
Política Jovem - MAJ
G. c. QUIRINO

o JOVEM, AROLDO
.

.

.

Tá aí um senhor que pode ser chamado de «cara»
pelos. Jovens,. que co� ele participam dessa luta po;Canomhas. FIlho II.qUl. da terra, nascido há umas déca
das atrás, ele tem II. Iíbra do homem forte duro capa
ao lad� de �m sentimentalismq como de po�cos., Ete nã�
nega, e o Iílho de seu Dito. E o AroIdo Carvalho. '

Faz já muito tempo que está na politica e dela
é um apatxonado. Sempre dedicado às causas da «nobre
ge�lte canoínhense», como costuma dizer, de longe
euida ?e_ cada passo ?O deseDvolvimento de Canoinhas.
Com :VIsao, abertura, [ntelígênote. Nunca deixou de ser
o tíPICO hom�m de Interior, apenas com aparência e
ares de <Capítal».

É isso, aí, o jovem AroIdo não é um careta. A
turma quente e jovem que o diga!

Homem de caráter firme, sabe reconhecer o
momento de .mudar, partir para a transa certa, sendo
honesto. consigo e com, seus ideais. Lutador que não
teme o mmngo, sabe enaltecer os méritos de quem os
tem e apontar os erros que por aí passam. É simples.
E bom. Pessoa de verdade. '

,

Canoinhas tem nele um bom filho. AroIdo conhece
tudo daqui. Fez muito por aqui. Gosta daqui. Agindo de
acordo com seus princípios, sabe dos problemas todos
e se interessa em resolvê-los, no que está ao seu alean
ce. Quando deputado estadual e federal, suas atividades
parlamentares resumiam a vida, o progresso de Canoi
nhas, de sua gente. Erva mate, madeira, operários,
agricultores, ' professoras, funcionários gente gente
simples - tudo isso está na luta d� cDr. AroIdo»
(que austeridade, não?).

' ,

Ele é o politico velho, fazendo politica nova,
para os jov:ens de agora. Como fez para 8S jovens de
antes. Horizontes largos marcando suas atividades,
Arolde Carvalho acompanhou o tempo que passou e não
deixou que os muitos anos que está vivendo endureces
sem sua mente aberta, livre dos preconceitos que
embotam algumas pessoas. Esse homem que fez os mo

vimentos jovens de sua época, agora ajuda e incentiva,
transa e ínerementa os movimentos jovens dos caras de '

hoje. Soube sentir, sem se abater, o impacto da neces

sidade de se atualizar, ver coisas legais, caretices,
milongas, boyzinhos de cabelol!!· compridos, garotas
cocotinhas. Conversa com qualquer um, usando a mais

perfeita forma do vocabulário moderno, se for o caso.
/

E um versátil. Mas com firmeza de caráter.

Não pense você, jovem, que isso é coisa fácil

de se conseguir. É preciso uma inteligência brilhante,
como a dele. É preciso amor à terra natal, como ele tem.

O pessoal do MAJ, tem em AroIdo um aliado e

um amigo, pronto a colaborar � orientar. O,s .polítícos
velhos, da outra ala, tem um companheiro, um membro

ativo. Oanoínhas e toda sua gente, tem quem lute pelo
seu desenvolvimento e pela solução dos problemas que
isso acarreta.

O AroIdo? Ah! Esse cara é GRANDE!

FUNPLOC
A Coordenação dos Vestibulares Unificados de .1976

aqui em Canoínhas, informa que as Provas de Matemát�ca e

Física de segunda etapa e as de quarta Etapa - QuímI.c� e

Biologia que foram anuladas em virtude de quebra do sígtlo,
serão realizadas nos dias 17/01 e 18/01 respectIvamente. Por

outro lado a FUNPLOC, informa q�e as matriculas para o

Segundo Grau nos Curses que mantem perm8:nece.m_ abertas

até o dia 31 de janeiro, sendo que para a mscnçao basta

recolher a importância de CrI 150,00 ao BESC e �reencher
os dados nessoaís na Secretaria da FUNPLOC: ASSIm, sendo

a FUNPLÔC através da Coordenação dos VestIb�lares c�a�a
a atenção d�s vestibulandos que as provas t�rao seu Inic!o
as 800 horas dos referidos dias e que os can�Idat�s. de,:_erao
esta� nas salas meia hora antes para a ídentífícação e

distribuição dos cartões e provas.
A Coordenação.

DESPEDIDA
Im ossibilitados de nos despedir pessoalmente �e

p
t IDI'gos queremos o fazer atraves

todos os paren es e a, . A'
-.

d
d J I A

' 1 gos anos de conVlvenCla nas Cl a-

este orna., pos on
A 'ceitamos novo desafio

des de canotnhas e Tres Barras, a

profissional na cidade de Joinville, onde oferecemos nossa

.residencia à Rua Gal. Valgas Neves, 98.

ntes vizinhos professores, colegas
Aos nossos pare .' ar' terem feito com que

e alunos, nossos agradecunentos � "

íd d f mI'II'a fôsse multo felíz.
a VI a e nossa a ,

, deixar a todos duas p�lavrID�as'Gostanamos de
. T ado para nos: MUlto

sinceras e de um grande SlgD1 IC

Obrigado!
Vinicius Marcos Allage e Família.
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recebe uma casa

e
'

friosem. carnes
o FRIGORÍFICO CANOINHAS SIA

e CATEI S/A, estarão inaugurando,
dia 23/01/76, às 19,00 horas, uma

,casa altamente especializada em Car
nes e Frios. Contará desta forma, o
canoinhense, com uma casa comer-

,

cíal a altura de responder suas aspi
rações e desejos.

O referido estabelecimento, estará
atendendo o público, a partir de 24/01,
nas moderníssimas e contortáveís ins
talações, à rua Paula Pereira 316,no
edífícío João Seleme, antiga Agência
do INPS.

Anexo, funcionará a Seção de
Fomento do FRICASA, com Venda
de Ração «Central Soya» e Assistên
cia Técnica ao Produtor.

É mais um moderno estabeleci
'mento Comercial que por certo virá
ao· encontro das necessidades da
'coletividade e que enriquecerá ainda
mais nossa cidade, pois dará àqueles
que lá irão buscar produtos de alta

qualidade e àqueles que nos visitam

uma imagem da produtividade e do
desenvolvimento da terra do MATE.

