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Somente
nada

verdade,

que a verdade II
I

Tão graves são os' fatos, tão estarrecedora é
a verdade

\

que tudo parece. incrível .
. 'Mas então o nosso Prefeito emite cheques.

sem fundo e se- deixa passar por .um irresponsável?
.' Mas então' o BNH mande-nos-recursos para
melhorar as habitações populares e Cr$ ,36:000,00
são retirados, em Florianópolis e sonegados à Tesou-'
raria Municipal?

,

Mas então o Banco DENASA DE INVESTI
MENTOS. concede à Munícípalidade um empréstimo
de . Cr$ 1643.000,00, pelos quaís .a, Prefeitura paga

.

Cr$ 700.000,00 e somente recébe Cr$ 420.000,00 e

todos nós devemos silenciar, em nome dos sagrados'
interesses da ARENA?·

.

.

.,

Mas ,então a Secretaria da Educação
r

manda-
.

nos a ínsígnífícâncía der DEZ MIL CRUZEIROS, do"
«Fundo de Estímulo e Apoio à Educação em Santa
Catarina» ··e até esse pequeno 'auxílio é negado

, ao povo pelo Prefeito que o recebeu e não soube

aplícá-le em'" favor dos pequeninos conterrâneos e

eu devo sileneiar ?
.

'",
E o-meu passado?
i: a minha luta de quase 25' anos l'

E o exemplo do meu, pai?
E os interesses dos meus concidadãos?

E os ideais revoluvíonáríos ?
\

Devo esquecer' tudo e raciocinar apenas em

termos de interesse político?,
Não. Mil vezes' não!
Pensem o que' pensarem.

Digam o que disserem.
Sejam quais forem as consequêncíàs.
Jogo tudo nesta parada, mas fico com- as

minhas convicções, com o meu passado, com o

meu ideal, com os' meus conterrâneos !

Ainda. que eu deva encerrar amanhã a minha
vida pública.

.

Aínda que eu não me candidate, [amais, a.

qualquer cargo. I

I
Não quero que os meus netos se envergonhem

do meu nome e ouçam a acusação de que trai o povo.

Os que me
/ conhecem de tanto tempo,

os que' conheceram meu pai,
os que conhecem me,u irmão,
sabem que falamos a verdade, somente a

verdade, nada maís q�e a verdade I I

Florianópolis, outubro de 1975

AROLDO CARVALHO

BÉSC . ,

•.naugura
A

nO,vas -t agencias
/

. Fpolis. ...... o Banco do Estado de Santa Catarina
inaugurou quinta-feira, dia

_ 30, as novas agências em

Agua Doce, Matos Costa e Lebon Régís e na sexta-feira,
dia 31, 'em -Bom Jardim da Serra.

.quatro
. �

\

Cemessas inaugurações, o BESe pàssarâ -a contár'
,

com 63 dependências, em atividades, incluindo" as de

Brasília, Rio de Jane}ro, São Paulo e 'as duas urbanas,
de

'

Florianópolis.
Para breve, .estã prevista uma série de outras

inaugurações; entre elas, as agências de Parto Alegre
e Curítíba.

Ano XXIX
í'"

� Canoi"h.s - Santa Catarina, 01 de novembro' de 1975 Número 1344
.,

t

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

,

C�IXA POSTAL, 2 - FONE, 128 - CIRCULA AOS SAaADOS � ,N:o' avulso Cr$ 1,20

a) Visão geral da eapaeídade
industrial da região

b) Oadastramento . das Indus
trias d� região

c) Insumos básicos para o
fortalecimento e cresci

". mento industrial

d) Necessidade de mão-de
obra especializada

e) Abertura de n�v�s ,pers
pectivas para o setor

f) Proporciona ao Uníversí
tárío . um conhecimento,
amplo da capacidade in
dustrial d'a região, moti
vando-o no sentido .de
'permanecer na região, após
terminado o Curso Superior

r I

O Dr. Mafra, após contac
tos com este Jornal, . solicita
a todos os empresários, que
quando ,da visita que os Uni
versitários farão às Indústrias,
que prestem aos mesmos
todos os esclarecimentos ne
cessários para que possamos
fazer um trabalho completo
e útil não só às próprias
empresas, mas também a
toda a Região da AMPLA. ,

Prestigie com a' sua audiência
a {( Rádio Canoinkas ))

Anuncie na ((Rádio Canoinhas)),
,

a melhor veículo.

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

de 'AROLOO CARVALHO.

.

Lei n." 6.632, de 29 de setembro ªe 1975

Concede á Seleme Isaac Seleme, o título de Oídadão .

Honorário -do Estado de Minas Gerais.

..
O Povo do Estado de IMinas Gerais, por, seus repte

sentantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte
lei':

rUNPLOC 'esta reali- Seleme Isaac Selerne,
j 1

zando DlJla,.pesquisa,' agor� cidadão mineiro
,

.

'

•
'.
.' o nosso amigo Seleme Isaac Seleme que' iniciou

de 8mblto regional as suas, atividades bancárias :QO ex-INCO, passando pelas
,

agências de Canoinhas, auxiliar e gerente em Itaiópolis,
Os Alunos da .Fundação das Palmas, São Mateus do' Sul, Floriariópolis e no BRADES-,Escolas. do Planalto- Norte .

Catarínense, estão realizando. CO, Floríanópolís, Taubaté, e agora nas' altas funções de

uma pesquisa de ãmbíto re- Coordenador em Belo-Horizonte, onde graças ao seu alto

.gtcnal. Estes,' em Iíns de se� tirocíneo e capacidade de trabalho em prol daquele estado,
mana deslocam-se com a vem de' receber o honroso título de Cidadão Honorário
ajuda das preíeítuzas aos d� Estado de Min'as Gerais, pela' Lei n.? 6.632, datada
Municípios da Região, vtsí- :ie 29 de setembro, último.. tando as indústrias e cole-

. , fo #

tando dados que após levan- A 'seguir transcrevemos' o projeto de !ei) e um
tados serão tabulados e con- comentário ,a respeito do Diário do Comércio da capítalteccíonado Relatório, que por mineira ': '

sua vez serão remetidos às
'entidades públicas, e órgãos'
\especializados. Os Universi
táríos, todos do 3.° ano; do
Curso de Administração de
Empresas, após realizarem os

primeiros contatos com alguns
industriais da região sentiram
o interesse dos mesmos pelo Art. 1.0 - Fica concedido' a Beleme Isaac Seleme o

trabalho' e que ist9 após rea- título de «Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais».
lizado e feito' relatórios terá

.

Art. 2.°. - O título, representado por' diploma espe
condições de trazer(a todos cialmente confeccionado, será entregue ao homenageado
uma conscientização empre- em reunião especial; da Asse�bléia Legislativa.
sarial em" termos, regionais. Art. 3.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.O Dr. João Nilo Mafra, que
é .protessor naquela Funda-. Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o

ção e coordenador da referi- conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum

da pesquisa, traça em linhas pram e façam cumprir, tão inteiramente/como nela. se contém.

gerais os objetivos do tra- Data no Palácio. da Liberdade, em Belo Horizonte,
balho: aos 29 de setembro de "1975.

'

ANTON,IO AURELiANO CHAVES. DE,MENDONÇA
Márcio Manoel Garcia Vilela

(MINAS GBRAIS - (Diário do Executivo) - SÓ de. setembro de 1975)

,
CIDADÃO ,MINEIRO, .

-

O coordenador do Bradesco, Seleme Isaac Seleme,
que é oatarínense de nascimento, é o mais novo míneíro,
com muito orgulho para o Estado, diga-se de passagem, pois
sempre procurou defender os nossos interesses junto à cü
pula do poderoso estabelecimento que dirige entre nós. O
governador Aureliano Chaves sancionou a lei que lhe con
cede 6 título de Cidadão Honorário' de M G e brevemente,
em solenidade que' deverá ser das 'maís eoneorrídas , no
Palácio da Inconfidência, ele recebe o seu diploma:

(DIÁRIO DO COMÉROIÓ - Belo Horizonte - 3 de o9tubro de 1975)

Ao destacado canoinhense, que honra a nossa

terra lã fora, os nossos cumprimentos e também
a sua exma. família.

lensagelD ao

Secretário da
Servidor do
AdlDinistraoão

Fpolis.• o Secretário da Administração, Plínio Bueno,
emitiu nota dirigida ao servidor, pübllce estadual, alusiva à
comemoraçêo do dia do Funcionário PúbliCO, dia 28 último.

