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Banco DE'NASA\

Qua.se,_,
,

por-

débitos perante, os fornece
dores. I

Desmentido I e Provas, do DENASI
o Banco DENASA de In

vestimentos', de projeção, na
clonal, da maior idoneidade,
estabelecimento que tem como

Presidente do seu Conselho
Deliberativo o Ex-Presidente
da República: Dr.' Jucelino
Kubitchek de Oliveira, con

testou e desmentiu o Prefeito
com os dados seguintes: f

1 - em' 19-02-74, pelo cheque
n.? 0349(169, contra-o Ban
co SAFRA, pagou, à Pre
feitura de Canoínhas Cr$
549.613,90 e não Cr$ .....
420.000,00 como afirmou,
levianamente o ainda Pre
feito Alfredo de Oliveira
Garcíndo;

2 - a restituição contratual'
,

'

desmente: Prefeito!
,

.de Cr$ 541.470,32 foi paga
'à Prefeitura em 20-03-7'5,
imediatamente IJ.pós ao

resgate da última parcela
do empréstimo, cheque

320.472, Banco Bandeirante.

Comprovou-se,materialmente,
.o criminoso desvio-de dinhei
ro público no montante' total
de Cr$ 184.084,22 apenas do
financiámento DENASA, im
portância que faz tanta falta
à municipalidade e /que so

mada -, a outras, igualmente
desviadas 'e malbaratadas,
permitiria a quitação dos
compromissos 'da prefeitura.

Essa, tristemente, é a razãe
de faltar dinheiro para o pa
gamento do suado salàrto
mínimo dos trabalhadores da " _, '

,

prefeitura e dos míseros oru-j Somente a presen.ça d�/um
zeiros dos vencimentos não !nteryentor..n� prefeitura con

pagos às nossas professoras seguírá elücídar, comple,ta
do interior. Essa é a razão ,mente,?s fatos, .p.purá-Ios em
de faltarem recursos para a pro��ndIdade e. fixar respon
compra de combustível, para v

sabIlIdades,. atím d�. que os

o pagamento ao Iuneíonalís- Ialtçsos, sejam _9.U8IS for.em,
mo, para a regularização dos sofram as punrçoes \ da leí,

Explicação do Prefeilo

I
_I

O Prefeito AltredoGarcíndo,
para explicar ao Tribunal de
Contas a falta de CrI 129.613,90,

'

elaborou documento, em pa
pel timbrado da Prefeitura,
subscrito do próprio punho,
afirmando que o DENASA não
havia pago a diferença de
Cr$ 129.613,90, e nem havia
restituído, ainda, a importân
cia \ descontada a maior, em

cumprimento ao, disposto na

d:uzentos mJiI cruzeiros desviados da Prefeitura
isso - falta "dióbeiro',

-

para pagar' óperários,
I

brofe/ssoras, fUDcionários,' foroecedóres!
'Florianópolis - (urgente) O dia 22-02-1974,' Cr$ 549.613,91), Icláusula quinta,'parág,raio se

Tribunal de Contas do Estado entretanto, somente no dia gundo, do contrato, corres
tomou conhecimento, hoje, de 04-03-1974, doze dias depois, pondente a Cr$ 54.470,32,
documentos oficiais expedi- o Prefeito fez depositar no importâncias que ele Prefeito,
dos pelo Banco Denasa de, BESC-Canoinhas, conta da procuraria receber até 3t de
Investimentos'que desmentem, Prefeitura, n,v 17-12 ,Cr$ outubro para régularizar a
frontalmente, a afirmação do ;420.000,00, tendo sido desviada, situação.
Prefeito Alfredo Garcíndo no nessa ocasião, fi, importância
sentidO de que a Prefeitura de Cr$ 129.613,90.
de Canoinhas não, recebera
'o t6t8l1 de um Iínaneíamento
e nem,J'ecebera ,a tmpcrtãncía
de Cri 54:470,32 que f6ra
cobrada a maior, em função
de cláusula contratual.

Denúncia do falo ao Tribunal /

Denunciado o desvio' ao
Trib�nal de Contas, do Estado,
em documento subscrito pelo
Presidente da Câmara de

'H i s I Ó r i c o Vereador.es, 'Sr. Reinaldo
- Crestaní, o Presidente daquelaA Prefeitura Munic�pal .de Côrte de Contas, antes de

Canomhas, em 30, de janeiro qualquer outra providência,
de 1974 contratou c?m � Banco I determinou a' realização de
DENAS;\ de InvestIme�tos,1 em inspeção na; Prefeitura 'afim
São Paulo, empréstímo de, de apurar sobre a procedência

. Cd ?71.9_64,78, à ,t�t.uIQ de, da acusação. A inspeção, rea
antecípaçao da recéíta, ga- lizada dia 20 de outubro últí
rantíndo-o c.om a� quotas do mo, por dois auditores vindos
!CM das qU�IS s�rIa.m de�con- de Ploríanópolís," constatou
tadas o_débIto prI�cIpal, ,Juro.s, que segundo os registros con
comíssão, correçao monetáría tábeis da Prefeitura somente
pré-fixada e despesas de re- Cr$ 420.000,00 'haviam ingres-
gistro do contrato. sado na Tesouraria.
O empréstimo 'foi quitado

atravé,s do 'BESC-Florianópo;.
, lis, que, cumprindo ordem da
{ Prefeitura. de Canoínhas pa-,

gou ao DENASA, de abril de
1974 a janeiro de 1975, 10
parcelas iguais, de Cd 70.000
cada uma, sempre descontadas
da parcela mensal de 'ICM a

que fez jus o Governo do
Município..
Em decorrência desse em

préstimo, deveriam ter.íngres
sado na Tesouraria Municipal,, J

o A,o/flR R E,�rtR<t' \bfl/f llR"'M$tIMEHIO S.A
..

,

. Brasilia, DF;, 04/11/19.75 O DENASAJuros e Correção Moneta-
,

Senhor

'

rià pré-fixada Cr$ 7�.735,22;
PREFEIT'U'RAr MUNICIPAL DE CANÓINHAS Presidente, ,

;- Despesa de Registro doRespondendo ao ofícío 'CM- Contrato':' Cr$ 386,10;38/l5, dessa Presidência item
por ítem, transmito a V. S., os

dados e informações que / colhi
junto a nossa filial de São Paulo,
onde .teve curso o contrato de
financiamento n.? 162/74, firmado
\ com a Prefeitura municipal de

J

Canoínhas.
1. O Banco DENASA não

( é devedor de qualquer parcela
à Prefeitura Municipal de Ca
noínhas (SC) em virtude do
contrato mencionado, inteiramen
te cumprido pel�s duas partes;

2. Sim, o Banco efetuou �
restituição prevista no Parágrafo
Segundo da Cláusula Quinta do
Contrato;

3. O Banco fínancíou à Pre
feitura o saldo líquido de Cr$ ....
549.613,90, paga em 21-02-74,
cheque n.? 034,9lfj9 'contra o"

Banc� Safra;
4. Em cumprimento ao Pa

rágrafo Segundo da Cláusula
Quinta' do Contrato o Banco
restituiu à Prefeitura, dia 20-3-75,
Cr$ 54.470,32; cheque n.? 320472,
contra o Banco Bandeirantes SA;

\

5. Encargos do Financia-
mento cobrados:

EIS 'PROVA.

r,' ,I

�.: ,

"
"

,A

ESTADO DE SArQ CAR2EFEITO

Ofício N.O _

I \

2
-

. \_ "

CanolnhaB,.:... ..Q.:.::.de .. .9JJ.t.v..W.:xo----de 197.5._

j

DEClARAÇ1rO

p,

_'

� '. J

ESTADO DE SANTA CATARINA
lRIBUHAL DE CONTAS

-, CONFERE COM O ORIGINAL

Em .2!f!t. /'9"
� J1q1�k?

