
[seola �a Ma�eira
Não é. esta a primeira vez que falamos 1110

assunt? Antenor�ente, faz algum tempo, falamos'na
necessIdade de Implantar-se em Canoinhas centro
produtor de madeiras, uma «Escola da Madeira»
ca,?az ,de formar .mão de obra altamente especializada:
aíím de ,q�e os, filhos dos nossos operários, em futuro
bem proxnno, obtenham remunerações muito acima
do salário mínímo e Canoínhas possa oferecer ao

mercado consumidor móveis e objetos de madeira
de alto padrão, do melhor acabamento.

Realmente, a mão de obra artezanal está. de
saparecendo.,. Já é difícil encontrar-se' entalhadores,
torneiras, lustradores. Os poucos que existem apren
deram sozinhos, pelo próprio esforço, formaram-se
na escola da experiência;

, Em Florença, cidade italiana mundialmente
famosa pelas suas riquezas artísticas, havia uma tra

díção que remontava à Idade Média ligada ao arte
zanato do couro. Estava prestes a desaparecer. Já não
havia artezãos que os elaborassem; As autoridades
e a Igreja em momento de inspiração, fundaram a

«Escola do Couro» e fizeram renascer a tradição:
Na própria eBasíliêa de Santa Croces; sob a direção
de Franciscanos, meninos, de todas as idades reapren
deram as profissões dos seus pais e avós e produzem
o que há de melhor em couros na .Europa. Os

objetos são vendidos aos turistas e com a receita

das vendas a c,ESCOLA DO COURO» é auto
suficiente. �

,

Observem quantas coincidências: lemos a

tradição da madeira e a, mão de obra artezanal de

saparecendo. Temos a Paróquia da Santa Cruz e os

Franciscanos. Temos premente necessi:iade de ofe
recer aos nossos trabalhadores oportunidades de
melhor remuneração.

E temos mais, temos o Governo Federal ofe

recendo ao empresariado brasileiro, a partir de pri
meiro de [aneíro, oportunidade de deduzir do imposto
de renda tudo quanto seja c aplícado em aperfeiçoa-
mento da mão de obra. '\

É viável, em Canoínhas, que os nossos em-.

presários da madeira, que agora despertam para o

fabrico de móveis, valham-se dos incentivos ofereci

dos pelo Governo Federal e. juntos, somem recursos,

elaborem um projeto da «Escola da Madeira», sub

metam-no ao Ministério 'do Trabalho e paguem tudo

com importâncias que serão' deduzidas do imposto
sobre a renda.'

Não seria um grande programa para 1976?

Brasília, dezembro de 1975.

AROLDO 'CARVALHO

de Ouro
Em festas a oonhecída fam11ia MOHR, �exta-fei�a :próxi

ma dia 16 com as Bodas de Ouro de felíz . consorcio do

ca;al' sr. GUILHERME MOHR e Dna. PAULA GLASNAPP

MORR ele próspero agricultor em' Pedra Branca. O sr.

Guilhe�me veio para as nossas plagas e� 1920, sendo um

dos primeiros assinantes deste semanário, aPI:!-�hando ele

próprio o seu exe�plar, todos os sábados, ocasiao em que

vem à cidade na entrega de seus produtos da lavoura.

Pelo evento, haverá culto em ação de graças, pelas

11,30 horas na Igreja Luterana.
,

.

Ao distinto casal e familiares, �8 eumprímentos de

toda a direção e funcionários do CorreIO do Norte.
.

Tarde esportiva
Três . Barrasem

"
- da Prefeitura Municipal de Três

, Numa promoç�o . de emancipação político-
Barras, pelo 15.0 aDlve�sáno hã, no Estádio «Artur
admínístrativa, será rea�Izada a�:nes 'ortiva, com portões
Ferreira Ribas», sensaclOn�1 tar

S 1 çfo de Três Barras e

abertos ao l>úblico: .entre 'uma e1�odos estão convidados.
o Pinheiros de Curítíba. para o qua

.
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As mensagens

agradecemos

As perspectivas para o 'ano para todos.
em curso, são, sem dúvida, E vem aí também, já pos-
as mais alviçareiras. sívelmente em março, a prí-
Passadas as festas natalinas meira visita óficial do Exmo.

e de fim de ano, com um Senhor Governàdor ANTONIO

intenso e inesperado movi- CARLOS KONDER REIS,
mento comercial, surpreen- para a inauguração dos ser

dendo mesmo os próprios viços de abastecimento de

logtstas, cá estamos, iniciando I água, já servindo a cidade,
o ano novo de 1976, cheios quando, assim o esperamos,
de justificadas., esperanças. deverá anunciar, em carater

É que -o comércio madei-
também oficial, o a/sfaltamen- ,

to da rodovia L para Mafra,
reiro, ainda a principal base. sonho acalenjado por todos
denossa economia,prosseguin- ,há muitos anos e necessidade
do para a sua normalidade, premente que se ressente.
abalado que esteve por dois dia a dia.
anos.

No setor privado, vem. aí
O nosso Interventor, dr. também a inauguração do

Hélio Juck, arrumando a casa CANOINHAS PALACE HO
e prometendo grandes con- TEL, para, o fim do ano, con
quistas para o município, nas forme anúncio de seus res-
áreas da União e Estado. ponsáveis.
Vem aí, ainda no primeiro Ainda no setor privado', novos

-semestre, a tão esperada cometimentos, alguns de vul
conclusão do Ginásio coberto, to, nas áreas da indústria,
lá na, colina histórica. comércio � agrícola, em

Vem aí também no primeiro aprofundados estudos.

semestre, março talvez, a Nos demais setores de nossa

Inauguração dos serviços, te- comunidade, tudo vai bem e

lefônicos, quando, a qualquer eumpríndo sua alta finalidade.
momento, falaremos com o

país e
_

o mundo, facilitando
'

O Hospital Santa Cruz, Com
sobremaneira o nosso inter- o trabalho de todos, eomple
câmbio comercial. -, tamente recuperado, partindo,

para ampliação e atendendo'
Vem ai e para logo, a ínau-

com novos profissionais.
guração e funcionamento do
complexo do AGIPLAN,"ém A Cooperativa Agropecuária,
construção no bairro do indo. para sua normalização,
Campo da Agua Verde, com com a fusão com a COOPER
suas subsequentes vantagens NORTE, já autorizada

L

e em

Doas �ers�ectivas �ara, -1976
andamento.

O setor agrícola ampliando
sua área cultivada, esperan
do-se também para este ano

as atividades da Cooperativa
Cotia em seu imóvel doado
pela Prefeitura, cujo projeto
de construção, já concluido,
ao que sabemos.

Na área da Educação, a

FUNPLOC, realizando mais
um vestibular e. anunciando
novos cursos para o corrente

. ano, como também a forma
tura de sua priinei!a turma.

No Judiciário, a instalação
de mais uma vara, a grande
conquista do ano passado,
Iacilítandc e acelerando as

trabalhos forenses.

Com a estrutura que pos
suimos, já consolidada, con

quista do trabalho de todos,
governo e governados, esta
mos a caminho de um

esplendoroso futuro, sendo o

nosso municiqio, na opinião
inconteste de todos, o centro'
polarizador de _toda a regtão
norte.

Como vemos, então, são as

melhores as perspectivas �ara
o ano corrente de 1976.

Eia pois, a, nossa CÁNOI
NHA.S, terra de todos, dos que
aqui nasceram, como daque
les outros que vieram ajudar
o�n08Bo . desenvolvtmento,

KSR . Comérc'ío e Indústria
de Papel S I A •. Grupo F'í.nan
ceiro Banco do Estado de
Sânta Catarina. Ind� e Com.
otto Friedrich S. A.. Im

pressora Ipiranga S/A.
Sistemaj3 IBM, Irmãs Colé
gio S. C. de Jesus. Fede

ração dos Trabalhadores na

Agricul tura do Estado de,
Santa Catarina, CELESC.
Fábrica de Papel Santa Te
rezinha S. A., Companhia
OscarRudge de Papéis. BIC
Ind .. Esferográfica Brasi
leira S.A .• Cerâmica Mar·
cílio Dias Ltda .•

'

Parker
Pen do Brasil. MANIG - Ma.
nufatura Industrial G,ráfi·
ca SiA, Organizações MERCUR,
PeLí kan S.A .. Ind. e Com.,
GeBê-Comércio e Indústria
Grã fica Ltda.. J. Côrte.
Pia União de Santo Antonio.
Funtimod S/A. Representa-
'ções Ernesto Meier Ltda .•
Banco do ar�sil S.A .• Re
nato Otte Repr�sentações.
Rsnns r Herrmann S. A .• Cro
mocart Artes Gráficas S. A .•
Agro - florestal plsen s.A .•
Frigorí fico Can9inhasS. A.,
JAC do Brasil Ind. e Com.
de Produtos Autoadesivos
Ltda .• Criancinhas do «Lar
de Jesus". Escolas Pro·fis-

que. recebemos,
e retribuimos

�

Abertas iDscri�ões para cursos da
r Academia de Polícia Civil

,

sionais Salesianas e Edi�
tor ial Dom Bosco. M. Sasso

Representações Comerciais
Ltda .• Irmão� .MOhlmann &
Cla., S. A. Indústrias F.
Matarazzo .• Com. e Repre·
sentações Sta. Helena Ltda.,
Assocíação Com. e Indl. de
Canoinhas. Deputado-tauro
Silva. Escri t õrí o Regional
Acaresc. Casa do Jornalis
ta/Sindicato dos Jornalis
tas e Sindicato dós Rad

í

a

listas de Santa' Catar í.na ,

Sociedade Esportiva São
Bernardo. fosto de Serviço
Cano í.nhas Ltda.. Dinarte
P. Araujo. Serviço Social
da lnd6stria - SESI. Jua·

r

rez Furtado . Prefeito de
:

Lages. Orty Machado e se

nhora. Evelásio Vieira e

Família. 13a. Delegacia do
Se rv í

ço Militar , Lojas Ana
Maria. . Miguel Procopiak
Com .. de Veículos Ltda .•

.

Sebastião Netto Campos e

Família; Hospital -Santa
Cruz. Abel Avila dos Santos
e senhor-a e Governador do
Estado de Santa Catarina,
Vice-Governador. Procura
dor Geral, Secretários.
Presidentes e Diretores de
entidades da Administra
ção Indireta e dos Direto
res d� Departamentos da
Administração Direta.

Fpolls - Â Secretaria de
Segurança e Informações co

munica que estão abertas as

inscrições para' os seguintes
cursos da -Academia de Po
lícia Civil: delegado de po
lícia, comissário, escrivão,
perito de trânsito, agente de
polícia, carcereiro e motoris
ta policial.

Os interessados dey,em pro-I
curar, na capital, a Academía
de Policia Civil, \

rua Max
Schramm n.

o 33, 2.0 andar

(prédio do Detran) e no inte
rior do Estado, as delegacias
regionais de policia, onde
serão prestadas todas as

informações necessárias.
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Rua Paula Pereira, 735 - CANOINHAS - SC

J

No 'Departamento de Veículos usados
.

de Merhy Seleme & Cia. Ltda.
você encontrará revisados. para pronta entrega:

MARCA ANO
Volks - 1508 197%
Opala 4 portas luxo 1969
Veraneio Chevrolet 1970
Ford F-IPO'

'

1965
Caminhão Ford 1972
Ford Corcel Luxo Coupê 1971

Dodge Dart Coupê 1972

Dodge Gran Coupê :973

Dodge 1800-Gran Luxo 1973

Dodge 1808�Gran Luxo 1974
Volks - 1308 cf 2.800 km 1976

,

'MERHY SELEME & CIA� LTOA.

