
Outra tragédia no
Todo o mu�icfpio. foi abalado nas primeiras horaa da tarde
de fqUifI!a-f��a últíma, q�a�� um veiculo .oeupado por toda
8 a:m ála. daseRu lroFPrle r�o,. Pedro Gallottí, destacado
funclon rIo. .

eae errovíáría Federal caiu da t
ligando o dístríto de M�rcilio -Días e Trê� Barras, 'm��nu�
lhando nas águas do rIO Oanoinhas falecendo todo

g
1-

vando-se apenas um.
' s, sa

O �r. Pedro Gallotí dirigi�-se de Marcilio dias
. a nossa CIdade! em seu carro, com' 11 ocupantes, e;��
dado momento, Já na ponte, o veículo se desgovernou sendo
tragado pelas águas agítadas do ríe, agora bastante cheio,
salvando-se apenas um garoto de 13 anos,- auxiliado por
um popular.. .

. )

.

Após i�tens.a busca, por 'colaboradores de nossa

CIdade, M�rciho DIas, Batalhão da Políeía Militar e Corpo
de Bombelr� de Mafra, � veícul� e seus, ocupantes, somente
fora� locahz��os e renrados lá no fim da tarde. Eis a

relaçao das vítímas :

., .

Sr. Pe�ro G.alotti e seus filhos: Marilda de Fátima,
EllZlárlO, MarIa 'Ehzete e Bosana do Rocio; e sua aoom

pa�hante Geny Alves de Olíveíra co.m seus filhos, os garotos
WIlsom César, WanderleI José, GIlson de Jesus e Geslaní
Elli�

.

O Sr. Pedro Galotti e seus 4 filhos foram sepultados
ontem às 10 horas, após serem velados na Igreja de Marcilio
Dias .. .os . sepultamentos tiveram lugar no Cemitério de
MarcIllo DIas.

A sra, Geny Alves de Oliveira e seus 4 filhos foram
sepultados às 14 horas de ontem, partindo o féretro da re

sídêneíe' da família Alves, no Bairro Aparecida para o

Oemttérío Municipal.
,

,

Remuneracão
. t'

-- .

rmmms para

profissionaismotoristas
íBrasília (SDIRP) ._ o motorista profissional que

exerce sua atividade mediante vínculo empregatício terá

a remuneração mínima equivalente .. a quatro vezes o

maior salário-mínimo do Pais, com duração normal de

trabalho de oito horas diárias, podendo ser prorrogada
por mais duas horas, segundo o projeto agora apresenta
do pelo Senador Orestes Quércia (MDB/SP);

A proposição do representante emedebista estabe-

'Ieee, ainda, Um acréscimo nunca inferior a cinquenta por
cento para o profissional que acumular a atividade de

direção do veiculo com a' função de cobrador. fiscal, car

regador ou descarregador, além de outras funções que

surgirem. Também a remuneração do trabalho noturno é

regulamentada no projeto de lei com aumento. de

-cínquenta por cento.

Polo eerbequimlce pare

Santa Catarina: 8ecker
Brasília (SDIRP) o Senador Otair Becker

(ARENA/se) apelou ao Presidente Ernesto Geisel, no

sentido de que Santa Catarina, seja incluída como' Palo

Carboquímíco do Brasil, já na prôxíma . reunião do Con

selho de Desenvolvimento Econômico.

Defendendo o Palo Carboquímico catarinense, Otair
.

Becker lembrou a- existência de estudos técnicos que

indicam ser aquela região a que oferece maiores e me

lhores condições de' receber um complexo industrial

dessa natureza.

O Senador arenista também chamou a atenção do

Governo para que Santa Catarina se�a incluída. entre os

beneficiários dos estímulos que serao concedidos pelo

Plano Nacional do Aleool. Lembrou a propósito, que o

território catarinense oferece condições excepcionais para

o plantio em larga escala de mandi?ca, uma das matéri

as-primas de produção de álcool anidro -.

EmpresáriOS têm fi meses. pari
. recolher ao ex-PUIDEse .

Fpolis. _ Foi fixado' em seis meses o prazo que

os contribuintes terão para aplicação da alíquota �e 10%

correspondente ao ex-Fundes c, em todos os recolhímentos

efetuados anteriormente a 6 de .novem'b�o deste ano.

Nesta data começou a vigorar a l?l que. cr.lOu _o Procape

_ Programa Especial de Apoio a Capltabzaçao d.e Em

pr bstítuí o Fundesc - e o ssclarecimento
esas - que su é' d

aos empresários estã sendo feito
,
pelos t CDlCOS a

Secretaria da Fazenda.

rio
.

(anoinhas

Dr� Benedito Iherêzlo de Carvalho Hetto
Dia 18 de dezembro próximo, na cidade de

Itaja!, pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais,
colocará grau de Bacharel. em Direito, o ilustre canoi

nhense, dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, ex

Vereador, Prefeito e Deputado, gozando de real estima
em toda a nossa região.

Farmacêutico, exerceu as suas atividades em

nossa cidade por muitos anal, sempre estimado por
todos. Eleito Deputado Estadual na legislatura passada,
onde prestou relevantes serviços à região norte, desde

-logo matriculou-se na Faculdade de Itajaí, frequentando
as aulas à noite, num esforço, dedicação e boa vontade,
digno de todos os encômios, vendo agora coroado de

êxito toda a sua predestinação.

Ao Therézio, Gomo é mais conhecido e de quem
Canoínhas ainda muito espera, os nossos melhores

cumprimentos e também à sua família.

- 10 vítimas
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Formatura
Teve lugar �uinta feira à noite, no salão nobre d� Colégio Sagrado Coração 'de Jesus, as

solenidades de formatura das normalistas do corrente ano do tradicional educandário.
Entregue os diplomas, sob palmas dos presentes que superlotavam o recinto, o Paraninfo,

advogado dr. Saulo Carvalho, proferiu a seguinte oração, .bastante aplaudída :

Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Exma, Sra. Irmã Diretora do Colégio Esta, portanto, é a vossa nobre
Normal Sagrado Coração de Jesus .mlssão que dentro em breve ireis
Exma. Sra. Patronesse das Forman- iniciar. .

das
Demais Autoridades Presentes

Minhas Senhora9 e Meus Senhores

Minha. Prezadas Afilhadas:

A participação dos professores de

«primeiras letrc.s representa», sem

dúvida. uma substancial, ajuda �os .

nossos filhos para a conquista, mais
tarde, dos lauréis ou de posições
importantes no seio Ida coletividade,

�

ou melhor. na formação de cidadãos

úteis, de ambos 08 sexos, prestati
vos à soeíedade e forjadores do

progresso e do, engradecimento da
Pátria.

Ministrando com doçura e infinita

paciência, luz aos espíritos em for

mação, ensinando lhes o caminho
reto das boas ações; abrindo-lhes
com sutilezas, a Inteligência para a

leitura progressiva e salutar dos
mestres insignes; preparando-os
para vôos mais altos nos espaços
vários das atividades humanas;
sondando-lhes os costumes, no afã
de evitar os caminhos perigosos do

vício; pesquisando suas inclinações
e vocações para guiá-los ordenada

mente às futuras carreiras profis
sionais; lutando para que a Insipidez
não torne o ensino desíntereasante;
fazendo, 'enfim, com que as crianças
que vos serão çonfíauas, recebam o

primeiro ensino e se preparem para
os cursos médios e superiores, sem
desvios e recalques, sem traUl�as

das
-

normalistas

e frustações, os, relevem, porque ditadas foram
pelo coração. Julguei,

.

mesmo que
este

.
diálogo. Bem formalismó, de

padrinho para afilhadàs, seria o
caminho certo,

E para finalizar, agradece vosso

paraninfo, profundamente a honra
que lhe concedeste pela sua escolha,
pedindo 8 Deus que voa abençoe e

guie para o caminho reto do dever
e que a obra que vocês pretendem
levar a cabo, seja coroada de pleno
êxito. S vocês sejam dignas prega
doras, verdadeiros apóstolos. do
saber, em todos os rincões, para
que estes possuem de "'mais caro
sublime e esperançoso: A CRIANÇÀ
DAS ",PRIMEIRAS LETRAS»
Disse.

.

FORMATURAS
. Também pela Faculdade 'de
Ciências Jurídicas e Sociais
do Vale do Itajaí, registramos,
com satisfação, a formatura
de Nery Nicolazzi e sua filha
Noeli Nicolazzi, Inês Braga
de Araúfo e sua filha lone

Braga de Araújo, a ter lugar
dia 18 próximo na cidade de

Itajai.
Nossos cumprimentos.

Vejam, pois, cará. afilhadas, quão
importante e indispensável é o pa
pel de vocês, doravante, no desem

penho de guiar os primeiros passos
das crianças' que vós serão confia
das, para o início de seus estudos,
de cujo aprimoramento dependerá
o s�ce8so de um pequenino ser,
coufiante e deslumbrado diante de
sua professora.

Na época de hoje, quando a vida

t<?rna-se cada vez mais agitada e

dítíeü, e quando mais fácU se torna
o desencaminhamento para o v1cio,
o trauma e as decepções, figura a

professora como peça importantís
sima e divide com os pais a res

ponsabilidade de tornar a criança
sob a influência benéfica do triplice
aspecto do ponto de vista físico,
mental e moral, um elemento equi
librado, sadio e voltado para os

bons costumes.

No próximo número publicaremos
o discurso da oradora da turma
srta. Silvia Silva Miranda.

'

Atencão assinantes
•

deste 'semanárioMINHAS AFILHADAS:

Correio do Norte, prepa
rando a sua edição natalina
não circulará no próximo
sábado, voltando somente dia
24. As mensagens de natal e
ano' novo serão recebidas
nesta redação, até o dia 17
próximo, quarta-feira para
publicação.

' ,

Essas palavras, assim resumidas
são simples conselhos de quem já
palmilhou a estrada da vida e Babe
perfeitamente, que você. levaram a

sério o curso e dele se afastam
.capacítadae para o exercício profí
cuo do magistério, e possuem em

alto grau, . as técnicas do moderno
ensino pedagógico. Mas nunca é
demais lembra-Ias do que foi expla
nado e de que vocês devem ter
eonüança e denodo em vosso traba

Ih? meritório e importante para a8

crianças que vos forem confiadas'
que jamais o medo, ti iilquietaçã�
e outros precalcos da vIda moderna
e trepidante em que vivemos, pos
sam abatê-las no desempenho dessa
causa, abraçada e desenvolvida com

, tanta dedicação nos. bancos escola
- res, porque vocês, em ve.rdade e

por mais de uma vez foi dito re

presentam o papel. de segunda mãe
para as crianças e desse convívio,
certamente nascerão fortes laços
afetivos e grande admiração futura.

SENsação
NO

AMANHÃ
OITão

Em prosseguimento ao campeonato
da LEC, leremos amanhã no OITÃO,
sensacional r_dada dupla, reunindo
Bolafogo x São Bernardo na preli
minar e Sanla Cruz x Riuesa na
principal.

Duas boas porfias que deverão
atrair bom público. .

�e as pala�ra!l que acabo de pro
ferIr não tíveram eloquência e

brilho de grandes arroubos oratóri-
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Fa��ml0s sempre a melhor oferta �m veículos
novos FORD e usados de. qualquer I m�rca.