,

.( - A d-iferepçai de CR$ l5L96�,!38, ainda não foi remetida
pelo Banco .Denasa de Inveat.ínentcs S.A. _ \

Ao receber a importancia de CR$ 420.000,00 no Banco Itaú,
em a.ri t í.ba; conuní queí -me com cO Banco Denasa de Investímen tos
e me prometer81ll efetuar a reme5s� do saldo ,iroe dàateraen te, en-

- tr-etanto sneda me foi remetido ate a presente data. A Diferença
�e CR$ 56.300,00 entre CR$ 700.000,00 retidos da Quota do IeM no

BESC e CR$ 643,700,00 que <!_everiarn ter sido amortizados confor
me Contrato, deverá ser recramada de imediato junto à aquela ins-
ti tuí ção financeira. ,','

\
,

Após 'a visita da Comissão do Tribunal d� Con tas 40 Estado
e tomando conhecimento dos fatos, me comprometl Junto a mesma

Comissão em pessoalmente junto ao Banco Denasa de In'Vestiment03
S�!. tornar as providencias urgen!es a. fim 'de regularizar a si tu
açao julgada irregular, deste,ate o dla 31 do corrente.

Ap'Ós contato1que manterei com o mesmo Banco , coaunícare
í

ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
que :solicitarei a aquele Banco, às prov' enc

í

es por escri to.

Comissão de abertura de,
crédito - Cr$ 21.964,78;

I ação da Jusliça
Fatos de tamanha gravida

de não podem ficar, impunes,
nem o' povo de Canoínhas
pode sofrer tão vultosos pre
[uízos, Resta-nos confiar na
ação da JUSTIÇA, na adoção
de providências pela Câmara
de Vereadores" pelo Tribunal
de Contas do Estado, e pelo'
nosso Governador, que não
tem outro caminho constítu-:
eíonal senão decretar'lNl'ER
VENÇÃO no Município, para
salvar a moralidade admínís
trat-iva e sanear as nossas

combalidas Iínanças,

CAIOIINAS se. 08-1H5
Kúme-ro 1345

'AIO XXIX

Taxa de permanência Cr$
1.109,68. Esses os únicos

..... encar

gos cobrados.

6. O DENASA recebeu por
intermédio' do BESC, retenção de
quotas do ICM, 'Cr$ 699.289,30.

r

Os documentos solicitados
por V. 8;, diretamente à filial
de São Paulo '(cópias xerográficas \

dos cheques) estão sendo pro
videnciadas "e serão enviados
com a possível brevidade.

Atenciosamente

/ Banco DEUSA de InJestimentos S/A
Carlos MUTilo Felicio dos Santos'

Di,etor Adjunto
'

Ao
ltustrissimo Senhor
Vereador R,EINALDOCRESTANI
DD. Presidente da Câmara
Municipal de Canoinhas S C

Canoinhas de ontem,
Correio, do

�

Norte passa a

inserir a partir deste número, na
2.{l página, uma nova coluna, \

CANOINHAS DE ONTEM, trans
crita do nosso primeiro número
e nos subseqüentes, sempre com
um assunto de interesse geral e

uma !;lota social,
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. Compre
M� .

e
.

rguson.
Os· ncosdo·

'ajud gdo:
Amaioremais completa li a demáquinas e implementos agncolas dp Brasil.

Compre asmáquinas de que você precisa para
amecanização' integral de sua lavoura.

. . ,,'�

Os revendedores Massey Ferguson estão.
à sua disposição, com a assistência técnica d "

.

mecânicos treinados na fábrica e complejo-êstoque
de

pe",:,�enuínas parareposiçL'
on do-Brasil S.A. :.

Erl ita

BHINQUEDOS
'E N F EITES PARA�"

.

�-
/4

\P I N H E ru [N H O

1 - \

FOTOCÓPIAS XEJ\OX· '-

\
. S�rviço instantâneo

moderníssima.

ritório de Derby Carlos
Praça Lauro- Müller, 251

Santa, Çatarina

,

. Dr.,. ZQé Walkyria Natividade Seleme
"\ Cirurgiã Dentl$ta

c I C QOSS891S9/DBP
Clfnica dentária de

'_"'--Jfijj;aãlli�il'D--euL-C!.à.Qptopediatrla.
.a.

Prata Lauo Müller, 4'.
Hora

PODe, 36'

E
a.
'"

ORAÇÃO AO DIVINO
EspiRITO o SANTO
Espíeito Santo, você que me

esclarece tudo; que ilumina 'todos
OI camiohos para que eu atioja
.0 meu ideal; você que me dá o

dom divino de perdoar e esque
cer o mal que me f�zem; e, que
em todos os iostantes de minha
vida está comigo; eu quero, neste
Curto diálogo, agradecer-lhe por
tudo e confirmar mais uma vez

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

ilusão material não será o 'minimo
da vontade que .into de 'um dis
eltar com' você le todos oa meus

irm�os na gl6ria perpétua.
Obr.igado, mais uma vez:.
\ (A pes!oa'deverá fazer esta

oração du�ànte :> dias seguidos,
sem fazer 0- pedido. Dentro de
3 G�rê8� dias àérá alcançada Ia
graça, por mais difícil que seja,
Publicar assim que receber a graça).

Publicada por
o

ter recebido
uma graca. L M A

Vende-se
Terreno aituado em Fartuta,

com 4rea de 73 alqueíree,
sendo 48 de erval e 35 refio- -

reatado•

Informaçõea na Rua
Coronel Albuquerque, 509.

Leia! ABsine! DivulgueI

Corre�io do Norte
\ .

·CoDlércio
,

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

Indústria,
"- .'

.........
,

\ . . '.

«SCHADEC,K» Lída ..e

Ginásio de 'Canoinhas
Rt'alizou-se. domingo passado uma grande reunião no sa

lão Crísto-Reí para se. tratar da fundação de um ginásio. Falou
o sr, dr. Osvaldo de. Olíveíre decano dos médícos Iocaís, fazendo
um retrospeto da vida de Canoinhas desde

.

a sua ::heg8�a aqui.
A oração foi aplaudidlssima. Calou fundamente no ânimo de.
toda gente. Sem p�iJ.ão, sem partidarismo vesgo, referiu-se ao

trabalho dos grandes homens que tudo fizeram por ,Canoinha,.
Bom discurso. ,

Em seguida deu-se como fundado, entre aplausos víbran-
o tes o futuro ginásio.

r

Daremos no próximo número melhor noticia. Temos
falta de espaço. '

o Foi aclamada a seguinte diretoria: Presidente de :Honra:
D. Daniel Hostín, Dr. Osvaldo de Oliveira e Oliverio Vieira Côete,

Prestdente: Frei yito Berncheidt OFM; 1.0 Vice-Presidente:
Francisco Nicolau Fuck; 2,0 Vice· Presidente: Otto Frid�ich; 1.0
Secretário: Dreusío Cunha; 2.,0 Secretárío: Nei Pacheco de Miran
da Lima; 1.0 Tesoureíro: Carlos Nunes Pires; 2.0 Tesoureiro: Be
neditc 'I'erézío de Carvalho Junior.

Conselho Fiscal: Dr. Cleml!Dte Procopíak, Otto Hoffmann,
José Theodoro Kohler, Albioo Raul Budant, Estefano Wrublevskl,
Silvio Alfredo Maier, Pastor George Weger, Jorge Stoeberl, Teo
doro Humenhuck, Emiliano A. Selerne, Júvino Taballpa, Joaquím
Fernandes Luiz. Modesto Zanlolo, Herbert Ritzmann, Miguel Pro
copiak, Paulo Ritzmann, Paulo Fischer, Henrique Zaguini, Dr.
Lazaro Bastos, Dr. Rivadavia Ribas Cqrrêa, Dr. Rubem Moritz da
Costa, Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho, Dr. Orestes Procopiak,
Osmar Nascimento, Osvaldo Soares, Jacó Fuck Juníor, Luiz Pa-
checo dos Reis, José Pereira do Vale, Agenor Vieira Côrte,
De. Orti de Ma.galhães Machado. ' ,

- Co�lssão para elaboração dos estatutos: Dr. Lazsro BIS-
tos, Dr. Rivadavia Ribas Corrêa, Benedito T. de Carv!llho Junior.

SOCIA'L
. 'I

O· nosso primeiro número registrou com destaque o

grsnde acontectmentc do dia, BODAS .DE' PRATA do csul
THEODORO HUMEN__HUK e Dona ANA ZASISKI HUMENHUK,
com grande :festão e churrascada monstra com a participação de

pratícemente toda
.

a cidade. no bosque existente no prolonga-
m -nto da Rua Major Vieira.