Correspondência recebida

Canoinhas
especializada

Governo Federal, auxilia,
'

triticullores que tiveram safras prejudicadas
Fpolis. _ o Ministério da medidã determinada pelo I trigo e soja. Os juros fi·

Agricul tura, a. presidente Ernesto Geisel xados serão da ordem de 15%
tendendo solicitação do vlsa atender aos interes,· ao ano. Esses recursoq se

governador Antonio Carlos ses da triticultura nacLo- destinam à recomposição do

Konder Reis, decidiu Lí be- nal e aliviar os produto- capital de giro dos produto.

rar recursos para auxílio res efetivamente atingi· res prejudicados na última

Iil financiamento aos tri ti. dos. Esclarece o titular safra de trigo.

cul tores catarinenses que
da Agricultura que os re- As aut'oridades resolveram

tiveram suas out turas de cursos liberados obedecem também/prorrogar por mais

trigo prejudicadas pelas
a critérios especiais de dois anos os financiamentos

rntempêr í.ea ocorridas duo crédito, como prazos e pendentes de custeio para

rante a última safra. A juros. os produtores não amparados
decisão foi comunicada ho- Os financiamentos serão pelo Proagro, e por mais um

je ao Chefe do Executivo resgatáveiS em dois anos ano para aqueles que ade r
í

.

pelo ministro Alysson Pau- I e os pagamentos, deverão ram ao Programa de Amparo
linelli, informando que a" coincidir com as safras de à Atividade Agrícola.

Prezados Senhores,

Informamos para conheci·
mento dessa Associação. e

de seus Associados, que os

pedidos de colaboração fi·
nano e

í

ra formulados ao BA·

DESC I e destinados exclusi·
vamente ao suprimenlo do capital de
giro adicional das empresas
industriais e comerciais,
terão sua instrução baasa

da, tão somente, na apre·
sentação da carla consulta em
formulário própria do Banco. acompa
nhada dos balanços gerais
e demonst.ração de lucros e

perdas dos 3 (três) últimos

Presidente do IRASC I
em nossa cidade
o sr. Benedito Th. de C�r.

valho Netto, Presidente ,do
Instituto de Reforma Agrária
de Santa Catarina, IRASe,
esteve em nossa cidade.,

Chegou ao meio dia de
,5a. feira dando expediente
no período da tarde na agência
do IRASCZ, mantendo a seguir
vários contatos com as lide
ranças locais.
O ilustre canoinhense já na

semana passada aqui estivera

em trânsito, vlsdo a serviço,
aos municípios de Curitiba.
nos, Videira, Caçador e Porto,
União.

exercícios, balancete re·

cente em forma de balanço,
e habilitação cadastral

junto aoBESé, cujo dossiê
poderá ser montado e apre
sentado pela própria em

presa.

A análise retrospec�iva
a ser ..feita por Técnicos do
BADESC, destes elementos,
indicará a event_ual necea
sidade de apresentação de

projetos de viabi1..idade,
cuja providência será ofi·
cialmente comunicàda a

empresa, após o enquadra·
mento do pIei to nas normas

pela ACIC
do Banco e nas das fontes

repassadoras de recursos.

Pedimos, por gentileza,
dar ciência desse procedi·
mento, a todos os seus

associados, recomendando·
lhes que, para qualquer
necessidade de crédito,
procurem diretamente� ano

tes de mais nada, esta
Instituição.
Na oportunidade, apre·

sentamos nossos protea toa
de estima e consideração.

RENATO RAMOS DA SILVA
Presidente

8ecker reclama proteção ao pescador calarinense
Brasília (SDIRP) - Ao

afirmar que a ação preda
tória, na orla marítima de
Santa Catarina, é tão vio
lenta e profunda que atinge
até o material de pesca, o

Senador Otair Becker lARE
NA/Se) sustentou que se

faz necessário que as auto
ridades responsáveis prote
jam os milhares de pesca
dores do seu Estado, que

vivem da pesca artesanal.

Otair Becker assinalou

que grandes barcos pesquei
ros invadem a área desses
pescadores, provocando a

extinção dos filhotes depeí
xe e camarão. E apontou,

como fórmula ideal para
solucionar o grave problema,
a indispensável ajuda da
Marinha deGuerra, que assim
estaria também protegendo
'a fauna e a flora marítima
de nosso País.

O representante catari
nense referiu-se, 'ainda, a

telegrama por ele recebido
do dr. Jorge Apreck, presi
dente da Associação Comer
cial de Laguna, manifestando,
sua preocupação e do povo
lagunense relativamente ao

porto pesqueiro da cidade.
O assunto - disse - foi
devidamente esclarecido pelo
Governo de Santa Catarina.
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Casa Erlita
Dra." Zoé Walkyria Natividade Seleme

ÇlrurglA Dentista"
c I C 0055891S9/0ap

Cltnica dentllria de senhoras e crianças.
Especialização em Odontopediatrta.

Hora marcada
Prap LaIll'O Müller, "94. - FODe, 369

FO tO CÓ p i a s?
Em apenas 10 segundos.. eê"1ira FOTOCÓ.
PIAS, d. qual" ue ocumento, jornais ou

livros A R T Ó R I O O O R E G 1ST R O
I L de NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

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

Além disso, lá você vài conhecer amaior
e mais completa linha demáquinas e implementas
agrícolas do Brasil. " /

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

Compre asmáquinas de que você precisapara
amecanização integral de sua lavoura! "

Os revendedores Massey Ferguson estão
à sua disposição, com a

assist��
nciá técnica de

D,lecânicos tre�nados na fábric _e completo estoque

:;:enulOas7'
içao,

� Mas,Sey-Fergusondo Brasil S.A. :

(ANOINHAS DE
'Á Praça

Comunicamos ao comércio
desta praça e das demais pra
ças do Pais com ai quais man

tivemos relações comerciais, que.
por distrato social lavrado em

Notas do Tabelião' João Nito
Gaspari, da cidade de Portei
União e que será arquivado nall

Meretíssimas Juntes Comercial
deste e do Estado elo Paraná,
dissolvemos a firma que mantí
nhamos com sede em Valões e

filiais em Valinhos, Município
de Canoinhas e Palmas, Estado
do Paraná, sob a razão social de
THOMASI � IRMAos.
Na conformidade dessa dís

selução o estabelecímento de
Valões ficou sob a responsabili
dade do sinatario Artur Thomasi,
o de Valinhos sob a responsa
bilidade do sínatarío Armelino
Thomasi e o de Palmas sob a

respousabílínade de Almarico
Thomasi.

Agradecemos as atenções dís
pensadas à extinta firme, espe
rando continuar a merece-las
nAS novas .firmas individuais.