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
.

Cirurgiã Denílsta
81 c: 0055891S9/DBP

CItDica dentáría de senhoras e críanças.
Especialização em Odcntopedíatrta.

Hora marcada
,

Pritp Laaro MüUer, 49' - FODe, 369

segundos, você tira FOTOCÓ·
.' ,qualquer documento, jornais ou.

os, no C A R T Ó pt I O O O R E G 1ST R O
C I V I L d.· NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade. \

<

Masse -Ferguson do Brasil S.Ae
.

FRIGO'RIFICq
"

CANOINH 'I S
j

SIA - ne/�ssitaIde pessoal iílra preen-

chiment(f de vagas
'

e escl.'itório.

t Co'nvite�Missa
Familiares de

Werner E. Kellner
convidam parentes e 'amigos para a missa de 1.° ano

de seu falecimento, que mandam, celebrar hoje, dia 10,
às 19 horas, na' Igreja Matriz Cristo Rei.

Por,mais este ato de fé, agradecem.'

t Ccnvite eMiss a
1

Vva. ZULMA TEIXEIRA BUDANT, convida pa-
rentes e amigos para participarem da missa de 2 meses

de f�lecimento de, seu esposo e filhas, que manda cele
brar hoje, dia !O, às 19 horas, na Matriz Cristo Rei.

./'

Pelo vosso comparecimento, agradece.

a

, Compre
Ma eyFerguson•.
Os bancosd ':

·Iest-o�jud n
.

Amaioremais completa linhademãq,..se implement05 agricoIas do Brasil.
'/ .

Compre asmáquinas de que você recisa para
amecanização integral de sua lavo ra.

.

(
. Os revendedores Massey Fefguson estão,

. à sua disposição, com a assistêp Ia técnica de
mecânicos tre�nados na fábrj.�_e completo estoquede peças genumas para re 6s1çao.

Os int 'esliadol deverão
diri u-se ao setor de

rec,u
amento e seleção,

à enida Senador Ivo

Aquino n," 1330.

Negócio de ocasião
Vende-se

Otima P oprtedade, situada
em Marcili Dias, próxima ta
Sede do CI be de Bolão, ótimo
local para equeno Balneério
ou vranja, terreno medindo
82.082 'm2, . com boa aguada,
contendo D mesmo urna casa
de alvenaríé com 63 002. uma
casa de madjeir8 com 70m2., com
10!lte)a�ão elétrica e hidráulica.
e mais uma\casiohe de madeire
medindo aproximadamente '35
m2. e cutras\ benfeitorias. '. 1

Informações com o sr. Alei-
, ,

des em A. S'CULTETUS. Rua
Major Vieira. 1352. Fone 339.

•

�üa Caetano Costa, (1122 - Fone 178 - Caixa' Posta!, '26.3

,I

CODlércio e

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

Indústria «SCHADECK)� Lidõ.
Canouiôas - sc

conserva---I

E I ita
Registro Civil

EDITAIS
Sebastillo Greio Costa, Escri

vão de Paz e Oficisl do Registro
Civil do unicípio de Major
Vieirjl, Co arca de Canoinhal.'
Estado de S nt" Catarina.

'

Faz saber q e pretendem casarz

«ERMILD DROZDEK:t e

' ,

«FLORENT A GREIN:t, Ele,
Datural der.tê E.tado, . nascido em

Pepanduve-S , no rUa 10 de feve
reiro de ·1951 lavrador, solteiro,
domiciliado e

�esidente
neste mu

nicípio, fillho d Teofilo Drcsdek
is de Leocádia

�atOChe8ki
Drozdek.

Ela. natural este Estado, nasci•
da em Lageado Liso. DI município,
DO dia 21 de julho de 1957, .

doméstica.

SO.ltJ:,·ra.
domiciliada e

residente oeste, unieipio, filha de
José Grein e r Emilie Beeker,

«JOAO DEMlEVAL GONÇAL·
VES:t e «ARIL�A MARIA MAR�
TINS:t. Ele,08 ural deite Estado,
nascido em CocJ'os, oeste munic.
no dia 27 de o tubro de 1947,
motorista, soltei+. domiciliado e

residente oeste m�nicípio, filho de
João Goncalve. dr Uma Filho e

de Maria Natália fUla Goncs1v,e ••
Ela, naturel

del�te
Estado. nu

cida nesta Cidade DO dia 29 de
.

abril de .1956. pro essara, lolteira,
_/ domiciliada e re8id�nte neste mu

nicípio. filha de FrJncisco Martin,
. dos Santol e de -lEso liDa Souza
Martins.

/ 1
'

.

ApreBentaràm -, OI dceumentca
exigidos pelo eÓdtgo civii art.
180. Se alguém tiver conhecimen
to de existir

8lgu�J
impedimento

legal, scuee-o para , ins de direito,

Maior Vieira. 2 /12/1975.
SEBAST.IÃO G EIN COSTA

Oficial do RI!· istro Civil '

Almanaq e do
'Pensamento para 76
você enc ntra na

'Impressora O re Verde
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Política Jovem
G. C. QUI R I N o

:As importantes' recomendacões' do MIC
Grande tem sido a preocupação do Governo da ARENA

com a proble�átlc. do ensino superior no Brasil. O simpático
contato 'do Presidente da República, Ernesto Geisel, com estudan
tes e uma rec.ente correspondência do Ministro da Educação e

Cpltura aos �eltores de todas 8S universidades federais do Pais
são prova diSSO. N�o basta a

_

vontade que o [ovem tem par�
estudar, é preciso criar condlçoes para tal.

'

Esta coluna, dirigida 80 MAJ, muito se interessa pelo
a8sunto. E sempre procura informar e informar-se. Por iS80, hoje
fazemos um relato. das recomendações feitas pelo MEC, para
o corrente ano letivo.

Atualmente, existem 32 universidades federais no B�asil.
E, apesar das, novas medidas tomadas com relação �o ensino não
se cogita alterar a 'legislação que rege a organização eetud'antil.

,

As determinações que Ney Braga, Ministro da Educação e

Cultura. fez aos r-Itores, garantem o apoio para a manutenção do

«tranquilo clima de trabalho no Campuu. E a ordem é resolver
em definitivo o problema do reeonhectmento dos cursos superio
res, situação que vem de muito e sacrifica o profissional recen.
formado, no inicio de IU8S atividades, pois fica 8 dependência
do registro do diploma.

Esse mesmo documento da8 determíaecões do MEC. apon
ta dez itens, que servirão de refer�ncil ao funcionamento das
universidades federais, até noves ordens:
c 1 - Aperfeiçoamento efetivo do ensino de Problemas Brasileiros;
:: - resolver, em definitivo, nos próximos meses, o problema de

reconhecimento de cursos superiores que tem turmas formadas

ou nos últimos semestres; 3 - não se' cogita de modifica::, a

,legislação que rege a crgenízeção estudsnttl: 4 - Não houve .e

não haverá hipótese de falta de apoio ao MEC para os atos dos

reitores no sentido do aprimoramento educacional, administrativo
e da necessária menutenção do tranquilo clima de trabalho no

Campus, o que constitui responsabilidade do reitor, cuja auto

nomia, DOS termos da Lei, sempre foi e será reconhecida; 5 - noa

planos de investimentos é prícrídade, acima de novas coustrucões,

que possam ser adledae, o aparelhamento das atuais e as medidas

que visem ao aperfeiçoamento do ensino; 6 - todos queremos,
nas obras, _o maior sentldo de funcionalidade, com o menor cua�r9,
evitando-se o supérfluo; 7 - aprimoramento das atividades cultu.;.

rais e esportivas ao longo dos cursos; 8 - apoio e' aprimoramento
do programa Banco de Teses,· em fase de implantação; 9 - me

lhoria, quando necessária, dos currículos e duração dos cursos;
10 - substittjç,o absolutamente neeessâría de tod� o material de,

importação onde se possa empregar material nacíonal».

Contudo, enquanto a legislação universitária não 'se altera!
os exames de seleção ao ingresso nestes estabelecimer..tos, os

temíveis ,vestibulares. provavelmente vão trszer uma novidade.

A Comissão de Justiça do Senado aprovou a exigêocia da prova

de redação, o que vai exigir um pouco mais de alguns candidatos.

Atualmente citando a afirmação do poeta Edgart Renault, co eraoH
é o único' pais do mundo que não exíge, como 'pré-re�ui5ito
indispensável para 8 entrada no ensino superior, provas de redação •.

,

Temos de- concordar, pois um texto escrito pelo candidat?,
diz muito de sua capacidade e de seus conhecimentos. MaiS

difícil é, isso é verdade.

Outra novidade' é a criação do crêdíto éstudantil que virá

ben'!ficiar bastante 80 'estudante sem condições de cuateBt seus

estudos, � manter-se, ao mesmo tempo. Procuraremos fazer uma

análise às det�rminações feitas quanto � esse assunto e nele

voltaremos a fa'l,ar, já que intenss8 a mUlta gente.

Por enquanto essas explicações ajudaram a, em nome do

MAJ, esclarecer' algo' sobre o ensino superior no Brasil.

�Ope Agro-Pecuária de Canoinbas Ltda.
Assembléia Geral Ex.raordIDárla�,

ED TAL DE CONVOCAÇAO
,

De aco � com os Estatutos Sociais, fl�a,:0:::�ctt1�S ��S�i::�
res associados da �eratl�a.AgroP8cuá�i:s::bléia Geral Bxt;aordinária
galo de seus direitos a'8t.Ocl�IS, parad! 1976 no Grupo Escolar Joio José
a ser realizada no dia 16 a �nelro Rio Branes nGsta cidade, às 7 horas
de Souza Cabral, sito à rua la o do

mínimo d� 2/3 de seus alsociados,
em PRiMEIRA CONVOCAÇ 0ocNVO o

çÃO com o mínimo da metade e

às.8 horas em SEGUNDA C
as em TBRCEI8.A E ÚLTIMA

mais' um de 8eus associados, :s 9
m �.o 10 de seU8 associados, no

CONVOCAÇÃO eom a presença e no

�te.qual havendo n.o legal será discutida a se '

".
ORDEM DO D

.

'
.

a _ Apreciação do relatório da OomissãO Mixta_ d para

Incorporaçllo COOPERNOR
'

b:- Assuntos referentes incorporação com a

c - Assuntos Gerais . .. d
, -d ál lo de quorum para lDstal&.ç ..o a

Para efeito e c cu
.

esta CoopE'ratlva tem 495 aSSOCIados.

Canoinhas, 08 de janeiro de 1976.