' -

,

(Ieorrelo do lorte� 29 dê mllo de 1947 --_número 1)

Canoinhas

canouiõas - se�ua Caetano Costa, 1,122 - Fone 178 - Caixa Postal, 26.3

de . ontem

Praia de
Enseada
Vende-se um lote em Enseada,

nó melhor ponto da praia, es

quina, a 50 m. do mar, próprio
para edificação comercial ou

residencial: Cr$ 25.000,00 Infor-
I· /

mações nesta Redação, 2x

,

EM'PASC
\

in'stalada
\

r

dia 29
,

Fpolís, .. o governador Kon-
,

der Rl!is' tnstalou às
10 horas do dia 29, no Palácio
dos Despachos, a Empresa de

� Pesquisa Agropecuária de Santa
Catarina - Empasc -, a quarta
unidade do

\ setor, instf.lada no

pais. ,'.
A

. diretoria da Empresa fícou
constituída pelos engenheiros
agrônomos 'José Oscar Kurtz
(presidente), Conrado Zímer
mann (diretor administrativo). e
Geraldo Coppola (diretor técnico).
Sobre os investimentos re�liza
dos atualmente na pêsquíaa
'agropecuária, o ministro Alysson
Paulinelli declarou que o Brasil
está gastando, este ano, 8(1 mi
lhões

.

de dólares em pesquísa,
�O milhões em assistência técnica
e 12 btlhões de dólares em
crédito agrícola e que o governo
espera colher, rapidamente, re

sultados sattsfatórtos, 8 curto'

prazo,
.

com esta politica. Disse
ainda que, em !:ontfl�,partida,' o'
governo espera retorno imediato
desses tnvesttmentos pr!ncipal-'
mente porque - em vista (ja crise
mundial de energte - h4 neces
sidade

.

de' o setor primário
, contrabalançar as despesas rea

lizadas com a aquisição de

petróleo. I
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Servidor Público humoriza

o enquadramento ..

o G.overno 'ederal já ,fez sérias
determinações para que a8 reparti
ções concluam o já famoso enqua
dramento de seu pessoal. Mesmo
assim, a, demora desta conclusão em

alguns órgãos públicos fez com que
I o bom humor dos servidores fosse

despertado, numa característica pró
pria do brasileiro.,

Funcionários do Governo do Dis
trito/ Federal, por exemplo, usaram
da imaginação para pedir ajuda a

Deus e criaram' uma oração, que
deve' ser rezada pela manhã, à hora
do almoço e ao deitar.

«Pai n08S0 do enquadramento

Enquadramento que estais "

n", coragem

Santificado seja o dia de
tua aprovaolo

Vem a nós esse dinheiro
que muito já demora

,

Seja feito com boa vontade
.

,

em todos os ÓÍ'gãos
Já não podemos mais comer

,
o pio nosso de cada dia

Perdóai os nosso. agiotas
Assim como perdoamos'

'

(
, '"

a tua demora

Não nos deixeis cair mais
do que já caimos

Livrai-nos das provações
Amém.lI>

Lancado O '« (artão
,

de
'

Previdência:.
<, o Ministro da Preoidencia,
Nascimento e Silva, recente
mente anunciou o lançamento
do «Cartão de Previdência
Social», automatizando a con
cessão dos benefícios do INPS
e obrigando .a escolha de um
domicílio assistencial, o que
po�sibilitará rdpid» acesso .0

: histôtice-méâico do beneficiéti».
'Segundo o Ministro, o nova

sistema trata muitas tacili
dades, pois o beneficiário de
uerd exibir apenas um docu
mento para receber prestação'
de serviços do lNPS. O Cartão
de Previdência conterá o

nome, o número do PIS-PA
SEP t da Csrteire Profissional,
o ualor dos salários nos três
últimos anos, o domicílio
bancário e assistencial do
beneficiário, o CGC do em

pregaaor, os nomes dos de
penaentes e espaço para
anotações médico-hospitalares.

Seguro de Insu cesso
Várias companhias de seguro do

Brasil estão se lançando à tentativa
de fazer com que os profissional.
'liberais. principalmente médicos e

dentistas, adotem o sistema de segu
ro de insucesso. A razão apontada

i
\

Operação de (rédito por

entecipeção 'da Receita, Feita

pela Prefeitura Municipal de
«(anoinhas)) junto ao Denasa

Importâncias pagas pela D,E�ASI
Cheque D.o 034!H96 do BANCO
SAFRA -em 19.02.74 Cr$ 549613,90

Reltituição Contratual em 06.03.75 Cr$ 54,470,32

TOTAL PAGO PELO DENASA '

A PRJ:F�ITURA MUNICIPAL. • Cr$ 604.084,22

Despesas referente ao em'préstimo cobradas pela DEIISa
Juros e correção monetéria Cr$ 71.735,22
Comissão de aberture de crédito C, $ 21.964,78
Comissão de Permanência Cr$ 1.109,98

Registro do contrato em cartório Cr$ 386,10

TOTAL DAS DESPESAS REFERENTE, AO
EMPRESTIMO'PAGAS AO DENASA •. Cr$ 95.196,08

TOTAL DO DÉBITO DA P,REFEITURA
DENAS'" Cr$ 699,280.30

PARA CjM O .� . • . . .....

Demonstrativo Contábil da Operação de Crédito por antecipação da Receita,
feita pela Prefeitura Municipal, de Canoinhas junto - ao DENISI

mporlâncja real regislrada na Receila da Prefeilura, -e valor lolal pago ao

, DEIASA, registradO na Despesa
.

RECEITAS D C

Depósito eft!tuado pelo Sr. Prefeito
em 04.03.74, Da conta 17-12 da Pre-

feitura DO BESC de Canoinhas Cr$ 420.000,00

Cota-parte do ICM, usado pera o paga-
,

mento das despe!!as cf o Empré!!tiroo Cr$ 95.196,08

) DESPESA

Importância paga pela Prefeitura ao

DENASA através da reteDção mensal
de parcel�s da c�ta·parte d� �CM,
feita pel_p BESC de Florianópolis de

abril/.74 a janeiro/75
Sub-Total. • . • . . . . Cr$ 515.196,08

Importância DESVIA-
DA e sem registros
contábeis, (DÉ:FICIT) Cr�$,,;1,;,84;;.,O;,;;8�4':,;;;2==2===0=-=0=
T O,T A L G E R A L • • • Cr$:;...;;;6.;.99;;_;,._28_O_,3._0__o_SJ_9._2_80....,3_0

-0- Cr$ 699 280,30

para a adoçlo dessa medida é o

crescente número de caUS8S na

JUltlça contra esses profísaíonaís,
por, danos causados na execução
de seus serviços.
O seguro insucesso teria os mes

mos moldes de qualquer seguro e

cobriria poasíveís danos em opera
ções, diagnósticos, omissões e coisas
assim. Nos Estados Unidos, e disso
temos tido multas noticias, todos os

dias a imprensa publica comentários
sobre problemas entre médicos e

pacientes; o povo amerleano já não
fica passivo diante de falhas, mesmo
involuntárias, dos profissionais do

campo médico.

Realmente as companhias de se

guro encontraram um bom caminho

para aliviar a Justiça: estarão con

cedendo mais garantias tanto para
o paciente quanto para o profis
lional liberal. '

08-11-75
N." 1345
Ano XXIX

699.280,30

(orreçlo Monetária será

reduzida em 50°A»
Em entrevista coletiva à

imprensa, o Ministro Rangel
Reis, do Interior, anunciou

que a correção monetária
devida ao sistema financeiro
de habitação por mutuarias
de renda familiar até 'o má
ximo de cinco saldrios míni
mos, sotrerê, à partir de ja
neiro, uma redução de 50%.

'

O Ministro informou que
manterá reunião com a dire
toria do BNH ainda este més,
e então leoarâ. a medida para
apreciação do Sr.' Presidente
da República. Outros detalhes
Rangel Reis preTeriu não
adianta, , dizendo que não
ficam só nisso os estudos do
Governo par" facilitar o fi
nanciamento de habitações:
outras opções estão na pauta.
Talvez, até, isenção de im
postos para material de cons
trução destinado a moradias
de pessoas de baixa , enda e

ainda novos tipos de finan«
ciamentos para quem tiver
renda em torno de cinco mil
cruzeiros.