Valões, 17 de julho de 1947

Arthur Thomasi
Armelino Thcmesí
Almarico Thomasl

o

Compre .

MasseyFerguson ..

Osbancos�
.

sil estão .dando�
Amaior emais completa linha demáqui� e implementos agricolas do Brasil.

//

Despedidas
Estiveram em nossa redação,

apresentando suas despedidas,
os jovens Aldo Pacheco dos
Reis e Anuar Selems que foram

continuar seus estudos no Giná
sio «Bario de Antonina» em

·Mafra.
Gratos e hItcidades.

MI s s a

Joaquim Fernandps Luiz e

Familia, Berlim José Fagundes
e Família, Francisco Feroandes
Luiz e Senhora, convidam seus.

parentes e conhecidos para a

Mhsa que mandam celebrar em

sufragio da alma de sua pran
teada mãe, sogra e avó,
TEREZA PEDROSA FERNAN
DES, no dia 3 de agosto,
domingo, às 10 horas na Igreja
Matriz. Antecipam agradsdecr
mentes.

Canoinhas, 30-7-47

GUDrda-chuva
trocado

Domingo pela manhã, no Bar
Guarani, foi visto alguem cujo
nome não se ignora, levar" en
ganado, um guarda-chuva, per
tencente ao sr, Acendino Coelho
F. deixando outro em seu lugar.

Roga-se 8 esta pessoa entre

gá-lo Da redação deste jornal
em troca do que lhe pertence;
em caso c?ntrário publicar-se-á
seu" nome.

Bodas de Prata
Comemorou di9 29, na doce

intimidade da famUia, em via

"g@[B de recreio, a passagem do
25.° aniversllrio de casamento o

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

Com.ércno e Indústria «SCHADECK» LIda.
�Ua Caetano Costa, 1122 - Fone 178 - Caixa Postal, 263 Canoinf)as - SC

ONTEM
nosso prezado amigo sr. Luiz
Pacheco dos Reis, honrado Co

letor FedereI, e sua virtuosa

esposa exms. sra. Otilia Nunes
dos Reis, que Ainda mesmo

ausentes receberam muitos

parabéns.
Felicidades.

Sr_ João Correa
.

Sobrinho
Fez anos no dia 28, tendo

sido muito cumprimentado, o

respeitável cidadão Sr. João
Correa Sobrinho, comercíante
em Bela Vista do Toldo, forte

comprador de erva e abastado

agricultor.
Completcu nesse díà, 49 anos

de existência e podemos afirmar
que é um dos primeiros Correa
nascido neste Município. Foi
batizado 'em i898, neste cidade,
pelo velho padre João, piedoso
Missionário que aqui se encon

trava em visita.

Aos muitos parabéns que
recebeu, juntamos os nossos,
cordiais e sinceros.

Bodas de Ouro
O venerando casal Sr. Luiz

Nicolazzi-Maria Medeiros Nico
lazzi, residentes em Laguna,
deste Estado, pais dos nOSS08

dignos amigos Srs. Antonio e

Neri Nicolazzi, comemorarame

27 do corrente suas Bodas de
Ouro. Por esse suspícioso acon

tecimento Correio do Norte
felicita calorosamente os jubila
dos e todos os seus filhos,�<;om
felicitaçõe! especiais aos srs.

Antonio e Nerr,

" SI'. Otto Dlener

Festejará seu aniversário, em
meio de grande alegria de seus

amigos" e parentes o industrial
sr, Otto Diener, estabelecido em

General Osório com grande
serraria.

Trabalhador e honesto, amigo
de progresso de nossa terra,
enviamos-lhe daqui os nossos

melhores parabéns.
(Correio do Norte de 31-7-47, D.O 10)

Centro de Saúde
de Canoinhas

o "Centro de Saúde de taRDinhas,
avisa 80 CamérciD e Indústria em geral,
que já está expedindo o Almá Sanitá
rio, -bem como Atestado de Hllbitabili
dade, relativo ao aoa de 1976.

DR. OSVALDO S. DE OLIVEIRA
MédicD Chefe do 5.° D.S.

WENCESLAU J. DUARTE

Re,sP. pela Secção S.S.M.A.

Policia MilitaI'
3.0 B P M

NOTA
O Comandante do Terceiro

Batalhão de Policia Militàr do
Estado de Santa .Catertna, com
sede ns cidade de Canoinhas,
comunica 11 quem interessar
possa, "que acham-se abertas até
o Q_ia 12 de fevereiro de 1976,
inscrições pare o concurso de
admissão ao Curso de Formação
de" Sargentos da Policia Milltar.
Melhores informações na sede

do 3.° Batalhão do Serviço
Militar.

Quartel em Canoinhas, 09 de
de janeiro de 1976.

ERIEL IVO BAHNIUK
Asp Of Chefe:do S"ERP/3.o
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C(JM.PRIMENTOS
o sr. Alfredo Paulo, em

seu nome e tombem dos de
fitais moradores da Pedra
Branca e Piedade, cumpri..
mentam, com votos de teua
dades, o casal sr. Guilherme
Mohr e Dona Paul. e demeis

tamiliare«, pela festiva data
de ontem, cinquenta anos,
Boda,s .

de Ouro, de feliz
consorao:

Cenoinhas, 16fjaneiro/1976

Alfredo Paulo e família.

'Aniversariantes da Semana
DIA 17 - o sr. Antonio

Seleme.

DIA 18 - os srs, Osvaldo
Sorg e João Linsmeier; a

srta. Katia Regina Cresteni.

DIA 19 - a, srta. Ivanil da
Silveira.

DIA 20 - a sra. Alzira es

posa do sr. Paulo Soares.

DIA 21 - o jovem Mário
Bockor,
DIA 22 - a sra, Maria es

posa do sr. 'Dão Reinert; o

jovem 100 Roberto Brauherdt:

DIA 23 - o sr. Basilio Senc
zuck resd. em Cianorte-Pr.
Aos aniversariantes os

cumprimentos do Correio do
-Norte.

'

Leitor amigo
Se você deseja ver publicado nuta eolllna o lell anive�.ário, _mento on

ueeimento de algu.ém, independentemente de qualquer pagamento, elere.a.
DOII 011 telefoue para a nOl8a "edação que elaboraremol a notícia com mDito

prazer. 1:8te jornal aio é no_. E leU. É de,C_oinh... -.ere.eud_, uta

mOIl fala.do àa ge"açõel flltUl'al. Veja, por exemplo, com que intereMe o

povo tem lido a no... coluna «CIoNOINBAS DE ONTEM ..
, que "epete .otí.

cias de quue trinta anos atrás.
'

,

Preencha o formulário abaixa e remeta·o aa nosso, endereço postal hoje mesmo:

CADASTRO SOCIAL (Atualização)
Nome Data

do nascimentc _

filiação .