Disponibilidades da. semana:
Rural tração 4 rodas ano 69 • azul e
branco - motor 132 HP
Rural tração 4 rodas sno ('2 - uerdeebranco
Rura! tração 4 rodas ano 71 • aZIj.Ve branco
Camionete Pick-WR 73 - 4x4 .. ,_.amarelo teiumã
Mavetick cuP!, luxo ano 74 �,/óranco nevasca .

Pick-up 19('4 -rtraçâo 4 ,odaS <leranja mandarim
Pick-up 19('4 - tração _�r{odas - oerde
Mave,ick cupê luxo l!j1T4 .. vermelho iambo'

.

Adquira seu veiculo 'usado fom a minima entrada. Almanaque do
. Velculos inteiram�te revisados, de boa procedência, .

Pensa'mento para 76aos melhores feços da regiio.
.

/

I'Visite-l,1os sem co' promisso, em Dossa\ loja à você encbntra na
-Rua Vidal Ra os, 203 - Fones 343 e 145

Impressora Ouro Verde

\

Noticias. de PAPANOUJA
. Sgto_ Jamir Catuatôo

Bncontre-se em merecidas férias desde o
dia O' do corrente o sr. Jamir Carvalho MO.
Delegado d� Polícia de Papanduva. Na mesma
data aS'sumlu a espinhosa função. o sr. João
Sonaglio na qualidade de sub-delegado já aba
lizado e velho conhecedor da delicada função,
visto já ter exercido o cargo de titular numa
cidade do Rio Grande do Sul.

Gasolina: ameaçada
nova alta

O Presidente da Petrobrás, Gen. Aràken
de Oliveira afirmou ontem, em Cubatão, durante
a inauguração da Petrocoque, a primeira usina Escreveu:
de coque no 'país, que «haverá um novo au- EsmeraldiDo M. Almeida
mento da gasolina, se o consumo, continuar a
subir» .. Para justificar a declaração salientou que «não é justo que o
consumIdor gaste mais, prejudicando o país. No caso de uma nova alta do
petróleo, a gasolina será o produto mais taxado. «Para comprovar que o
consumo da .gasolína diminuiu o Ministro Ueki disse que uma unidade de
cinco mil metros cúbicos díaríos da refinaria Presidente Bernardes está
parada». (Gazeta do Povo).

Motoniveladora cõeçou
A Prefeitura Municipal representada pelo seu Preíeíte sr. Aloisio

Partala acaba de adquirir uma possante Motoniveladora marca: Caterpilar,modelo 120 série «B» de fabricação nacional. Seu motor diesel modelo
3306, potência contínua no volante de 125 HP 2.000 RPM, com tração nas
quatro rodas equipada com lâmina de 3,66m., escariflcador em eV», 30m
11 dentes, com sistema de nartida elétrica direta de 24 voltá. Assim nosso
município terá melhores possibilidades no seu atendimento especialmente
no. interior onde mais se precisa de uma boa patrola para o seu fim especifico.

Foi aquela correria
Foi aquela correria no instante em que Hildo Batista, com ates

tado de óbito do médico Francisco Olaudíno, do Hospital do 'Pronto Socorro
de Campo Mourão, começou a respírar e mover-se, quando a família já o
levava para os funeraíe. Transportado a outro hospital, Hlldo recebeu .nova
medicação e teve alta. Fora ferido' num acidente com seu Volkswagen,ficando inconsciente por muito tempo, o que levou o médico a declará-lo
como morto. Agora ele terá de provar que está realmente vivo, perante
as autoridades, para não ficar na mesma situflção de um paulista que até
hoje está lutando por isso, após um médico ter expedido o seu atestádo
-de morte. (Entrelinhas).

Os telefones vem?
o ano de 1975 vai se findando mais 11 dias sõ.. e .os nossos tele

fones não vieram, foi muito batida a tecla, mais eles não vieram, mesmo
um para comunicação de emergência, as cautelas dos telefones comerciais
faltam apenas seis (6) para terminar o pagamento integral, das residências
18 (dezoito) pago exatamente a metade, o terreno .. para construção do
prédio está a disposição para infcio das obras. Esperamos que a alta Dire
ção da fJQTESO não esqueça de Papanduve, estamos confiantes nos
responsáveis para que no início do ano seja instalado pelo menos um
aparelho, para que não fique nosso município completamente isolado do
intercâmbio de comunicações entre os grandes municípios e cidades não
só do estado catarinense, mais também, de todo o território nacional.

Visitantes ilustres i .

EIq visitas a parentes ·e amigos encontra- se em nossa cidade o
casal, Roberto Hor!iana e exma. Sra. Suely inclusive sua Progenítors. sra.Conceicão F. de Almeida. Atualmente residindo em Santos S.P. O distinto
casal, aproveitará para sé deslocarem até diversas cidades do litoral onde
também visitaram pessoas de suas relações sociais. A coluna deseja que
as férias sej am proveitosa.

PassarfFla da Sociedade,
.

Dia 17 do corrente estará festejando passagem de idade nova a
Sra. Suely C. Sonaglío virtuosa esposa do jovem sr. Gilberto Sonaglio do
alto comércio local. A jovem dama será muito Ielícítada pela passagem
de seu natalício. <:

-.

Srta. JUANITA GRABOVSKI, também na. mesma data festejando,

niver a simpática senhorita Juanita elemento de destaque na agenda
aocía], as manifestações de amizade e carinho pontificarão em alto estilo
para � aniversariante.

. Dia 19 do corrente completando mais um ano de vida o prestati-
vo cidadão sr. Nicolau Horaez, proprietário do luxuoso Restaurant, Galpão
do Tropeiro e Posto SCHELL Matinhos. �braç08 e felicitações em alta
rotação. .

Dia 20 do fluente colhendo mais uma flor no alegre jardim de
sua vida a Srta. Maristela, filha do easal Miguel (Eíza) Matioski, a simpática
aniversariante será muito felicitada na' sua alegre data natalíela..

A coluna se associa as manifestações de apreço e almeja pere
nes felicidades aos aniversariantes.

UM POR SEMANA. DEUS. Não importa que Deus não esteja do meu lado
O que' espero ardentemente é que eu me encontre ao lado dele. {A. Lincoln

I BASILIO HUMENHUK

I Revendedor
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,fi Neste Natal a DENELARsaúda t
i Canoin�as com o maior estoque iii

�:.: de brinquedos e :

I.U::..
\

nl B�necas Mini-Órgãos a �
I Pianos e Gaitas geral,
.

i Além de oferecer
.

pelo melhor preço e I condições

{lU.i:'·' Refrigeradores: .

Consul, G. E, 'Prosdóéimo e Brasternp I�
m Televisores: Philips, a core e preto e branco; Philco, a luz m

'1','
e bateria; Se Zsnith, Admirai a cores e G. E. oI'

! Fogões: Geral, Alfa Semer e Brastemp I
i� '�:�::I���Ss:: Bra�m:� :�::�e, pelo melhor preço da praça

·:.�.o·.m
, Liquidificad Arno e Walita

...

.I:.!I.· Copas Pozzá e Sonelli .I.de pó: G E ...

III e uma infin;da�e de artigos a sua escolha. I
:1\.�ENE�ÂR - Rua Vl�al Ramo�,I 9�� .. Fo�e 185 .. canOI�h��)!1� � _-_ _._._._ _._ _ �._--_ �,�...

. ..,. ..-0.

Juizo de Direito da Co
marca, de Canoinhas - S C

o Doutor J Geraldo
Batista, Juiz
Comarca de C nolnhas, Es
tado de Santa atarina, na

forma da Lei, te.
,

FAZ SABER a nentos o pre
lente edital virem dele conhe
cimento tiverem que, or este Juízo
e Cartório de Orgã s 'e Anexos
desta comarca, foram regulermente
processados, 8 requ rime'nto do
Hepreaentente do nistêric Pú
blico, 011 autos Ó.O 62 4, de Inter
dição. de Maria Ro a de Deus
Bueno, por estar sofrendo das
faculdades meutaie, uja interdição
foi decretada por entença pro
ferida neste Juiz em dàta de
11.11.75, tendo si o nomeado cu

rador, o sr. Ub Ido Ricardo
da Silva,

br&S�.1
roo calado, apo

lentadó, residen e domicilado
nesta cidade, o ua1 já prestou o

devido compro, isso, e está no

exercício do çãr o. pelo que serão
cocaidersdca n '109 e de nenuum

efeito todos

18tOl'
avenças e,

convenções q e a inbrditanda
celebrar. E, p ra que chegue 80

conhecimento. e todos, é expedido
o presente edit I, em quatro vial,

q.ue
será

afiXia
no lu,gar de cos

tume e public do pela imprenla
local e pelo iário da Juetiça»
do E.tado, co intervalo de deli

( 10) dias. Da o e pàssado nelta
cidade e Com rca de C8noiohas.
Estado de S nta Catarina, aOI

vinte e lete ( 7D dias do mêl de
novembro de ii, novecentos e

setenta e cinc (1975) .. Eu, ZAI
DEN E. SEL ME, Elcrivão, o

lubscrevi. 2

José Ger Ido Batista
Direito

I

Volkswagen produziu o

100.000°. Motor PASSAT,
A Volkswagen do Brasil completou a produção do

100.000.° motor Pesest, .que vem sendo fabricado desde maio do
ano passado. Desse total, 34.200 unidades foram exportadas para
a Alemanha, ficando as 66.000 unidades restantes para equipar, o
Passat brasileiro.

.

O motor Pessat, de 4 cilindros em linha, é um dos mais
avançados atualmente em produção na indúBtria automobilistica.
Compacto, durável, econômico e de desempenho sem similar em

relação à sua pequena cilindrada, ele tem bloco de ferro fundido,.
árvore de manive)as forjada 'e apoiada sobre cinco. mancais (fator
importante na diminuição do desgaste e de vibrações), válvulas
na cabeça e uma série de' outros detalhes de projeto e constru
ção que o individualizam no mercado nacíonal. Por exemplo,
utiliza' um motor elétrico para aeíonámento automático da hélice
do- ,ventilador e que trabalha intermitentemente sem roubar
potência do motor, já que ao contrário do. que ocorre nos motores
convencionais, não está acoplado à árvore de manivelas. O acio
namento das válvulas' diretamente pelos cames. da árvore de
comando dispensou os balaneíns, o que' resultou em menor nú
mero de componentes móveis, maíor durabilidade e efiência no

funcionamento. No sistema de alimentação de combustível está
outra Inovsçac importante: o coletor com pré-aquecimento da
'mistura combustível/ar, o que possibilita a melhor homogeneida
de e queima da mistura - consequentemente menor emíssão de
gases tóxicos - e menor consumo.

_

A lubrificação do motor Passat é feita através de oma
bomba de engreuagens dotada de um filtro de fluxo total e de
duas vélvuias de segurança - uma que se abre em caso de
'obstrução do filtro e outra reguladora da pressão do óleo que
se abre quando há pressão excessiva. A primeira-válvula garante
a Ilubr\ficação dos mancais, mesmo no easo de entupimento do
filtre; a outra evita á possibilidade de rompimento do filtro e

consequente perda total do óleo lubrificante.

IMPRESSOS EM GERAL '�em uma ou mail côrel�

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE

. ?I as ..
� .

Em apenas 10 undos, você tira FOTOCÓ.
PIAS, d.