,

"NAo
LEITE

CH'OREMOS O
DERRA,MADO"

Almanaque do
'Pensamento para 76

você encontra na

Impressora Ouro Verde

Prestigie com a sua audiêncja
a cc Rádio ' Canoinhas"

Aauncie na ccRádio Canoinhas",
o melhor veículo.

Ouça, todas as quartas, sextas
e domingos, às 12:30, a ,alavra

de AROLDO CARVALHO.

.0 dever do jllrnali,rta é o mesmo do hidoriador' - procurar: a

verdade acima de tudo e apreseniar aar seu« lei/ore,r não o que II

política e.rtima';ia que elu ,roubeuem; mas II perdade tão profunda
quanto el, II lenha podido atinllir�', (John Tlusdeu" Delalle)

,

O episódio da Prefeitura é doloroso, prejudicial à comunídade,
mas, já ôcorreu. Não nos parece válido apenas Iamentâ-Io. t
Indíspensável que da nossa tristeza, dos DOSSOS- prejuízos mate

�iai" e morais, ssíbemos extrair pelo menos ensiDamentos.

Aceitei a candidetura do aiDda Prefeito por imposição da maio

ria dos companheiros srénístas, com voz e voto no Diretório:
Desde a primeira hora quando Das,esferas p�rtidárias cuidava-se
da sucessão do sr. Alcides Schumscher, formei com a corrente

que preferia outra candidatura. Também o então Presidente do

Diretório, Dr. Saulo Carvalho, o Deputado Estadual Therézio de

Carvalho e a maioria dos empresários, defendíam outra csndí
datura que não a do sr, Alfredo Garcindo. Beceiávamoe todos

que ocorresse o que afinal estamos testemunhando.
O Fiscal de Fazenda que retornou de Jaraguá apenaI! com

objetívos políticos, construiu, pactentemente, o esquema de

suporte da sua candidatura e, sozinho, disputou pela ARENA
a eleição, por imposição da maioria que fez valer a sua decisão,
por DÓS aceita' democraticamente.'

, Ingressemos na ,campaÍlha ,eleitoral, unídos e resolutos, com
a «garra» necessár-ia à vitórie eíeítorel, afinal obtida.

'

Emp08sado o Prefeito em clima de esperançae e sob os cânticos
do êxito, logo às primeiras providências administrativas por ele'
adotsdos, delineou-se o comportamento do Chefe! do Executivo

Municipal.
Das. muitas promessas feitas na fase dos comícios, uma foi

desde logo cumprida - a das patrulhas de: mecanização,
visando ao atendimento dos agricultoru do Intertor, As demais
fonm' esquecida8, a começar pelo r.écébh:neD,to' ih'glll do subsí
o ío de Iprefeito, acumulado, indevl�amente, com a remuneração
de Fiscal de Fazenda Estadual. ;

Depois foi a sucessão de de!astres administrativos ignorado! pelo
povo, porque' tudo quanto o Prefeito fazia era cantado em prosa
e verso pela imprense e pelos áulicos como «Dotável rE'alizaçãolt.
A Câmara de Vereadores, dócil às solteíteções do ar. Alfredo Gsr

cindo, não teve forças para contrertâ-Io e nem para coibir abusos.

E veio a questão das redes de iluminaçlo das du .. s praças.
E vieram os contratos de obras e lerviços sem concõrrêneíé

pública. E houve 88 aquisições 'do «Maveriklt, de mais é mais

tratores, de todas as marcas, da eProcleíne, de caminhões, da
varredoura eutomética, sem

'

obeervâccía dai normas legais, às
v"zes cumpridas à postertorl.

'

'

E não houve protesto. Os vereadores - salvo poucas e

honrosas exceções - concordavam sempre. Tudo aprovávam.
QuaDdo se aperceberam do naufrágio já era tarde.

Sucederam-se os contretos de prestação de serviços. Houve
o absurdo aumento do IPTU com o ��nçemento até de casinhas
de madeira edificadas nal sedes distritais, no mais Iongínquo
interior, resultaute do suspeitissimo levantamento cadastral feito
por uma empresa de Curitiba.
Encurtou o dínheíro público, gasto eShbaDadamente, sem o

menor critério e orientação, sempre em nome da admiDiatração
que se auto Intitulava de «planejedu.
Dat o excessivo endividamento, à crônica falta de dinheiro,

à malversação do erário, foi um passo. IDgressamos, então, na

fa�e dos atrazos nos pegamentos e dos empréstimoa fáceis.
Abrta-se um buraco para tapar outro. E assim sucessivamente.
Ninguém cogitava de custos financeiros e dos terriveis -encar

gos que eram essumídos onerando os orçamentos ,futurol.

De queda em queda, de concessão em concessão, chegamos a

dolorosa constetação dos cheques sem fundo, dos desvíos de di
nheiro do povo. Até pequeninas verbas destiDadas às escolas do
interior e recursos advmdos do 'BNH, com destinação especifica,
delas foram desviados e aplicados nínguêm sabe como, nem onde.
O epísôdto do fínancíemento concedido à Prefeitura pelo DENASA
foi a sublimação de uma era de irresponsabilidade que todos

desejamos ver logo ultrepas.ada, para voltarmos • pensar no

futuro, com a cODfiança e a disposição antedorel.

Mas, se nio devemos «chorar o leite derramadolt, é imperioso
que retiremos ensinamento. do episódio que tanto deslustrou as

tradi.ções da DÓSS. terra e dos nossos homt>ns públicos. '

A responsabilidade pelos fatos não é apeDSs do Prefeito. Há
co-resp:msáveis que Dão soub�ramcoibir os abusos e impedir a

sucessão de erros. Não importa, neste momento, identificá-los.
Devemos todos, peDsar na reconstrução, na recuperaçAo da

·Prefeitura, DO pagamento das dividas, no saneamento das finan
ça8 públicas. 'E mister, sobretudo, a reconquista da confiança
popular DOS dirigentes municipaill. E indispeDllável que obtenha
mos, outra vez, O respeito do Governo do Estado, a credibili
dade do Tribunal de Contas, 8 consideração dos n08SOS repre
aentantes às, casas legislativas.
Na his�ória politico-administrativa de CanoiDhas, não houve,

ainda, �omento corpo este que exigi!!se, com tanta ve@mêDcia a

coojugação de esforços, a plena uDião à prol da comunidade.
Em Dome do futuro da D088a terra, pelos DOIIlOS filhos e

peloa DOSSOS netos, demo nos ali mãos e partamos irmaDados

para a tarefa que nos espera, que tanto tem de iDge�te
quanto de nobilitaDte. '

AROLDO CARVALHO

Apartamento
ALUGA-SE

Aluga-se uni apartamento sito à
Rua Vidal Ramos, 281, nesta c�dade,
-eentendo. � amplo. dormitórios, sala,
cozinha, BWG, á.rea de sen�iço e

dependências para empregada.
•

OI tntereasades deverão dirigir-Ie
ao endereço acima.

- 29 ano. a servi�o da Comunidade

Diretor: RUBEIS RIBEIRO DI SILVA
Gerelle Comercial: GLAUCO J. BUEIO

Administração, gerência, redação:
RUI Gelúlio Vargas, 521 - Caixa

Postal, 242 - Telefones: 112 e 232

Composição e impressãl:
Impressora Ouro Verde LIda.

Hua Paula Pereira, 165
CAIOIIHAS - SlInta Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A Direção do Colégio «Sagrado Coração de J�SUS»,
avisa aos

.

teressados que a ,Inscrição para o Test de
Seleção para o' o Nor,mal estar� ,.AlleM -

nos dias 8

�. 13, de novembro. O �_�'etêÇão realízar-se-á' no
dia 20 de dezembro" ' v8�ill)l:as. -

,

'Taxa de,' s'crição: Cr$ 50,0

DO'cu7en
" : Certífícado. de Conclusão do

um atestado que está cursando
-,

ARMELA WELTER Diretora

I BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.

'I Revendedor FORD -I, ,

Fazemos sempre a melhor oferta $'
'

veículos'
novos FORD e, usados de qua,quer marca.