Na íntegra é, a sesuinte a' mensagem do Secretário:
«no dia em que se comemora e homenageia o FunCionário
'Público não poderia, como responsável pele Secretaria da
Administração, órgão central de pessoal do Estado, deixar
de enviar, a todos. os servidores do Estado, a manifestação
de apreço e reconhecimento pelo -Inestimêve] apoio que
emprestam ao serviço publico estadual.

.'

Sem o fUncionário não existe, serviço publico. Só a

ele, portanto, são devidas as justas manifestações de eplsuso,
que ora transmitimos, reconhecendo a eficiên.cia

.

do esforço
.lsoladc de cada um e de (todos. pelo engrandecimento do
�stado de Santa Catarina, de quem, todos, so�os dedié'ados
servidores .•

.

'I

Inscri�ões para Vestibular na FUNPLOC de 3 a 28� de. novembro
,

.

/
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o Gel d.eiras
TV a (ores

[ Rádos

N
E
1- Ag

-,

L-voSDO promo,� o· primeiro. Baile' do ChoPU até
Com a finalidade de angariar fundos para a concl são

das Obres do Cp.ntro, Esportívo S.B.O. CGinásio de --;,
- artes deCoberto], A diretoria da aludida liocl@dade teve 8 fea iniciativa

A
'.

em promomer o 1_o B�lle do Chopp_
.

eo
o baile ia ani}D8do pelo 6tlmo cKri r e seu Conjuntos,

que com .mutte cate
I
ia abrilhantou, o J)8'lre do Clube do _Sigilo .

pre que agradou a ,todos lá comp�r�eram. .

, Est� iniciativa
-

da Soc ,,�deverá ser prestigiada por

R
prtodo canotnhense que queir.,/ e levantado na rua Coronel

Albuquerque um ginásio 9:: espor�e5dando ma,iOf
conforto 8' , /

nossa, juventude e porqu)/óilo dizer, 8 to . os esportistas.
.

' ..

Notamos que e&Íá havendo um gran e-.-interesse não s6 DE E-LAR/

dá diretoria como
.. titÍibém todo o assoéiado da Sbejedade Bens-

,ficente Operãriay:c:(ue estilo empenhados nessa promoç� e ainda
aosiosos para um sucesso financeiro que facilitará o uguimento
da oDra..

,

Jil ta promoção acontecerá. no próximo dift 08 na SBO.
para f!(qual contamos, mais uma vez com a participação do bom

po�canoinhense..' 2
A Diretoria

r '�I

I l� 11()111\ J)J� (X)J\II'JltU11)()I)(il� I
. .

" .

'

, �. .' , . ._".,,.
.

.

No Depa.rtameDto de VeículoS1fsados
de' liguei Procopiak Comércio de

. 'Veículos Ltda., você têncoDtrará'
'

pa,ra proD�a éDtrega: -

.

Marca ' Ano
OpalacouPlluxo 1974
Rural 4x2 1965
Pick-up Willys 4x4 19,65
Opala 4 portas 1973,
QPala luxo cOHpl 1974
Ford F-350 1973
Volks . .

I 1961
Piek-up , Willys 1965

. I

OCO'PIAK COM. "DE VEíCULOS lTDA.
sionário, Deneral Motora do Brasil S. '1.

Rua Major Vieira, 289
-:- Santa Catarina

I ,

Dra. Zoé Walkyria;,Natividade SeleJlle
.

CII'uI'gl6 Dennst,a I

; e I c' 0055891S9/DKP

eltnic. dentária de senhorás e crianças.
� ,Especialização em oaont�atrla.

Hora marca C '

.

Prap' La_ Müller, 494. Foae, 369

'-

,'/
I,i _/./I"
Você, que está por clrna'porque já venceu na vida, não perca mais tempo,
E hora de você comprar Dodgyproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos deJinanciamento, agora m�is vantajosos.do que ,

r'. nunca. Venha ver para2ér.' Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos.

Decida7se
de erma vez por todas e venha logo buscar o seu

Dodge Dart novo. '.

.

/

i' .' .

.

.

� ,

. T!�!���.
com á,ea áe 73 alqueirea,
aendo 48 e erval e 35 refio.
reatado

7

I ormaçõ�a na Rba
oranel Alhuquerque, 509.

ra

ê tem

oo/o de
conto

elhor

na

Ru, Vid' lamos, 906

Fone 185,

C.anoinhas

M'aterial escolar e de
-

escritório você encon

tra na I�ja da

'Impress�na ,Ouro Verde

Agradecimentof .

VoeI mudou
Voei se toi /

-

. Mas nós o amaremos eternamente!
I

Vva. Ana Kawa Tok:nski, filhos, filhas,/genros, nOrts
netos e demais. familiares, ainda com os olhos em prànto �
e a alma dorido pela valiosa perda que sofreram com o

passamento do seu esposo, pai, sogro e avô; agradecem à
todos que' os confortaram nos momentos tão dutceis a qUe
passaram.

. O agradecimento em especial aos corpos docente e

dissente do Ginásio Estadual Santa Crus; ao Frei Francisco
e às autoridades constituídas nos Poderes Legislativo ,

EXecutivo de lrineápolis; nas pessoas dos senhores vereado
res e na, do Excelentf.ssimo' Prefeito MuniciPal, Senhor
Vivaldo Crestani.

-s-:

\
,

Consternada,
J

,

Agradece a família JOÃO TOKARS,/(l

B H I N Q U ,E DOS
I

RA

E'I H lNHO
/'

.Erlita

•
.

,

A SUPERINT�ND:eNCIA RE_9.l€JNAL DO INPS, DO Estado

de, Santa CatariDe, à vista da Po»afia n.? MPAS-252 de 06-08-75,
publicada no D.O.U. de 2�(}ff-'75 bem como da Resolução n,?

INPS-299.21, e da Orlent}9'io d.e Se�vjço/ n.o S�F 203.17, ambss
de ��-08-75, AVISA q��s ccntributções em débito, até o mês de

competência JUNHO:/75, bem ,como os saldos de parcelamentos,
poderão ser" recoJlfidos sem a multa automética, até 31-12-75,
mesmo, que .' <iivida já se encontre ajuizada' mas não tenha'
havido sent. ça, hipótese em que o executado pegará as custas

.� honorá 'os advocatícios. À
-

O recolhimento, de que 'trata o presente avia0 deve se!
feit em GR-l, uma' para cada mês de competência em débito,'
s o se se tratar de NRDV, quando será 'usada GR-4 para
to o o período.

I Antes da·' efetuação do pagamento à rede Bancária, as

guias de recolhimento deverão conter o VISTO da Agência do lNPS.

REGISTRO· CIVIL
EDITAL

/" r-"

Sebastiilo 'Gre' éostà, Escri·
vão de Paz e Of eisl do 'Registro
Civil do muoic pio de Major
Viliiira, Comarca de Caooiohas,
Estado de Saota Catarioa.
Faz saber que

«NATALIO 'I: HAICKA» com

«ARILDA 5CH RMAK PEIL»,'
EJe" oatorai; de te E.tadc. oal·

. cido neste mooie pio no dia 22
de dez:mbro de 19 5. comerciaote.

/

solteiro, domicilia e residente
-

em Cordêlie-Pe., fi ho de Romão
Tchaicka .e de V.it ria Tchaieka.
Ela, oatural deste Estado, nsa

cids nesta cidade o dia 27 de
novembro 'de 1950 doméstica,
solteira, dOIQ. e res. esta cidade,
filha de FraociRcQ

.

Se ermak Peil
e de ,Edviges Ostrosk Schermak.
.

- ,

J '

,

Apreseotaram oa "cumentol
exigido! pelo 0l6digo Civil ar,t.
180.. Se alguém tiver c oh.cimeo
to de existir' algúm i pedimeoto
legal, scuse-o p�râ fio. de direito.

Maior Vieirá, 21/1 1915.
r

SEBASTIÃO GREI COSTA
Oficial do Registro Civil

REVENDEDOR' �UTÓRIZADO� CHRYSL
TAY do BRASIL S.A.