.

alquer documento, jornais ou'

livros, no C'ARTéRIO O O REGISTRO
C I V I L d. NER'EIDÁ C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.
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- PAPOts
* Num organizado' baile de formatura, os contaâorendos

7�, receberam á nossa sociedade no Magestoso Clube
Canolnhense. O som era dos melhores, com o Joinoille sia.
Parabéns aos tormandos do Colégio Comerci.l de Csnoinhe«
pela maravilhosa noitada do dia 6.

'

* No, mesmo baile uma mesa. muito concol';ida era sem
dúvida a qual. estavam presentes D,.. ZAIDEN (ZOE)

SELEME! VINIC1U$ (E_RICA) _4LLAGE, EMILIANO
(fUCI) SELEME,_ Dr. ACÁCIO PEREIRA e outras autori
dades

.

que por ali circularam.

* Muitas formaturas em pauta, mas destacamos aqui a

formatura do ilustre canoinhense BENEDITO THE.
RÉZIO DE CARVALHO NeTTO na Facutâad« de Ci/neias
.lurtdicas e Sociais. 'do Vale do ltaiat. Nossos cumprimentos.

, ... ,
,

�

.* Neste último tinal de semana, um buggy laranja balan-
çou o ponorama da cidade, com uma turma muito

animada recebendo: de Camboriâ FATIMA ZAQUINI,
IÚLIO e FIO. Que' partiram levando o carinho de muita

gente daqui.
* Presença muito Iind« e' elegante no baile de formatura

de seu papai, foi de KARIA TEREZA DA ROSA.
"

*
'

Dia 10 a linda AROELl'A. JURQENSEN se totmaré em

Engenh.ri. Química. Parab'éns!' ,

.

* Dia ir o querido casal LUiz (ESMERALDA) RUCH.
MANN comemora mais um aniversário de casamento.

Cumprimentos circulam. Mil felicidades!

* Dia 18 o nosso dignissima prlsidente da Câmara Mu-
mcipol Sr. REINALDO CRESTANI esiard de Idade

nova, Um <corôa» muito enxuto, sempre querido por seus

familiares, alunos e amigos.
* Hoie a bela ,residlnci� dó casal ROMEU,.( .ANA RITA)

DREWECK, reseberâ sua turma de bordado num

[antar comemoratiuo ao nai.l.
Estarão lá acontecendo' com muita elegância, os casei»:
Aristides (Dilce) .Wallon, Rimon (Bernadete] Seleme, 'Moacir
(Beatne) Buda�t, Antonio. (Danei) Selem.e;, Luíz (E�meralda)
.Buchmann, W,Json (Regma) Seleme, Alcides (Ltria) 5ch.u
macher, Reinaldo (Roseus) Crestani é Ana Helena Precopisk'

, avec Nicador A.- Ramos. ,

São esperados de [oinoille os casais Leones (Denise) are!'P�1
e João Alberto (Dorita) Nicolazi; _ de Florianôpolis Tnerêeio

(Lia)' Carualho,

* CAIO fERRARESI comemorou, .com sua graei?�a
BÉRNADETE e inúmeros amigos dto 9 seu amoerssn»,

Também de idade nova desde o dia 8 o bem lançado MAR.
CIO TREML que agora circula entre nós. .

* Entre crisântemos, margaridas e palmas, nu",! �olorido
,

salpicado de. um lindo az,!Z, a Capela do CoJegw Cata

rinense abrigou MARIA CRISTINA DE ASSIS e MIGUEL
FONTES PROCOPIAK no dia de sua união.

O Lagoa, late Club, dia 5. em florian�polts, com m.uita�
classe e brilho, recebeu os inameros c(m:!,d�dos dos noIVos.

foi uma festa grandiosa na qual a elegancta e �o bom gosto
dos presentes era um toque alto .. MA�'� CR�STINA estava

com um belíssimo vestido, estIlo cJasstCO vwendo na sua

meiguice o seu -Dia D". MARIA, G_RISTINA e MIKE par
tiram em lua de mel rumo ao Mextco e Ba�amas.
De parabéns os familia,es pela beta recepçao.

_
í
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NOTAS ESPARSAS
Como foi noticiado o jovem

empresârto sr. Migu@l Fontes

Procopiak consorciou-se sexta

feira, dia 5, em Florianópolis,
partindo em seguidapara a lua
de mel,' no México e outros

paises.

Mais uma médica eanoínhen

lIe, dra. Maryelena ª,e!��e Dora,
filha do easal

'

sr. 'Pearo Merhy
Seleme e sra. Julita Dequech
Seleme, cuja formatura ocorrerá

pela Universidade de Medicina
do Rio Grande, no dia de hoje
naquela cidade gaúcha. Cumpri
mentos e também aos familiares.

x x x

O Dr. Hélio Juek, Interventor
Estadual de Canotnhes, confor
me anunciou, pretende toapgu
r·ar em junho o Ginásio Coberto
lá no alto da colma histórico,
cujál obras estio paralizsd85
desde há muito.

X X li:;

O Clube de Caça e Pesca

Major Vieira em grande movi

mentação para a instalação' de
sua sede no vizinbo município
de Trê, Barras, km 7.

Segundo informes o D.E.R.
fará uma nova concorrência
para o revestimento da Xsr

qveade, trecho da ponte a-té o

alto da firma Musai, desde que
a primeira foi anulada.
"

.

Depois de muitos àial de

chuvas intermitentes, veio o

bom tempo,· mas o prejuízo
ficou, principalmente �a colhei
ta do trigo e danos das rodo
vias, com utn. . única .aida

possível, por Major Vieira, bem
mais' distante até a BR-U6.

x � x

Segundo Informes, já tudo

acertado, duas cooperativas que
se

.

fundem, ,para um poderio
ainda maior, a C'OOPERNORTE
de Mafra e AGROPECUARIA
de n08�a cldaqe ..

x x X

Drs, Aroldó Carvalho e The
rézio Netto novamente entre nós, .

dia 17, quarta-feir., para novos

contato. com as lideranças locais.

x x x

Dr. Hilton Ritzmann anunel
ando a inaUgufeçio da primeira

Reglstr Civil- Edital
rein Costa, Escrivlo

. ai,do Registro 01v11 do
munlcfpio d Major Vieira, Comarca
de Canoi as, Estado de Santa
Catarina
Vaz sabe que pretendem casar-ae.

cFRAN ISCO
.

LiANDRO DE
MATTO e cPAULlNA DOS ANJOS
DE OLI EIRA,.; ele, natural deste I

Estado, ascldo em Canoinhas, deste
Estado no dia 13 de julho de 1915,
operár , viuvo, domicUlado nesta
cidade filho de Augusto Leandro
Matto e de Francisca Paes Rodrl
gue., alecidos; ela, natural deste
,Rstad , nascida em S,erra do Lucia
do, C nolnhas nOI dia 22 de novem
bro e 1928, doméstica, viuva,
domi nadá e residente neste muni
cfpio fllha de João Alves dos AnjOS
e de ana Alves Vieira, falecidoa.
Ap eaentaram OI documentos

exigi os pelo Código Civil art. 180.
Se a uém tiver conhecimento de
exirtir algum impedimento legal,
acuse-e para fins de direito.' ,

lIajor Vieira, 18 de dezembro de 1975
SEBASTIÃO GREIN. COSTA

OficiaI do Registro Civil

Aniversariantes

da Semana
Dia 13 - a sra. Elly 6sposa

do sr. Dietrich Siems.

Dia 14 .. o S". Arno Court
Hoffmann; a srta.leaa R.,einer t.
Dia 15 • o menino

.
Osni

filho do, sr. Jovino Roesler.

etapa do CANOINHAS PALA
CE HOTEL para dezembro do

próximo aDO.

x x x

Em decorrência da criaçio de
mais uma vara em no.sa Co

marca, perderemos os etuai.
titulares, MM. Juiz dr. José
Geraldo Bati6ta e Promotor

Público, dr. Et.éas Athanázio,
erandes amigos da cidade e que
,deverlo ser promovidos para
4.- entrância.

.

Correio do Norte, nos preps
rativolI de sua edição' natalina,
nlo circular.' no próximo sába
do, die 20, voltando feltivo e

mais vibrante, DO dia 24.

x x x

Esta co luDa .gora em pégina
interna, deytdo a nova eompo
IlçAo QO jornal.

Pr Munici-

pai de Cano·nhas
SERPRO - Serviço FedereI de �elsamentos 'de Dados.

Estamos Selecionando can��,J.t-di"'P'ara o Cargo de,

C�"ASTRADORES
Exigimos /'

- Prlm tio Completo ou Ginásio
1- Qui ,'ção com o Serviço Militar

,

- Ida e entre 18 e 35 anoa

- Ct'rt' dio de Nascimento
- Cart

.

ra Profiuiooal
:....' 2 foto 3 x 4
- Folha rida (Atestado de boa Conduta).

Oferecemos --

- Salário. de
- Contrato de m s

- Treinamento e
..
todo

reaHz.r o trabalho.

Os interessados deverão apresentar-Ie' à Pr eltura Municipal,
munidos dos Documentos e uma foto 3 x 4, no dia 12 • 18-12-75

'

no Horário das'OS,OO às 12,00 e das 13,30 às 17,30.
'

- EDITALCivil
. IRO JABLONSKI - Oficial do R�gistro Civil de

Rio Negrinho, do de Santa Catarina, faz saber por intermédio
do Cartório do Reg Civil desta cidade que pretendem casar-lie:

-rost PRIM» eO'�ILSE MARSCHAL7I; eJe natural de

Jaraguá do' Sul, deste Estao,nascido ,aos 29 de abril de 1919,
de pro�issão comerciário, estad��il _.'ViUVO, domiciliado e resi-,
dente ,nesta cidade, filho de Pf!dr�lguel Prim e de Regina
Marcolina Schmidt Prlm; ela, natural d�Rio Preto do Sul mUDo

de Mafra, df.'lIte Estado, nascida aos 22 d�vembro de' 1957, de
profissão do lar, estado civil solteira, domicll)d e residente em

Rio Negrinho n/ Estado, filha de Egberto Gui Marschal e de

Regina' Marschal.
E, para que chegue ao conhecimento de te'rceiro' ,

publicar o presente Edital.
.

Canoinbas, 1l de dezembro de 1975.

NERZIDA C. CORTE -- Oficial do Registro Civil
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55 DERIVADOS DE CIMENTO 55
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I.! INDÚSTRIA.E COMÉRCIO LTOA.. .!iO sr. Reinaldo E
o jovem Aldo ii ::

.

h
T

I
o sr. Wiegando ii em ra pronta entrega: B

= / D
Dia 20 - a S1"a. Neiva Cla-::"'"

, II

rice. �sposa .

do sr. Laerte I! // Blocos de coocreto em diversas bitolas ii
W01CteckQsk,; os srs. Natan 1.5/ 55
e Izaac Z�gman; as srtas.... 1§' LaJotas ii
Tanete Mtchel e Joanüa :: i
Oorseltz.

.

/ ii 1/2 fio I
Dia 21 .. o jovem Cesar IE iI

José Medeiros.:: .1

ii lua Martcbal 'Ioriano, sln (ao lado da olicina JOlé Balata) I.t\os anive,sa";antes, nossos ••.. -

votos de perenes felicidades. 9==::::::::_====1001:==_::::::::==::::::::::::::111111:==:=_=__====;::1.