Disponibilidades d�mana:
Rum) tração 4 rodos �n"'o 69 " azul e

branco • motor 132 fifi
Pick-up tração 4 rotiãs ano 72 - verde e branco
'Rural tração 4 rod�s ano 71 " azul e branco
Pick-ut» tração "i' rodas ano 73 � amarelo teiumâ

I

F. IOO,ane 60' cinza
,\

,"
Mave"ck CtffJe luxo ano 74 - branco neuasca '

Dodge I8�(), Gl: ano 74 - prata metálico
'

Corcel. attó 72 - vermelho cadmium

Adquira

]-eu
v I ulo 'usado ('om a mllÍlma entrada.

ve,
"

los inteiramente

reVisa,
dos, de, boa procedência,

s melhores preços da regUlo., '.

Vis.ite- .s sem

compromiSS,o,
em 'nossa loja a,.' IRua 'Vldal Ramos, 203 ,- Fones 343 e' j 45

Registro Civil
"ereida ChereÍD carte, Ofieial do
Begistro í:ivil do Município de Caboi
nha., E.tado de Saota Catarina,
faz saber que preteodem e&sar: ,

«Celso earvalho», .eem «Leoi Tere- ,

'zioha Cre.taoi», brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes tsl cidade;
ele pedreiro, nascido

_
em Toldo de

Cima neste município aos 02 de
agosto de 1953, tilho de José Car"
valho e de Marta Alves Carvalho;
ela do lar, nascida em Felipe Schmidt

- município aos 27 de junho de
1954, .

filha de Saul O(.estani e de
Maria' Bunice Crestani.. .,

. «�raldo Kowalllki'" eom «Aliee
Poluwski», brasileiros; solteiroll. do
miciliados, e resirientes, nl distr1t91ele f�rrovlário, nascido em ·Rio )ta
Se_rra-PapanduvacSq aos a de jUliuo
de. 1953, filho de Boleslau Kowifiski
e de Angelina Kaleski; ela ,d:6 lar,
nascida em Felipe Schmidtr neste
�unicípio aos' 1� de julh�l1íe 1958,
filha de ,Waldemlro PoluWski e de
Genoveva Poluwski. -

�,t.��OrI8Ildo' Bueoo»· eo·,·'�Uargarida
C,zeski», brasileiros, sol eiros, dõmi
ciliados e I:esidentes neste distrito'
ele operário'; nascido! em Campini�
nha-Três Barras aos13 de setembro
de 1951 fUho de J:osé BueDo e de
Jacira Silveira; elldo lar,�nascida
em CaDO,inhas ao, 20 de Fevereiro
de 1959, filha 'de A O,ãO, Cizeski e de
Augusta Jungles ,Glzesk1.

�José 'Lueae ioski» eom «ireoe
Jlfiedzieleki», bll sileiros, solteiros re
!lidentes e d miçilisdO,s nl dist�itO,;
ele, carpinte', 0" nascido- em TimbO,
zinhO,-Irineó olis�SC ao's 13 de no
vembro d 1950, filho de Miguel
Lucachins 1 e, de Elena Lucachinski
falecidos ela do -lar, nascida em
Bar ansa nl município aos 30 de
março de �956, filha de Adolfo Mied
zielski 'e de Genoveva Niedzielskl.
"Vergílio ÁotoDiC:Aives PiDtO» eom

«lIari,! 'Iurkiv», brasileiros, solteiros,
domiCIliados e residentes neste mu
ilicíplo; ele operário" nascido em
Rio Pretinho nl muniCípio' aos 11 de

EDITAIS
outubro de 1951, 'filho e Tancredo
Alves Pinto e de elina Alves
Pinte; ela do' lar, ascída em'Rio
Preto nl municípi aos 25 de abril
de 1956, filha d Alexandre lurkiv
e de Rosa Dide' Iurkív,
«Emilio Calueiro" com. «Etelvi�a

Ferreira de,,!Guza..; brasileiros, sol
teiros, dopIfcllia<!os e residentes nl
cidade; ""ele' operário; n.ascido em
'Canoinlías aos 20 de outubro,de
1914",filho de 'Carolina F, Carneiro,
fale�fda; ela 'do lar, nascida em

CI\Jfoinhas aos 3 de mido de 1915�
�}n8 de .Amélia- Ferreira de Souza.

f «FraDclseo Alves Godois» com «Ma.
,

ria ,lIa«lalena de Paula», brasilelrQs,
solteirO,s, domiciliâdos e residentes
neste distrito; ele lavrador aposen
tado, nascido em Timbozinho neste
estado aos 18. de maio de 1905, filho
de Eduardo Afv'es Godóis e de Rosa
Carvalho, falecidO,s; ela dp lar, nas
cida em Santa Emidia nl município
aos 1.0 de setembro de 1935, filha
João de Paula e .Conceição de Paula.

. JaDe Maria, Seooon • Tabelil e Ofi.
,eial Substituta 40 C�rt6rio do Regill
tro Civil de Monle Castelo.SaDta Ca.
tadoa, faz s'aber por iIiterméd'io do
Cartório do Registro Civil desta
cidade que pretendem' casa.r:

<' «LaudeliDo Gardino ·da Luz" eom

«GraciDha de Souza Prestes», brasilei
rOB, solteiros; ele carpinteiro, �as
cido em Major Vieira-SC, aos 28 de
março de 1954, fllho de José Gar
dino da .Luz e de Otacilia Borges

. Vieira, domiciliadO,s e residentes
nesta éidad,e; elá, do lar, nasoida
em Floresta-Papanduva se" nascida
aos 4 ne abril de 1958, .domiciliada
e resideQte em Monte Castelo, filha
de João de :Souza Prestes e de
Maria Gonçalves Prestes.

'

B, para que chegue' ao conheclrbento
de terceirQs, mandei publicar os

presentes Editais,

Canoiqhas, 06 de 'nov:embro' de 1975
Nereida C. Carte

Oficial dó Registro Civil

No Departamento, de Veículos' u'sa-dôs
de Merhy Seleme & .Cia. Ltda.

você encontrara revisados para pronta entrega�
MARCA

Dodge 1.800 GL .

.

I

Ford F-IOO camioneta

V�lkswagén l.�OO '/..
Chevrol�t Veraneio

Dddge Gran Coupê�

ANO
1973

1967
1968
1969
1973

MERHY SELE,ME, & elA. L-TOA.
Rua, Paula Pereira,' 735

, CANOINHAS - se

. 08.11.1975

Cartório ,do Cível, Comérci,o, e Anexos da
, \

-

-. -; Titular: ZAIDEN EMILIANO SELEME
, Comarca

f

São c_onvidados a comparecerem no Car�ório acima. as ,pessoas
.

abaixo. a

fim d. 'tratarem de assunto relacionado com processo de inventário. ainda
em tramitação em Juizo. A presenfe solicitação é fe·l,aj;, Mt,alndo

ciente '0 MM� Juiz de 'Direi�o d�.;s.e6níã7ca.' "

Inventariante e herdeiros dos s,guintes espólios:"
Afonso Ribeiro de Lima Felipe. Rodrigues d��la e Matia de t.ou�des Corrêa Vieira
Alipio Rocha e �8ria Gençal- Josefa Vieira" IMiguel Cíehovski "

ves: da _Rocha' I'
Felfeio de Lima/ Mateus 'I'sbords e,VtorÔnic8 'Pie.

AmeUa Maria Rócha dos Santos Geny Müller ,Fuck chontroski Taborda
'

Ayrton Soares da Silveira He�u:ique IW"tst \ Maria' de Lourdes Corrêa e
Alberto Fedelmann 'Heíns H4g'ó q., Klosterhof N-estor Corrêa da Silva
Antonia Estauski HeDi'iq,9'� Sto�berl ,'- Miguel Ivantchuk
Alberto K080ski Irine,9!J,osé de Souza Nicolau Zaionz
Amanda. Schramm Er,zlnger In&,í' Terezinha Ruthes França Ney Soares Machado
Adão Opchínskí' Id'alina Carvalho do Prado Nicolau Skori
Adão Novack \ :Ítiácio Stempiohak Oz6'rio de So�za Óliveir�

.