MERHY SElEME) & (IA.
Rua Paula Pereira, 735

CANOINHAS -

A.
Fonea: 365. e 366

SANTA CATARINA
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Política Jovem'
o. c. QU1RINO

o que é �ue �á, pôxa.11
CANOINHAS é uma. cidade de muitos jovens -(nesse pais de

jovens, Nelson Rodrígues diria que isso é co óbvio ulutantes). Mali,
elp!I estão meio parados. Afinal, o que é que há, pôxa?! A opor
tunidade tá ai, vamos em frente! Alguns mais 'quentes já iniciaram
o «pllpO:t,' agora todos teOl de ajudar e incrementar.

Explicando: estamos blando 'dos movimentos políticcs de

[ovena, Do MAJ, mais exatamente. O Movimento Arenista Jovem,
presidido pelo amigo Neroci Silva e já com muitos memb�os,
formando .urne patota unida, querendo falsr alto e certo. MUitos

munícípíos cetarmensea já - fizeram o .mesmo: têm o seu MAJ e

muita juventude atuando.
_.-

E isso, Canotnhea está se abrindo para seus expoentes
politicas (que carettce eSllt8 de expoentes), para os jovens
que sabem sentir a curtíção de uma boa cpoliticagenzlnha.! Os
dias estão melo ,duro!! para essas COiS88, mas quendo a emoção
corre numa veiazinha do corpo, é um barato - explode uma

transa das maiores., -

Falando sério, politica é sentimento, dor, amor, vida,
luta e todas as mUongas ,de por 81. Eu mesmo, cresci com esse

negócio e afirmo (até confirmo): é joia, é uma quentíssima e ...

pega! Dá um' geladinho no 'estômago (aquele de quando se .val
fazer um vestibular sm un!versidade

.

federal) o palpitar da Politica.
O campo é tão grande. es sensações do jogo - são tantas! As

oportunidades aparecem e sornem a cada momento; a gE-nte
precisa estar atento e ve� o melhor caminho, t.ransar legal. (Agora
o leitor careta certamente pensou em um logo de interesses.

Mas é isso mesmo. Porém, é. um jogo de tnteresses que pode
ser muito legai, honesto e leal, quando pratlcedo pelos que real

mente querem algo melhor para muitos, quando os interesses_
jogados são para o beneficio dos que precisam de alguém para
falar em seu nome.. quando se luta por um ideal verdadeiro).
-

'

Olha, o que eu quero dizer é que se' você; como eu, for

jovem de .verdade, vai ver que essa de trlm�6r politica é uma

muíto boa. E uma maneira de explodir os Meali do nosso tempo; .

a caracteristica própria dessa juventude de agora.

O Movimento Ar�ni8ta Jovem está pronto para agir. Os
que o compõe sabem fazer vster os direitos e as necessidades

da nOSS8 terra. Sabem, a�é, gritar. bem alto as «transas. que não.
. vão bem Ccuidado, cuidado, hein ?!)� E estio bem amparados,
pela tradição dos qu_e nunca deixaram �e lutar' por Canomhes e

sabem se renovar, se atualizar.

Já esllJva na

-

hora dos jovens tomarem o seu lugar e

fazerem v�r sua capacidade p�ra as' mílcngss sérias.
.

Esta coluna vai estar sempre de olho nos. plás do MAJ,
dos jovens canolnhenses (hum ... hum ... ), da' Cidade e de tudo o

que transar de politiça jovem aqui nessas paragens. Vemos tudo.

Por hoje, eu falei.

Nê?

•&itile.®il(iIiilS(j".M®"\II••(i.®\'i••MSM••®II.M®•••f)�\1I®.®=til· .

�

.
. �

I Comissária luiz XV I\II ®,
� .

.1 R'ua Vida! Ramcrs, 705 � Fone 137' Itil ®(j \ii
I? C_ompra,' vende aluga: S• e

I Terrenos' urbanos e rurai I
I para ersas finalidades. I

-J I Casas de alvenaria c, mistas e de madeira. I" ®•. 8

I Casas comere - IS, �estaurantes, . �- I
til bares -ch rascarias. lanchonetes.: etc. I• '

e'

I Carros' de: "p/'asseio, utilitários, tratores, I
8 -

. �
I

.

caminhões! motocicletas, etc, I
.1 I
I COMISSARIA LU IZ XV �f
I ocê faz �etnpre. o .

melhor negócio i
s :
:.e�.\'i®il.e�til••til.®•••••••••®.ee.....til.��••s.ee••

PAPO'S
* A cada semana que pas-

sa, aumenta a lista de
coco tinhas que prestigiam a

nossa boate. Além de muita
gente que já citamos, Solan
ge, Baby, Vanêssa, Cerminhe,
Nani, Carmo, Karin, Juraci,
Yara" Nora, Nyriam, Elaine
lá estavam.

É evidente que agora es
tamos nos coneientizando de
que temos uma boate ê o me.

lho, negocio é curti-la. Isto
ficou claro com a presença,
além dos boys daqui; de teor.
Ricardo Villela, Genesco e

seus amigos de São Paulo.

* Dia 22 de outubro, muita
gente foi leoar um abraço

à meiga JANICE WlESE.

* Hoje dia 1.° MARA-HE-
.

LENA SCHOLZE come

mora suas 17primaveras, com
aquele sorriso que é só seu.

* ANÃ RITA DE OLIVEI-
.RA DREVECK,· jovem

senhora: da nossa sociedade,
dia 2 recebe os parabéns de
seus pa,entes e amigos.

* Hoje muitas tlores e ami-
gos chegarão à residen

cia de D. ADELINA KOH
LER. Ela que apesar de não
ter nascida aqui, dedicou toda
a sua exieténcia à Canoinhes .:
Além de ser: à

. Pioneira em

ponto_ ajour, D. ADE:LINA
muito, fez pelo bem "do nosso

povo, que hoje com muito
amo" lhe presta esta singela
homenagem.
* Na última sexta. feira,

com uma animada roda
de samba, a turma dá A.A.B.B.
despediu - se do presidente
CARLOS BEN/(ENDORF e

deu as boas vindas ao novo

presid.: sot« KAMMRADT.
* De viagem no último fim

de semana STELA' PI
ECZARKA, muitas saudades
Toram sentidas.

.

* No dia 25 na Igreja Ma-
triz BET! tornou-se a

sen,hora /OSÉ POLANSKI
NETO, numa cerimônia mui
to bonita. Aos noivos muitas
telicidades.

.

* Revendo parentes e ami-
,gos a família ADIR VIL

LELA nos prestigiou com
sua presença no último final
de semana .

* É lamentável' o nioel de
«desintormàcâo» mi que

se encontra o nosso povo.
Tanto que os artigos baseados
em verdades e Iates concretos
do Dr. AROLDO CARVA
LHO não possuem respostas
no mesmo niuel, apenas hi
póteses, suposições e coisas
de «ouvir dizer»,

.

/'

* HERON e ALZIRA abrem
as portas do seu novo

lar, decorado com extremo
bom gosto.
Também o jovem casal

OLDEMARZINHO e MAO ...

DALENA com ABRÃOZl
NBO, estão morando na sua

bel« residência à Felipe Schmiât
* Quem não se 'lembra do

6.o Baile do Chopp, em
-:que, 'os Incríveis, tocaram? É
partindo desta lembrança que
queremos, no proximo dia 8
de novembro alcancar o mesmo
sucesso com o Baile do Chopp
deste ano. Prestigiem!
* Amanhã, umá flor, uma

dor, uma saudade se fa
rão presentes junto àqneles
que não mais temos ...
DIA .QE FINADOS ..•

João
Tokarski-

Prata

Bodas de

Ouro e
As tradicionais familial Le

I andro Gonçalves e Artner reu-
nirem-se sábado último: num

grande acontecímento, BODAS
DE OURO do casal JOAO
LEANDRO GONÇALVES, e

FRANCISCO. ARTNER GON
ÇALVES; Bodas de Prata. da
primeira fUhA do casal, JOSEFA .

é WALDIMIRO KOHLER e

casamento do último filho, o

caçula, Ary Artner Leàndro
comOaízíe .e, alnde, O noivado
oficial de um neto, Carmelo
e Dulce.

Pelo evento houve santa mis
sa de ação de graças na resi
dência do venerando casal,
em Caraguatá. Nossos melhores
cumprimentos aos nubentes' e
todos os seus familiares.