_

e _� nome do

esposo(a) --'c- ,-
_

Endereço .
� ___

cidade estado ---�.------

Obs.; _

Ajude-nos a dinlgar Canoinhas. Uma assinatara aBRIl do Correio
do lorte é om ótimo presente. Mande-o par. seos

parentes ou amigos residentes aqui ou noutras cidades.

IMPRESSOS, EM ,GERAL Cem uma ou mail côrel�
Serviço rápido e . perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.

No Departamento de Veícolo's Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta enlrega:

Marca

Opala luxo 4 portas
Fuscão ,

Opala couPI luxo
Ford F,,350
Variant
F,,100
Opala 4 podas

Ano
1970
1972
1974
1973
1973
1970,
1974

MIGUEL OCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.

(lo essionário General Motora do Brasil S. I.

L Rua Major Vieira, 289

_ .._ Santa Catarina
C

í

n h a-s

o nóvel município de
Três Barras comemorá dia
23 próximo, seus 15 anos

de emancipação político-'
administrativa, desmembra
do que foi de Canoinhas.

Juizo de Direito da (lomarca de
(lanolnhll - Santa Catarina

Edital de Citaoão com

de 30 dias
o Dout Jolé Geraldo Bati••

ta Juiz d Direito da Comarca
de CaDoi ha., Eltado de Santa
CatariDa na forma da Lei, etc.

FAZ S BER a todos quantos
este edit I virem ou dele conhe
cimento iverem, com o prazo
de trinta 30) dias, que por parte
de An Popadluk" por
íntermêdí de S�U procurador
Dr. Anto ío Weinfurter, foi re
querida u a ação de USUCA
PIA0, duma áre.a de terras

com 6.47 ,00 m2 (seis mil qua
tracentos setenta e dois metros

quadrado!). situada em Salto d'

Agua V�f_de, subúrbtos desta

Cidade,
'

q&e
obedece as seguintes

confronta ões: pela frente com

estrada qu liga Canoinhas-Salto

d'Agua Ve de; de um lado com

Eduardo M leekl; 80S fundos com
uma

estrad;sem
denominação e,

do outro la o, em linhas irregu
lares, com J Ao Iatchisky, Izidoro
Falkievicz , Nestor Sidorak, na

,qual manté posse ma�sa. paci
fica e ínín errupta. A referida

sçio acima citada foi proferido
o seguinte despacho: cPara e

audiência e JustificaçAo de

Posse, desig, O o dia 28 de abril
de 1976, lu; 14 horas. Cite-soe
peseoalmente Martha Schtcolskt.
em cujo nom�eccontrs"se trans

crito o im'jvel usueepíendo.
Citem-se tam!í,ém, os confinantesdo imóvel. �or edital, Com o

prazo de tri�ta (30) dis", que
correrá d'a pr,meira publícsção,
citem-se os réPs ausentes, ícertos
(II desconheci os, Por carta eien

ttftquem-se os representantes
da Fazenda a Uníão, Estada e

Município. iência ao Ministério
Público. Em 24/11/75. (as) José
Geraldo Bat sta - Juiz de Direi
to», Ficam os mesmos citados,
para conte tarem o pedido, no

prezo de ioze (15) dias, _que
correrá em Cartório, a psrtir da
decisao qu declarar justificada
a posse, ad ertíndc-se de que não
sendo con estada a sção presu
mír-se-ão válidos os argumentos
da inicial E, pera que chegue ao

eonhecím nto de todos mandou
o MM J iz, expedir o presente
edital. q e ,será publicado na

forma da Lei e afixado no, lugar
de

costu1e.
Dado e paseado nesta

cidade d Canoinhas, se, S.o8

quinze di s do mês de dezembro
de mil, ovecentos e setenta e

cinco. E ZAIDEN E. SELEME,
Escrívão, .o subscrevi. 2

JOS11: GERALDO BATISTA
Juiz de Direito

.

20 anos a serviço da Comonldade

Diretor: RUBEIS RIDE,IRO DI SILVA
Gerelte Comercial: GLAUCO J. DUEMO

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

Postal, 242 • Telefones: 112 e 232

CompOSição e impressãl:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Paula Pereira, 765
CAIOIIHAS - Santa' Catarina

ESPAR'SAS
Em nossa cidade um novo

causídico, dr. Vicente R. T.

Pugliose, prestando serviços
no escritório do dr. Cidral.

x x x

A Casa Para Todos do
sr. Rímon Seleme, ampliando
suas atividades, anunciando
uma filial à Rua Eugênio
de Zouza, 'num ótimo ponto
comercial.

x x x

O novoHospital de Ireneó
polis, conforme informação
do sr. João Piekarzewski,
destacado líder local, já está
todo concluído e em' funcio

namento, com a inauguração
oficial a ser marcada com a

honrosa presença do Gover
nador Konder Reis.

x x x

Aniversariáram-se 3.8• feira,
dia 13 último, os srs, dr.
Silvio Alfredo Mayer� com

uma peixada no Sextão e Ze
no Malinoski, com uma chur
rascada em sua residência.

x x x

E vem aí, dia 31 próximo,
a . tradicional festa do Tiro
Rei, com várias atrações e

o animado baile na SBO.

Uma firma especializada
de São Paulo em nossa cída
de fazendo o devido levan
tamento para o projeto de

esgoto, a ser implantado,
a curto prazo, a cargo da
CASAN,

x x x

Os titulares do Poder

Judiciário, MOM. Juiz dr. Ge
raldo Batista e Promotor dr.
Enéas Athanázio, em férias

regulamentares.
x x x

Já em plena .atívídade, em
retorno de sua viagem de lua

,de mel pelo exterior, quan
do visitou diversos países,
o jovem empresário Miguel
Fontes Procopiak.

x x x

Esteve em nossa cidade o

sr. Waldemar Nader, agora
prestando serviços em Ponta

Grossa,
x x x

O nosso Interventor dr.
Juck esteve em Porto Alegre
a serviço de sua administra

ção, com a construção da

Estação Rodoviária em pauta.