;

.Antonio MarceliDo CubaI ,f'
fI
Josepha Níewíadowskí Feldeman Oswaldo Haensch

,

Avelino de Lima '1" Josepha Gonçalves Ribeiro Orlando Pereira Suitck
Alfredo Joio Antonio II, Jo�quina Barros Franco Ospy Caetanc Pereira
Ana Maria da Conceiçio i

�

Ju�enil M�riano dos �antos' Olívío Fannn
Ana �rap8lski Chavarski J' JU:la ROd,ngues �chnelCjer Paulina Domínískl de Oliveira
Antonio dOI! Santos LlmJ' Joao Maria Rodrigues Percili,aDa BUéÓ'Ó de Castilho
Anna Karvat Bethm8nB! José Kuroli' Paulioa Pires Machado.
Artur Tischler

'li
Joio Gevieskl RomAo Kurceszkí

Adão Tarssk.
-' I José Go�choreck e Natália M, Severo Jientara

Alzira Bruno; Pinto li S, GODchoreck, Sebastião' Matques dos Santos
Augusto C !,108 Pajtilha Jerônimo Miguel FeIski Sofia Humenhuk Malinoski
Ayrton José de B,arro8 Justino Ferreira Terres Terezinha de Jesus' Büge.:
Agenor Krauss. .Juvenal.Tavares Teodoro Muzulon

-

Antonio Pracz .I João Ahubricht ' Terezinha Boreêk Paulitzki!
Artur de Arraz, o Josefa Alves do Rosáriq Vitallna Rodrigues Bueno
Beatriz Wagne, Ostrowski Joio Boreck e Tereza\ 'Mflche- Waldemiro Schuitck _ "

Carlos Baluts
. quevicz Boreck Zenaide' Batista O. da Silveira

Carlos Do11a
. Lidia de Lima "Zulmira Soares dos Santos

Cila Loren -Peters ou Cila; Leonel Massaneiro de. Lima.
Nascimento Peftlrl Luiz Voidela
Cândida N v8covskl Kubiack Leonarda Ribeiro
Demétrio. udey "Max Wurzer

, ., .

Dorvaltno Pedro de Sampaio Miguel Dobrochfnskl e Ha:fia
into da Silva Dobrochínhkí ';

Naideck Maria Rosa Pacheco Guimarães
va Kubiack Maria Rosa Iachttzkí

Eugêni Weber
.

Matias Lino de Lima
Estacea a Augusta dOI Santos M�ria Radol

..

Eduard Veiga
. Maria da Maia Costa

Est8nis eu Zoroieski Maria Rosa dos Santos
Ernest Stelzner Meria Rosa Perrelli
Franci co Teles

.
Maria de Luz de Souza

Franci co de 'Oliveira' Santoil Marià Cavalheiro Gonçal-vel
Franci o }\:asprzak Miguel L8tchuky \

D
f' ara o·'

. Ar AI

N s dFotoc,ópias? ':.: o
o a

Em apenas 10, �egundos,' V, Clt Ira FOTOCQi f ·

D r Dl r
PIAS. de qualquer,

.- cumento, jornais ou .

h. ""a t C
livros, no CART 10 O O AE-GISTRO ·1'-
C I'V I L?oR��Ad;�t�Oc7;a���O edifici� ta! I 1
---.!._____,' .r: a

fComissária luiz' x'V I j
,.

,

-r:
@
@ _ -- -- �

i
iIil
(ii

!
@ Comp.;à,

� Terrenos urbanos e,,�ais... 'I
� , par�r' diversas -finalidades. :

I. Casas' de
.

alve�nala,'mistas e de m'adeira. i
II) ,- j . •

I Casas comer, ;'ais. restaurantes.
. i

I" ba_res. ch,!rrascariEfs•. lanchonetes. etc. :
@

. ,. , •

I 'Carrós de passeio. utilitários. tratores. II caminhões, motocicletas. etc.•
I I
� LUIZ XV i
� :@

I cê faz sempre:o melhor negócio' i,
fi. .

' J ,...
s�®®�®�.®�.@8.@s®�....*®®s®.®s.s••®•••®.®.e®.®�.I,

seu\

B I,HQUEDO

',. RDa Vidal Ramos" 906

fone 185

Loteamento · '

/

Jardim Dona, llDélfâ
. "

/' .

Vende Lotes em até 48
meses. Presta,90'ês' suaves,
local' apra�iv�l, -

8, POÚCOS
metros 2.'Yasfalto. 3%

Pe'ç8;vlnformações na Fir
'. r

ma ;,/í. Scultetus, Rua Ma-
jor Vieira; 1352 -' fone' 339

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'A,NI V EH S,A R IANTES
, áIA 8 , o sr, Vicente No

vak; os jove'1s.: .José 'Ivan
Silveira e Roselto Mo�sto
fedalto.
DIA' 9 - o sr. Heron 'Pei

xoto' a senhorita' Tereeinha
Sch�lka; g jovem Edgard
Tremei.

\

DIA 10 - as sras.: Anita
esposa do sr. Alfredo Paulo
e lrmengard' esposa do sr,

Hugo, Peixoto.

DIA 11 \
.. as. sras.: oiuoa

Maiia, Iracema Fedalto' e
Helma esposa do sr. Wie..
gando Wiese; o sr. Carlos
Mülbauer; a srta.' Arlete
Grosskopr. o [ooem Edson
Michel.

DIA 12 - a sra. Iuani Te
"rezinha esposa' do

�

sr. Ber
nardino Schúppel, os jovens:
Haroldo Mohr e' Anuar C.dor,
DIA 13 - 'a sra. Elvira es
/

\ No Departamento_de, Veículos -Usados
de Miguel Procopiak'Comércio de

, Veículos,' Ltda;, você encon �r
para pronta" ent' " '8:

�arca )/

Opala couPI luxo
Ru;al4x2

�

Pick-up Cheorolet.
Opala )I, pórtas'
Opato luxo; co PI
Ford F.350 f '

, Pick- u'p Willys '

.

·1,éf!!!I;�'��

�'

Ano
1974
1965 '

1967'
1973
1974� )',

1973
196'5

/

EL PROCOP,IAK (OM., DE YEi(ULOS LTDA •.
Concessionário 6enêral Motor. do Brasil S. I.

Rua, Major Vieira, 289

Canoinha,s '-:-
,

Santa Catarina

08.11.197,5

DA SEM A N À SHO' 'promove o primeiro Baile do. Cbopp
posa do sr. Sezetreâo Voigt;
a sit•. Sentina r. dos Santos.

DIA 14 - as srtas.: Car
mem Lúcia C. de Carvalho,
residente em Brasília e Eli..
'zabet OrfJsskopf; o jovem
Mauricio Partala.

Aos anioersariantes, ,

nossos votos de felicidades.
, r

Primavera l

Com a finalid�de de angariar fundos para a conclusão

d8a� Obr,!, do. Cf!Dtro Esportivo S.B.O. GGinásio de Esportes
Coberto], ��iretoria da aI,udida -Ilociedade teve 8 ,feliz

iniC,iativaem promo�� o l_o Baile do Chopp. ' ,

,

,

o b8iI�eiá animado pelo óti�o cKriger e seu Conjunto»,
que com ,*uita ã�g(,ria abrilhantou o baile do Clube do Sigilo
e que agradou a toáoa que lá compareceram.

Esta iniciativa 8 Sociedade deverá ser prestigiada por
todo eanotnhense que q eira 'ver levantado na .rua Coronel'
Albuquerque um ginásio e

-

esportes dan_qó;:;:maior conforto a

nesse juventude e porque nã dizer _a. -' �S';-oa esportistas.
,

(

" Notllmos que �!i_�á·'
' 'endo um grande Interesse nio �ó

da diretoria corn��!amlf m todo õ: associado da Sociedade Bene
ficente Oper�fjâ:;�'éjúe estão' >empen& dos neSS8 premoçâo e. ainda

aDsios�pãtã um sucesso financeiro ue facilitará o erguimento
da o�tírr. ,

;

-

r
'

(Esta' promoção acontecerá

H_
OJ ,-dia 08 na 5BO.

pa a qual contamos mais uma vez com participação do bom
po canoínhensé. , 1 '

, I \ A Diretor'Ía
É ela que' chegou!

,Vem tranqüila, !loce, reinar doce
mente sobre a natureza!.

Primavera, lindo nome, expressão
de vida, de renascimento. de ale
'gri.s mü,

É tão bom libertar a alm� diante
da natureza em festa, na mais bela
estaçAo do ano.

'r , É tão bom, puro e acertcíante o

murmúrio dos pasearee 'a Bauda-Ia '

em fest••

PrImavera, quando ela chega, vem
de manso em repousantes madruga
das. Traz eonsrgo, .o aroma das,
nores, a alegria dos animalzinhos,
ri chilrear (los pássaros, o despertar
do mundo em cada manhã,

É o galo que canta mais feliz na

madrugada; � o perfume do ar, é a

floresta que se torna mais viva; são
08 campos que rejuvenescem ...