Faleceu na última sexta-feira"
em SU6 residência, em Ttmbo
ztnho, município de Iríneópolls,
o prestante cidadão, roxo TO
KARSKI, de tradicional familia
de nOSS8 terra. Do alto, comér
cio e destacado politico vincu
lado à ARENA, ex-Vueador
e atualmente, Vice-Prefeito do

vlsínho municipio de Irineópolis.
O seu passamento, súbito,

eonsternou a todos. Seu corpo
foi trasladado para a nossa ci

dade, sendo sepultado no Ce-·.
mítérto Municipal, com grande
acompanhamento. Nossos pesa
re8 à, famiIia enlutade.

Documentos extraviados
O Sr. DAVID SUDOSKI, declara pàra devidos fins que

extraviou os seguinttes documentos:

, Carteira de Identidade, C�rteira de Mot.orista n.? 102384,
Cartão de Identificação do C:P.F., Certificado de Registro número
558634. bem como 8 Taxa Rodoviária Única, Bilhete de Seguro,
Vistoria e Imposto Sindical do veiculo caminhão Chevrolet, ano

1969, cor verde, placa NV-0048.
-

Os mesmos ficam sem efeito por haver requerido 2.a via.

'IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou maia côrea'

Serviço rápido e' perfeito

IMPRESSQ-RA OURO VERDE LTDA.

Clube de

E

Bolão Fantasma
\

ITAL ---

ConvocaçãoAssembléia
Em cumprimento ao artigo 22.0 do Capitulo III de .seu

Estatuto Social ficam co vidádos todos .os associados para se

reunirem em Assembléia erel Ordinária no dia 7 de novembro
próximo às' 20:00 horsa a lede campestr .., situada no bairro
Aparecida desta cidade, a im de deltberarem sobre a seguinte

ORO M DO ··DIA
l' Conhecimento e ava 'ação 'do relatório da Diretoria
2 Eleição e posse do n vo Conselho Curador
3 Eleição da nova Dír oria-
4 Outros 88suntos de i teresse social

Canoinbas, 28 de
.

o tubro de 1975

G IDO seHREIBER Secretário

N O TA: Outrossim çonvida os todos os associados pere parti
ciparem do Jogo REI dia 14 de novembro às 20:00 h.,
e, para o costumeiro jantar: de posse da nova Diretorie

,

à realizar-lIe dia 22 de novembro próximo.

Centro de Treinamento para Batata Semente

cEng. Agr. Celso Freitas de Souza»

CANOINHASjSC

Observações Meteorológicas
.

,

de 20/10/75 à 26/10/75
/

. ocoRRi1NelAs DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA
20 21 22 23 24 -2'5 %6
--�-- -- -- --

Temp, Máx. em De +21 +22 +23 +25 t25 +22 t30
-- -- '- -.--- -- -

Temp. Min. em De +10 +8 +6 t7 t12 ti3 +8
-- -- I---.- -- -- --

Umidade Relativa do Ar 85% 90% 100% 100% 95% 90% 100%
-- - -- -- --

Precipitaçõea 2,5mm Omm Omm Omní 'Omm Omm Omm

Elcarregado do Posto .Meteorológico: IBllEU 0111 BREY - Téc. jgrtcola,
.

,

otocóp.ias?
Em apenas lO"--s�dos, você tira FOTOCO.
PIAS, d. qualquer--ue�.nto, jornais ou

Uvrps, no CAftTORIO D �G.ISTRO
C I V I L de NEREIDA' C: 'CORTE, 'no edifício

do FORUM desta cidade.-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

r o I P L o o .. Fundaçlo dai E.colal do Planalto lorteDE
Escreveu: Esmeraldino M_ de Almeida

PAPANDUVA'
20a. (oncentraçlo de Rádio Amadores
da Sa. Região-Paraná-Santa (atarina

AReallzou-se, em Brusque nos dias 17, 18 e 19
do mes p, p. a 20.8• Concentração de RÁDIO AMADO
RES DA 5.a REGIÃO, que abrange os Estados do
Paraná e Santa Catarina. Papanduva esteve represen
tada pelo: PY5PQ Evaldo acompanhado do Cristal _

Cristalina e Oristalóide. Rio Negro Pr. representado
por' PY3BWU/i Osny acompanhado de seu distinto
Cristal, (ele sub-Omt. do i.o R. C. o.), A equipe do
muníoípío de Brusque, (anfitrião), estava assim inte
grada: PY6-AQM, PY5-ASD, PY5-ASH, PY5-ATD, PY5-
AWD, PY5-AWR, PY5-CAG, PY5.CAW, PY5-SF PY5-S1
PY5-QS, P'Y5-Qf, PY5-UX. PY5-VK, PY5-VT, 'PY5-YD:
PY5-ZT. A sessão plenária realizou-se dia 18 com
.Inícío às 15 horas, presidida que foi pelo Diretor
Seccional. «LABRE». Liga de Amadores de Rádio Emis
são. sr. Borges, passando em seguida a presidência
ao Presidente, da LABRE Federal de Brâsilia DF, Sr.
Aloísío, com a presença. também do Diretor da
LADRE do Paraná Sr. Adamíão e demais autoridades
Radioamadoristas vindas de outras Regiões. Dos diver
sos assuntos tratados no conclave, um deles foi a
escolha da cidade de Londrina-Pr. para a sede da 21.
Concentração a ser realizada no próximo ano. Foi
uma. das maiores concentrações Radíoemadorístas já
realizada durante 20 anos de atividades, prestando
reais serviços à Comunidade, os heróis anônimos da
PátrIa, sentinelas avançadas na grandeza dá bem servir
a todos quantos deles necessitarem.

E os «Fora da lei» voltaram
, .Día 21 do mês p. p, por volta das 21' horas,

estacionou no centro da cidade um táxi procedente
de Mafra com três passageiros, até ai tudo normal,
os ocupantes do veiculo alugado parado em lrente
do bar, um dos ocupantes dirigiu-se ao banheiro,
permanecendo dentro do ' veículo os restantes (dois).
Oomo estava Ele demorando o que foi ao bánheiro o
chofer (já desconfiado desde o início) quando em
Mafra alegando estar com falta' de pneu para a

viagem, foi até o posto convidando seu amigo cabo
da Polícia Militar do Estado para lhe acompanhar,
estando este a paísána não foi percebido pela turma.
Foi então .o chofer ver o que ocorria com a demora,
lá nada mais encontrou, voltou, notificou o cabo que
deu vóz de prísão aos dois ocupantes do táxi, alge
mando-os em seguida. Foi duando já uma grande
equipe de homens reuniu-se e deram a busca para
captura .do terceiro, jã com a colaboração da Policia
local, toí vasculhado os pontos suspeitos, eour auxílio
de um cachorro localizaram o marginal ocultodebaíxo
de uma ,pilha de lenha nO'8 fundos da casil do sr.
Victor Maier, quando foi preso e condusídoíà Dele- I
gaeía de Polícia e posteriormente recolhido juntamente
com os outros dois na Delegacia Regional de Mafra
para !iler�m Interrogados.

'

,

Equipe Médica visita Hospital...
,

"

Ola %2 do mês p. p. esteve em Papsnduva em
vlslra ao Hospital e Dl1. Rubens Alberto, Jazar (méôíco
local) uma .equípe médica de Mafra integrada por 6
médicos, 'dentre os mesmos se" encontrava: o Dr.
Fernando Reitmayer (chefe), Dr. Adernar Morais, Dr;
Anor D. Pinto e mais 3, médicos' todos novos. A
finalidade 'foi o fortalecimento do Intercâmbio médico-

hospitalar entre nosso município e Marra, afim de
aprimorar cada vez mais'os seus serviços especificos.
A luzida Comissão ficou bem impressionada com as
obras do Hospital São Sebastiã.o, tecendo elogiosas
referências sobre o mesmo. Com o funcionamento do
Hospital local, muito virã desáfogar a canalização de
doentes a Mafra por falta de Um Hospital em Papan
duva o que agora já podemos confirmar sêr, uma
realidade, realidade esta ,R custo de muito trabalho,
sacrifício e boa vontade dos responsáveis pelo pro
gresso do município e colaboração da' comunídade.