Dia 16 - a sra. Gertrudes
Carvalho, residente ém Flo
,.ianópolis; o sr. firmino de

. Paula e Silva.
.

Dia 17 - o sr. Erhard Koch;
ó ievem Sé,.gio Thomaz
Longer.
,Dia 18 -

C,.estarzi;
Roesler.
Dia 19 •

fischer.
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eORREIO DO NORTE

INAUCiURADA EM FLORIANÓPOLIS A NO· Juízo

VA SEDE DA RÁDIO SANTA CATARINA Edital
CsterlneCahoinhas - Santà

prazo de
Dir�iro

.

da Comarca

Citação. com

d�

dias30o
OI oonfínantea do imóvel; c) por qoe, nito sendo conlte.tada a ação.
edital, devem ler citado.' OI réuI peesumie-ae-ão aceitai como ver

ansentee, incertoe e dasconheeldoe, dsdeíroe OI fatal articuladol Da

na forma do art. 232 pelo prazo inicial. E. para qoe chegue ao
. •

oieutifice- conhecimento de todol mandou o

dOI deverão ler por MM Jula expedi., o preaente: edi-
reprelentantel da Fázenda P6b..... ,.........t.al, que lerã poblicado na forma
da União do Estado e Monicípio. a

.

e afixado DO logar de
Notiíiqne-se o Miniltério Público. costume. aliado . n�.ta
Cenoínhae 17 de novembro de cidade' de Canoinhal,

'.

alli(Jfi"'de-_
1975. �al� Josê Gessldo Batilta Santa Catarina, aOI dezoito (18�
- Joiz de Direito». Ficam OI dia. do mêil de novembro de mil
lI)e.mol citados, para contestarem neveeentoa e letenta e cinco. Eu,
o pedido. no prazo de qoinze (15) ZAIDEN E. SELEME, Escrivão,
dia., que correrâ em Cart6rio, a o lob.crevi.·
partir da decisão qoe declarar

.

José Geraldo Batista ,

iu.tificada a palie, advertindo- la 2 Juiz de Direito'

Foram inauguradas dia 13 p. p., pelas' 15 horas;"
as novas instalações e nová sede. da' Rádio Santa Cata
rina, à Rua Jaú Guedes da Fonseca, 17, Coqueiros. Ali
presentes àltas autorídades do mundo oficial entre as, . ,

quais, o governador em exercício, dr. Marcos Buchle. Na
solenidade falaram o Presidente da Emissora, dr. Arolde
Carvalho e o Secretãrio da Casa

-,

Civil, dr.' Paulo da
Costa Ramos. 'Aroldo dísse que «para nós a inauguraçãodestas novas instalações tem um significado muito importante, pois ele resultou da mentalidade nitidamente em
presarial que aqui se implantou. Reafirmou também os

propósitos da emissora de progredir na luta de desenvol
ver aSI comunicações humanas em favor da integridadenacional».

En;l seguida foi a bênção das novas instalações
da Rádio pelo Pe.. Edgard, da Cúria Metropolitana.

Além do Governador em exercício, 'ali comparece
ram as seguintes autoridades: Seeretáríos, Justiça - dr.
Zany Gonzaga; Transportes - Nicolau' Fernando Malburg;
Administração, Plinio Bueno; Tecnologia e Meio Ambien
te - Augusto Batista Pereira; Presidente do BADESC -

Renato Ramos da Silva; Diretor da, COBEC � .dr.· Paulo
Konder Bornhausen'; Presidente da DrCESC - Flãvio de
Almeida Coelho e diversas outras autoridades civis e

militares, além de familiares e outros' amigos da emissora.
Inaugurada,

-

assim aquelas
.

instalações,· a Rãdfo
Santa Catarina; iniciarã no próximo ano, como do projeto,
as novas' instalações .e sede própria da Rãdio Santa Ca
tarina/ de Canoinhas. Nossos cumprimentos' pelo grande

o Doutor Joaé Geraldo
Batida' Juiz de Direito da
Comarca de Canoinha., Eatado
de Santa Catarina, na forma
da Lei.

FAZ SABER B t ntol
e.te edi , 00 dele conhe
cimento tiverem, com o prazo de
30 (triDta� dia!!., que por parte de
Horácio Barbosa da Silva,
pOI! intermédio de seu prooueadce
Dr. JOlé Cidral COita, foi
requerida uma ação e Usuoepião
de um terreno rura com a área
de 190,300 m2 �ce to e noventa
mil e trezentos met I quadeadoe),
situedo em Bela. Ida do Toldo,
neste município níeoutendo-ee:
com terraI de O nde Pacheco,
Joana Polinilky. Antonio Tic;ka,
Cariai Wagnel e eltrada públi-
ca, tranlcrito o Hegietro de
Imóveil em no de Pedro Ti.ka
II! loa' molher, a qoal mantém
paRle maola, p cífica e ininter
rupta. A refer da açitO acima
citada. foi prof ido o' leguinte
despachos «Vilt em .

oorreiçêo,
A presente medi ,foi reqoerida
quando iã vigente G novo código
de Proceseo Cível' (Lei 0.° 5869
de 11.1.73, que eat elece para o

caio presente, proo Isamento di
veno daquele eltatot o DO código
anterior, máxima n que taoge
à fale prelimina., do procello de
nsucepião. Allim ai ro.idêncial
iã adotada!!. não deve prevalecer,
porquanto não aten idos OI re

qOilitol de forma, � enciail pre
vi.tol no art. 941 e i gl. do atual
diploma prooeseua], qUI poderá
acarretar nulidade ins ohal, lendo
iDYálidol OI' ootro' cométidoe a

partir do noese dei acho de fll.
8. AI.im há qoe I r . procedida
novs audiêneia preli inar para a

iUltificação de po.�" com atea
dimento dai p�ovidfDcia. proces
loail, Para a iQ,�tific8ção da_'
palie, d�ligno odiá 9 de merço
de 1978, às dez horas, para
o qoe deverã, a� ler citado pes
loalmente aquele que detém o

domínio do imóvel, Sr. Pedro
Ti"ka e II mulher; b) tamb6m
peiloalmente, deverão ser citadol

Política jovem
'a. C. QU/R/NO

Mais força para o IIJ
Com 8S palavras do Presidente Geisel aos estudantes do

Paraná e o projeto do Senador Petronio Portella, o Movhilento
Areutsta Jovem teve o maior Impulso de tudo que poderia
esperar. O grande apoio à. força jovem.

Os MAJ ainda �st8vam um pouco. sob, condicionamentos
paternalistas, com pouca liberdade de ação, restritos ,. uma par
tícípação até certo. ponto irrelevante. IS80 apesar de toda.boa
vontade e empenho. com qUI! foram criados.

.

Agora é o próprio Chefe da. Neção que conelama a [u-'
ventude a SI! integrar totalmente no processo decísóríc da proble
mática .

e difícil politica brasileira. «Não pode o
.

moço ficar
desorientado .. e desir.formado, sobre o� problemas polítícos, quando
mais cedo ou mais tarde ele será chamado 8 opíníar ». O jovem
deve estar atento e consciente no interesse superior do pais:;.
desde que, «a �8cola prepara para a vida, assim como o parti
do para a8 atividades' polítícee.> .

Chegou 8 legitimidade que faltava' aos MA J.

A força das idéias nOVIlS, da politica jovem de que mu(tQ
temos falado, vai fazer a realidade daquilo a que se propõe o
Brasil dos 60% de juventude. Anuetmenee, em torno de um .

milhão de moços se credenc!a para Jer eleitor - eis um dado
importante com que O MAJ pode contar e sustentar. O contin
gente que o forma pode crescer 'e. crescer. O volume de idéias e

ideais será sempre maior, a luta mRi! empolgante e os resultados
melhores; pois as conclusões seria mais palpáveis.

.
.

Bom para o MAJ, que já começou. mesmo naseendo sem
.muita forcà e poder. Já estamoos organizados no nosso movimen
to e parte do trabalho para 8 8cio reld já foi feita. Se já existi
mos, e mais fácil, nossa expansio.

evento. 'l _I

Dra. Zoé iWalkyria Natividade" Seleme
CIJ'uJ'glã Dentlstâ

'

.

o I C 0,9S589'159/D.P
CUnica dentária A�;horas e crianças.

� Especialização em Odontopediatrla.H rcada
. Prap La.... Miiller, 4.9' - FODe, 369

B H IN Q UEDO�/, I
EN FEITES B,Kll A

'PLN'1ÍÊ-� R lNHO
_y" .

/ .

./ .

,�'"s'a E r I i,ta
"-

. N'!m por' iS80, 8 orientaçio dos diretórios politicos tieixa
de ser tão valiosa, Experiência nos conduz melhor e vamoll con
tinuar precisando. daqueles de «politica velhu, Com eles teremos
8 direção da vivência"

Está no ar a chance que o poder jovem queria, precisava.
. E' nós vamos ..garrá-Ia com faéilidade. Estamos conscientes.
Somos a juventude: Somos' os 60%. I

Gente, agora é' pré valer!

Documento extraviado
ANTONIO CRUZ DOS SAN

TOS, declara para os devidos
fins que extraviou sua Carteira
de Motorist&, ficando 8 mesma
sem efeito por haver requerido
8 2.a via.

,.
il� I

.·e'
.�v�_.�

r �
.

I I� II()lli\ ))J� (X) IltlllU11)())
,-'

.

-

20 anos a servi�o da Comunidade

Diretor:. RUDEIS RIBEIRO DA SILVA
Gerenle Comercial: GLAUCO J. BUEIO

Administraçao. gerênCia; redação:
RUI· Getúlio Vargas, 521 - Caixa

Postal, -242 - Telefones: 112 e· 232

Composição e impressãD:
Impressora' Ouro V�rde' Uda.
·Rua Paula Pereira, 165

CARDlNHAS - Santa Catarina

Loteamento
Jardim DODa Amélia"

.,,-, ,

Vende Lotes em até 48
meses. Prestaçõ�s . suaves,
local aprazível,

-

a poucos
metros do asfalto.. 3x

REVENDEDOR ÁUTORlzADOê CHRVSLER ,)
� daBRASILs'A.

�/ocê, que es
'

por cima porque já venceu na vida, não perca mais tempo,
É hora de�cê comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos'
'atra�s nossos planos de financiamento, agora mais vantajosos d::l qtJe
nunca. Venha ver para crer. Conheça 'o nosso carinhoso atendimento,

,", Vamos. Qecida-se de uma vez por todas e venha logo buscar o seu
Dodge Dart novo.

MERHY .. SELEME & (IA. LTDA.
Peça Informações na Fir

ma A. Scultetus, rua Ma
jor Vieira, 1352 - Fone 339

Rua' Pa.�la Pereira, 735 -;-; Fonea: 365 e 366
C A N 0'1 N H A S SANTA CATARINA
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Muitagente pode fazermuit �e�om pelo seu
'culo Me�cedes Benz mas so nos

. Claro que você gosta do seu

'lei .

.

. .'.. .

. .' . Mercedes-Benz, E é eX,:tamente
11 ..., .'

por gostar dele que voce deve
-

pode'mos 'a'�ero.que· 'ha'd· 'I r.' �:���_h:z�=�c�s�ru����g�ia
I � L�· .

1'1 gostam dele tanto quanto voce

.

• é podem fazer omelhorpor ele.
Esse lugar é a nossa oficina.