Colégio Comercial de (anoinhas
o curso Técnico de Contabilidade terá no

prasente ano letivo o seguinte movimento, no

mês e fevereiro:
de 02 a 06 das 19,00 às 22,00 horas

dia 08 com inicio 8 9,00 haras

de 09 a 12 inicio às 19 horas

. Para matrícula 08 p i@eira série, será necessário o

ccmprovsnt da conclusão, em htsfô ico escolar do 1.0 grau, ela
borado e duas vias, além de atesta de sanidade e vacinação
e aind certidão' de nascimento. Para s maiores de 18 anos,\
quitação militar e eleitoral.. Taxa de matr ula Cr$ 300.00.

Canoinhas, 15 de janeiro de 1976 3

ZAIDEN E, SJ:LEME - Diretor
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POLITICA JOVEM
G. C. QUI R I N O

ProspecçOes para 76
t costume dizer que um novo ano traz vida' nova. Porém,

a mai'oria daqueles que fazem um prospecto das atívídedea que
os comandarão nesta vida nova, perdem-se 00 dia a dia f!' deixam
tudo como era no ano velho. Mas, pôxa! Isso é ceretice!

Gente jovem, mais equadradementes falando, a mocidade,
aprende mais todos os instantes, adquire experiênc'i8s novas todos
oa dias. Assim, é fácil desenvoiver-se sempre, crescer com base
em mil motivos. E o Ano Novo realmente marca um bom tempo
para prospecções de vida nova.

'

Outro dia, líamos a conhecida escritora e cronista Dínah
Silveira de Queiroz e, como sempre muito bem, ela díscorria
sobre uma maravilhosa liç,ilo de viver. Não era o ceso, mas vsm

bem a calhar quando se ,estll prestes a entrar num novo ano e

quando tentamos traçar n08SOS desejos de mudança.
Dlnah escreveu sobre a moca que sobreviveu ao desastre

aéreo nas proximidades de Belo Horizonte, há um tempo atrás.
Depois da queda do aparelho, 8 moçe, Kents, passou três dias
aninhada sobre o mato. ferida, sem poder mexer-se. Sem comide,
sob a chuva e o terror 1a morte de seus companheírcs dê viagem,
por sua cabeça de dar.çarina de boite puserem sabe-se' lá que
pensamentos. Conseíente ou inconsciente, Kenia deve ter tido
tempo' pari analíser sua vida por todos 08 lados, pensar no que já
.havia feito e programar coísaa melhores caso fosse encontrada.

, E, não se sabe se pela mão do Senhor Deus ou, para os

mais descrentes, apenes pelo próprio destíno, a 'moça foi salva.

«Estou jóia, gentelt - ela dísse quando a' resgatarem,
dando mostras de que era uma pessoa que esperava com ftrrneza
e Dilo como uma crratura tolhida pelo desespero. Poderíemos
até, pensar ser esta uma situaçilo sem nexo. Mas, para o Senhor
Deus, mestre de tudo, houve um nexo, tal!pz não compreendido
por 00888 pequena capacidade.

«Estou jóia, . g@nte!lt Que bela prova de que ela devia
estar se sentindo como se sentem os miraculados. Pronta 8 viver
uma nova existência que certamente ela a 'saberá vlver.: «Quem
esbe . de maneira justa e proveitos8».·

Ai está. Um grande começo para quem planeja novidades
para o «viv.er de 76lt. E, no fundo, todos nós assim faz�mos.
Aqui,' falamos diretamente par� os jovens, mas isso é coisa de

jovens, velhos e c:iança8 que prometem bom comporhmeóto 80S

papais. Isso é· coisa de todos.

Kenia, aqul'la moça acidentada, nos dá o começo dos
pIaDOS para um ano melhor. Ela nos ensina muita esperança, e
grande força de vontade. O que pede ser a parti,da para muitas
outras resoluções. Somos cepazl;!s de tudo o que rulmente que
remos, quando sentimos a força de cada um de nós.

Noua intenção nilo é éstar aqui para dar lições de vi.da.
Mas, usando de coisas reais e tentando atingir ao jovem, forte e

sério, é bem válido escrevermos sobre fatos que nos tocam a

fundo e que servem de exemplo pare qualquer pessoe.
E afinal, a chégada do aDO novo sempre' nos leva a certoll

pensamentos mais profundos, ligados, aos desejo$. de cada um.

. Esperança, força de vontade e capacidade de luter por
este Mundo que é n08110. QUe! este 76 nos faça bem forte.!

JaponêS Hashua 230
Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) - Canoinbas

I BASILIO HUMENHUK

I Revendedor

LIDA.

l7azemos sempre a melh
novos 'F'oRO e usado

"
Disponibilida es da" semana:

Rural tração 4' ,_das ano 69 , azul e

branlO ., motor 132"fJp.._
. Rural tra�ão rodas anõ"f..1...' azul e branco
1'-100 1961 - inza

, ..

''-....... .

Mave,ick c ê luxo ano 74 - bran?õ......

�"�vasca
Pick-up 19. 4 - tração "" rodas - verde

Mave'.ick upê luxo 1974 - vermelho iambo

. oferta em veículos

qualquer m�lrca.

Adquira .
seu veiculo usado Clom a minima entrada.
Veiculo! inteiramente revisados, de boa precedência,
ao� melbores preços dil regijo.

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

R EGISTHO
Nereida Cherem carte, Oficial do

Begiatro Civil do Município de Canoi
oha., Estado de Santa Catarina,
faz eaber que pretendem easar:

..Manoel Biba•. de Souza» eem «Da"
va Bndant», brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes nesta ci
dade; eJe mecânico, naseído em

Pépenduva-Sü, aos 28 dJ(' abril de
1943, filho de Osvaldo/ Ribas de
Souza e de Francisca! do Espírito
Santo Souza, falecida( ela professo
ra, nascida em Pin �iros n/municí
pio, aos 29 de s, embro de 1938,
filha de Irineu Ma o Budant, faleci
do e, de Waldemir Kárvai Budant.

I
, I

«Anastacio Buba IJunior» eom «Iza·
bel Helena Preb ann», brasíleíros,
solteiros, domiciliados e residentes

�:t�a�:��e�seI ,::s�6da:�e'j��:�i��
1946, filho de iastacio Buba e de
Helena Kniipp Buba, falecidos; ela
professora, nS8cida em Canoinhas
aos 2 de abril (de 1955, filha de Adyr
Fontana Probmann e de Jrmgard
Friedrich profmann.«Luiz Carlos Krau.I» eom »Lneíla
Maria Pegora�o», brasileiros, soltei
ros, domicili�dos e residentes nesta
cidade; ele hxiliar de escritório,
nascido em �ão Sebastião dos Fer
reiras nl munícípto aos 21 de feve
reiro de 19!3., filho de Francisco
Krauss e de Maria de Loudes Fer
reira Kraussi ela Auxiliar de Escri
tório, nascída em Abdon Batista,
Comarca de !.lJampos Novos-Se 80S
19 de janeiro de 1951, filha de
Antonio Pegoraro, falecido e de
Maria Pegoraro, falecida .