Universitarlos da FUNPLOC aqui '

Dia 25 pp, este colunista recebeu a visita de
um simpático grupo de Universitários da «F'UNPLOC»,
acompanhado do sr, AlInor Euíráeío - MD. Gerente do

/ LinUfcio LesUe a também Universitário da Fuónloc.
A finalidade' da comissão é a de proceder um' Oadas
trsmento Industrial em diversos municípios integrados
na «AMPLA» Associação dos Municípios do Planalto
Norte Oatarínense, sendo este futuramente o porta
voz da Comissão para representações em pról da
ampliação de novos cursos Superiores na mencionada
Universidade. A simpática, comissão estava integrada
pelas seguintes pessoas: Alinor Eulrasío (anfitrião),
Edson Meister, senhoritas: Sandra Polanskí, Maria
Elena Cubas, EdlJia Kalempa e o jovem João Air
Soares, É a mocidade buscando, sabedoria e conhecí
mel1tos em novos horizontes.

2.0 Rodeio Crioulo Trópelro Velho
Dias 08 e 09 do corrente' será realizado em

Pspanduvs o 2.° Rodeio Crioulo '«CTG:t Tropeiro Velho.
A programação será a seguinte: día 08 às 14 horas,
Geneteadas provas de laços; às 21 horas, início do
baile animado' pelo conjunto famoso de os CAUDI
,LHOS; Dia 09, 8 horas missa campal; 9 horas desüle
das Delegações no, parque do CGT; 10 horas, reinício
das provas de laço. e geneteada;, 12 horas; churrasco;
13 horas, reinício das provas; 18 horas, encerramento;
21 horas, baile com entrega de prêmios aos, vencedo
res das provas de laço e 'geneteadas.: Vamos lá

,

minha gente prestigiar o que é nosso.

Passarela da Sociedade
Dia 84 do corrente data Importante para os

Sonaglios, estará festejando niver a bondosa senhore
\ Leonor Sonaglio, virtuosa esposa do sr, João Sonagtío,

Dia 05 do fluente quem festeja troca de Idade \

nova é a sra. Rosi Mari esposa do Sgto. Jamír,
Delegado de Policia.

,
Dia 07 deste festejando niver a sra, Nílza, virtuosa

,,'

esp, do sr. Renato Kriek, Tesoureiro da Prefeitura.

Dia 08 do corrente festejando idade nova o

jovem industrial, José Ni�aldo de Almeida.
, >

Na mesma date aniversariando o jovem estu-
dante Osmar Seferino, filho do casal sr, Aristidio
(Leonor) Gruber.

A coluna se associa as felicitações, aímeíando
felicidades a todos os aniversariantes.

Um por Semana
QUALIDADES: Queres saber a8 qualídsdes que-faltam

a um homem? Observe' as que e!e
acaba de, possuir. (Conde de Segur)

El EG 1ST RO CIVIL EDITAIS
Nereida Cherem ,CÔrte, Oficial do L.Jl�W'Ilxlrdã11e italiana, nãStl =

Begistro Civil do',�DDieipio c!s.Ca 1- dena • Itália aos 12 de maio dá
�all,

�Elltado
de S .....-catarina, 1945, motorista, fUho de Carmen,

faz s,aber retendem, casar: Scansani; ela de nacionalidade bra-

sileira, comerciária, natural de Ca
«Arrig«! Nora» com «Maria Apare- nolnhas, nascida aos 23 de março

cida Muzulão», solteiros. domiciliados de 1952, filha de Augusto Muzulão
e residentes nesta cidade; ele de e de Luíza Muzulão.

FOTOCÓPIAS XEf\OX

eicritório de Derby Carlos
na -Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS' Santa' Catarina

Serviço inlitantâneo e perfeito.

«EI9il'" Granemann�> com ceMarly Te
'nha Budant», brasileiros, soltei

Iciliados e residentes nesta
cidade; e bancário, nascido em

Major Vi a·SC aos 12 de agosto
de 1952, fim de João Maria Gra,. ,

nemann e de, eraldína Granemann '

Schumacher;' el do lar, nascida em
Canoinhas aos 2 de maio de 1953,
filha de Iríneu arío Budant, falo
e de Waldemira 'anat Budant,
«Cesar JOllé Rosa,. com «Miriam de

Fátimá .Fleith Hora», '�rasileiros. sol
teiros. domiciliados residentes nl
cidade; ele mll1tar, n soldo em Oa
noinha!3 aos 27 de fe:v reiro de 1948,

I
filho de Argemlro

RO�'
e de Luiza

Seleme

R,osa; ela, profe" sors, nascida
em Canolnhas aos 9 e setembro
de 1955, filha de Hen "que Bora e

,

de Orli Matbilde Bora. '

,

"-

"Nelson Pereira d'

A:�'la
Junior»

com «Maria Êlizabeth Có dova», bra
sileiros, solteiros, do :iciUados e

residentes nl cidade; ele, balconista,
nascido em Porto ,Alegr -RS aos 19
de outubro de 1957, filh, de Nelson
Pereira d'Avilá e de, 'saura Silva
d'Avila; ela do lar, nas�idl> em Ca
çador-SC aos. �6 de 'etembro de
1956, filha de João Ser' lo Córdova
e de, Imilia Coguta Cór, ova.

"I!:uzone SchwiiZki» m «Rumilde
Duzzi». \ brasileiros, sol "eiros, 'domi
eili!ldos e residentes nl distrito; ele
lavrador, nascido em aéiêiicla nl
distrito aos 22 de ma ço de 1943,
filho de Afonso Schwi zki, falecido
e de Eugênia Mayer çhwitzki; ela
do lar, nascida em Bal!ra Forcação,

dlstri,to de Benedito 'INovo-SC' aos
,

11 de junho de 19�5. f}lha de Fiora
vante Buzzi e de

ve1nica
Buzzl.

B,

p&ra,
que Che,gue a conhecimento

de terceiros, mande publicar os

presentes Editais., '

Canolnhss, 29. de o bro de 1975
Nereida C. CÔrte

Oficial do Re�lstro CLvil
,

No Departamento de Veícul'os '·us�dos
d.e�

.

Merhy SelelJle & Ci'a.; 'Ltda.
você encontrará revisados para pronta entrega:

-MERH'Y SELEME & (IA. LTOA.

" MARCA
Dodge 1.800 GL
Ford F:' I 00 eamioneta

Volkswagen 1.300
'Chevrolet Veraneio
Dodge Gran Coupê

Rua Paula Pereira, 735 CANOINHAS - se

ANO
1973

;

;.11967
1968

1969

1973

;

01.11.1975
,

'

Edital. n.
A Fundação das Escolas do

Planalto Norte Catarinense
FUNPLOC -, através do pre
sente Edital, comunica que
Inscrições para o'Cone o";
,Vestibular de 1976, atarão
abertas no 'período 03 a 28
de novembro de l.iM 5, na Secre
taria de Funda i6, .síta

• à Rua
Buão do Rio raeco, 1182. Os
candidatos odem optar por
Cursos e

.

tente em todes as

Funda
-

s do Estado .

Para a Inscríção, os documen
tos exigidos hão:

Candidato;
arteira de Identidade;

Comprovante de depósito da
taxa de Inscrição, cujo valor
será de Cr$ 21O,00j

d) Requerimento de InscriçAo;
e� Certificado de Conclusão do

. 2°. 'Grau ou Atestado que o

'concluirá neste ano' letivo.

Canoinhas, 14 de outubro de
1975. h
Prof. João Nilo Mafra
Coordenador· de Ensino

Notícias de
(do Correspondente)

Finalmente o Plano Diretor
Depois de um ano de estudos pua levantamento da

situação atual de cidade, foram confeccionadas 28 pranchas de
sítueção e mais 20 com proposições que estão sendo examinadall
pela CâID81:8 de Vereadoras, 17 volumes com cerca de 3.000
páginas. enfeixam o PLANO DIRETOR à ser aprovado.

Com esse instrumento básico as administraçõss futuras
.terão a orientação aecessârre para execução dos projetos de

r

água, esgotos- sauítârtos, centro comunitário esportivo, soluçãe
para 'problemas vlârtos t' de urbanização, zoneamentos, novo

código de obras, solução para problemas dr; saúde e educação,

Tudo foi mír ucíoesmente estudado para que TR:ES BAR.
RAS se transforme em 5 a 10 anos nUIDa cidade limpa, funcíouel
totalmente voltada para o bem estàr do homem;

.