Aqui você encontra gehte que
aprendeu na Fábricã}tido sobre
Mercedes-Benz. �

Gente especializada que só
trabalhacom diesel é entende de
diesel como ninguém.

r

E pode, por
isso, oferecer tudo o que há de
melhor para o seu veículo:
amanutenção de sua qualidade
original. "

. Agora você já sabe o endereço
certo quando seuMercedes-Benz

precisar de assistência técnica ou
dé'R_eças genuínas: nossa oficina.

<;

CORREIO DO NORTE
------_.!!....

SES I - Servi�o Sodal da Indústrià

Encerramento de· Cursos
.O Serviço Social. da Indústria, atr.vés de seu Núcleo

Regional, encerrou no dlfa 30 de novembro p.p. os cursos de
Datilografi!l; Corte e Costura; EducaçAo Alimentar e Trabalhos
Manua,is.. Tive.mos também um CLUBE DE MAES com' 18
jenhofas inscritas.

.

,

, A direção e. alunos organizaram uma festa para a ocasiAo,
com doces e salgadinhos.

Homenageamos na oportunidade os operários padrão se

nhores Wilidime Ferreira Padilha da Emprezll Industrial e Co
mercial Fuck S. A. e Miguel Gogots ds Esquadria SAo José Ltda.
aoS quais foram entregues 06 prêmios a que fizeram jús.

Entrs os convidados contamos' com a presença das se

guintes pessoas: Frei Vitalino TU'rcaUo; senhores Sérgio Carvalho;
Fábio Fuck; Mário J. �ayer; Ewaldo Zipperer, Presidente do
Sindicato Rural de Cenoínhss; José Kohler; representando o Pas
tor, da Igreja Luterana a senhora Evelina Rueckert e o senhor
Hugo Schmidt.

A noite, 6S 19,00 horas foi celebrada uma Missa em

sçAo de grrsça8 pelo êxifo alcançado; oficiada pelo Vigário Frei
Vitalino Turcatto.

Foram entregues 94 certificados de aproveitamento, assim
distribuidos: Datilografia 24j Corte e Costura 40; Trabalhos Ma
nuaís 15; Educação Alimentar 15.

Os trabalhos realindos achem-se em �xposiçio para víst

taçAo 'pública no Núcleo Regional do SESI, ao lado da Igreja
Matriz.

-

,

Havíamos programado uma exeursão à gruta do Monje
na cidade da Lapa, devido ao m ..u tempo reinante o almoço de

confraterniz6çAo realizou-se na sede do SESI, tendo transcorrido

dentro da maior alegria.
'

F O t O�_ÓJlia s
"""",,-'"

Ho�mcrdêfllo sistema
. J�ponês Hashua 230

,

\_ ��eço por Fotocopia Cr$ 1,00
'Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Isportlva) - Caatinhas

13.12.1975
.I'

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas Catarina

20 diasEdital de Citação com o
o Doutor José Geral d tifiquem-ae po� carta, ô.

Batista, Juiz d. Direi. da, repeesen ntel da União, E�taão
Comarca de Canoinh • Es- e Monie io. Intime-se O Orgão
tado de Santa Cata na, na do Min. Plico. A citação valerá

forma da lei, etc. para todo. I atol do peoeeeso,
Intimem-ee. Canoiehàe 20 de

FAZ SABER a dOI qoantol abril de 1975 (ai) Josê Geraldo
elte edital virem. o dele conhe- Batista _ Juiz de Direito». Fica·
cimeoto t.iverem. 'om o prazo de '.

OI mesmoe cit doa, para

c�ot
_

20 Cvinte) dial, oe por parte de
, 'tarem o pedid, no pr8210 d 15

lucila Marq es Serotti, por (quinze] dial ue correrá em
intermédio' de aeu procueador Dr. Cart6rio, a par ir da deeísã qoe
Saulo Carval ,foi requerida uma declarar iu.tifi ada a pOI ,ad
ação de UI apião de oma área vertindo-se de que não lendo
de terra I 1.079.51 m2, parte oonteetadn a a o prelu r-ae-ão.

do lote a,
D sr, com li área total válido. OI argu entoa d 'inicial.

de' l.096.00 m2, situeda a roa da E, para qoe c egue ao conheci.
Quitanda, m Trê. Barrai,' Com meato de todo. mando o MM.
al·legointe confrontaçõel: de om JUIZ expedir prele, te edital,
lado com errai de A. Fiedler &

que lerá publica o na forma da
Cia. de o tro lado com Antonio Lei e afixado no uga de COitO'

SCbellemb�g,
freote com a /rqa m�. Dado e pana n Ita cidade

da Quitee] a e Iuudos com o rio de Canoinhas, E,t de Saota
Barra Gr nde, A referida ação, I Catarina, aOI viote.e tr.ê. diaI do
foi proferi o o seguinte deepacho; roê. de outubro de mi) novecen

cAção iui 'ada ainda sob .a vi- tu. e seteute e- cioco H975). Eu,
gência do' C6digo ('Procello Civil
anterior, na le realizou' ainda II

iUltificJlção iminee da pOlie, de
vendo- aten r' a exigências da
forma eiltabe cida DO atual elta·
tuto proceuo 1; procedeado-ae a

delignação d data para a reali

zação da ao iência, e ap61 a

efetivação <la itaçjio ..
dal partes,

terceiroa e d Fazenda Pública.
Allim' delign o dia 7 de abril
de 1976, par que .ae realize III

audíênoie de oltificação, à. dez
horas.' Citem- e: a) por mandado,
o Sr. Laori do Ribeiro porte.
em nome de oem estâ tranlcrito

o im6vel O capiendo. b) ainda

por mandli o, oa confiDantel co

nhecidos. c por edital OI réu.

IUleote.. iDe to. e desconhecldoa,
com o prazo de 20 (vinte) dia,'.

Volks - 1500 1972
..» Opala 4 portas tuxe.. . 1969
Veraoelo Chevrolet 1970
Ford F-IDO 1965
Caminhão.Ford 1972
Ford Corcel Luxo Ooupê 1971

I ZAI EN E. SELEME, ElcrivãoJ

o I blcr.vi� ,

José Geraldo Batiata'

Juiz de Direito 2

Leial Assine! Díeulgue!

Correio do Norte

Material escolar e de

escritório voei encon

tra na loja da

Impressora Ouro Verde

No Departamento de Veículos usados
.

de Merhy Selerne & Cia. Ltda.
você encontrará révisados, para pronta entrega:

MARCA ANO

Dodge Dart Coupê 1912

Dodge Gran Coupê ;'97�._
Dodge 1800-GraQ Luxo )973
Dodge 1800-Gran Luxo,,/,1974
Volks - 130a cl 2.000"rtm 1975
(

• J

MERHY SELEME & elA; LTDA.
Rua Paula Pereira, 736 - CANOINHAS - se

'�"�

;:;

AristidesMallon
Rua V:-idal.Rarn6�1036

®Canoinhas - SC '
'

"-
. '\..,':\' ' '.

,
oe'

',,',•., ;'.,
,".,/, '

\.

'�
Mercedes""Benz

.j
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Registro Civil - EDITAIS
Neteida Cherem Côrte, Oficial do Registro Civil

do. Município de Canoinhas,' tado de Santa Catarina;faz saber que pretendem casar
«TADEU PECHARKA» com 'PAULA MARIA HAENSCH»,brasileiro., so�teiros, domiciliados e r identea neata cidade; ele funei

Qnário público Eataduàl. nascido em Canoinh.1 a08 28 de Dovembro
de 1952, filho de Aloysio Pecherka de Odomira Kioceski Pecharka;ela e,tudante, nascida em Canoinha aoa a de maio de 1955, filha de
Flávio Hsenseh e de N�lezinha Se Iz Hsensch,

'

«NELSON TOKARSKI com cANNI SCULTETUS».bt'asileiro., tÍolteiros, domiciliádol e esidentes neata cidade; ele comer
ciante, nescido em Timbozinho, unic, Porto União.Sô, aDI 16 de

· setembro de 1950, filho de Antoni Tokarlki e de Veranica Olesco
vicz Tokaraki; ela auxiliar de esc tôrio, nalcida em Curitiba- Pr, aos
24 de abril de 1954, filha de Ifredo Scultetus e de HildegardthLaDg Scultetul.

'

«AGLACIR JUSLENE AVARIN» Com «HITOR BONAS·
SOLI», brasileiros, lolteiroa, do iciliadoa e reaidentel nelta cidade;ela do lar. Dallcida em Poço, Pre • Comarca de Porto União·SC, "OI
07 de junho de 1955, Wha de J .6 Panrin e de Tereza ROlla Pava
rin; ele iodaltrial, naacieo em L noiohas aoa 27 d'e Iletembro de 1952,filho de Seba.tião Bonalaoli e d Hilds Hoatert Bcnsseoll, falecida.

«MAURAN DE OLIV IRA» com «CONCEIÇAO APARE.
CIDA GONÇALVES», br.lilei a. lolteiro., domiciliado. e residentee
Dellta cidade; ele. indultriário, Dalcido DO Muoicípio de Ortigueira,
ecmarca de Tibagi- Pr, aOI' 05 e 'julho de 1950, filho de Waldomiro
de Oli..,ira e de ROIa Pinheir ela do lar, Dalcida eDi Rio des Par.
dos n/ mUDicípio aOI' 9 de maio de 1957, filha de João Matia
GODe;alvBI e de Pedrolina Gone; Iv.,., i

\

«WALDEMAR DE JESUS JACINTO» com «IVETE
VIEIRA», braliteiros, Bolteirol, domiciliado. e reaidentell Deite muoi
eípio; ele operário, nascido'e CaDoinhal aOI 23' de dezembro de
1956, filho de Altair Jacinto e de Emilia de Paulo Jacinto; ela do
18r. nalcida em Relidência F ck • Maoicipio tle Papaodliva-S8. flOI
18 de jaDeiro de 1959. filha Alfredo Vieira e de Tereza Vieira.

«RODOLFO PINTO, DE ALMEIDA» cOm «MARGARIDA'
JACINTA WZOREK»,· br.sil iro�, lolteirol, domiciliado� e relideotel
nelte diltrito;' ele lavrador, aacido em R.io Pretinho nl município
aoa 26 de julho de, 1953, fil o de Ariatideã P .nto de Almeida e de
Julia Schidolaki de Almeida; ela do lar, naacida em Felipe Schmidt
D/ municipio ao. 12 de abril de 1956, filha de Feliz W:zorek e de
Vitoria Figura Wzorek.

«MOACIR FEQ,REI A DE MORAES» .com «VICENTINA
NOWACKI», br.lileiral, so eieos, domiciliados e re.id:mtea neste
diltrito; ele Operário, nascido em Fluvi6polia.Pt. 80S 8 de juoho de
1948, filho de Joio. Ferreira de Morael e de Be;,edita Ferreira; ele
do lar, nascida em Canoioh , aoa 25 de agosto' de 1958, filha de
ViceDte Nowacki e de Victo ia Nowacki.

«MATHIAS BONE E. com '«MARIA DIVINA DE OLI.
VEIP...\, pr•• ileiroa, domicilia OI II residentel -neata cidade; ele viúvo,
militar, DNcido em Salaeiro 1 didrito. aos 2 de abril de 1929. filho
de AntoDio Booette e de Ro a d' Oliveira, falecidoa; ela aolteira, tio
Jar, nalcida eDi S"rra do

_

L cindo D/ município aOIl 30 de maio de
1952, filha de Maooel Mar na de Oliveira e de Paulioa dos ADjosde Oliveira.