Assina: MOISÉS DAMASO Presidente

NOTAS
Passadas as lestas natalinas e de

fim de ano, com uma edição espe
cial do nosso semenérto, aqui de
novo para maie uma jornada, sem
pre no propósito e defesa dos altos
interesses de nossa terra, de nossa

gente.
x x x

, O Delegado de Polieia, titular de
nossa comarca, dr. Oelaír Silveira,
respondendo' agora, no período de

praias, no Balneário de Camboriú.

x x x

Maia um médico canoinbense.
formado pela Universidade Federal
do Paraná, dr. Marcelo Jacob Fuck.
Nossoe cumprimentos e também
aos seus famlllares.

x x x

O sr. Odilon Pazda aniversariou
se dià 31 último, oferecendo gostosa
costelada aos amigos que foram
cumprimentá-lo na sede, da SSC, no
bairro da Xarqueade.

x x x

Terca-feira, dia 6. a lamília
Guginskl esteve reunida para come

morar os 85 anos de Dona FRANCIS
CA GUGINSKI, mãe dos canoinhen
ses Eatefano, José, Silvestre, Julia
e Carolina. Também presente na

festa seu mho caçula, Tadeu
Gugínskí, residente em Nova Espe
rança-Pr., que velo especialinente
para comemorar a festiva data.
A vovó nOlsos eumprímentos,

x x x

O empresário sr. Miguel Fontes
Proeopíak, em lua de mel no exte
rior, também tem aproveitado o seu

tempo para negócios de sua firma.

x x x

Esteve em' nossa cidade, acompa
nhado de sua exma. famma o sr.

Ze'no Benedito Bíbeíro da Silva,
Escrivllo de Crime' da Comarca de
Silo José, da grande Florianópolis.

x x x

Também esteve em nossa cidade,
acompanhado de sua exma ramiUa,
o Dr. José Bonifácio da snn. Juiz
de Direito da 1.· Vara e Diretor do

Policia Militar

3.0 B P M

.Batalhlo laluArlo Cortes,.

EDITAL
D� ordem' do Exmo Sr Co

mandante Geral, faço público a

quem Interessar posse, que se

acham abertas até o aia 20 dI!

janeiro de 1976, as ínscríções
para o Concurso de Admissão
ao Curso de Formação de Oficiais
da Policia Militar do Eetado de
Santa Catarina.

.

011 candidatos deverão possuir
curso completo de 2.° Grau (anti
gos cursos cientificas. clássicos,
normal e similares}, facultando- se
• ínscrtçao condícíonal dos que
estejam cursaodo o último ano

de curso no nível de eeeularldade
exigido. Estes deveria estar de

posse dos respectivos certíftcados
de conclusão até a data da
matrícula.

Maiores informaçõ!."1!i Da sede

do 3.0 Batalhão de Policia Militar,
em Canoinhu.

'

Quartel f:m Canoinhas, 31 de
dezembro de 1975.

Ouldo Cardoso ZlmmerlQlDD
Maj Sub CMT Resp
p/Cmdo do BTL

ESPARSAS

PAPO'S

Zaniolo, teve problemas de saúde
neste fim de ano. :Agora, já restabe
lecido, está em absoluto repouso,
devendo seguir para Silo Paulo para
um tratamento especializado.

x x x

O nosso Interventor, dr. Hélio
Juck, teria dito numa roda de ami
gos no vizinho município de Porto
União, que vai marcar a sua admi
nístreção em n08SO, município, com
a construção de uma 8stação Rodo.
viária, além da eonelusão do Ginásio
Coberto lá no alto da colina histórica.

x x x

Também esteve visitando a sua

terra, Iamiliares e amigos, o médico
Veterinário, dr. Luiz Augusto Plau,
residente em' Umuarama, norte do
Paraná.

x x x

B, amanhã, o anunciado vestibular,
'

por todo este Brasil Inteiro e tam
bém aqui. ii cargo da FUSPLOC.
Os nossos votos de êxito a todos
que irão enfrentá-lo.

20 IDOI a servi�o da ComuDldade
'

Diretor: RUIEIS RIBEIRO DI SILVA
Gerelte Comercial: GLAUCO J. BUEIO

Administração,· gerência, redação:
Rua Getúlio Vargas, 521 - laixa

Postal, 242 - Telefones: 112 e 232

CompOSição e impressãl:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Paula Pereira, 165
CAIOIIHAS - Santa Catarina

Forum da Comarca de Blnmenau,
onde passou o natal e ano novo com

seus Iamílleres, seguindo daqui para
a praia de (Jalobá, no Istado do
Paraná.

x x x

Visitou também Canolnhas e seus

fami!iares o sr. Epaminondas RIcar
do da Silva, Inspetor da ARTEX de
Blumenau, com sua esposa e filhinho.

x x x

'O sr. Masakazu Takabashi, próspero
empresário agrícola em Major Viei
ra, Iniciou o ano oferecendo uma

.ehurraacada a seus inúmeros amigos
e patrícios, dia primeiro último.

x x x

A serviço de inspeção, esteve 4.·
feira última em nossa cidade; o en

genheiro dr, João Alberto, Nicolazzi,
agora Coordenador do DER, sediado
em Jolnvllle.

x x x

O dinâmico empresário, sr. 'Altavir

* 1.976 - Que este ano que
se inicia traga em rea

lizações todos os seus sonhos
,de PAZ, de PROGRESSO,
de ALEGRIA, de AMOR ...

Que represente para a nossa
terra o marco de ume arran

cada para o futuro ...
Que represente poro o nos;.

so povo, uma esperança de
vida ...

-

* 'A nossa sociedade viu
nascer um ano novo entre

abraços, testas e risos.
Muitos' presentes aos "re

oeillons .. dos clubes, enquanto
outros p,eferiram o aconchego
de SEUS lares.
Muitas famílias de fora pas
sanao o 4no Novo com seus

familiares daqui, como as

Aluacyr Leão, Gelúlio Uba,
Albano Sholze, Carlos Fer
nando Jorge, Lauro Côrte,
Osvaldo Rogério de Oliveira,
Amilcar Iabeiro da Silva,
Glauco Seleme, Hilton Rue
mann, Gerson Keeller Djelm«
de Assis Pereira, Odilon Ma
chuca, [oelsen Nader, Pedri
nho Seleme, Alvaro Cararo,
G/aucio Allage e muitos outros.

* A família PEDRO ME-
I RHY SELEME passou o

fim de ano na praia de Caiobá.
PEDRINHO muito feliz em

companhia de sua MALUDE.

* Dia 2t de dezembro a

linda noiva PAULA tor
'nau-se a senhora TADEU
PIECZÂRKA.
A recepção, no salão ·pa

roquial esteve maravilhosa.
Parabens aos noivos e às
famílias HAENSCH e PIEC
ZAR.J(A.
* Dia 30 de dezembro num

ambiente a luz de velas,
na elegante residência d.o
casal DR. OSV.4LDO SE
GUNDO (HAYDÉE) DE
OLIVEIRA, a stI!nhoriJ BAR
BARA COLLINS mãe do.
sr. ROBIN COLLINS foi ho
menageada com um jantar
mui/" chico O prato da noite
fDi o brasileiríssimo vatapá,
muito apreciado. Foi um

4contecimento íntimo reunindo
nomes .tops» da nossa socie
dade. Lá estavam além da
homenageada os casais RO
BIN (bLAINEJ COLLINS,
Dr. SAULO (PAULA) CAR
VALHO, Sr. e 5"a. B1TTAR
e o.s filhos do éasaZ anfitrião
DR. OSVALDO R. (MARI
ZE) OLIVEIR.A e' ROMEU
(ANARITA) DREWECK.
* Nesta semana, o sor,iso

simpático de CRISTINA
LEMKE de Joinville direta
mente para a nossa city.
* Votos de boas melhoras

ao amigo Márcio TremI
que se encontra hospitalizado
em Curitiba. Muitas saudlldes

dos seus inameros amigos.
Volte logo!
* O casal LUIZ (ESME.

RALDA) BUCHMANN
esticando neste final de ano

até o Rio de Janeiro. Retor.
nando a nossa cidade para
comemorar dia 8 (J a'nive,.·
sdrio de LUIZ.
* O casal ZULMAR e

MARLENE TEIXEIRA
não cabem em si de contentes!
D. Cegonha lhes trouxe um

torte meninão dia 27. Para
béns aos 'três!

* São Leopoldo recebe mais
três canoinhenses que

prestaram exame vestibular
e foram aprovados: NIVAL
DO ROElJER FILHO (ar.
quitetura} ALE-REDO MA.
X/MILIANO SCHOLZE (di
reito) e IOSE CARLOS
UH/MANN (geologia). Para
béns aos doutores li seus
familiares.
* Parabenizamos ao Dr.

HELIa fUCK, pelas Suas
iniciativas corretas tomadas
em prol da coletividade, mo
ralizando assim a adminis
tração pública, perante o povo
canotnhense.

'

* Presenças muito lindas
e luminosas neste bail«.

de ANO NOVOo Sem, dúvida
RUTH ISABELA SCHMIDT
iniciava a lista das mais
belas e elegantes.
* Nesta éPoca de férias

muitos canoinhenses des
cendo a serra em busca de
sol e ma,. -

Os balnesrtos de Cambortu,
ltapema, Barra .Velha é Pi.
çarras são dos mais procu
rados pelos veranistas daqui.
E quem fica se,," acima,

curte o .sol nas piscinas, que
ricam num multicolorido de
bronzeados sensacional!

* Tchau! Até (j semana
que vem!

Aniversariantes da semana
DIA 10 • o sr. Vitor Bor.

ges, residente em Milior Vieira.
DIA 11 • a sra. Laura esp.

do sr. Waldomiro Schulka· a
srta. Marcia Plothow.

'

DIA. 12 • O sr. Zeno Ribsiro
da Siloa.
DIA. 13 - a sra. Adai,. esp.

do sr. Ladi$lau Knorek; os
srs. Dr. SYlvio .Haver e Sér.
gio Carvalho,' a srta. Maria
Eulália Borges de Souza.
DIA 14 " o jovem Rafael

Schulka. '

Dia 15 • a sra. Olinda esp.
do sr. Lourivaldo Burgardt,'
o sr. Herbert Ritzmann.

'

'Dia 16 • os srs. Waldomiro
Novak e Paulo Fischer, res.
em Camboriú-SC.
Aos aniversariantes nossos

votos de felicidades.
•
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Notícias de
Comissão Assinou
4 Convênios

Esteve em Florianópolis
no flnal do ano p.p. uma
comissão integrada pelos
senhores: Aloisio Partala
Prefeito Municipal, 'Pedro
Glacomo de Lueca, vice
Prefeito" Esmeraldino 1\(.
Almeida, Presidente da
Arena, Anibal Becker, Pre
sidente da Câmara e mais
os Vereadores Josafá Slrn-.
balista, Albaro Dias de Elcreveu:
Morais e Secretário da Esmeraldino M. AlmeidaPrefeitura Leônidas Guer-
bert. Atendidos que fomos
de uma maneira polida e atenciosa, assinamos os
convênios que abaixo destacamos com a certeza da
noesa mais justa e imorredoura gratidão, e reeonhe
cimento pelos responsáveis pelo progresso de nossa
Santa Catarina.