Primavera, é a ânte-câmara do
paraíso, é o tempo em que DEUS
dá um toque especial de beleza em
sua criação.

Primavera, é o olhar maravilhoso
de uma criança, é 'um poema_oe
beleza, um sussurro, uma ORAÇAO!

Renate Haiden • IIUDll do cursO,_
,de Dàtilografia do SESI

-tI
Familiares de
I

S 18 I L A K. L O Z O ,V EY
convidam parentes e amigos Rara a missa de '2,0 ano

de seu falecimento' que mandam celebrar no próximo gia
'2 de dezembro, às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

PQr mais este ato de' fé, agradecem.

Fot �S
Movo,y .oderno sistema Japonês' Hashua 230
""'Pr�o� por Fot�cópia c.s 1,00 ':

"
Boa' ,Paola Pereira, '375 (ao lado Loteria ESPorti�a) � CaDtinbas

Sernpreque hó'�onfian,a,entreum 9o/EM'no e seu povo.
r '

povo e overno governam.

\

"

, \
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. ,--I_CA_R._LOS BOCKOR. 1)
Maia 2 jogos dão seqüência ao- Cam,peooato da LEC

O Gampeonat,o, da LEC continua amanhã. com 2. jogos. r No Muni
cipal, Bela Vista e Palmeiras estarão lutando ainda pela sua classificação
para a fase final, numa partida que promete ser sensacional. ' "

O outro jogo será em' Yarcflio Dias, entre SãO: Bernardo e
Botafogo. Vamos Prestigiarl - '

" Dupla bot�foguen�e' 'veQce Torneio de Truque'
A dupla formada pelos srs, PEDRO ALLAGll: e ERIGO T�8MEL,

que disputou o Torneio de Truque pelo Botatogo, foi a campeã do mesmo,
ficando .oom a 2.a, colocação os rePresentantes da Associação'Recreativa
Esportiva Procopiak, sr�. ANTONIO PIRES e ADOLFO. O torneia foi mais
uma promoeão da Liga e foi realizado no último dia ,24. O campeonato
teve inicio na noite da ontem com muitas duplas participando.'

-

, !
.

I

Campeooáto do Interior in'i'cia amanhã
'32 times. divididos em '8 chaves, dão início amanhã ao grande

Campeonato do Interior, com os seguintes encontros: ,

ehave 1 - em Rio do Pinho
MirasQI X /

Imaza
I '

em SaltO d. Agua Verde
,Primavera x' .Bercelona �
chave 2'- em Piedade
Estrela Azul x . Flaméngo

em Alto d.1 P�I.Jeiraa
Nacional' x : .Sonda�1
chave �3 - em PaciêDcia doa Neves
Comercial '

x Botafogo
em Paciência do Bofino

Real Brasilla x C. A. Industrial
, eha,.e'" -�em Gralha
Avai f,::l( Cruzeiro

chave 5 - em Lagoa do Sul
Santo Antonio � São José

'I em Rio da Areia
Júventude x, CorintIans
chave 6 - em Paula Pereira l

C.G.G.S.V.G. x Teles'

Parado
,em Parado .

x Meu ,Pontinho
chave 7 - em Km: 6
Ouro Verde x. Pinheiros,

em Silo J9ilo dOI Cavalheirol
Canarinho x Pinho E. C.,

'

chave 8 - em Serrito '<,

Palmeiras x União
- em Pinheirol .

'em Xarqueada
Pinheiros x Canarinho - Imbuia São Cristóvão x Oelesc

\
.

"

Regulamento do Ca.npeon�to 'do Interior'
Art. 1.' - li. escolha de árbitros para o Campeonato do- interior, será

de inteira! responsabilidade da LEC, como também a sua
-Ioeomoção, até o local onde fOr designado.

' -

Art. 2.0' - Aspirantes os quais não assinaram súmula no titular do Cam-
,

peonato Regional, poderio serem inscritos pelo Campeonato
.' do interior.-. " ,

Art. 3. - _Os clubes .filhidoS a LEC, colaborarão em' todas as promoções
da mesma, seja ela esportiva "QU socíai.. .

Art. 4. - Todo o a,lleta regístrado no asplr&nte que está dispu1ando o
regional, só poderá, ser regístrado nos elubes lnteríoranes
mediante autorização do clube em que estiver reglstrado.

Art.. 5. � ,O clube que não comparecer no local da competição no horárIo
previsto neste regulamento, pagará a multa de Cr$ 20000

. salvo se apresentar motivos justificáveis.
'

':"'�L 6. -- Menores de 18 anos não poderão se locomoverem em carros
�

. abertos de um local para outro. '
I

.IrL 7.,- Todos. os clubes àssiuarão um documento coDípromete;do-se
" pela multe citada "no art. 5. _, " ,

Art. 8. \ - Caso o clube visitante chegue nQ local da competição com
algum 'htrazo. a 'partiqa poderá ser realziada com dois tempos
de trinta minutos. cada.�. • .".... '

.'

A.rt. 9. '_ S�rão _desclaBsifica,dos doIs clubes, de cada ,chave, 08 quais
estiverem com 11 minoria de pontos' garthos,

Art. 10. --:- Caso o árbitro não compareça no local da I competição, os.
,

clubes em comulD acord,o escolherão quem apitará a partida.
Art. 11..... Caberá aos árbitros filiados a LEO oS. quais estão apitando o

-

campeonato regional. eletuarem os julgamentos existentes no

,presénte campeol!ato. .' . _

'Atlet�B que· nã,o assinaram .. súmula de v 16/10/75 até a data .

deitá �ublicação, pGderão partiCipar do Campeonato do interior,
Art. 13. _: Se

_

o árbitro, estivel'- atuando com deslealdade, os clubes
poderão substitui-lo por qualquer elemento da torcias, em
comum, acordo. ,

.

Art. 14. - Cada clube pag_ârá a meusalidade de Cri 40,00, e inscrição de
Cr$ 5,l!O por atleta .para registrá-los.'

- .

Art. IS. - Qualduer decisão será de inteira responsabilidade da. LEC, caso'
. \

n.�o te�ha condições de enviar á,�bitros para todas �as partidas.
Art. 16 - Qualquer falha existente no regulamento, caberá ao coordena-

, d.or de, esportes indicado pela LEC solucIoná-lo I,
Art. 17 - O referido campeonato serA disputada entre aJ! chaves de

quatro clubes cada uma, jogando em forma de rodizio os
clubes de cada chave.

Canoinhas-SC, 29 de outubro' d� Í975
ORESTES GOLA.NOSKI·

ArL 12.

-

Presidente da LEO

,No próximo número ,publicaremos Edital
•

,

-

I

para' Selec,ão de Auxiliar de Escrita do
..

. - ,

BA.NCO DO
I

I BRASIL. Aguard-e I

,lOTAS ESPARSAS)·
/

o nosso 'apreciado eclabors
dor ESMERALDINO MAIA DE
ALMEIDA, seguiu a CuÍ'itiba
para tratamento de saúde, deâ
xando de circular assim a cos

tuméíra e tradicional Coluna
dei Pápenduva. Ao caro colega
os nossos.' votos de pronto
restabelecimento.

x .'-x x

o grande acontecimento social,
de hoje, sem dúvida, é q anbn
císdo baile do Chopp, priméira
grande promoção da' SBO, em

seus sstões,' em beneficio tam
bém de sua praça de esporte,

x x x

E amenhã, a grande atração
é o II Torneio de Pesca, Da'

b�lsa d ... ,Paula Pereira, promo
ção do: Clube de Ccça e Pesca

�ajor Vieira,com gostosa chur
rasca'da e, serviço de, �ar local.

-x , x -x: I

Aniversariou-se sábado último
.0 sr, Adolfo Thíem, recebendo
seus Inúmeros amigos para uma

churrascada -ns Sociedade São
Cristóvão, na Xarqueada.

x x x

El\lteve, em Florianópolis, a

sérvlço de I!JU� corporação ti CeI:
Edson Correia, Comandante do
3.0 �TL da Pol1cilt Mllttar .aquí
sediado: .)

x 'x, x

'Estiveram em .nossa
: cidáde,

s�m8n8 finds, os srs. Henrique
José Bastos, o ,popular Bestínho
do saudoso Ipiraoga, hoje des
tacado empresário 'Da vizinha

�fd�1e' de �afra e Osny de
Paula Vieirf,� agente do IN'pS
em Chspecô..