«OSVALDO PAC ECO- SCHOLZ» c0t:\l �ANTONIA
DIRSCHNABEL», brasilt:ir s, solteiros, domiciliados e tesi1�nte8
nesta cidade; ele mecâni , nascido em Canolnhas aos 25 de
sete.mbre de 1945, filho de Afonso Bruno Scholz, falecido e de
Djanira Pecheco Scholz;)'l auxiliar da JUstiça, nascida em Salto
Canolohu, distrito de- Pa anduva-Se. al}S, 11 de setembro de
1942, filha de Alb@rto Dir hnabel e de Daluz Maria Dirschnsbel. ,

E, para que chegu 80 oonhecimento de terceiros� maodai
publicar OI prelentes Edita' r.

.

Caooiolial;- 10 de dezembro de 1975
NE�BIDA O. CÔRTE Oficial do Reg,iBtro Civil

Tabellona.o Paula S_ Carvalho'

'., EDIT A'L
Encontram-Ie em cart6rio, à 'DP D.- RS - �. vencto.

Rua Vidal Ramol, edificio do 02-U4-7.5. va�Q(Gr$ 500,00;
FuruID.. para lerem proteltadol, DP n.- 'S 2784�O • vencto.OI legUlotel títulol: 02-08.75. al�r Cr$ 500,00j-
Cheque 0.° 300791, do Baoco DP RS 2784.C. vencto.

Bralileiro de Delllcootoll S.A., 00 02-06. 5 • valor Cr$ 500,00, to-·

valor da Cr$ 400�OO (qoatroceoto. dai emitidal por Indultrial e
· cruzeirol�. emidido por ORIVAL- EJPorlação Sulbre'il SIA. contra
DO PADILHA D/A SaNA. .J,OAO ,IARRUCHESKY
DP o.· 083, veDcimento 19-

07.75, no 'valor d� Cr$ 340,00
(lrezeotol e quarenta cruzeiro ,

,Ilmitida pOr Reoovadora de Pn, UI'3 Eltrelal Ltda., c/ GIOVANI
D'AMBROSI.

'

"

DP 0.° 1373, ve�cida � data
de 22-10-75, DO valor Âe Cr$-
1.940,00 (hum· mil, no{ecentol e

quarenta cruzeiro.', itidft por
Cala do Agricultor da., contra
ANTONIO YARE UK.

DP 0.° 2120 . v: DctO. 24.10-75,
no va:or de Cr 1.100,00 thum
mil e cem, cr rn.�. emitida por
Domingol Coelho,: cl AIRTON
MEIRELES.

Por oão ter ,ido pOllí-vel em
contrar OI referidoll relpoDlâveil,
pelo pre.eote OI

-

iotimo para DO

prazo de trê. (3) dia.. & contllr
da publicação deite 10roal «Cor
reio do Norte» I virem pagar, ou
dar ai razõel porque nãô o fazem.
e, ao maGmo tempo, no- C8DO de
Dão ler atendida eita intimação
olootifico do competente protelto.

Canoinhal, 10/dezembroj1975
TABELIONATO PAULA S.

CARVALHO
I

PAULA S. CARVALHO
Oficial de Proteltol

Sebaatilo Grein Costa, ,Escri
yão de Paz e Oficisl do Registro
Civil do município de

.

Vieira, Comarca de noinhas.
Estado de Saota
Faz saber que

AGENOR FERNANDES e

VITORIA ZENCZECYN; ele
oatura'l ste Estado, nascido

I

nesta cí ade. no dia 15 de abril
de 194 , lavrador, solteiro, do
mícília o e residente neste mu

oicipio, ílho de' Zacarias Fer
nandes e Marila Leal Fernan-

Tabellon••o CORTE

EDITAiL'
Acha-se em.meu C8r�4io, para

ser protestade, por f,Ka' de pa
gamento, a Duplicat�th.o 26053/1,
de Cr,$ 5;000,00, ,VeDcida.· em

1,9· 09· 75. Deved#: Ubir'8j�ra
Raupp, Credor:��guel Proeo
píak Comêrcío jíe Veiculas Ltda.
Por não t�lsldo possível en

contrar o feferldo' devedor, O
intimo pua pagar 8 Importância
meucíoneda na referida Dupli
cata ou' dar as ' rezões porque
não o/fez, e, na falta do paga
men�tó notíftco-o do competente'
protêsto, '

'

<i�noinh8s, 04/12/1975.
kGENOR VIE1RA CORTE
\' 2.° Tabelião

Sindicato dll Trabalhadores
Burais de TR1s ARRAS
AVIO

Sér'á réalfzada eleiçlo nó dia
15 �e fevereiro e 1976, na sede
desta entidade. ara,lcomposição
da Diretoria, 0. nselho Fisctil e

Delegados Re' resententes, de
verido o regis o <ie chapas ser
apresentados Secreiarla, no

horário de 8 i às 17 horas, no

período d@ 2 (vinteO dias a

éotitar da pub c&ção deste aviso.
EditeI (te Con DcaçãO da eleição,
en.eontrs-se fixado n. sede
desta entida e, repartições pú
blicas deste unlaiplo, casái de
comércio no ntt'fior, e divulga
dos Da impr nsa falada.

Tr:ês- Bs as, 1'5/11/1975
JOÃ BARBOZA

Preaidente dó ,Sindicato
:,

.

Certidão
Eu, Mellon Mazartlno Vargal,

Slcri.ão
.

de _Pplícia, no uio de
minhal atribbiçõel e de acor

do ,com a le, etc••••
CE TI FICO

a· requer mento da parte
intere••ada que re.erido o Li
vro de Reg atro de Queisal de
Furtol e ouboa deda Dele
gacia, a f I. 197, encoiltrei o

leguinte:'
«QUEI N.O 742/75. Com·

ata DPCo o .enhor
DE Assas FURTÃ.

DO OUG N, 32 anOl, calado,
funcionár· o público municipal
de Canoin al/SC, queisando••e
que a dia atrás furtaram-lhe
uma pai a que continha OI

aeguintel docu'mentoa: Certi
ficado de Regilt�o, TRU, Bi·
lhete de Segurol e. outroI
documen I do veículo Pal.at-
L. 1975.

-

BC.. CA ..2060, C._r- ",

teira Nac· nal de Habilitação;
Carteira e Identidade, Título
de Eleito e CPf de lua pro
priedade LageB 09,12.J975.
A.ainstu a do queixolo». Era
o que c atava e me cumpria
certifica • O referido é .erdade
e dou " • Eu Nellon Nazareno
Vargaa, licrivão o certifico.
Lagel. de dezembro de 1975

lei n lazareno Vargas
EI ri,ão de Polícia

Canoinbas de ontem
CRONICA -,-

Chegou até nós, a noticia alviçareira de que a Rede
Peranaense de Emisaoras, vai instalar em Canoinhas, uma eatação
rádio difusora, nos moldes do que recentemente fez em

'.

R.i? Negro.
Sem qualquer margem de dúvida, tal fato, por si só cons

titui acontectmento de revelaneíe para a vida social e econômica
deste rincão eataríúenee.

Há não muitos 8n08, empr�itada .eomo esta, era tida por
Uma grande maioria, como cometimento utópico; hoje entretanto,
vemos o nosso Interíor do pais, ' semeado de emissoras, umea
toais potentes e mais ricas, outras mais modestas e de menor
alcance de onda - mas todas a seu modo, servindo ao homem
à tnra. -

Nada aabemoa dos detalhes técnicos da nova 'emissora a

��r instalad. nesta cidade, .poís que a noticia chegou-nos sem os
maiores detalhes.

Nilo podemos pois, avaliar da Bui capacidade de servír.,
do seu raio de ação, igooramos assím, até onde ela levará 8

mensagem amiga e 60D01'a do coração de Csnolnhes.
SAbemos .

apenai, e por Isto i!xultados, que a, vez da
«Cidade-Menina. subírâ aos céus do Brasil como, 8 de outras
tantas cidades brasileiras, que de há muito têm já a_ sua estaçAo
de rádio,

Esperamos que 8' resolução daa Emissoras Paranaenses,
encontre no bom povo eenolnhense o apoio que deve ser

dispensado a tais cometimentos.
E temos mesmo a certeza, de que a Idéia, tio logo passe

de cClgttaçã9 ao terreno da õbjetividade,. há de encontrar na
sociedade e DO comércio local o mais desusado Interesse, quer
econômíco, quer artístíco, quer culniral. .:�

, Ao escrevermos estas lInbu sobre o lato ventilado,
vêm-nos' a mente a8 outras grandes coisas 'que este munícípío,
àtr"avés da voz âltiv8 de seu povo, vem pleiteaodo: - um ginásio
e uma nova ligação ferroviária .

.....;

Qupremos crer, se Canolnhas conseguir eSllas duas me
lhorias que pl�ite�a e for aqui instalada a emissora prometida,
teremos então tft's fatores novos para impulstoou o seu coos
tante progresso: - um de carater educacloDal, outro material e
um outro cultural e art!stico.

Nós que temos sempre DO progreaso desta comuna, moti.

vo de satisfação. daqui deste cantinho -

enviemos. oá DOSSÓS votos
de que tudo isso seja rfilllldade, de�tro em pouco.

PENROSE
Consórcio

Teve lugar sábado último, na resldêocia dos pais da noiva
o enlace matrimonial do n08SO assinante -ir. Joio Lescovitz, fun
cionário da firma Gl'rmano Stein S.A., com a prendada senhorita
Dalila D8maso da Silveira. ,

A boda oupcia1 correu 8nimadissi!Da até alta madrugada,
quando os primeiros coovidado,s deixaram o local.

Parabéna do «CORREIO•.

Noivados
Com a gentil- senhorita Herta Kisrch, reaidente em Porto

União ajustou ,,ulla prÓXh08! nupcias o n0880 conterrâneo sr.
Adolfo Pfleger, 2.· sargento do 5.· BEM, servindo naquela cidade.

Parabéns.
'

No dia 29 do mês p. pássado, contra�ou casamento com
a srta. Irecê· Guedes, diletá filha do sr. Luclaoo Guedes e de sua
éxms. espolia. Ó ar. Erfco Erzíoger, residen�e em CaDoiohas'�

Aos jovens noivos" parabéns do ,«Correio •.

,
. Ag..adecllnentó,

, IO DOSSO diretor sr. Silvio Mayer recebeu o seguInte deli-
cado cartão: - «Ao Correiu do Norte. com 08 mplhorE's votos de
pl'osperiedàde, 8gradc!ce 8S generosas referências feUa8 por o'c8sião
da minha chegada 8 esta cidade. (as) Dr. Belsarlo Ramos da
Costa, Juiz de Direito.

(Correio do Norte, 3 de iulho de 1947 • n.o 6)

Jacó, JoãO' (araro .& (ia. S/A
CGC - 8.l.187.690/0001671 '."

A-ssembléia· Geral'
.

,Extraordinária
'Edital de Convocação

Ficam convidadol OI Sr.. Acionittal delta lociedede
para ae reunirem em ASSEMBLÉIA. GERAL EXTRAORDINA
RIA, à. dez hora. do dia 28 de dezembro do corrente 8no, em
IUft aede locial, à rua Coronel Albuquerque, n.O 936; aa cidade
de Canoinhal • SC, pa.ra deliberarem aobre o .eguiot'e:.