Novos. Equipamentos
A Prefeitura recebeu 2 DaVaS caminhões cFNM. e, mais

2 Dodges MWM estão colocando caçamba; to(108 DIESEL; vão

integrar _

a frota do DMER. o caminhão tanque também chegou
esta semane iniciando o combate a poeira no núcleo resídencísl
de São Cristóvão e, nas ruas da cidade onde o trânsito, é intenso.

Calçamento do Núcleo Habitacional
de São Cristóvão
Iniciado quinta-feira pelo DER com a colaboseção da

Prefetturs Municipal a8 obras para calçamento da estrad� C.noi·
nhas a Três Barras, nos prtmeírca 3 �ms a partir da ponte do
rio Csnomhes.

De começo serão substituídos todos 08 boeiros com novo

sistema para escoamento' de águas pluviais; em seguida virá o

meio-fio e a construção de passeios para 'pedestres e finalmente
o calçamento. A conclusão final levará pelo menos 180 dia�1 com

um. despesa superior a 1 milhão de cruzeiros.
.

Nova iluminação
Já encontra-se em estudos preposta de empresa especía

lizada, para melhoria da iluminação do núcleo -São Cristóvão e

nas ruas da cidade; as luminárias atuais serão substituídas por
novas luminárias a vapor de mercúrio.

Por hoje é só. Na outra semana divulgaremos novos fatos
de interesse da população de Três Barras, através desta coluna.

Até lá.

BASILIO

I FORD

Fazemos sempre a

novos FORD e usa marca.

Rural tração 4 roda /a

branco • motor 13 , P
,,/ ,.

Pick-up tração 4. todás ano 72 - verde e branco

Rural tração 4 ,'�das ano 71 az__ul e branco
Pick-uv trar;d6 '" rodas ano 7.
'F, 100 ano/61 - cinza

Picl:.-up�tfaPão 4' ,odas ano CO -, a

Mave, 'ck cUPê luxo ano 74 - branc

Adquira' seu eleul" usado tlom, a' 'mlnim'a entrll
'

•

Veiculo, i,teirameute revlsados� de boa pro_ edêli�ia,
aos melbores . preços da regilo.' ,

' .

VisIte-rios sem ,compromisso, eOl DO"8sa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

..IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CO�R�ro,_DO NORTE
--.----------------------

Coop. de Produt. de 'Mate Canoinbas _
LIda.

Rua Paula Pereira, 698 � Cauoiaba8.se, - Reg. no INCRA. 80b n. 386
I',

, :

EDITAL DE

, O Presidente da COOPERATIVA DE PRODUTORES DE MATE
CANOINHAS J"TDA.,' usando 'das atribuições que lhe confere o artigo
35.°, letra «e» do E8t�o Social, resolve: e, O N V O C A R, I

A 'Assembléia G-eJlll J:xtraordiná�ia:, dos Asso.ciados: a�&lizar-se
na respectiva sede sooíal, lI�à

Rua Paula Pereira D. 698.4te1>ta cidade
de Canoinhas, Estado-de Santa atarína, no dia'06 (Seis.1ft.1rnovembro' de
1975, às 12 (doze) horas, em pri ira convocação, a t,im-(ie tratar, da ma"

téria eonstante da seguínte : O R M DO PI A#f·., "

I.O} - Deliberar sobre, o. Ba nço Ger8'��ncerrado� em 31-05-75;
Relatório do Conselho d AdníÍnistração., Parecer do Con
selho Fiscal e Demonstrat cfda Conta de Sobras e Perdas;

2.°) - Destinação. das Sobras; /

�

3.8) - Outros aseuntos de !,nféresse,
-

" I ./f'� ,
'

.
" ,"

Não havendo número, legal � 213 '- 'do.
.

ssoeíadoa presentes em,
primeira convocação, para a instálação da Asilemb 'la. fica desde já. fElita
a segunda convocação, para à!('13 (treze) horas do smo dia. e local.

,

' Se desta

ve�zi
;:não houver número legal ,fiO% mais 1 - dos

assocíedoe presentes e '.egunda convocação, fica desde' feita a terceira

e última

convocaçãi:'
a às 14 (quatorze) horas do dia \ , de novembro

de -1975, com a pres ça de, no mínimo 10, (dez) associad.os.

Para. arei o .de cálculo do «quorum» para a instalação da Assem
bléia, a Coo.per i'tiva possueLlã? asso�iados.

a que' chegue ao conhecimento. de todos QS assoéíados, o
presente E TAL será. publicado na Imprensa local, e afixado na Sede e

seus Poste de Recebimentos, bem como em locais públicos .hablniaís, e

J;emetido aos associados, lia. medida �o pO,ssiv�1. 1

\ Ca oínhas, 14 de outubro de 1975

Brdulio Ribas da Crus Presidente

Fo-t
•r

s
sistema Japonês Hashua 23.0

I

Preço por Fotocópia
J

Cr$,l,OO
Boa Paola Pereira, 375, (ao lado Loteria Esportiva) • Canoinbas .

,

• J

E
Co
'"

.�.. .. ..
. ..�.. .. '.. '.. .. '.. .. ..

r� ae .�•••• li •••e •••••••••••••••••.- •••�•••••••�.�•••••••• ae ti••••••••••••e•••• e� ae ••
-
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Ir.�··: ",." ,

.. .. .. .. .. .. '.,", '.�.'4

� C�eYrolet- su�remacia' em serviços �
III Ago�a seu Concessionário- CHEVROLE1' :11
�,permanece aberto. aos sábados 'atê às ,�
'''16:00 horas, para maior comodidade de III
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Divino Espírito Santo

Amaioremais completà linha de máquinas e implementos agrícolas do Bràsil.
I J / ,

/
1

Converse com o. revendedorMassey Ferguson
de sua região. Ele lhe indicará o. equipamento
mais adequado. parasua lavoura e amelhorforma
de se o.bter o. financiamento.

Além ilisso.� lá você vai conhecer amaior
e mais completa linha demáquinas,?implemento.sagrícolas do. Brasil. � _

'

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

Compre asmáquinas de ue você precisa para
.

amecanização. integral de sua lavoura.
,_

. I'
OS revendedoresMassey Ferguson estão. /

;,. à sua disposição, com o/ássistência técnica de
i' mecânicos treihado.sjIa fábrica e co.mpleto. esto.que
, de peças genuínas para repo.sição..

, I' .

'* asseyaFerguso� do Brasil S.A. :.

Espírito
\
Santo, você que 'me da vontade que .into d,e' um dia

esclarece tudo; qU>!I ilumina todos estar com você e todos oe meus

os caminhos para que eu atinja
. irmãos na glória perpétua.'

o meu :ideal; você que me dá�q Obrigado, maia .ume v�z.
dom divino de' perdoar e elque':' -

(A pelloa deverá fazer esta
.cer o mal que me fàzem; e, que
em todos os instantes de minha oração durante 3 dias seguidos,

lem fazer O pedido.
.

Dentro
.

de .

vida eltá comigo; eu quero. neste

curto diálogo. agradecer-lhe por
3 (trê!l� dial lerá alcançada a

tudo e 'confirmar níais uma vez
graça, 'por mais difíci' que seja.
Publicar assim que receber ,a graça).

que eu nunca quero me separar
de você; por maior que seja a

; .'Publicada por ter 'recebido
ilusão material não serâ'o mínimo uma graça. , I. S. S

e

REVENDEDOR MASSEY-F�RGUSON

Índú$tria «SCHADECK» L'da ..

�UQ Caetano Costa, 1122 ,- Fone ,178 - Caixa Postal, 26.3 Cahoinl)as - SC

l

Oração das '13 Alm/ls
Oh minhas 13 Almas Bendita�,

Sabida� e en�endidas. a Võs, peço,
atendei o meu pedido. Minhas 13
Almas.Bendítae, Sabidas e entendi, ,

das a Vós peço,' pelo sangue que
Jesus derramou atendei o meu

.

pedido.' ,

, Pelas gotas de suor que Jesus
derramou' em seu sagrado corpo
a��ndei o meu pedido. Me'u Senhor
Jesus Cristo que a Vossa proteção

- me cubra cem 08, Vossos braços
me guarde no Vosso Coração e me

pro.teja 180m os Vossos Olhos. Oh
Deus de Bondade' Vós Sois meu

advcgado na vida e na morte. peço
vos que atendeis' os meus pedidos e
me livreis dos males e dai-me sorte
na .vída, 'Segui meus inimigos que
(lItios do mal não me vejam, cortai
as forças dos meus ínimígcs,
Minhas 13 Almas Benditas, Sabidas

e entendidas S9 me fizer alcançar
8sta graça (pede-se a graça), ficarei
devota de vós e \ mandarei publicar
esta oração, mandando rezar uma
missa.