Convênio com a .ERUSC.
Foi asstnado convênio som a «ERUSC» Eletrifi

cação Rural de Santa Catarina, para' o t.O Semestre
do corrente ano ser estendida a Rede nas localidades
de: Queimados com 41 Consumidores, de Papanduva
a Rodelosinho. Iracema com 95 consumidores. Na
ocasião das assinaturas foi entregue ao Dr. Edelmo
Naecbenweng, M. D. Diretor do Planejamento os res- ,

peotívoé mapas indicadores, cujo trabalho foi feito
juntamente com uma equipe técnica da d!:RUSG».

"

Convênio com a «Saúde»
Na Secretária, da Saúde com a presença do Dr.

Helio Anjol Hortíz, DD. Secretário, foi entregue ao
Tesoureiro do Hospital São Sebastião um cheque no
valor de CrI tO.OOO,OO primeira parcela da assinatura
de um convênio de cinquenta mil cruzeiros entregue
em mias pelo Dr. Helío, ao sr. Esmeraldino de Almei
da 'I'esoureíro do Hospital. ocasião em que o nobre
Deputado Moacir BertoU solicitou que fosse aumenta
da a parcela para CrI 70.800. O Parlamentar foi
incansável e grande colaborador na Oapital do Bstado
junto a mencionada eomíesão.

,

Convê'nios T. E. Obras
No Palácio do Governo em reunião presidida

pelo Vice·Governador MarCai Henrique Bueschler no
Palácio dos Despachos foi assinado convênio entre a
Secretaria dá Transportes e Obras, através do Fundo
Estadual de Assistência Rodoviária (FEAR) e a Pre
feitura no valor de Cr$ 115.000,00 na presença do
5ecreit_io dos Transportes, ,Cte. fticolau Fernando
Malburg para melhoramentos no trecho ligando as
estradas de: Rodeiosinho. aio Itajai, Guarani e Rio

" Pratinha numa extensão de 25 quilômetroI.

Convênio com a .CASAN»
, Presidida pela Dr. Nabor Schlichting DD. Titular

da «O.i\SAN» foi assinado o convênio entre a Preteí-
,tura e a «CASAN» para a instalação de Agua e
Esgotos em nossa cidade. Na verdade será um traba
lho de relativa duração, mais. jã em meados deste
mês (janeiro) virá a Papanduva um Engenheiro para
dar início aOI5 trabalhos neste setor.. Pelo exposto a
opinião pública, nosso município e a comunidade toda
poderão julgar se nosao Governo está ou não, encur
tando distâncias em todos os quatro pontos do
estado catarlnense. No próximo número mats detalhes
sobre a viagem a Florianópolis serão dados.

Papanduva
Horizonte/10

.Edição em homenagem a Mulher Canoinhense,
tendo como escudo o «ANO INTERNACION AL DA
MULHER» e de autoria da colunista social Srta. Suely
Bertão, representante de: HORIZONTE/lO, venho a
receber um número da mesma a qual é o porta vós
das famílias tradicionais de Canoinhas. Um justo e
merecido premio as senhoras que tão bem aouberam
elevar bem alto o nome e a tradição da nossa Canoi
nhas de nOS80S' dias, lembrando e rememorando o

passado de ilustres damas da sociedade canoinhense
que tanto fizeram pela terra de SANTA CRUZ.

Bodas de Ouro
o dia de hoje (10 de, janeiro) é um dia de multa

alegria e júbilo para a famflia, Paulino Furtado de
Melo e Da. Joana Kellher Furtado. Dia 10 de janeiro
de 1926 se unia pelos sagrados laços do matrimônio
Paullno e Joana. Desta feliz união tiveram como
decendentes os seguintes filhos, que hoje são os

, responsáveis pela alegria e júbilo do respeitável e
estimado casal, realizando na 'sua intimidade uma
festinha de congraçamento. São os seguintes filhos:
Francisca casada com Waldemiro de Luca; João Paulo
casado com lzalra Menin; Luiz Carlos casado com
Alaide Grein; Odete casada com Raul Grein Bueno;
Sebila casada que era eom �arjan Adamski, (falecido)
Gastão casado com Teresa Kluska; Lorival easade
com Laura Torreris; Maria José casada com José
Araujo; Mauro José casado com Mariza Gomes; Zelia
Furtado solteira; Celsc Furtado também solteiro. O
casal com 11 filhos, :li netos e 2 bisnetos. Amanhã as
tOlh horas será realizada santa missa em ação de
graças na Matriz São Sebastião.

Ajustaram nupcias
Desde o dia 14 de dezembro p.p. estão usando

aliança na mão direita os jovens: José A. Ruthes, ele
estudante 6.° anlsta de Bioquímica, filho do casal:
Theodoro e Sra. FlortsbelaRuthes, e senhorita Dilaci
Grenemaná Costa fílha adotiva do casal João e Juve
liDa de Almeida. Aos - noivos os votos da eoluua
8steDsivo a seus progenitores.

Nasçimento
Desde o dia 28 p.p. que se encontra ,em festa o

lar do casal sr. Victor CacHda Malakovski com o
nascimento de uma robusta e linda garota que na
Pia Batismal receberá o nome de Armi Maria. A deli
vrance ocorreu na Maternidade de Rio Negro-Pr.
Parabéns aos pela e felicidades para a Armi sio os
votos da coluna.

Pa�sar.la da Sociedade ,

Dia 1.· do corrente festejou niver o jovem
Irineu Grabovski filho da Sra. Vva. Lulza G. Grabovski,
o dia foi bastante festivo uma suculenta churrascada
completou o alegre primeiro dia do ano.

Na mesma data completou mail um ano de vida
o sr. fIIanoel Furtado do alto eomêroío local e presi
dente do Ml>B. Oumprimentos pontificaram em alto
estilo.

'

Sra. DONILD.l COSTA DE 140RAIS, também
dia primeiro festejando troca de idade nova a distinta
dama, Donilda, virtuosa esposa do sr. Albaro Di�s de
<')lorais, grande pecuarista e agricultor, também
vereador pela Arena.

.

Dia 09 do corrente comemorando idade nova a

Srta. Rosi Mari Antoniazzi filha da ara. Ione Antonl
azzi Goordenadora local do 140bral e Secretária da
Paróquia S. Sebastião. Multa alegria e animação
registrou a efêmere.

Também na mesma data cumprimentos e felici
tações para o jovem, Regis filho do casal, Olimpio
[Teresa]: Schadeck residentes em Canoinhas, que
amanhA comemora niver.

Instituto Brasileiro de'

Desenvolvimento Florestal
Delegacia Estadual de· Santa Catarina

o Delegado Estadu�l do IBDF
em Santa Catarin8,ltoroa públi
co que o Instítu o Brasílaíro de

Desenvolvímeojõ Florestal, De

legacía Estad 'aI, receberá, de
acordo com presente Editel,
até às 14,0' horas do dia 16

Gdezesseis) de jsneiro de 19'?6,
à Rua do Príncípe, n.? 192, em
Joinville proposta para a venda
de mat ial lenhoso proveniente
de des astes florestais de apro
xime mente 20.000 metros
estér os de material de Pinus
Ellio ii, em pé, com casca, da
Flor sta Nacional de Três Bar
TRS, fOste E!ltado,' dos talhões
57,' 59, 60, 69 e 73,
plantios dos imos de 1963, 1964,

Material escolar e de

escritóric você encon

tra na loja da

Impressora Ouro Verde

Loteamento
Jardim DoDa AJD1lia
Vende Lotes em até 48

meses. Prestações suaves,
local apr zívél, a poucos
metros 'o asfalto. 1 x

R' ça Informações na Fir
A. Scultetus, rua Ma

Vieira, 1352 - Fone 339

L
] 966 e 19 '8, que serão abatidos
e retiredos\pela firma vencedora,
'sem qualquer despesa, para o

IBDF, no p�azo de 180 díse.
,

Os intere�l!ados dirigirão &s

propostas em'. envelopes rubri
cados no fecho e contendo a

expressão - PROPOSTA PA
RA COMPRA,oE PINHEIROS
e serão abertJ,s na presença
da Comissão d'esigoada e dos
interessados, às 114,00 horas do
dia 16 Gdezesseis' de janeiro de

1976, obrigalDdo-st' o ganhador
a recolher ao IBOF, no ato da

declarsçâo da

pro�stB
vence

dou, 20% do va ar total do

d<!sbaste, e' o restan e (80%) em
4 parcelas de 20% d 30 em 30
dias, perdendo o 'ireito d&

COI:corrência, caso não sejam
obedecidos os prazos estabele
cidos .neste Edit�l.

Joinville, 18 de dezembro de 1975

Enu. Aur. Joaqoim Palco
IIriarte letto

Delegado Estadua!

DR. ABOLOO CARHflBO Df CARUALHO
ENDEREÇOS:

BRl.SILI.\: Escritório: lid. Már
cia, SIS Loja 42 • fones: 23-2718
23.7042 - 23-8042 e 23-8424

Besidência: SQN. 302, BI...C»,
apto. 304 • fone: 24-6074

PLORIANÓPOLlS: a/c «Rádio San·
ta Catariua» • Rua Jáu Guedel da

IFousecá, 17 (Coqueiroa)
fones: 22·3407· 44-0999

44-0678 • 44-1878

'Fo .�s
Nov sistema Japonês Has,hua 230
Boa Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria ISDortiva) - Callinhas

•
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REVENDEDOR AUTORIZADO ,\ CHRYSLER'
.. ...�' do BRASIL �.A.

focê, que está por cima porque já venceu na vida, não perca mais tempo.
E hora de você comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos de financiamento, agora mais v3ntajosos do que
nunca. Venha ver para crer. Conheça o nosso carinlloso atendimento.
Vamos. Decida-se de uma vez por todas e venha logo buscar o seu

Dodge Dartnovo.
•

MERHY SELEME & elA. LIDA.
Rua Paula Pereira, 735 - Fone.: 365 e 366

CA'N O IN B AS, "SA'NTA CATARINA

H egistro Ci v il

,EDITAL,

.

JACIRA E ILIA PAUL
CORRÊA, Ofi ai do Regittro
Civil do 5 o Di rito de Pinheiral,
Comlirca de aooiohal, Estado
de Santa Cata us, faz ilaher que
pretendem cal

«DEMETR SÉRGIO MA-
RIO» e «MA cu MARGARI·
,DA MÜLLE , ele natural .de
Rio 'da Arei, deite Dietrito,
oalcido em 2 de novembro de
) 955, eletreciat autônomo, soltei
ro, domiciliado em Rio da Areia,
deite Distrito filho de Eliel
Mario e Eudoc a 'Nogatz Mario;
ele, oatoral de Rio da Areia do
Meio, deite Di trito, nelcida em

19 de julho de 1959, do lar, 101-
teire, domicili da em Rio da
Areia" filha e Artur Mülle� fi
DemetruDca arquio Müller.

Se alguém louber de algum
impedimento. oponha·o na forma
da lei.

Pinheiral, 18 (IJ dezembro de 1975

SILVETE DARCI PAUL
ElcreYente Jurameot.da
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No Dep�rtamento de Veículos'lJÓdos
de, liguei ProcoDiak Comértio de
Veículos LIda., você 8Jléontrara '

para pronta entregá:
.