..Sebastião �ICici:s larroeheski» eom
..Lourdes

Gon�'
reeb», brasileiros, sol

teiros, domi llIados • residentes
neste distrito ·"ele lavrador, nascido
em Rio Bonít n/município aos 20
de janeiro de 1951, filho de João
larrocbeski e .de Dorvina Fidêncio;
ela do lar, n solda em Timbozinho
nrmunícípío a s 04 de maio de 1958,
filha de Anto io Gontarech e de
Maria Madalen Suhara Gontarech.

«Dorval Anten ,r Miguel» eom «Cerli
do Rodo Ferreir », brasileiros, sol
teiros, domicili 'dos e residentes
neste distrito;

el�operá,riO'
nascido

no distrito de Ri do Sul-Se, a08 13
de outubro de 19ó . filho de Antenor
Domingotl Miguel de Maria. Fidên
cio dos Santos; ela operária, nascida
em Marcflio Dias' n/município aos
10 de maio de 1959, filha de Sebas
tião Ferreira e de Verônica Vicz-
nevski Ferreira.

'

Neste
de J

p

neiro

(O de
•

mês

Bras emp
,

I
Wan é

Juizo de Direito da Comarca de VaDoinbas - Santa Catarina

Edital de eitaeão �om o prazo de -30 dias

CIVIL' --

o Doutor Joaé Geraldo
Bati.ta Juiz de Direito da
Comarca de Canoinha., Eetado
de Santa Catarina, na forma
da lei. etc.

FAZ SABER a todos
quantol elte edital virem. ou dele
,conhecimento tiverem, com o prazo
de trinta (30) diáí,�que por parte
de Miguel 8ay, por intermédio
de aeu procurador Dr. Antonio
Weinfurter, foi requl3rida uma ação
de USUCAPIÃO, de uma área com

540m2 equinhentol e quarenuí'
metros quadrado.), situa:Ja jém
Três Barras. deite município e

Comarca, que obedece ai ..-égoio
tel confrontações: de u, lado
com Demétrio lurk�iv,do outro
lado com a rua São ento e do
outro lado com herd IrOI de João
Kovalka e pei{dO,adanin6ki, n8

qual mantém po .'t maDla, pacífi
ca e i"interrU1p. a. A referid" Ilção
acima cita'} foi proferido o

.eguinte �(pacho:- «Plira a au·

diência liminar de Jualificação de
POlle. deligoo o· dia 29 de
março d. 1976, às 14 horas.
Citem- 813 OI confiDantel do im6vel
11lucapieDdo, por mandado e por

«Joio lI.ria Ribeiro» eom «Angeli
na Corrêa de Freitas», brasíleíros,
solteiros, dom ciliados e residentes.
nesta cidade; le industriário. nas

cido em Taqua V.�rde, muníe. de
Caçador-Se, aos 28 de dezembro de
191)7, filho de Iz tino Ribeiro e de
Idalína Vida Ri' eiro; ela do lar,
nascida em Salse o o/distrito aos

10 de junho de 1 M, filha de João
Corrêa de Freitas le de Maria Julia
de Freitas. j

! ,

«Ivo Soares Frag�o» com «Jandira
Gonçalve8 de. Oliv�ira», brasileiros,
solteiros, domiclllaidos e residentes
'em Salseiro nl dlsthto; ele lavrador,
n�scido em Sa18el[0 nl distrito aos

38 de mato de 19S[. 'filho de Marci
ano Soares Frago,"o e de Adelaide
Soares Fragoso;

lllL
do lar, nascida

em Três Barras / comarca aos 11
de. janeiro de 1960, filha de Francisco
Gonçalves de Orveira e de Maria
EVII Gonçalves d Oliveira, falecida.

«Sergio Robe,to Azevedo., com

«Maria Nanci Alves da Maia», brasi
leiros.

SOlteirOS,�omiciliad08
e resi

dentes nesta cl ade; ele operário,
nascido em cur tiba-Pr, aos 15 de
agosto de 1965, f lho de lvaldo Sil
veira de Azevedo e de Ignez Dada
de Azevedo; ela do lar, nascida em

Timbo 'Grande-&C aos 24 de abril

Hegistro C�i V iI
Sebastião Grein C08ta, Escri

vão de' P8Z e Ofici31 do Registro
Civil do mumcipro de Major
Vitiira, Comarca de CaDoiohas.
Estado de Santa Ca;arina .

,Faz Baber que pretendem cuar:

«IRINEU KRAUSS» e cIVA.
NIR DA CONCEIÇÃO VEIG »

Ele, naturaldeete Estado acido
neste muoicipio no a 09 de
fevereiro de 195 avrarlor. ao.l.
teiro, domicilia e residente oeste

município. filho de Amaotino
KrauII e de ADa Becker Kraus9.

EDITAIS
de 1959, filha de otavio Alves da
Maia e de Maria Rosa Ferreira da
.Maia.

«Etwigo Boddenbe » com «Juldeli.
na Soares Fernand », brasileiros
solteiros, domiciliad e residentes
nesta cidade; ele mot ris ta, nascido
em Oanoínhas aos 17 e outubro de
,1949, filho de Adolfo oddenberg e
de Alice Boddenberg ela. do lar
nascida em Três Barr s n/ comarc�
aos 26 de julho de 949, filba de
Braz Soares

Fernandi.
e de Leonn,

ra Tadaieski Fernand s.

. ..Alfredo Domirig� Pinto» (l0lll
«Leonôra Gogola", b�i

süsíros, solta],
ros, domiciliados residentes em
Encruzilhada nest distrito; ele
lavrador, nascído �m Canoinhas a08
15 de agosto de f954, filho de au.
gusto Domingos Pínto e de Isabel

. Domingos PiQto;/1Ia do lar, nascida
em Canoinhas aos 2 de março de
1945, filha de �OãO Gogola e de
Agata Dudek Gogola.