- '

Reza-se' 13 Pai-Nossos e 13 Ave
Marias, ] 3 dias.

Publicação. da '1;rezena por graça
'

alcançada. I. S. S.

•

li.n�versariantes
da Semana'·

DIA 01 de' novembro - as
, tnu«: .Adelina Kohler e Maria
Zierhut; a sra, Diuair tsp. do
sr, Dr. Aroldo C. de Carva
lho; os jovens: Ademir' Elias
freibe;ger , Osvaldo Fernan
do Voigt.

,

I,

DIA 02 I, as sras.: Elvira
esp. do sr., Antonio Cordeiro
e Nilda esp., do sr. Edgar.d
Mayer; os srs.: Emílio Lemke
e "Pedro Veiga Sobrinho, res.
em Maior Vieira.

I

DIA 05 • as sras.: Maria
esp. do sr. Ludovico Olinski
e Iris esp. do sr. Milton Men
des; os Sl'S.: Jacó Sctteuer e

José M. Fatias,' o [ooem Luiz
Carlos HauRe. /

'

DIA 06 - a sra. Gen» Ida
esp. do sr. João Silveira; os
srs.: Carlos 'Iankoski e Leo
nel Barcellos; a srta. Mm'galo
reth Cornélia Pires.
DIA 07 • à srta. Veronice

Tompotoski, res. em' Ouara;
puava; o jovem Luiz Cesar
Sakr.

Aos aniversariantes 0$
nossos cumprimentos.

::::: ,S O (' IA L --
".-

Comemorando seu primeiro
aninho no dia de hoje a· ga.
totinha VANDERLÉIA rIN
TA, filhll- do casal Ernani
Finta, li Maria Neuzita Dr.nk..
Parabéns!

I
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BESC.Canoinha� vence «Torneio da Confràternização:.
O Torneio de 'Futebol de Salão,' promoção da Associação

Atlética BESC de nossa cidade; realizado no último sábado na
cancha do �.o BPM, contou com a participação das, Agências de
Mafra, Porto União, Canoinhas e Papanduva, ficando com o titu
lo a equipe local, em competição denominada de, «Torneio da
Oonfraternização» e que apresentou às seguintes resultádos:

, ,. '

r
l,a partida: CANOINHAS 7 x PAPANDUVA 3. Marcaram

para os locais: Paulinho 3 e Melado 4. Os '3 tentos papanduven
ses fO,ram assinalados por Aleeu,

'

2.a partida: PORTO UNIÃO' 2 x: MAFRA O. Tentos de
Agenor e Paulo.

.

- 3.� partida: PAPANDUVA 3 x MAFRA 2 �disputad8 na

cobrança de penalidades).
4.a partida - decisão: CANOINHAS 8 ,x PORTO UNIÃO 4.

Gols canoinhenses: Melado 4, Paulinho, 3 e Ivan 1. Para Porto
União marcaram: Flavio 2 e Paulo 2. A Agência de Canoiohas
sagrou-se 'campeã edmt : Bertoldo, Elisio, Mel.do, Ivan, Paulinho
e Dorvalino. A equipe do Porto jogou com: Candinho, Agenor,
Flavio, Paulo, Marilander e Ferreira.

\
"

SONDA conquista (Troféu «Hercilio Pereira:.
Realizou-se domingo, em Bela Vista, a decisão do Torneio

Início do Campeonato do Interior, entre Sonda, Cruzeiro e CQ
merclal Goestmeier. Jogaram inicialmente Sonda e Cruzeiro, com

vitória do prtmeíro, por 1 a,O. No'2.0 [ogo.s o 'Cruzeiro derrotou
o Comercial Goestmeier por-'2 8 O. Com esse resultado, bastava
um' empate para o Sonda na final ante o Comercial Goestmeier
e foi Ó que aconteceu, termínou em 1 a 1, resultado esse que
deu direito ao Sonda de levar o Troféu que tem o nome do
grande desportista do passado. «Hercilio Pereiras.

,

A vitória, que não foi nada fácil, fot bastante comemo
rada em Agua Verde, onde permanecerá o troféu. '

Juventude Luterana em Campinas
, Chefiada pelo sr. Egon Jarschel e sob o comando técnico

do sr, Odel Freitas, a Juventude da Comunidade Evangélica Lu
te;rana dE!,Canoinhas está lIIe preparando para a', disputa da ,Final
Nacional das Olimpiadas da Igrejá Luterana, a realizar-se nos

próximos dias-14, 15 e 16 corr,ente em Campinas-SP. Irão parti
cipar das seguintes modalidades: VaIei Feminino e' Ma!iculino,
10e metros raios e 4x100 feminino e masculino, s,álto' em distân
cia masculino e 1500 metros masculino, modalidades essas con

leguidas
I

na classi:ficação region�l realizada em julho em São
Bento do Sul. '

\

Clube de Bolão Olimpico tem nova diretoria
, Foi eleita no dia 3 de outubro último, a nova diretoria
do Clube de Bolão Olímpico, que regerá os destinos .do Clube
,no período 7fJ/76 e que ftceu assim constituída:

Presidente: Aluyr Jenzura; Vice-Presidente: Egon Thien;
1.0 Secretário: Hélio S. de Oliveira; 2.° Secretário: Nélvio Wis
nievski; 1.0 Tesoureiro: Herbert Sorg; 2.° Tesoureiro: Alceu Thien;
Orador: Emiliano A: Seleme; Relações PÚblicas: Carlos A. Fedalto;
Técnicos: Alcídes Gonçalves e CeI. Edson Correia; Diretores So
ciais: Onélilo Wisniev,s,!{i ,e Wigando Knopp; Conselho Fiscal:
Lauro Novak, Carlos Felipe Ramais, José Eugênio da Silva, Vi
tório MaYGski, Adilson Vogt e OVdlndlr Guttervil.

A J;lova diretoria, desejamos pleno sucesso.

Campeonato, prosseguiú com rodada dupla: no Oitão
O Campeonato, da LEC proassguíu domingo com 2 jogos

no Municipal. No primeiro, o Bela Vista passou ,fácil pelo 3 Es
trelas, que esteve muito mal, batendo-o por 2 a O, com 2 gols
marcados por Osní, àOll 3' e 40' da l.a fase. '

,/
,

Na 2.8 partido da tarde, 'os cl)ma,ndados por Pedro Fer
reira obtiveram tranquila vitória frente ao Canoil'lhas. Trê� más
saída!1 do goleiro caóoinhense, resultaram nos primeiros gols do
Rigesa, que foram marcados por: Laudelino, aos 18'; Alvacir, a08

,25' 'e Alceu, 'sos 26'. O gol mais bonito do jogo foi assinalado
por Vendelin, aos 26' da fase final, que encerrou o placar de
4 para o Rigesa e O para o CaDoiohas, que para mim, merece
o prêmio de «campeão da disciplinlU, uma vez que foi o time
mais ,disciplinado do campeonato. Tanto soube vencer como per
der. Parab�ns, Canoinhas! Mas; quem consegúiu classificar-se
para a fase .final, pejo Grupo «Raphael José Boeing», foi o Rigesa
e o Sant� Cruz., A renda da rodada foi de Cr$ 1.325,00.