\ -

�.. - Eltudol para contratação de finànciamentol indudriai.,
junto ao Banco: Banco Regional de Ue&!envolvimento dQ
Estremo ISU!. .

Canoinha., 08 de dezembro de 1975.
Francisco Cararo Dlre.or
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No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
'Veículos Ltda., você eDcontrará

par� proota eotrega:
Ma"ca

Opala luxo 4 portas
fuscão
fusca
2 Opalas 4 portas
Opala couPI luxo
2 Opalas coupê Std
Ford F-350
Pick-up Chevrolet

Fusca
F-100,
Chevette

Ano

1974
1972
19, '

·973
1974
1973
1973

, 1967
1961
1970
1974

AVISO
Juizo 'de Direito di Comarca de Canoinbas • Santa Catarina

Edital de Citaçã'o com o prazo de 20 dias
o Doutor JOlé Geraldo Batida Juiz de Direito da

Comarca de Canoinhas, Edado de Santa Catarina, na forma

da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos este edital virem, ou dele

conhecimento tiverem, com o prazo de vinte (20) díss, que por

parte �e Claudio Roque Herbst, por intermédio de seu prccu
rador Dr. Antonio Weinfurter, foi requerida uma ação de Usuca

pião de uma área de terras, hoje suburbana, COJIl 875 m2

(oitocentos e setenta e cinco metros quadrados), que obedece

atualmente ae seguintes confrontações: de um lado"na extensão

de 37m faz ndo frente para uma rua projetada; do outro lado

numa extens o de 25m, fazendo frente .para a rUa�,l'ho,1)'; do outro
lado, dívídínd com terras de propriedade àe faeiros de Paulo

018en; e do o tro lado (fundos) também ,co 'herdeiros' de Paulo

Olsen, vendeu- a Marcilio de Freitss Pad] a e SU8 mulher, cuja
área situa. se e Vila Argentina, !la cida é.- de Três Barras, nesta

Comarca. A reler a ação 'acima citada foi proferido o seguinte
despacho: Vistos e correção, A pres ,ate ação de usucapião, foi

proposta, já sob a Ide do novo digo de Processo Civil. A

audiência de justificaç liminar de osse, de acordo com a nova'

sistemática, deverá ser alizada pós a citação das partes, nos \

moldes estabelecidas nos s, 94 do C.P.C. seus incisos e pará-
grafos. O procedimento dev s Í' atendido, sob pena de nulida

de do processo. Para a eudiên' de justificação da posse, desig
no o dia 31 de janeiro de 1_ , às dez horas. Proceda-se a

citação dos confinantes po man do, e por edital, e os réus

ausentes, incertos, desconh idos, co o prazo de vinte (20) dias.

Cíentífiquem- se por cart os represen ntes da Fazenda Pública

da União, do Est�do e unícípío, A cita âo ora determinada, va-
lerá para todos 08 os da processo. timem-se, inclusive o

Micistério Público. anoinhas, 20 de outu o de 1975. (as) José

Geraldo Batista; iz de Direito. «Ficam os esmos citados, para
contestarem o edído, no prazo de quinze (I dias, que correrá

em, c�rtó,ri ,a partir' da- decisão que declarar

�tificada
a �,osse,edverttnd se ds que, não sendo contestada a aio, presumir-se

ão váli 9 os argumentos da inicial». E. para qu chegue 80 CO

nheci nto de todos mandou o MM Juiz, expe�'r
o presente

edit ,que será publicado na forma da Lei e afix do no lugar
de, stume. Dado e passado nesta cidade de Cano! �as. Estado
de anta Catarina, aos vinte C20) dias do mês ds -õutubro de

mil,' novecentos e setenta e cinco (1975�. Eu, ZAIDEN E.�ELEME,
Escrivão, o subscrevi. 2

José Geraldo Batista Juiz 'de 'Direito

Rua Caetano Costa, 1122 - fone 178 - Caixa Postal, 26.3 Canoitiõas - se

Agro-Florestal Olsen
S.A., avisa a08 Srs. Pedro

Gonçalves Vieira, portador da

'Carterra Profissional n, 98.915,
série 420; Anivaldo de Souza,
portador da Carteira Proftsslo
nal n, 84.284, série 347, Levino
Luiz Cordeiro, portador /

da

Carteira Profíssíonal n. 98.820,
série 426; Noel de Souza Tines,
portador da CarteiJIl,,,,Profissio.
nal n. 06.999.. "séfiê'" 347, a apre-

')'",
sental]"lliY-'Sé na Empresa no

pra�'" de 3 Gtrês� dias para
regulertzarem SUB situação.

,-

O não comparecimento impli
cafQ na rescisão do Contrato de
Trabalho por abandono de ser

viço, nos termos do artigo 482
da C.L.T. 1

Negócio de ocasião
Vende-se

Otima Propriedade, situada
em Marcilío Dias, próxima à
Sede do Clube de Bolão, ótimo
local para pequeno Balneário
ou Granj8, terreno medindo

82.082 m2, com boa aguada,
contendo no mesmo uma casa

de alvenaria com 63 m2, uma
casa de madeira com 70m2, com
instalação elétrica e hidráulica,
e mais uma easínhe de madeira
medindo aproximadamerite 35

m2, e outras benfeitorias. 3
\

Informações com o sr. Alci
des em A. SCULTETUS, Rua

Major Vieira, 1352, FO,ne 339.

ROCOPIAK COM. DE\ VEíCULOS lIDA.
ncessionário General Motor.' do Brllsil S, I.

Rua Major Vieira, 289

c Santa Catarina

[Compre
MasseyFerguson.i
Osbancosdo '

-I t- aju' an e, \,

A 'maioremais completa, linhademáquinas e implementos agrícolas do Brasil.
'

CODlércio e

-:-

õ------�----� 'REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

Indústria ,«SCHADECK» Ltda ..

ORA'ÇÃO AO .DIVINO

EspíRITO
'

S�NTO

Espirito Santo, você que me

esclarece tudo; que ilumina todos,
OI caminhos p8ra que eu atinja
o meu ideal; você que me dá o

dom di;vino de perdoar e esque
cer o mal que me fazem; e. que
em todos os instantes de minha
vida estA comigo; eu quero, nelte'
curto diálogo. agradecer.lhe por
tudo e confirmar mail uma vez

,

que' eu nunca' quero me !Ieparar
de você; por maior que seja a

ilusão material não será o mínimo
da vodtade que .into de um dia
eltar com você e todos os meus

irmãos na glória perpétua.

Obrigado; mail uma vez.

(A pessoa deverá fazer esta

oração durante 3 dias seguidoe,
sem fazer o

I pedido. Dentro de
3 Ctr@aD dias será alcançada' a

graça, por mais difícil que seja.
Publicar asíim que receber a graça).

Publicada por ter recebido
uma graça. I.N.B:

FOTOCÓP'IAS XEf\QX
I .:tr-;,,4!#'

Serviço inotantineo e perfeit6:
In8talaçjô#"�oderDíssima.

I
'

Procure no e.crii�io de Derby Carlos

Ulh�tfraça Lauro Müller, 251

€ANOINHAS I - Santa Catarina

\

Converse com o revendedorMassey Ferguson
de sua região. Ele lhe indicará o equipamento
-mais adequado para sua lavoura e amelhor forma

de se obter ofinanciamento.
Além disso lá você vai conhecer amaior

'

emais complet�'linha demáquinas e implementes
agrícolas do Brasil. , .

Aproveite o crédito que toda a redebancéría
está oferecendo. '.

Compre asmáquinas de que você precisapara
amecanização integral de sua lavoura.

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

mecânicos treinados na fábrica e completo estoque
de peças genuínas para reposição. �..#,,,,

/'
'-;fó,,ft •

.

. 09:;f�

,� MasseV-Ferg'9J1'tr:BraSiI. S.A.� , ./

»>

DR. ARO�OO CABHflRO Df CARUA�HO
ENDEREÇOS:

BRA.SILlA: Escritório: IM. Már
cia; S81 Loja 42 • fones: 23-2718
23·7042 - �3.8042 e 23-8424

Residência: SQ� 302, BI,,«C»,
- apto. 304 • fone: 24-6074

FLORIANÓPOLIS: a/c «Rádio San.
ta Catarina') • Rua Jáu Guedes

da,1Fonseca, 17 (Coqueiros)
fones: 22.3407. 44-0999

44.0678 • 44-1878

DOCUMENTOS
,

EXTRAVIADOS
EDIR�MMRADT e CYN

THIA
/BAS� KA!.'dMRADT,

declaram para d�id.os fins que
extraviaram suas Carteh:.as de
motorista, Titulos de Eleitor e

toda a documentação do veiculo
Opala, ano 1975, placa 2555.

Os mesmos ficam sem efeito
por haverem requerido ás 2.as
vias. 1
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_--,---,--_CA_R_,LOS BOCKOR I
SANTA CRUZ r X BEL4. VISTA 1

_

Com dois. gols marcados n� cobrança de penalidades, que
para mrm não exístlrarn, Santa Cruz e Bela Vista empataram em
1 gol ° jogo que abriu a fase fioal do Campeonato de 1975.

O Santa Cruz era a melhor equipe no 1.0 tempo, com
u� bom trabalho do seu meio de campo e aos 2.0' o árbitro
deixou d_e a8.sinalar uma' penalidade sobre o ponteh;to Pedro, que
só ele nao VIU. Aos 27, talvez para compensar a não marcação
anterior" deu-um pênalti sobre o mesmo ponteiro, que Canário
c.onverteu. no tento s�ntacr,uzebse. �Na 2.a fase ° Bela Vista equí
Iíbrou o Jogo e Surdi empatou ao& 15'. A Hbitragem foi de
Francisco Lessak, auxiliado por Joio Maria e Lindacir dos Santos.

.
SÁO BERNARDO 2 X RIGESA O
'I "

'

,

,
O São Bernardo, que ao lado do Botafogo, vem' sendo

apontedo como sério candidato ao título ,del!te ano, derrotou, o
Rigesa por' 2 a O,' no segundo encontro da rodada realizadà no
último domingo no Municipal.

\ p j�go! apesar do
_

péssimo estado do gramado, foi bom
e cem Vitória Justa do São Bernardo, que aproveitou bem as
chances surgidas, uma vez que o atacante Luizinho também te
v� d':18s 'excelentes oportunidades de marcar para' o Rigesa. Os
galé que deram a vitória ao clube de Marcllio foram marcados
por Celsão, aos �1' da 1.8 fase e Paulinho, aos 32', da' fase fmal,
Ar�itragem de João Maria, 'Iatixiliado por Francisco Lessak e
Líndacír dos Santos. Renda: Cr$ 1.750,00.

'

A RODADA DO ANO
.

,Amanhã você não poderá dei�ar de ir no Municipal, pois
os jogos desta rodada serão sensactonaie. Na 1.8 partida estarão
�,e, defrontando Botafogo a São Bernardo, a, em seguida, Santa
Cruz e ,Rigasa. Estell encontros prometem muito. Prestigie.

CAMPEONATO INFANTIL
Foi- realizada no último sábado, no Estãdio Municipal a

2.8 rodada do Campeonato Infantil, que teve duas goleadas.
'

Com gols de Wilson, Bégís, Luiz (2) e Antonio, o MaJsey
Ferguson venceu o Grêmio Olsen por 5 a 1. Paulo marcou con-
tra () único tento do Grêmio Olsen.