Marca

Opala luxo 4 portas
Fuscão
fusca
Opala 4 portas
Opala couPI luxo
Ford F,350
Variant

Ano

1970
1972
1967
1973
1974
1973
1973
1970
1971
1972
1974

Santa Catarina

DOUGLAS BINDE • Oficial do Ribeira da Silva; ela economiária, Secundinho Veiga-S P. aOI 15 de

Regietre Civil de UBERABA·CU· naecíde em Canoíabae aOI 21 de outubro de 1957, filha de João

RITIBA,PR., faz nber por in- de marco de 1956, filha da Mario Teodoro Filho e de Lazara de

termédio do, Cart6rio do Regietro Arthur Ferrareli e de Olg& Lima.
Civil delta cidade que 'lretendem

Friedrich Ferrareli. •

calar: , �
cALÍPIO FÜRST» com «ELSA

cARILDO ARTNEI�!i e cMAR- cOlMAS J SÉ SCHEUER. LECHNIOSKI», bralileiroi, 101·

LENE DO ROCIO FlERREIRA com cOOET, SOARES DE teirol, domioilísdoe e resideutee

DE LIM
' l' LIMA b '1"

.

I' d nelta cidade; ele motorilta, uasci-
A», bralUeirJôl, lolteirol; :t, rall,elrol, lO teuos, o·

ele motoriete, nalcido em Canoi, miciliadol e"re,lidentel nelta eida- do em Colô�a Santo Antonio,

nhaa aOI " de iunho de 1952, de; ele radio-técnico, nascido em
' distrito de

Il'I�6POlil
DI Eltado

filho de Francisco"Artner Filho e Canolnhal ao'l 25 de egosto de aOI 12 de deze bro de 1952, filho

de Cecille Artner, .domiciliadcs e 1954, filho de João Scheuee e de de Alfredo Für t e de Otília

relidentel nesta cidade: ela balco- Tereza Watzko Scheoer; ela do Camargo Fünt; e-r do lar, naacide

ni.ta, nescide em' Díatríto de. I
lar, 1!81cida em Arroio Fundo 01 em Felipe Schmi(J� o/ município

Uh b
. b' M

.

í
.

9 d t b d aOI 30 de agoeto tde 1957. filha
era a-Curlti a- Pr, aOI 24 de ume �IO aOI e. le em 1'0 e

de Pedro Lechnioski e de Gondll
marco de 1957, fílha de Olympio 1954, filha de Avehno Soarei de

Ferreira de Lima e de Miqoelina Lima e de Maria Dorvaline de Cocheo Lecbnioski
.

Glulkolki de Lima, domioiliadoe Lima. \ '. «LEONIDES dE MATOS»

e ,e.id��tel no diltriLo de Ubera. «SAULO

�FI,
K DE ,OLI.

com «aLIVIA ALXES DE MI·

ba,Gurltlba·Pr. VEIRA. SIL » com .VERA
RANDA», bralileif'll. soltein»,

cZENO BENE9ITO RIBEI. LUCIA THE ORO., braailei-
domiciliadoI e relideotea neste

RO DA SILVA JUNIOR» com ros, solteieoe, d miciliados e reli.
distrito; ele lavrador, Dalcido em

cMARIA' DE Lr\OR'DES FER dei t id d I á
. Taunay" nl munícíàío aOI 15 de

- \li
• en .,1 nelta CI �ae; e e oper riO,

'"

RARESh. bralileirol. lolteirol, naaoido em São Sabaltião do Sol,
fevereiro de 1954, lilho de 001'-

domícitiadoe \e lelider-tel nelt. Com. de Cilritibano •• S�_ aOI 08-09
valino de Matol, i'

alecido
.

e de
ArmiDda

.
Martinl ; e MIto.', ela

cidade; ele benoârio, nascido em de 1958, filho de Henrique Bueno
C6noinhss acil 17 de marco de de Oliveira, falecido e de Leonina d? I�r, nalcida em Sereia Deite

1953. filho de Zeno Benedito Alval da Silva; ela do lar, nasci-
dl.trlto aOI 27 de a$olto de 1941,

Ribeiro da Silva e de Vanda da em São Jo,é,. Diltrito de
filha de Joaquim

AI;'
es de Miran.

'

- da e de Leriaoa 'e Matol de
Miraada. '

4
eanoiDhal, 31 de de,embro de 75

"

P e rgun tas
«PEDRO AUGUSTO VON

.
BORSTEL» com �«BEATRIZ

,

' HELENA WOJCIEdlIOWSKh,.

_

.
.

_

bralUeiro., lolteiros: e,le indultriá.rio, naecido n8 Vila 9.e Piratube,
Município de

Marec;'l
Cândido

Hcndon-Peraaâ aOI 3 de maio

eh tt 'GP
de 1947, domiciliado e residente

. 'e've" e
"

.

em Curitiba-Pro filh9 de Edvino
Reinaldo .von

Bonte�e,
de Edith

Alina Schmitz Von Bontel· ela
lecretária. nalcida e Canoi�hal

. .

801 21 de novemb/o de 1952,
domiciliada e rei'dente nelta

cidade, filha de B,olflau
Wojcie

chowski, falecido de Ivone
Wojciechowlkl. '

«VITOR THOMA. com «AN.
TONIA MARIA JMARTINS»,
bralileirol, lolteiro,; ele técnico
de televilão. nalcido em CaDoi.
nhal aOI 17 de dez�mpro de 1951.
domiciliado e rBlifente nelta cio
dade, filho de Ludovico Thoma e

de Ana Buching+ Thome: ela
iodoltriária, nalci.fa em Santa
Cruz �o �io Partg.São Paulo aOI

18 de. lanelro de

1�9! dO,míciliadae relldenta em I dlan6polil' São
Paulo, filha de P dro Martiill e

de Cecilia Salel Martinl.
i

ALOIS KARA"INSKI, oficial
do Regiltro

CiVi;e
PAPANDU.

VA Estado de Sa ta Catarioa, fal
laber por inter édio do Oficial
do Hegiatro

CitV,
delta cidade

que pretendem c sal':
'

«LAURINDO GONÇALVES»
com «MARIA A ,LUZ RAD
ZIMINSKh, brrlileiros, solteieoe;
ele operário, na�,cido em Rodeio
Grande, Mun!Fípio de Monte
Caltelo, aOI 1� de outubro de
1952, filho da ucal Goncalvel e

de Emilia Cal' ce, ambol já fale
cidol, .ele reli ente e domiciliado
oelta cidade; la doméstica, Dalci.
da em Rio d Prata, MUDicípio
de Papanduva 801 30 de outubro
de 1953, do iciliada e relidente
em RiG da rata, Município de
Papanduva, filha de Antonio
Radzimiillki e de Fermina Haal
Radz,iminlki

F,100

,Opala 4 POttil'S luxo'
Opal. c�;'!LOpala Y""

tas

MIGu(l PROCOPIAK COM. DE VEi(UlOS lTDA.
Concessionário General MotorJ' do Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289
Canoinhas -:-

a

um
1 . o Carro ofíe] o Grande Prêmio 1976 é:

Opala Comodoro C :&1 ette GP

Res'ponda
,ganhee

REGISTRO CIVIL

'.
2 - A primeira perua fabrica �,., Brasil, dentro dos

padrões do verdadeiro «Stbin Wagon», é

Caravam Família Alegria

Chevette GP.no concurso

•

3 - Complete o feliz com Chevrolet 76.

Seja Vej�

4 .. Qual de samba vencedora do

Carioca de' 1976 ?

/
O CARRO OFICIKL DO GRANDE PR'�,MIé) BRASIL

. "
,

/I

Até o dia 15 de fevereiro, você/'pode retirar Chevette GP: o C'arro Oficial do Grand1!,

um cupom gratis, em nossa 19{a, e entrar Prêmio Brasil, e a linha Chevrólett 76.
'-', •

no concurso Chevette GP. / Dependendo da sorte, um Cheyette GP.

Preenchendo o cupom e r�'�ondendo às igualzinho ao deite anúncio pode ser seu;

mesmas perguntas que jlcê viu aí em cima. Mas não deIDpre para entrar no concurso.

Coloque na urna e esp�re o resultado do sorteio -",,\ Todo mundo vai querer fazer o test� e, Iev�r
com um trevo de qua}tro folhas na mão. um dos 5 Chevettes GP:que estamos dando

Aprove!te, também, ,para conhec_e_r_o_n_o_v_o__........i d_e_'p_r_ê_m_i_o_.__� ,

RUA MAJOR VIEIRA, 289 - CANOINHAS - S.C.

EDITAIS

E para q e chegue ao conheci
mento de ; .a., maDdei publicar
o prellente ditai.

CaDoinh"l, 5 de jaDeiro de 1976.

NER DA C. CÔRTE
Oficial do Regiltro €ivil

\
Alsine!,Leia! Divulguei

Correio do Norte

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 10.01.1976

PORTARIA SUPIR D. 54 de 23-09-1975
O· SUPERINTENDENTE DA SUPERINTE:NO:€NCIA

NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB - no UIO de
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de ser disciplioada 8

cqmercialização do arroz, a fim de assegurar 8 sua livre distri
buição e preços justos em todas as suas fases,. evitando distorções.

CONSIDERANDO que. compatibilizando o preço e a

qualidade do arroz, ficará assegurada ao eonsumídor a aquisição
do produto de sua escolha;

CONSIDERANDO que apesar do grande número de
combinações de qualidade de arroz, há uma continuidade dos
preços segundo a qualidade que permite agrupá-los em um

número reduzido de preços,
-.

CONSIDERANDO 8S especificações de arroz e os critérios
adotados na Portaria n.? 680 de 19 de setembro de 1975 do
·!\1iDistro do Estado da Agricultura, publicada no Diário Oficial
da União de 22 de setembro de 1975,

CONSIDERANDO a Resolução n.o 06, de 09 de setembro
de 1975 do Conselho Nacional da Abastecimento - CONAB -,
publicada no Diário Oficial da União de 19 de setembro de 1975,

R E S O L V E:

ART. 1.° - Fixar em todo o Território Nacional, com

exceção dos Estados do Amazonas, Pará e Acre e dos Territ6rioli
Federais, par8 o arroz polido, a granel e empacotado, n'8S suas

diversa. classes, sub-classes e tipos, os seguintes preços máximos
de venda ao varf'jilita e ao consumidor:

Arroz Polido Empacotado (rS/Kg
UNIDADES DA FEDERAÇÃO

CLASSES E RJ - SP

TIPOS MG- ES PR RS - SC
,

DF
.....

SU.B-CLASSES

PV I PC PV pc'l PV I PC
-

4,37 4,90 4,28 4,79 4,24 4,75EXTRA' 1.2.3.

LONGO
4. 4,02 4,50 3,92 4,39 3,89 4,35

5.6. 3,48 3,gO
.

3,39 3,80, 3,35 3,75
A 7. 3,04 3,40 2,94 3,29 2,90 3,25

EXT. LONGO 1.2. 4,37 4,90 4,28 4,79 4,24 4,75
LONGO AI e 3. 4,02 4,50 3,92 4,39 3,89 4,35
À:Z e LONGO 4. 3,81 4,30 3,72 4,17 3,68 4,12
EXT. LON30 5.6. 3,48 3,90 3,39 3,80 3,35 3,75
'aI e B2 7. 3,04 '3,40 2,94 3,29 2,90 3,25

,:

1.2.3. 4.02 4,50 3,92 4,39 3,89 4,35

LONGO B
4. 3,81 4,30 3,72 4,17 3,68 4,12 .