B. para que cheJu. ao conhecimento
de terceiros,

'iandei
publicar. 08

presentes EdU is. '

Oanoínhas, �e janeiro d� 1976.
Nerei a C. Côrte

Oficial do Registro Civil

EDITAL
Ela, n8tural deste Eltado, nescida
neste município DO dia 07 de
dezembro de 1952, domêstic». 801,
teira. domiciliada e reeide t� nest

município, 'filoa de Vai
.

e de Ana Iao eiga.
A aram ,oa docutnentos
Igido,!I peJo Código, Civil art,

180. Sé alguém tiver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, acuse-o para fios de direito.
Maior Vieira, 12/01/1976.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Regiatro Civil

edital. OI réu. aOlentea, incertos
e delconhecidol, pelo prazo de 311
dial, quI.'! correrá da data da pri.
meira publicação. A citação v�lerá
para todo. os 8tOl do (l.ldtÍeu".
Cientifiquem le por C�OI repl'e
-.entaDtel da Faze.a'da . P6blica da
Uoião, do E.f.a.d()' e' do Muoicípio.
Cientifiqued(;e" o Ministério Pú-,
blico aiooinhai, 13 de dezembro
de 19f5 (ai? Jo.é Garaldo Batida
_/Juiz de Direito». Ficsm OH

I�e.mo. citadol para conte,tarem
o pedido, no prazo de quinze G15)
dia., que correrá em Cal tório, 8

partir da deci.ão que declaram
iuttificada a Pone, advertindo-Ie
de' qua' não lendo conte.tada a

ação prelumir· .e-ão válido. OI

argumeotol da inicial E. parll
que chegue ao conhecimento de
todoa o MM Juiz manriou expedir
o ple.ente edital, que lerá publi.
cado e afixado DO Jugar de coltu.
me. Dado e paliado Delta cidade
de Canoiohu, aOI dezoito dial do
roê. de dezembro de mil DoveCen,
to. e letenta e cinco. Eu, ZAI·
DEN E. SELEME, E,crivão, n

luh.crevi. 2

JOSÉ GERALDO BATIST;
Juiz' de Direito

No D�pártamento d� Veículos usa.dos
de Merhy. Seleme & Cia. Ltda.

MERHY SELEME & elA. LTOA ..

você encontrará revisados
MARCA

Dodge Dart Coupê
Dodge Grao Coupê
Dodge 1800-Gran Luxo

Dodge 1800-Gran Luxo

Volks - 1308 cl 2.800 km

1972
, :973

1973

1974

1976

Rua Paula Pereira, 735

pronta entrega:
ANO

Volks .. 1506 1972
Opala 4 portas luxo 1969
Veraneio Chevrolet 1970
Ford F-l00' 1965
Caminhão Ford 1972
Ford Corcel Luxo Coupê 1971'

para

CANOINHAS- SC
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Notícias de Papanduva
,

Hospital São Sebastião Jamir Carvalho, Del. Polícia; José Sanches Jr., Diretor
Seguros; Walmir L. Senna, Coord. Local; Leonidas
Guerbert, Secretário Prefeitura; Jorge Weckerle e

Sra., Diretor SO'UZtl Cruz; Aleis A. Werka, Escrívão:
Agostióho E. Schreíner, Gerente Besc; Prof. Wenceslau
Muniz; João M. Alnreíde e Famílía; Alfredo Oliveira
Garcíndo e Família; Evaldo Grabovskí e família; ArnO'
Reckziegel Jr e Sra., Barra-Velha; Vva. Luíza Grabo
vískí e família; Olimpio R. Schadeck e família; Suely
Berrão, Colunista Social; Srta. Luci Reck; Srta. Gleci
Cordeiro; Srta. Marli Teresinha Paulteheí; Srta. Ema
Greffin; Nicolau Oracz; Restaurant Matinhos; Claudio
Novak; Oficina Auto Mecânica; Madeireira Beira-Rio
Ltda.; Serraria Ind. B'rasileira Ltda.; Olimpio Cardoso
Fo. e Iamílía; Antonio da Cunha Ramos e família; Dr.
Dino Almeida; Dr. Paulo Gamargo, Acadêmico Décio
Almeida Cândido Maia e família; Carlos Bronze e

tamüta,

MuitO' tem se batído nesta

tecla, felizmente com a

visita da Oomíssão de Pa

panduva a <lapitai do
Estado, muita cobra se es

clareceu inclusive a assina
tura de convênios ooníorms
divulgação nesta coluna no

número anteríor, Quanto ao

HDspital São Sebastião, o

EJemo. Diretor do Funrural
apresentou uma relação do
material solicitado (parte já.
em Florianópolis) cuja lista,
encO'ntra-se em poder da
Diretoria. No próximo dia Escreveu:
15 deverá vir a Papanduva Esmeraldino M. Almeida
uma ontermeíra para fazer
um levantamento do material doméstico a ser usado
para que nada falte, a começar por louça talheres
cortinas, etc. �o .dia da inauguração do Hospital, serã
assinado convento com o Funrural e Sindicato inclu
sive r.n.e.s, para atendimento. AutDridad�s dos
diversos setores da Saúde e Rural se farão presentes
no dia da inauguração do nosso tão esperado Hospital.

MoadrDeputado lertoli
Numa franca e decidida prova de dedicação e

atenção aos municípios da região, esteve em Papan-.
duva, dia 06 do corrente, O' nobre Deputado Muacir
BertoU. � vísíta de S.S. foi proveítosa a nossa comuna,
tendo na ocasião colhido informações das necessida
des mais urgentes e carentes ne município, também
colheu dados atinentes a vida polítíca social da
ecmunldade. O ilustre visitante percorreu o interior'
do município em companhia do sr. Prefeito para
observar «In-colo» a situação interiorana. Com o

Presidente da Arena manteve um diálogo aberto e

posítívo no que tange as próximas eleições municipais,
inclusive do comporta.mento a ser observado durante
a campanha. Sua visita motivou júbilo e satisfaçãO'
no meio da comunidade papanduvense.

Festa do Padroeiro
Nos dias 24 e 25 do' corrente será realizada a

tradtcíonal festa do Padroeiro da cidade, São Sebastião.
A programaçãe já no prelo e será distribuida breve
mente a .comunidade. A festa deste ano será um tanto
diferente das já realizadas, contara com uma inovação
inédita na sua parte principal, esperando que venha
trazer maia ânimo e alegria a todos os paroquianos
e visitantes que sempre prestigiam a tradíeíonal festa
do ano. No próximo número, mais detalhes sobre o

grande acontecimento religioso.

felidtacões ' recebidas
.