"

A outra goleada foi imposta pelo Santa Cruz que derro
tou a eq�ipe' do Botafogo, por 5 a O, com gols de Benedito,"
Rossel, Wllmar e dois foram marcados contrá.

Hoje à tarde, também no Municipal, o campeonato terá
sequência com mais dois encontros. Pela Chave A,

I

jogam Santá
Cruz e Ipiranga e, pela Chave B, 'S.E. Palmeiras ,x Grêmio Olsen.

CAMi)EONATO 'DO INTERIOR
Prosseguiu domingo, com a 2.a rodada do returno, o

,.Campeonato do Interior, que teve os seguintes resultados:'
Primavera 1 x Imaza 3, Mirasol 7 X Barcelone O, Estrela

AzulO x Sonda 1, NaCional 3 x Flamengo 3. Pinheiros 2 x Cru
zeiro 3, Aveí 3 :x: Canarinho 1,\ Juventude O x São José O, Santo
.'\ntonio,2 x Corintians I, Meu Pontinho 3 x Teles I, CGGSVG
2 x Parado O, Ouro Verde 3 x Pinho' 2, Canacidho 7 x Pinhei-
ros O, Palmeiras 6 x São Cri§tóvão O.

'

AmanhA será decidida a sorte de muitos times, uma vez

que será realizada, a 3.8 e última' rodada do returno do campeo
Dato e somente 16, dos 32 participantes, serão classificados. São
os seguintes os jogos- marcados para amanhã:

Em Agua Verde: Primavera x Minsol; em Campo da
Ag�a Verde: Barcelona x Imezs; em Agua Verde: Sonda x Fla
mengo; em Alto das Palmeiras: Nacional x Estrela Azul; em

Paciência dos Neves: Comercial x Real Brasilia; em Canoinhas:
C. A. Industrial x Botafogo; em Gralha: Avaí x Pinheiros; em

Imbuia: Canarinho x Cruzeiro; em Arroio -Fundo: Corintians x
São José; em Lagoa' do Suk: Santo Antonio :x: Juventude; em
Peula Pereira: CGGSVG x Meu Pontinho; em Parado: Teles x

Parado; em Silo João: Canarinho x Ouro Verde; em Instituto do
Pinho: Plnho x Pinheiros; em

\
Serrito: Palmeiras x São Luiz;

em Xarqueada: São, Cristóxão x União.

TubarAo ,será a ,sede dos JASC
O Conselho Técnico dos Jogos' Abertos de Santa Catari

Íl�, esteve reunido em Florianópolis, oportunidade que foi esco
lhida a cidade que sediará os XVII JASC, no, próximo ano.

T,ubarão foi escolhida pelos conselheiros, por ter reunido
na ocasião da vistoria as melhores condições. Por outro lado,
também foi apresentado, para análise dos participJntes da reunião,
um ante-projeto elaborado pela Divisa0 de Esportes da Se,creta
ria' de Educação, que yisa reestruturar os JASC.

AoaUzando OS fatos•••
JOÃO WZOREK -

)

Nilo há dúvida que o mundo
de hoje progride em passos
acelerados. Dominamos a técni
ca na lavoura, na indústria, na
escola e nos demais setores.

Na!! roças desapareceu o mé
todo de trabalho primitivo que
requeria tantos esforços, sacrifí
cios do agricultor. Dír-se-Ia que
podemos produzir muito com

poucas fadigas.
,

Por outro lado parece que o

homem vai se, tornando escravo
da técnica porquanto estamos
passando rapidamente de um

ex,tremo ao outro desprezando
a sábia medida de meio-termo,
do equílíbrfo,

'

Anos atrás, a maioria de la
vradores fracos produziam em

ambundância cereais, legumes;
possuíam pequenos rebanhos,
etc. As sobras eram vendidas.
Hoje compram quase d'e tudo
nos mercados. Só Os mais fortes
podem produzir.
No lugar dás florestas devas

tadas, temos hoje inseticidas aos

montes que infestam terras' e
águas, mas os insetos os

superam ...

, Longe de nós o pessnmsmo,
mas, por vezes; o agricultor, em
nome do progresso, F sf'gue a

risca as orientações que Ise ori

ginaram em esferas burocráticas
superiores com bons propósitos,
mas, ramíftcendo-se cada vez

mais, �smiuçaram-se tanto que
tendem deter-se nos detalhes
insignificantes, secundários, sem
acertar no grosso dos problemas
que afligem 8S massas.

Um paradoxo: Dominamos a

técnica e somos escravos da
mesma _ ..

E o setor educacional?

(Abstenho-me de analisá-lo.
NãO' 'me compete tecer consíde

\

rações).
Relatarei apenas o que acon

teceu ou acontece (linda Da

longínqua Inglaterra:
Tempos atrás, o sr. Theo

Bíchmond escreveu no Suple
mento Dominical 'de cThe Daily
'I'elegraphs que em 1974 havia
um milhão de analfabetos D9-

Inglaterra. Somente na cidade

Birmighan eram 25.000. Organí
zaram-se CUrSOS, de alfabetiza
ção... Fato curioso: Noventa
por' cento daqueles analfebetos
frequentaram as escolas quando
crianças, dé 5 a 10 anos de
idade (5 8DOS de aulas). O es

critor londrino Jedrzej Giertych,
ao comentar tal fato, diz: «Nilo
sei o que estudaram eles naque
las escolas, pois nem Se quer a

insignificancia de ler e escrever

aprenderam s. E continua adian
te .o mesmo autor: «São os

resultados dos métodos pedagó
gicos' <modernos» impostos às
escolas de todo o mundo pela
administr�ção que dominou o

ensino. Teoriaziohas concebidas
nos, escritórios pelas pessoas
que não lidam com as crianças

. dizem que não há necessidade
de ensinar, as crianças devem

aprender sozinhas, descobrindo
a verdade que lhes desejamos
apresentar ... Quase Dada de dis

ciplina... Devem estudar brin-

13-12-75
N.o 1350
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É longo o braço da Justiça
Sob pena de ser considerado réu revel, o ex-Presidente João

Goulart terá de comparecer à 4.& Vara Criminal de Brasílía, dia 12 de
janeiro prõxímo, para prestar depolmento no processo que lhe move a

Justiça Pública por desvio de bens do governo em proveito próprío.
Materiais de construção da NOVACAP, por ordem do Presidente,

foram transportados de -Braeíüa para o Rio e aplicados num apartamento
do ex-Presidente e na Fazenda «Capim Melado» também, de propriedade
de «JANGO•.

JANGO está no Uruguai. Passaram-se mais de dez anos, mas a

JUSTIÇA, que pode tardar mas não falha e tem um «longo braço», vai
buscá-lo para prestar contas à nação.

Duplamente afastatlo
o sr. Alfredo Garcindo,' afastado

do cargo em função de Decreto de
Intervenção assinado pelo Gover
nador, por ordem judicial, emanada

, do Meritlssimo Juiz de Direito da
nossa. Comarca, no processo que a

Justiça Pública move contra O' Pre-

felto por erlme de responsabilidade,
foi, também, afastado do car.�o, em
cumprimento a determínações legais.

O Prefeito, conquanto tenha am

plo direito de defesa, prestará con
tas de tudo à justiça.

Indenização
Alguns anos atrás o Governo da União desapropriou terras de

particulares em Minas Gerais para a construção da Usina Três Marias.
Os proprietários e seus, advogados, inconformados com o valor das inde
nizações oferecidas pelo Governo, recorreram ao Judiciário e obtiveram,
agora, ganho de causa, visto que o Supremo Tribunal Federal determinou
° computo da correção monetária sobre todos os valores, incluindo avali�
ação, juros e honorários de advogados. '

Divulgamos esta' nota como uma palavra de alento aos nossos

conterrâneos que sofreram expropríação, há-mais de vinte anos, das gle
bas necessárias ao Campo Militar e ainda hoje aguardam suas indenizações.
Sítuação injusta e altamente prejudicial ao próprio Governo. '

Levantamentos na PrefeUura
,

_ Não dispomos ainda de dados
oficiais sobre os levantamentos
contábeis que, sob a orientação do ,

Dr. Interventor' Municipal. estão
sendo procedidos na Prefeitura.
Entretanto, as primeiras informações

são no sentido de que os débitos já
levantados ultrapassam a casa de
DOZE MILHÕES DE ORUZEIROS,
ou seja, doze bilhões de cruzeíros
velhos, superior ao, Orçamento do
ano de .1976 I

Crestanl' voltou
O Vereador Reinaldo Crestani, Presidente da nossa Câmara de

Vereadores e, concomitantemente, Diretor de Fazenda da Prefeitura Muni
cipal, que fôra afastado do cargo «preventivamente» por ato do sr, ,Alfredo
Garcindo que não-se conformava com a fiscalização de ninguém, voltou a

exercer o SElO cargo, por deliberação do Dr. Hélio Juk, digno Interventor
Municipal. ,

._ ;

\

O nobre representante d9 povo de Canoinhas, o mais votado da
ARENA, eredencíou-se ainda mais perante a opinião pública pela coragem
e lisura com que cumpriu o seu dever, sem temer as ameaças e pressões
que sofreu dentro da Prefeitura. ,

Outros vereadores, da ARENA e do MDB também cumpriram o
seu dever e permaneceram ao- lado do interesse popular, evidenciando,
pela seu comportamento, a importância do Poder Legislativo.

Grave crise no MDB CBtarlnense
,

'

A próxima sucessão estadual e a '

possibilidade da realização de elei
ções diretas para Governador,
somadoaaoa êxitos pareíaía do MDB
nas .eleíções de novembro de 74.
desencadearam grIJ-ve crise no MDB
catarínense, onde todos os deputa
dos federais são candidatos a Go
vernador e S8 julgam com maiores
possibilidades que o Senador
Ivelásio Vieira.

O Deputado Laerte Vieira foi °

Líder do MDB na Câmara durante
8 sessão anual de 1975 e pretende
eontínuar em 1976. Entretanto, os

seus colegas de bancada, os catarí
nenses, são contrários às pretensões
do experimentado polítíco lajeano.

, Segundo' notícía a imprensa de
Brasílía, 6' de 7 deputadas eatarí
nenses silo contrários à permanência
de Laerte que poderia fortalecer-se
e, prestigiado'pelo Presidente Ulis
ses Guimarães, sair candidato a

Governador em 1978.

cando... .Se quiserem -fazer
barulho que o façam ... Concen-,
tração de pensamento-dizem-é
um esforço inútiL. Que eI:Kri-

queçam a sua personalidade
pela vivência, experiência, etc.

«Os frutos delJltes beles
métodos estão aparecendo •.

Nas M_ERHY SELEME você compra, o

G�NERAL ELETRIC

Pelos melhores preços e nas melhores condições de
-

pagamentos
a instalação é gratuita e a assistência I técnica permanenh.

�AN� CUl'IPR��A QUAL'IIDA�,E
MERH'Y SELEME e. ClÃ. LTDA.

Lojas

"ua Paula P,ereira, 735 Fones 3'65 e 366 Canoinhas - S C

, ..__

seu Rt:FRIGEoRADQR
/

CONSUL BRA'STEMP

FILIAL: Rúa Central, f53 Três Barras - S C
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