'E amaohã, folga para todos,' ficando, portanto, para o

próximo dia 9, a sétima e pénúltima rodada do 2.° turno.
I

NOT,AS
ESPARSAS
Afim de tratar de importantes

assuntos a respeito das ativida
des do Frigorífico, Canoinhas
S/A-FRICASA, esteve aqui o seu

Diretor Presidente, sr. Romano
Massignan, sendo que a respeito,
grandes novas vem por ai, tal
vez exportação 'do produto e

fábrica de ração.
'

x x x

Em trâneito por nossa cidade,
visitQu!ls Instalações da Dele
gacia de Policia,' o Secretário
de Segurança e Informações,
Cél. ARY DE OLIVEIRA.

x x x

Também em visita a nossa

cidade e ao BTL da Policia
Militar aqui sediado, c Coronél
Carlos Hugo de Souza; que squí
iniciou a' sua' carrefra militar
nas condições de aspirante.

x x x

A serviço da firma Olsen, de
Marcilio Dles, esteve em Vitória'
ES., o sr. Frederico Kolher Filho,
o popular Ico, destacado-executi
vo .de empresa e desportista.

x x x

Notas e informa�ões
Juca e Pedro Merhy vlsUam

.'Governador graças a Aroldo
o dínãmíco Prefeito de Três Barras e o fndustríàl Pedro Merhy,

de Três Barras, graças a 'pronta atuação do ex-Deputado, Aroldo Garvalho,
conseguiram avistar-se com o Governador Antonio Carlos, apesar da
agenda desse estar completamente tomade.

Enquanto o industrial Pedro Merhy transmitiu ao Governador
apelo no sentido da obtenção de um financiamento da ordem .de sete
milhões de cruzeiros para a tmplsnteçãe de mais uma índüstrla
'madeireira, Juca, o popular Prefeito, levou ao Governador problemas
de eletrificação do seu município e problemas .rodovlãríos da maior
significação para toda a região da Ampla.

'

Aroldo Carvalho sempre atento aos problemas que iD:ter�ssam à
coletividade do norte catarlnense, de pronto entendeu a, Justiça. das
reivindicações e obteve do Governador a audiência mesmo solícítada
à última horá. '

'

'i
Deputado ou não, Aroldo serve à comunidade. ,"

Quem não �e comunica se '1rumblca . --

Já lá dizia o nosso «Chacrinha:&: «quem não se comunica S8

trumbíca». E Oanoínhas, como os muníeípíos vizinhos, não se comunicam.
Uma ligação telefônica de Oanolnaas para fora, só por milagre e graças (

ao esforço das nossas admiráveis telefonistas. O equipamento e as linhas
são da, pior cajlgoria. Falar daqui para o Porto é impossível. Daqui para
Curitiba e São Paulo, Rio ou Brasílía, só pelo esforço e dedicação das
nossas telefonistas.

Sabendo disso e conhecendo: os nossos dramas quotidianos, o

ex-Deputado Aroldo Carvalho, depois de .haver procurado em,Florianópolis
os dirigentes da T.b:LESO - ausentes em viagem de serviço para (O
Rio _ procurou' o Governador Antonio Carlos (<<Governar é encurtar
distâncias» J ao qual transmitiu veemente apelo dos emJ?res�rios canoí
nhenses, visando a melhoria do nosso sistema de comumceeoes. 'fi

Praza aos céus que tais apelos sejam atendidos e que a nOSS8

gente, para produzir, vender, faturar e recolher ICM, possa telefonar.
, '

Exem'plo dignificante , -,

A Mesa da Câmara dos .Deputados, em recente reunião, resolveu
determinar 'a venda, em concorrência pública, de \21 automóveis, Dodge
Dart e 21 automóveis Aero-WillY!i que serviam a Deputados da ARBNA e

do �DB. membros da Mesa, líderes e vice líderes dos dois partídos e

Presidentes de comissões da Casa. A decisão visa propiciar à nação
brasíleíea economia de combustível, tão carente e necessário ao desen
volvimento. Em' todos os ministérios, a partir de .1.· de janeiro, selá
posto em vigor um plano de contenção de despeaaa e de con�umo de
ccmbusttvel, visando reduzir o déficit da nossa balança eomereíal.

Mais um escândalo _.a esclarecer,
,

A importância é pequena Podia até ser menor. Dez centavos
,
em 'vez rie dez mil cruzeiros. De qualquer torma é dinheiro do povo 8

só em faver do povo podería ser aplicado. Entretanto ... Parece mentira,
dantástlco:& mas é rigorosamente verdadeiro. As provas estão conosco e

com o Tribunal de Contas' do Estado: O FEAESC - o nobllitante «-Fundo
de Estímulo e Apoia à Educação em Santa Catarina» concedeu à. Prefei
tura �unicipel de Oanoínhes, pelo empenho n." 13, do ítem. 0101. pago
pelo BE�C-FlorianQPolls em 10-09-1974. 'ao Sr. Alfredo de Oliveira Garoíndo,
o 'adiantamento de DEZ MIL CRUZEIROS" destmados ao amparo da
educação em nosso município. Gitada importância, até 24-18-711 não havia
entrado nos' cofres da PrefeItura e estava depositada na conta pessoal
do Prefeito que movimentou-a em proveito próprio!

'

É possível síteacler-se? É possível esconder-se? É possível calar
se? É possível concordar-se? Desmintam-nos, por favor.

,
O -noseo abraço ao sr. Selerne

,

]s88C Seleme, agora Cidadão
Honorárío do EiJt�do de Minu
Geréis, cujo diploma deverá
'receber em solenidade a- ter

lugar no Palácio do Governo
Aurelio Chaves, em data ainda
a ser designada.

'

x, � x X

Muita animacão, já com mais
de quinze duples inscritas para
o .II Torneio dê Pesca, mais
uma promoção do Clube de
Caça e 'Pes�a Major Vieira. a

ter 'lugar domingo próximo, dia
'9, em Paula Pereira.

x x x

Também muita animação Pa!'a
o Baile do Chopp, a primeira
grande promoção da S80, pro
gramada para sâbado próxtmo, I
dia 8, cuja renda reverterá para
o prossegutmento das obras do
Ginásio de Esporte daquela so
ciedade. Nesse sentido os srs.

Guilherme Prust e Marços Süs
senbach tudo tem feito e todas
as medidas foram tomadas.

x x x

O sr, '��Io Donald Angulskl
ex-gerente do BESC local, vai

dirigir a nova ..-agên::ia do UNI
BANCOS de Mafra, a ser inau
gurada ainda nd corrente mês.

x x x

O' assunto na cidade é 8 cem
bolada programação da festa da
Comunidade Evaogélica Lutera
ne, por .ocasião da inauguração
do seu novo templo, a ter lugar
domingo próximo, dia 16, cóm
festt'jcs já na véspera, no sá

bado, com a tradicio'nal canj8.
x X x

O Clube de Bolão Fantasma
,cotivocando assembléia para a

eleição de sU8 nová diretoria.

x x x

Amanhã, é Finados, dia dos
mortos,.dos nossos' entes queridos
que já se foram, é dia de re

fle:do, saudades e visitas aos

cem\térios.
-

Terézlo em Canolnhas
Terézio, ex-Prefeito, ex-Deputado. um dos «Irmão. Carvalho»,

atual Presidente do IRASC, pela confiança que nele depoeíta o Governador
,

Antonio Carlos: esteve. ém Canoinhas dias atrás, à serviço da Repartição
que preside e afim de atender a solicitações recebidas do nosso interior.
ParticÍpou de reuniões em «Tira FogO'» e «Bela :Vista» sobre o problema local
de iluminação di)miclliar. capacitando-se da real situação que, coadjuvado
pelos dirlgentes da CELESC, .'\.sterólde e Merocí, haverá' de resolver em

futuro próximo.
Depois de conhecer a justa reivindicaçll.o do povoadaquelas áreas,

vai transmiti-las ao Governador e aos dirigentes da Cfl:LESC, afim ,de
obter' soluções, tão rapidamente quanto possiveI.

,

,
'

, C P I na Câ.mara
A nobre Câmara de Vereadores de Canoinhas, a requerimento

dos, srá. Frederico Haag, Romeu Cordeiro, e Nivaldo Roeder instituiu
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar possiveis irregula
ridades na administração municipal�

Integram a Comissão os Vereadores VendEilin Metzger, Frederico
'Haag e José João Klempous. representante d.o MDB.

LOjas MERHY SEtEME" você compra
TElEFUNKEN ePAl-COLOR)

Nas Televisoro 'seu

PHlllPS

a (ores

SEMP

,ou, preto
GE �

e branco:
MANCHESTER

. \
I

Pelós melhores preço,s
a instalação é

e nas melhores condições de paga�m�e�n�to!:!Js!.-.:.____.._--"__---____
gratuita e a as�istên.cJ téClfiê8Pérmanente

COMPRA E NA QUALIDADE

SELEM�
Rua, Paula Pereira, Çanoinhas S C

elA. LTDA.
FILIAL: Rua Central, 53 Três Barras - S C
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