2,6. 3,04 3,40 2,94 3,29 2,90 3.25
7. 3,04 3,40 2,94 3,29 2,90 3,25

.

LONGO/MEDIO 1.2 4,02 4,50 3,92 4,39 3,89 4,35
'.

Cl e C2 3. 3,81 4,30 3,72 4;17 3,68 4,12

MEDIO/LONGO
4. 3,48 3,90 3,39 3,80 3,35 3,75
5.6. 3,04 3,40 2,94 3,29 ' 2,90 3,25

Dl 7. 2,77 3,15, 2,67 2,99 2,63 2,95
t"�

1. 4,02 4,50 3,92 4,39 3,89 4,35
-

MeDIO/LONGO 2.3. 3,81 4,30 3,71 4,17 3,68 4,12
4. 3,48 3,90 3,39 3,80 3,35 3,75

D2 5. .

3,04 3,40 2,94 3,29 2,90 3,25
6.7. 2,77 3,15 2,67 2.99 2,63� 2,95

1.2.3. 3,81 4,30 3,72 4,17 3,68 4,12
MEDIa/CURTO 4. 3,48 3,90 3,39 3,80 3.35 3,75

567. 2,77 3,15 2,67 2,99 2,63 2,95

A

Ú N I C O

G R A N E L

1171,8113,10 '1166,101,2,991163,8°\ 2,9560/kg kg 60/kg kg 60/kg kg
PV
PC

PREÇO AO
PREÇO AO

VAREJISTA
CONSUMIDOR

I BASILIO HUMEHHUK
I Revendedor

& ,(IA. LTDA.
FO'RE> I

Fai:emos sempre' a melhor oferta em veículos.
novos FORO e usados de qua marca.

Disponibilidades da' emana:
Rural tração 4 rodas ana õ9 • azul e
branco • motor 132 Hp,

,

Rural tração 4 rodas 'no 72 .. verde'e branco
Rural tração 4 roda

.

ano 71 • azul e branco
{'-100 1961 - cinza
Mave,ick cUPê. lu o ano 74 - branco nevasca

Pick-up 1974 - 'ração 4- rodas - vetde .

Mave,;ck cup�"1uxo Ig74 .. vermelho iambo

Adquira' seu veiculo sado com a minima entrada.
Velcul inteiramente revisados, de boa precedência,
aOI melhores preços da regljo.

Visite-nos sem compromisso,' em nossa loja'à IRua Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

REGlS�RO CIVIL
Albanl

M.ria�e
Medeiros

Demétrios .. O cial do Re
gistro Civil d· Distrito, da
Comarca de L' gu.a - Estado
de Santa Cafarlna, fàz labllf
por iotermédi]i da Oficial do
Regi8tro Civil delta cidade, .que
preteodem Ca8 r:

eOdene �ertonclnilt com
eHelolsa M ttos Silvestre.,
brasileiros, I lteiros; ele enge
nheiro agraoo�o, nalcid" em Tu
barão·Se. ao� 02 de março de
1950,

domicili�dO
e residente o/

cidade, filho d Antonio Berton
cini Netto e d Ida Lesse Ber
toneini; ela e8t dante, rialcida em

Laguna-Se aOI 17 de, dezembro

RegistroCivil·Editais
Maria Góil, Glínskl, Oficia. do

Registro Civil do Distrito de Paula
Pereira, munloí io e Comarca de
Canoinhas, E. de Santa Catarina,
etc, faz saber que pretendem casar:

PEDRO FI!: REIRA com ,MARIA
DA GLORIA SOARES. ele natural
deste ,Estado nascido em Paula
Per�ira no di =2 de junho de 1955,
operáriO, solt íro, domiciliado e re
sidente neste istrito, filho de Joa
quim H..F�rr ira e de Olga Rude
Ferreira; ela aturaI deste Eltado
nascida em Po to União no dia 6 de
março de 1959, doméstica, solte'"�,
domiciliada e r idente neste Distri
to, filha de Din r Soares e d� RUda
de L. B. Soares

Paula Pereira, 2 de dezembroj1975
WALDEMIRO ADlLRA DE OLI

VEIRA , com NI DE FÁTIMA
NEVES, ele nat ai desta Comarca,.
nascido em ADt Gorda no dia 13
de outubro de 19 4, lavrador,' soltei
ro, domiciliado residente neste
Distrito, filho de edro P. de Oliveira
e de Antonia Ri�eiro de Lima; ela
natural deste I!:st do, nascida neste
Distrito no dia 27 de agosto de 1959,
doméstica, soltei a, domiciliada e
residente neste ístríto, filha' de
F'rancico Neves e de Veronica
Rodriguel.,

.

Apresentaram oa documentos
exigidos pelo CM go Civil art. 180.
Se s.lguem tiver onhecimento de
existir àlgum im edimento legal,
acu.e-o par.a finl e· direito.

Paula .Pereira, 29 e dezembro/197õ
MARIA GÓS GUNSKI
Oficial do Registr,o Civil

lO
E
N
E
L

Porcelanas:

A
R!a�!�a o��

Nest
de j

mês

neiro

a pre o de
oferta.

Con u,l
G.

r
.Pros ócimo

Real·

.�anoinhas

p

Edital·n.·.01/76

de 1953, dom; e res. em Laguoa
se, filha de Artur ;}�ve.str8

e de
Dulce Mattos SUvr�re.E, para que chegue ao conhe
cimento de· ter��irol, mandei
puplicar o presen�E Edital.

Canoinbee, �7/01/1976
Nereida .. Côrte

erreira das
ChagasJl eMaria de
Lourdes Adttr., brasileiros,lol
t�irol, domiciliad s e relidentel
u/ cidade; ele o�erãfia, nascido
em Aotonio Oliotl_Pr. aos 6 de

agosto' de 1938" ilho de Pedro
Ferreira das Chag '. e de Cata.
rina' Valter dai C age's, falecida;
ela do lar, nsaeide em Três Ber
ras o/ comarca aos 11 de março
de 1951, filha de lbinó Adur e

de Analia Rodrigue. I

eWalmor Henrique' Berbst·
com eMarria Le nlDelleh,
brasileiros, solteiro, domiciliadol
e re8ideotea n/ dist itc; ele lavra
dor, nascido em Es ação Paciência
n/ município aos de julho de
1955, filho de AI ino Henrique
Berbst e de liza

.

eber Beebst,
ela do lar, nascida em Paciência
dos Nevei nl mu icÍpio aos 15
de abril de 1958, filha de José
Deller e

ElIibi.a CO�deiro. D.e. lIer.«Napoleão Ca tilho Filholt
com cDinacir Colaço da

Silve. ira>, I(,raSile�os, aOI.teiros.,domiciliados e res dente. nelta

cidade; ele mec�Dic, naaeido em

Arroio Fundo

n�te
município

80S 28 de maio de 1955, filho de
Napoleão

Castil.hO'. fale.cido e de
Alvina da Silva C Itilho; ela do
lar, oalÍcida em S o Mateus do
Sul-Pe. aos 17 de a osto de 1958,
filha de Achillu follaço da Sil
veira e de Tere1a de Lourdea
Celaco dr. Silveir .

«Nelson Met' dio Orlovski»
com eCecilia Honorio de
FarlasJl, brasile' os, solteiro., re

sidentes e domic liados n/ diltrito;
ele operário' o acido em Paula
Pereira, D/ co arca aOI 10 de
outubro de 19 S, filho de Mie.
cislau Orlovpk e de Thereza
Paula Orlova .; ela do lar, n8S

cida em Rio a Pratinha. Muoi
cipio de Mo te Castelo.Se aos

18 de nove ro d'e 1957, filha
de Francilco' aoorio de Farial
e de Tereza Martinl de Farias:
.Jovino e Oliv�eira Ca�-

'valho- com eTheresa Rodri
guez», bralileiros, solteiros, do·
micil,adol e residentes Dl diltrito;
ele lavrador: na'scido tm Ria dos
Pardol n/ município aos 18 de

Pelo presente Edital, fica inti
mada a firma "baixo relacioDad8,
com base em stia Declaração
de Rendimentos do Imposto de
Renda de "PESSOA JURIDICAlt,
relati�a ao exercicio de 1975,
ano-base 1974, a recolher aos

ccfreli da Uóião, 08 créditos devi
dos, dentro do prazo de trinta

(30) dias.

A preSl'Dte intimação é válida.
tàmbém para cobrança amigaveJ,
com prêzo de 30 dias adicionais,

EDITAIS
outubro de 1926. filho de Joãe
de Oliveira Carvalho e de Maria
ROia da Luz; ela d lar, na8cida
em Nevei n/ muni ípio. aos 15
de outubro de 1 32, filha de

Diogo Rodrigues de
.

Aotonia

Borges.
eJoão Honor to Albano.

com eCM'men Lúcia Ale
xandre. brasile ros, solteiroe,
residente: e dom ciliados neste

distrito; ele oper io, nascido em

CanoiDhas a08 7 de janeiro de
1954 . filho de o.é Honorato
Aiba�o e de Roza Alves Albano;'
ela do lar, nescid em ,Csnoinhas
aos 24 de ,abril d 1959, filha de
Benedito Alex8nd e e de Fran
cisca Fernandes A exandre.

eDeuclides osé Pettres·
com eFilomen Czouplnskh,
brasileiro!" lolteir s, domiciliados
e reaidentes o� idade; ele Car

dexista, D88cido em Canoiohas
aOI 18 de' março de 1955, filbo
de Nadir PeUre e de Carolina
Babiretzki PeUr.; ela do lar,
nalcida em Serra do Lucinda. oI
comarca aol 15 e dezembro de

1953, filha de Af ':1190 Czoupinski
e de Josepha So pinski.
eOercl Fran OJl com eMaf·

Iene Kohle�., .
rasileiros, soltei

ros domiciliados reBidentes nesta

cid�de; ele indu triário, nascido
em Rio dai Anta, Município de

Caçador-Se aol l° de março de

1949, filho de S rafim Franco e

de Marta Fean ; ela do lar,
Dascida em Cano ilhas aos 28 de

janeiro de 1951, filha de Bruno
Kohler e de M ria de Barrol
Kohler.

ADAO MATOS DA ROCHA,
Oficial do Registe Civil de' São
João do IvaÍ. Esta o do Paraoá.
fáz sabee por ioter édio da Oficial·

,

do Cart6rio do Regi tro Civil del�a
cidade que pretend m casar:

cAmllton Fro hners com

«Terezlnh. Lindalva Leite>,
brapileiros. lolteiro; ele Técnico
AgrÍcóla, n.lcido m Cánoinhss
aOI 7 de fevereiro e 1952, domi
ciliado

.

e . relideot nelta cidade,
filho de Rodolfo Froehner. e de
L::!oooldina Groul Froehner; ela
estudante, nasdd em Bom-Su
cesso· ParaDá a08 8 de jane.ro de
1957, domiciliada e residente em

Silo João do Iv i-Pr., filha de
ADtonio Lopel d li Santos e de
Maria Leite Lima

B, para qp.e chegue o conhecimento
de terceiros, ma ei publicar OI

pre'sentes Editais.

Canoinhas, 08 de janeirO de 1975'
Nereida C. Côrte

Oficial do Registro Civil

findo o qual, será a firma decla
rada devedora remissa e promo
vida a cobrança executiva.

