
� ,

Fal�u!
,

"

ARENA, sugere abono s�larlDl
e seguro 'desempre�o

. Dirigentes da ARENA sugeriram ao governo a concessão de
uma modalidade. de . abonlJ salarial que, se� ferir a política adoteda para
o setor, permita às classes menos favorecidas tenham qleios de suportar o

impacto dos reajustes de preços. determinados pelas majorações recentes
n08 preços de derivados de petróleo.

'

.

,

Parlamentares àrenistas analizam detidamente o problema I ,do
seguro desemprego e estão .elaborando projeto de lei a ser�submet1do a

apreciação do Governo" visto como a prlqclpal preocupação do novo

programa da -ARENA volta-se para o trabalhador brasllelJ.lo.-

Os donos do Jornal «A Gazeiflm, ,

A fim· de evitar dúvitlas e lançar tod'a � verdade sobre os fatós,
,

permitindo uma exata apreciação, e' um correto julgamento pela opinião
pública canoinhense, trazemos à paUa, hoje, ml;iis um esclarecimento
fundado em provas materiais que temo� em noss� poder: ,

'" O· semaDário «A Gazeta». que já se cha.mou cA Gazet$ de
(lanoinhas», beneficiário 'do' contrato ,de publicação do expediente da
Prefeitura, Ê PROPRIEDADE· EXCLUSIVA DOS '8RS.: Alfredo de, Oliveira
Garcindo; Prefeito Municipal; Dr. Paulo Eduardo Rocha Faria, Vice Prefeito
Municipal; Sr. João Seleme, Presidente, da Arena; Sr. Nivaldo Ro�deri
Vereador � Câmara, Municipal. e-Sr. Adhemar Schumacher, da FiscaUzação
Estadual.,. \

,

«Nada mais disse nem)he foi perguntado.;:»
�

FOTOCÓPIAS )XE.I\OX
Serviço instantâneo' e

PrQCÚ o escrit6rio de Derby Carlos '

tJlbma n, na Praça Lauro Mülle�, 251
. 'I (

,CANOINHAS- - Santa Catarina

"

,

a l(ores

SEfVlP

e braoco':_ �
,I

.' MANCHESTER

pelos melhor�s, preços �. nas melhor,s condiçoes de pagamentos,
, a instalação, é gratuit���êf1eia téC'hica' pérnÜihenfi'-�� ,

'\.\ �� , I
.

�;�;;;PR�E ciI��L"�A;EDA�
Paula Pereira, 735 - FOf!8S 365 8 366 Canoinhas' -se, FI�IAL: Rua Central, 53 - .Três

ou
.

preto
G,E ---

Barras - se
('

, ,

ir'
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