X ,)[ X
J A conhecida firma Cararo já
em preparativos para

-

a insta
lação de uma nova indústria nQ
vizinho município d ... Tcês Barras;

x i x

� falando em Três IB8rr.s, a

aludida cidade deverá contar
com serviço telefônico dentro
e-m breve. Nesse sentldo uma

central para cem aparelhos aU

já foi inÍlt�ada, .,

"

.. i ��" 1'J' � !x i� >+�
A Df!legacia de Policia local

avisando _que OI! exame pslcó
técnicos para, exames de moto
rlsta8 profissionais,. na R"gion�l
de Mafra 8erão nos dias 6 a 20
do corrente e 4 a 18 de dezembro.

,
.

08-11-75
N." 1345 i

Ano XXIX

x x x

, O AGIPLAN deverá promover'
um '\(lOVO curso de Batata Se
mente com a participação de\
mais de 30 agrônomos do sul
10 pais, a ter h,lgar no fim do
corrente mês.'

X x, '

,

INuma elogiável promoção do
Diretório Acadêmico Santa Cruz
e ,a Fundação du Escolal do
Planalto - Norte Catarinense de
nossa Cidade, teremos- dia 27, do
'Corrente, pel�s 21 horas, a noite
de aut6grafos; no anfiteatro d ..
Fundação F8c�ldade \

Estadual
c;te' Filosofiá Ciências e Letras
de,União 'da Vit6ria, quando do
lançamento na vizinha .cidade
do Livro «3 Dimensões de Lo ..

bato», de 8utofia do Professor
e Literato dr. José Enéas Cezar
Athanázio. Bem lançada a idéia
e alocai,' desde que dr. Enéas
cursou o Ginásio eill P. União,
onde foI destaéado, aluno de
Frei _Libório.

x

j -

,
,

"CORREIO DO'NORTE» de roupa nova

, D�pois
.

de usarmos o m�smo clichê de titulo durante quase trinta
anos" «('lorreio Jde Norte:. apresenta-se ao povo, hoje, com nova roupagem,
deQ,tro da linha que se propôs de modernizar-se, de atualizar,-se; de meího.
rar, para melhor servir -à comunidade canoinhense. Além do novo título,
n�vas colunas, melhor matéria, mals serviços, ao povo. E, além do mais,
a presença: -de um Diretor Comercial, Glauco João Bueno, conterrâneo
nosso, de tantos servi90s à coletividade canoinhense. Daquí por diante
responsável pela administração desta folha, lo -lade do nosso Rubens Rí
beiro, de tantaa tradições no jornalismo local, propugnará 'jlelo crescente
êxito desta folha.

\ �, ,', '

"

MDB contt:a tud'o: 'coDibàte preços"
altos, combate preços 'balxo$

"o Presidente Ernesto Geisel, Pre- consumídores quanto (IS produtores.
sidente de honra da ARENA, quan- «Os consumidores, que somos todos
do falou aos

I Presidentes regioriais nós, querem diminuir o preço», dis
da ARENA em '8ua última reunião, se o Presidente Geisel, demonstran.
teceu comentaríos sobre a estranha do ser esse.o oDjetlvo do Governo.
atitude dos deputados e senadores Contudo tal sttueçêo só será alcaD·
emedebístas : comparecem à tribuna, Çada com uma, produção cadã vez

para criticar a inflação e os suces- maior pelo uso da tecnologia
sivos aumentos no custo' de vida; moderna,

' '

ao mesmo tempo se pronunciam em E todo povo brasileiro pode estarfavor dos produtores e pedem o serto de que o Governo da ARENAaumento dos preços da carne, dos realmente / se empenha no cresci.
cereais, do Ieíte, etc.

" mento
.

da produção, através do
A flagrante, incoerência' resulta BpeJ,'feiQ,oamento jecaolõgtco e da

<Ja preocupação emedebista de ateu- racionalizaQão dá agricultura, no

der a todo o eleitorado, tanto .os afã de. bem servir ao pais. �
,

Eletrlfipaç60 Rural
_

Dirigentes da CELES.c em FlorianppoJis. 'e' os .admiôistrad�res
- locais da Empresa, atendendo a Inümeras solicitações que lhes foram
transmitidas por Aroldo e 'I'herêzto de Carvalho, vão analisar, detidamen
te, -díversas.j-eívíndícações de localidades do interior de Oanomhes, t,odas
f,edindo;,coni-"in8Ístênciá á.i extensão de 'red'es "elétricas. Barra Mansa e

Pinheirhs,'Rib dc'i P09'OS e Arroio"'-Fundo, SaÍseiró, 'Pínno, Anta Gorda e

a ligação Toldo, Tira Fogo -: Encru,zilhad&, em baixa tenslo, são algumas
das solicitações já transmitidas' ao Governador Antonio Carlos Kondér Reis.

, "

Banco <1.0 Brasil vai atender aos �adelrt�lros
O Presidente do' BB,' Angelo Cal- a concessão dos financiamentos que

mon' de Sá. depois de rel:onhecer serão liberados em parcelas, aos

que a crise da madeira é pior que juros de .2% ao ano e prazo de reemo
a do café, prometeu atender .aos ,bolso até 30 d. dezembro de 1976.
produtores de pinho industrializado O Ex-Deputado Aroldo Carvalho,
com a aprovação de' financiamentos 8�mpre ' atento aos problemas
cujo valor global é da ordem de da "nossa região,. teve destacada
880 ·milhões' de cruzeirós para os atuação junto 80 Diretor d,o BB ps·
madeireiros de todo o pais, notada- ra á região sul, cei. Perachi Barce·
mente Santa Catarina, Paraná e Rio los, visando a aprovlI,ção do.s,finan·
Grande do Sul. As agências do 'BB clamentos., insistentemente recla·
devem, estar recebendo instruções mados 'pelos madeireiros da região

,

�o' Di�etor Perachi_ Barcel�s, sobre norte catarinense.
...

/ ,
.

,
' ,

.

Estaçâo Rodoviária
.

, 'P�r8ist� ,insolúvel, desafiando a argucia dos nossos administra
dores, o gravissimo problema da falta de ,estaçao rodoviária adequada às
necessidades de Canoinhas; Com que tristeza observa-se o desconforto a

que são, 'submetidos os nossos cont�rrâne08 do 'interior quando. vem à ci
dade servindo-se de onibus e áqui desembarcam na imp�.ovisada «Rodo·
viária:. que não tem condições de acolher, o \ numeroso público que_ a

. movimenta. Nas temporada!! de. chuva ii situàção se agrava. e os sofri-
mentos aumentam. Dolorosamente, a falta de planej.,mento, a improvis,a�ão,
'levaram os dirigentes da comuna a postergar para segundo plano um

problema que. e:8:igia imediata solução. I.
•

O povo que paga Impostos,' que trabalha, produz e gera 10M
que retõrna à Prefeitura, gosta�ia de ver' o seu' dinheiro beni aplicado,
atendendo à universalidade dos problemas, mas CQm a adoção de uma

escala de prioridade, de ordem de ul,'gência. Pllimeiro' o ,principal, o mais.
urgente, o mais neCessário. Depois o superfluo, . o, inco,nsequente, o des-
necessário. ,.

'_ /'

'I,
.)'

'Loja,s MERHY:_' S.ELEME você compra
TELEFUNKEN ,(PAL-CÔLOR)

I

Ruá Paula Pereira, 73:5
./

�,

Fon�s 365 e 366 - FILIAL: Rua Central, 53 Trê, Barras - S C

Nas o seu' Televisor . a (oreS

-PHILIPS SEM�

\
.)

ou' " preto ·-e branco:
G E MANCHESTER
\ ' '

MERHY,
\

'S-ELEME7

I '

Pelos melhores preços e nas melhores condiçõ_'s de pagamentos
a instâlaçãó é g'ratuita, e a assistência'

r

técnicá \'permanen�e
,

GANHE NA �O�PR� E NA QUALlnADE

Çarioinh.s _' S C
,

elA.
, -,

LTDA.·
,

\
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