.
Posto da Receita' E,e,"hrfãíde

Canoihas, 07�1lf.
Çentribuinte

-

AMÓNIO FERREIRA

/.,,/ C. G, C. M. F.
� 82 728 734/000l-56

FRANCISCO ZAZISKI
Chefe do PRF

FOTOCÓPIAS XEI\OX
Serviço instantâneo e perb:it .

I

Instalação modernilsima.
� -

Procure__.po"'êlcritório de Der�y Carlos
Ulbmãíin, na Praça, Lauro Muller, 251

___.,-

CANOINHAS - Santa Catarina
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Divulgação da A,ssociação Comercial e Industrial de (anoinhas

nforme ,háviamos dito, as

prevh!õ!!s 'de consumo para
, próxímôs meses são ótimos,
tanto /pára o mercado interno

c�,o? para o externo;
- Os financiamentos aos ex-

portadores, mencionados em S· dênci N
.

I d Ab
.

noesa correspondência anterior
' upermtsn ,encla aCiona o· astecirnento

somente agora estão sendo lib�� DELEGAÇIA ,EM SA�TA CATARINA

rados, após o tempo necesaárío
'

Transcrevemos para conhecimento geral, o seguinte:

�� �:���t���:.nto dos requisitos Poríarla Super D. 70 de 5 de dezembro de 1975

FI·nal,' d
'

, O SUPERINTENDEN_TE DA taurantes, churrascarias, bares, ,afi:udo em luga,r vísível e de fácil
zan o, gostariamos de

i�formar que, nessa mesma reu-
SUPERINTENO:ENCIA NACIO- lanchonetes'; estabelecimentos leitura, com_le,tras e algarismos de

níão realizada em Curitiba, ficou
NAL DO ABASTECIMENTO similares acresçam compulsoria- peJo-melÍõs 2 (dois) eentímetros

Prezados Senhores:
..., acordada 8 fundação da ASSO-

- SUNAB, no uso de suas mente qualquer impor_t�n�!l",às- '--ae-81t1:l�nenhuma hipótese

Agradecemos a boa receptl-,_ CIAÇAO BRASILEIRA DOS
atribuições legais, notas das despesas d9-s.-cUentes, podendo, .have&\. sua cobrençe

vidade de nossas informações
-

"�RODUTORES DE MADEIRA, CONSIDERANDO que, DO. como g�atifica,ção,'gorgete, taxa compulsória.

sobre o mercado de madeira de tendo como objetivo principal. exercícío da forma intervencio- d� 8ervlç� ,oI! a qualquer outro § 1.0 - Não fazem parte do

pinho e voltamos a presença de racioDali�ar o comércio de ma: Dista do controle do abasteci- t{tul�//'para distribuição a08 serviço ou ccouverb, o guar

V. Sss., para relatar os últimos deiras de"',pinho DO mercado mento, poderão ser estabelecidas ,�empregadoa. danapo, o pão e maDteiga OQ

acontecimeDtos: interno, bem>',��mo, preservar condições de venda de produtos" § 1.0 - Não se aplica a proibi- margariDa, os q�ais iDtegrario

_ Conforme reuníão r�alizada QS Interesses da claltae produtora e servíços; ção deste artigo aos estabeleci- obrígatoríemente os serviços das

no Sindicato dos 'Madeirei-
da região Sul. Opórtunamente CONSIDERANDO-

_

que, na
mentos abrangidos pelas COD- duas príncípars refeições (almoço

ros em Curitiba-PR.; DO dia 16
forneceremos a V, Sae. maiores defesa do consumidor em geral, venções Coletivas de ·Trabalho, e jaDtar) excluídos os lenches

último, ficou decidido aumento
detalhes.

"

<,
",

há necessídede de ser disciplinadã
Acordos Coletivos de Trabalho e serviços de salgadinhos.

lia tabela de preços para o .

Sem outro particular, e dese- ""_. prestação de serviços de alí-
e Díssfdics Coletivos, regendo § 2.° -- As casas de diversões

mercado interno, conforme cópia J�?do a todos os Colegas madei- men\ação, resgue rdades algumas' expressamente o referido -acrés- notumas 'com cshow artistico»,

anexa;
. relro,s" e em. especial a Prefeitura relações.�mpregatícias'existentes,

cimo compulsório, para distribui.
'

poderão cobrar ccoubert
_
ertís-

_ Este' reajuste deve-se a, me-
MUDlclpal,desse munícípío, votos '"

'

.

ção a08 empregados, tíco», no qual já esti obrigatória-
de um Feliz Natal e

.

próspero
R ES O L V E .

, lhora. Da situação desse mer-
o-, § 2.° - Os estabelecimentos mente Incluído '0 serviço ou

cada, bem como, para enfrentar
ano de .1976, firmamo-nos Art. ��o - PrOi�!r que os res- excluídos da proibição deste ccouverb a que se refere e!ilte

um possível reajuste dos fretes Cordialmente, artigo, na forma prevista DO § artigo.

rodoviários. 8lacomet-Marodln Ind. Madelràs S/A Assoalho Cr$ 55,00 ·p/f!:lt/2.. 1,<', fario constar DO cardápio Art. 3.0 - A presente Portaria

_. Com referência às vendas Aplainamento aiai". Cr$ 20,00
e na relação dos preços dOI seus eDtrará em vigor Da, data de

para o exterior, continuam em Preços de. madeira de pinho por dúzia de peç&s>, serviços, que estão obrigados & sua publicação .DO Diário Oficial

ritmo acelerado, ultrapassando ·serrado em bruto, que sera-o
terem em seu poder que Das da União, aplica-se & todo o

Resserregem mais Cr$ 20,00 t d d d I' t
a8 e:ll.pectativas dos exportadores, 'postos em prática à partir'

no MS as espesas os c ien es território necíonal e revoga a

sendo que alguns jé estilo encon-
per dúzia de

�
pe�as. I!erá� Incluído o referido : aerês- Portar;a 58, de 30 de outubro

trando dificuldades com seus
dt)t 17 de dezembro de 1�7e. Composição dI lote da madeira cimo compulsório, por Iforea da de 1975 e as d�mais disposições

estoques; Deci.ão em reunião de medeí- serrada' Convenção Coletiv, de Trabalho,' em contrário.
.

,

_ Isto inclusive, está motivando
reiro. efetuada em Curitiba,' 60% de l' x 12" - 40% sub-' Acordo Coletivo de· Trabalbo

'

RUBEM NOE WILKE

b 61 em 16 de dezembro de 1975. bitolas
' ou Dissídio Coletivo que será Superintendente da SUNAB

um aumento Da ase de 10 10 mencionado.
"

sobre os preços atuais, principal- Base: Dúzia de 168 pés/2. somente 12" mais 5% V r S TO:
'

mente par�, bitolas especiais de CIF _ sAO PAULO. somente sub-bitola menos 5% Art.2.o-0sestabelecim�Dtos Ass. OCTAYLSA DE LUNA

1.1/4" 1"/2" e 2','.
comerciais de que trata o artigo B. FE,RNANDES

P i i C $ 71100'0 Forma de pagamento: 60 dias Ór me ra r .co,. OI
anterior s poderão cobrar serviço Chefe Substa. Assessoria

'I'erceírínha C $ 65000
da. data ou a vista com 510 ou t d 1· it d'

r .,' de desconto.
' ccouver -, quan o BO!IC !l U

W h

Terceira Industrtal Cr$ 550,00 pelo eonsumídor e desde que p MárDi�legl,a·edto ornCIF ,... RIO - aumento de Cr$ seu preço conste DO cardápio
..

Terceira eonstrucão Cr$ 43000
.

2000 d'
,

, , por uzia, e lU. 'relaçio dós preços dos seus

Quarta rio Cr$ 330,00 Curitiba, ,16 de dezembro de serviços, que estão obrigados 8

Forro Cr$ 30,00 p/mt/2. 1975. terem, em seu poder, ou esteja

.

Porto Alegre, 18-12-1975.

A
PREFEITUR� MUNICIPAL DE

CANOIN�A/C. Associ Ao' de Indústria e

Comércio ,

Depto. de Madeira

CANOINHAS-SC.

Confere com o ortgínel
Ass. Maria Célia Tapajós Cunha

Aux. SE/DG

I
,

'

Claro que você gosta do seu

Mercedes-Benz, E é exatamente

pqr gostai dele que você deve
-

"

sempre que precise de assistência
técnica -frazé-lc a um lugar onde
gostam dele tanto quanto você
e podem fazer o melhor por ele.

Esse lugar é a nossa oficina,
_ Aqui você encontra gente que
aprendeu na Fábrica tudo sobre
Mercedes-Benz.

Gente especializada que só
trabalha com diesel e entende de
diesel corno ninguém. E pode, por
isso, oferecer tudo o que há de
melhor para o seu, veículo:
a manutenção de sua qualidade
original.

'

, Agora você já sabe o endereço'
certo quando seuMercedes-Benz

,

precisar de assistência técnica ou

de peças genuínas: nossa oficina

Aristides Mallon

(6)
Rua Vidal Ramos, 1036
Canoinhas - SC

)
Mercedes-Benz
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DOUTOR EDUARDO CORREA BRAGA
Geraldo de Freitas ;. 1.. Curador da Vara de famlll.

Conhscí-o dos idos e sempre lembrados tempos do Inter
nato 'do Ginéslo P8r�n8ense,' educandário, que primou pela,
seriedade dos estudos e competência de insignes mestres, sob a

I

direçlo firme, honesta e sábía do Padre Manoel Gonzalez, mai@
conbecido na intimidade estudantil de «Padre Manequlnho., '

Compunpam o seu corpo docentes figuras .dmi�ávehl,
como sejam: Padre Leepoldtno Fernandes, professor de Geografia;
Padre Francisco das, Chagas Torres, de Matemática, Astronomia
e Cosmografía; Padre José Penido, de História' do Brasil e da
Civilizaçlo, educador e historiador dos mais eméritos; José de
Sá Nunes, da Cad�ira' de, Português e conhecido filósofq' de
renome nacional e defensor de teses de línguístícas que o reco
mendaram para ser nm dos integrantes da reforma de nOS8a

ortografia; Padre' Olimpio de Souza, também professor de Por
tuguês;' Padre MieU, professor de Desenho e que foi o fundador
do «Circulo de Esfudo& Bandeiranteu, Cenáculo onde se reuniam
as maiores inteligências' do Paraná, naquela' época; Htpérfdes
Zanello. professor de Ciências Naturais e autor de várias publí
cações didáticas de imenso valor; Professor, Guida Straub, natu-,

raUda e, excelente pedagôgo que o indicou para maís tarde
dirigir o tradicional Ginésio Paranaense;, Dr. Orlando Sprenger
Lobo, que além d>e professor era um escritor emerlto e médico
famoso; Dr. Murilo Ferreira, lente de História' Natural; Professor
Men8slng, de música. todos de saudosa memória. E, finalmente"
o Padre José Ribeiro de Freitas, 'que Jecíonevs Latim e é u

único scbrevívente, resídente em Campln& V;rde, DO Estado de
Minafi Gerais.

lamas clvídendo a figura bondosa. modesta, querida de
todos e culta do Dr. Estevão Gubata, ex-Secretário do mencionado
estabelectmento de ensino; de ssudosa memória e colega \ de
turma 'do Dr. Eduardo Cerres Braga.

Sem dúvida. -foi o dr. Eduardo um excelente aluno e' que
teve a norteá-lo usas figuras exponenciais que citamos acima,
preclaro. de virtudes cristãs e com uma conduta exemplar.

Lapeano de nsscímento, descendente de tradicional la.
, mílía da' cle'ndária». e cujo genitor era Irmão do meu saudoso e
estimado amigo Senhor' Antonio Lacerda' B_rags. caráter sem

jaça e pai do eminente Ministro da Educação, Ney Amintss de
Barros Braga e dos Drs, João Braga, GUilherme Lacerda Braga
e Antoninho Braga,

Bacharelou-se o Dr. Eduardo em 1945.
Portanto há 30 anos,

Ingressou na carreira do Ministério Público, percorrendo
v.árlas Comarces do Interior 'do .Estado, inclusive Londrina,
Pitanga, Iptrsnga e Palmeira, sendo, que em todas elu,. deixou
patente, o brilho de sue fulgurante inteligência e revelando um
extraordinário

. poder de síntese, em seus [udíctosos p,areceres,
apreciados, e, muito, por seus colegas.'

'

Promovido, por merecimento, à Capital no Caverno. do
saudoso e benemérito Dr. Bento Munhoz da Rocha Netto, o

gigante da Tribuna Parlamentar do Paraná. e, estadista de escol.
, •

'I

Vindo a ocupar)o exercicio do . cargo de' Promotor PÚ
blico. junto à 'Vara do Tribunal do Juri sob a Presidência do
s�reno Juiz. de saudosa memória Dr� Guilherme: da Mota CorreIa.

Tive eu a honra de substltuf-.lo, nessa vara. pelo periodo
de 18 meses, onde· senti mais de pl'rto, o calor e vasta cultura
desse íQ.tegro e competente Colega, e, mais tarde, na Vara de
Registros Públicos, desta Capital. /

Con,vém saUentar ainda, que o Dr. Eduarqo Correa Braga,
sempre foi UQl Representante do Ministério Público; conscio de
suas delicadas e árduas' funções. exercendo-as com energia, mas
com equilibrio e imparcialidade. Jamais deixando, processo algurp,
«engavetado. cu com seus pareceres fora do prazo previsto por lei.
Trabalhador incansável, primando sempre, pelo Direito e Justiça.

Ascende, agora, com o concenso geral da nobre Classe,
o honrolo cargo de Corregedor do Ministério Público Paranaen.e,
em substituição ao nlo menos digno colega Doutor Antére.o d,a
Silveira. /

\ E, está de parabéns essa preclara Entidade, qual 'sejà 8

Corregedoria do Ministério Público, com seu novo Presidente,
que muito poderá fazer pelo engrandecimento' do Ministério

CARLOS BOCKOR
----------------�------------- -----�----�------------

...
'.

Campeonaio de 1975
na reia final

Chegou 80 final a fase que
apontaria o campeão canoinhen
se de 1975 e' Botafogo e São
Bernardo chegaram juntos, com
igualdade de pontos, .., que os

levará a disputar uma partida
decisiva. que inicial{Den�e esta
va marcada para amBnhl, mas
não foi aceita pelos botsfcguen
ses. A nova data será marcada
na próxima terça-feira em reu

nião 8 ler realizada na LEC.

gols de Ingo aos 25' e Paulinho
aos 34' da fase inicial. Orlando
diminuiu aos 41'" cobrando pe
nalidade. Na 2.a fa!le. outra vez

Ingo marcou. aos 15' e' Lísbce
fez 4, 8 1. 80S 3'7'. O juiz foi
Mário Müller e auxílíares Lín
dacir dos Santos e Antonio Pi
res. Renda: Cr$ 2.560.00.

.

Campeonato do

Inierlor

Após a fase de classificação,
16 dos 32 times que Iniciarem
o Campeonato do Interior, con
tinuam na luta pela conquista
do Troféu «Hercilio 'Pereira».
que teve a sua 1,a rodada no

último domingo. com os seguin
tes resultados:

'CHAVE 1
Cruzeiro 2 x Flamengo í
Botafogo 1 x Corintians 1

CHAVE 2
Mlrasol 2 x CGGSVG 1
União 5 x Pinho 3

CHAVE 3
Juventude 3 x Indústníel 2
Sonda 2 x Pinheiros 1

I

CHAVE 4
Canarinho O x . Imaza 1
Meu Pontinho 2 x São Cris-
tóvão O )

O campeonato prossegue
) amanhã. com os seguintes jogos:
CHAVE 1.- em Arroio Fundo
Corintians x Cruzeiro

Em Cenoinhas
Flamengo x Botafogo
CHAVE 2 ..:. em Instituto Pinho
Pinho x Mir.sol �

Em Paula Pereira
CGGSVG :x União
CHAVE 3 - em Pinheiros
Pinheiros :x Juventude

Em Csnotnhes
Industrial Xi Sonda

CHAVE 4 - em Agu. Verde
. Imaza :x Mllu Pontinho··

,

.Em Xarquea!ia
São Cristóvlo x Canertnho

Campeonaio Infantil
Também teve sequência no

último fim de aemana O Cam
peonato Infantil, com os seguin
tes encontros:

Grêmio Olsen. (j :x Palmeiras
_
O

Ipiranga 9 :x Santa Cruz 5

Taunay 1 x Massey Ferguson 2

Cqntinental 2, :x Botafogo 2

Hoje à tarde, no. MunicipaJr.
teremos a última ródada, com

Rodada de 28 de

dezembro

Botafogo 3 x Bela Vista O.
Ademir marcou contra, aos 39'
e Hilário. aos 40' da ·1.a fase,
Nico aos 8' da fase final. f-z
3 a O. A arbitragem foi de
Lindacir dos Santos e auxiliares
Lauro Dobrochinski e João M_
Guimarães.·

No segundo encontro da tar.
de. o São Bernardo goleou o

Santa Cruz. por 6 a 1. Marca
ram pare o São Bernardo: logo
(2), Cêlsão (3) e Cesar. O único
tento do Santa Cruz foi assins:
.•ado por Moacir.

.

João Maria Guimarães foi o

j':Jiz e Lauro Dobrochinski e

Lindactr dos Santos. os bandei
ras. Renda: Cr$ 2.430,00.

:x x :x

No domingo qee J?assou ou

tra vez Botafogo e São Bernar
do foram os vencedores I da

Irodada. _ I

No primeiro encontro o alvl-,
negro venceu o Rigesa por 5
a ,0, num jogo tecnicamente
fraco e que teve mais uma vez

uma péssima atuação do juiz
Lindacir dos Santos, que expul
sou o goleiro do Rigesa no

intervalo da partida e o Rigesa
apenas substituiu seu arqueiro
voltando para a fase fiDal com.
os 11 elementos.

Jaime abriu 8 contagem aos

31' e Nico, aos 44' da ta fase.
no lance JDal. bonito da paetí
da marcou o 2;°.' Na fsse final.
Alceu aumentou, cobrando pê
nalti aos 4'; Kubinha 80S 43' e

Ganso 80S 45', completaram" a
goleada botafoguense.

O São Bernardo, jogando uni
bonito, futebol e bastante ,pres
tigiado pela sua torcida, derro
tou_ o Bela Vista por 4 a I, com

Público Paraqaense.
D�í, o motivo jubi�oso que nos leva II bordar essas

despretenciosas linhas. mas eivadas de sinceridades. representando
a nossa hamenagem, amiga e leal e que representará, tenho
certeza o reconhecimento unânime' dos Membros do Ministério
Públic� e os que têm a honra insigne de privar da grande amizade.

Felicito-o, dest'arte, e 'augurando uma prtlficua gestão. _

Dr. Eduardo, voce bem o merece! /

Lojas M ERHY SELEM E você compra
GENERAL ELETRIC

I -

os seguintes jogos:
1.0 - Massey Ferguson,:x

Palmeiras
2.0 _ Ipiranga x Botafogo
3.0 _ Taunay x Grêmio Olsen
4.0 - Santa Cruz X Continental

Classificação:
Chave Wendelin Metzger:

em 1.0 - Santa Cruz com 2 p.p.
em 2.° .' Ipiranga com 3 p.p.
em '3.° - Continental com 6 P.Pi
em 4.° - Botafogo com 7 p.p.

Chave Eloi Bona:

em 1,° - Massey Ferguson
com 1 p.p.

em 2.° _ Taunay com ii p.p.
em 3.° - Grêmio Olsen com 6 p.p.:
em 4.° - Palmeiras com 10 p.p.

s. E. S60 Bernardo

com nova diretoria

Em Assembléia Geral Ordí
nária realizada dia 7 de dezembro

último, foi eleita fi empossada
a nova Diretoria que regerá OI

deslin,os da Sociedade E&portiva
e Recreativa São Bernardo,
durante >o biênio 76/'1.7 e que
ficou assim constituída:

Patrono: Marcos José Olsen
Preso Honra: Dorcel H. Pizzatto
Presidente: Romário Martins

'

L0 Vice-P�es. Mauri A. Ksmínsk!
2.° 'Vice-Pres.: José Chichovicz
Secr. Geral: Alcides J. Piermann
1.0 Secretário: lrineu Froehner

,

2.° Secretário: Mauro Barrabacha
Tes. Geral: Carlos A, Wagner
1.0 Tesoureiro; 'SiIlas M. Simm
2.° Tes.: Eugenio do Nascimento
Dír, Esportivo: Vendelin Metzger
Diretor Social: HeiDZ Reese

Departamento Publicidade: Wi

gando Metzger
.

Conselho Deliberativo:

Membros: Gerhardt Sclukat,
Valdir Gonçalves, Arno Voigt,
Erbert Jarchel, -Luiz 'Alves da

Maia, Erich Osmar Seidel, Va
lentin Salai. Miguel Barrabacha,
João Batista Yancovski.

Suplentes: José Priebe, Wal·
demar Hauffe, Leonardo Scher
bovski, Rodolfo Baukat, Nelson,
Alegri.
A 'nova diretoria, almejamos

uma profícua gestão.

Centro de Saúde

de Canoinhas
o Centro de Saúde de Caaoinhas,

avisa 110 Comércio e Indústria em Deral,
que já está expedindo, o Alvará Sanitá
rio, bem como Atestado de Habilabili- .

dade, rélalivo ao ala de 1976.

DR; OSVALDO S. DE OLIVEIRA
MédiCI Chefe do 5.° D.S.

, ,

> WENCESLAU J. DUARTE
::

.

�esp. pela Secção SiM.••

Nas

Pelos

seu REFRIGERADOR·
CONSUL BRASTEMP

o

melhores preços e nas
I

a instalação é gratuita
kN"HE NA

melhores con_�lçõ.s-.�·-c:t."--pigãmãntOs-----'-:--�---'
__-8,--ãssIStência

.

técnica .

perman�nte
COMPRA E N� QUALIDADE

SELEME CI/A.

-

LTDA.
Rua Paula Pereira, 735 Três Barras - S CFones 3e5 e 366 - Canoinhas - se FILIAL: Rua Central, 53

"----
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