'Registro e renovo agradecimentos aDS amigos
que me enviaram felicitações pela passagem de Boas
Festas e Ano Novo: Governador do Estado, Dr. Anto.
nío C. Konder Reis; Vice-Governador. Marcos Henrique
Bueschler; Senador Otair Becker e Sra.; Senador
Lenoir Vargas, Presidente da Arena; Deputado Federal
e Presidente Nacional Arena - Frllncellno Pereira;
Deputado' Federal, Díb Scheren e família; Deputado
Federal Ademar Chisi e família; Deputado Federal

Abel Avila dos Santos e Sra.; Dep. Federal Wilmar
Dallanhol: Secretário Saúde Dr. Helio Anjos Hortíz;
Dep. Ede�undo SaUba; Dep, Julio Cesar e Família;
Capitão Osvaldo C. Narloch e ·Secre�á.rios 13.& DIg.
S.M.; Grupo Financeiro Besc; Dr. Eduardo S. Lins,
Diretor Beso Fmaaeeíra; Prefeitura M. Papanduva;
Prefeitura M. Concórdia; Câmara M. Papanduva; Sgto.

Este ,é o seu desejo ...
Na sua mensagem de Natal nosso Governador

'envia a sua franca e sincera vontade de «Encurtar
distâncias e unir os corações», eis a sua mensagem:
«Governar é encurtar distâncias». Na medida em

que este lema for de fato o nosso, 3 nossa festa é o

natal. O nascimento de Jesus é a maneira divina de
encurtando a distância entre Deus e o homem, encur
tar todas as distâncias capazes de nOI fazer sofrer.

Passarela da Sociedade
Dia 14 do corrente estará festejanflo idade nova

o jovem Acadêmico de Engenharia, Aristides Sonagtío,
Moço' simples a comunicativo" no seu festivo dia
natalício muitos eumprímentos e felicitações receberá.

Dia 20 do andante registramos a passagem de
troca de idade nova do sr. Severiano M. Almeida. A
data será condignamente lestejada, ocasião em que
recebera felicitações.

Dia 19 do fluente completando 2 aninhos. o

garotão Luiz Claudio, filho do casal Dr. Mário (Tan-)
gryane) Goeldner, residentes em Mafra. ,Muita alegria
para o Claudio e felicidades aos Pais são os votos
da coluna.

Dia 27 do corrente festejando niver a Sra. Hülda
G. Cardoso, esposa do sr, Olímpio Cardoso Filho, A.lto
Funcíonàrío da Nodari e nosso presado. assinante.
Felicitações em alto estilo para o natalícíante.

Um por semana
AGRADECIMENTO: É tão grande o prazer que

se sente ao encontrar um homem agradecido que
vale a pena correr-se o risco de fazer um ingrato ..•
(S1!:NEGA). I

'-.

« Tiro

Ajude-nos ·a

Uma
divulgar Canoi

anual

Convite -

nhss.

do

assinatura

do HorteCorreio

ótimo presente.

é

para o dia 31, de janeiro de 1976
A Diretoria da Sociedade Tiro ao Alvo Canoinhas,

convida V. Sa. e Exma. Família, para a tradicional festa
«Tiro Rei» Cavalheiros e Princesas.

PROGRAMA

às 14.00 hs. - Início da marcha acompanhada da Banda
Weis de Rio Negrinho, em busca do' Rei
e· Rainha. Saída da Praça Lauro MüIlér;

às 15,30 hs. Na sede da Sociedade inscrições para
disputa na escolha do novo «Rei».

(Obs.: Encerramento às 18,00 horas)

às 21,30 hs, O tradicional baile na SBO,. sendo que às
24,00 horas será efetuada a mudança de

reinado, com entrega de faixas, medalhas

para o Rei, Cavalheiros, Rainha e Princesas.

Reservas de' Mesas com o ecônomo da Sociedade
na S B O.

Pelo comparecimento agr�dece 3

A DIRETORIA

JaEó, João Cararo & Cia. SI'
Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores acionistas da firma JACÚ,

JOÃO. CARARO & ClA. S/A, com sede à Rua Coronel Albu

querque, 936. na oidade de Canoiohas/SC. convocados para reu

nírem-se em Assembléía Geral Ordinária, a realizar-se
.

fevereíro de 1976, às 10 horas, Da sede da sociedad o endereço
acima, para deliberarem sobre 8 seguinte

ORDEM DO D

1.0 Apresentação, discussão e rovação do Balanço Geral e

demais contas correspon rntes ao exercício de 1975 e pa
-s

recer do Conselho Fis 1;
2.° - Fixação dos honor os da Diretoria para o exercício de 1976;
3.°

AVISO: disposição dos Senhores acionistas, Da sede
da socie de, OI! documentos a que se refere o artigo 99
do D reto-Lei 2:627 de 26/11/40.
Canoinhas, 06 de [anaíro de ! 976. 3

ANTONIO CARARO Diretor

um

Mande-o para

FOTO.CÓ'PIAS XEI\OX

seus parentes ou amigos.

Servico instantâneo

ellcrit6rio de Derby Carlos
na 'Praca Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa Catarina

.,
I JA€IRA EMILIA PAUL

CORRÊA, Oficial do Regiltro
Civil do 5.° Dietrlto de Pinheiros,
Ccmarca

.
de Canclnhae, Estsde

de Santa Catarina, faz laber que
pre ndem calar:

METRIO SÉRGIO MAR-
CO» e AReIA MARGARIDA
MÜLL », Ele, natural
de Hio Areie, deite Diatrito,
nescido etn 21 de novembro de
1955. eletl!flcilta autônomo, soltei
ro, domicil'ado em Rio da Areia,
deste Di.,rito, filho de Elias
Marco e Ehdocia NO'getl Marco.
Ela natura�1 de Rio da Areia do
Meio, deitei Di.trito, nascide em

19 de iulbo, de 1959. do lar. 101.
teira, domi i1iada em Rio da
Areia, filha de Artur Müller e

Demetrunca Marqoio Müller.

Se alguém soubes de algum
impediment�. oponha-e na forma
da lei. �

Pinheiros, 18 de dezembro de 1975

SILVETE DARCI PAUL
Elcrevente JO,rameotada

11�Il;UII)()1

REVENDEDOR AUTORIZADOé CHRYSLER
"

� do-BRASIL S.A.

.

'

'á vencel.) na vida não perca mais tempo.
,-!ocê, que est� por cima por<�ue J

Aproveite as va�tagens que oferecemos
E hora de voce comprar Do ge.

'menta agora mais vantajosos do que
através dos nossos planos de fl�anc��ça o �osso carinhoso atendimento.
nunca. Venha ver p�ra crer. on

ar todas e venha logo buscar o seu

Vamos. Decida-se oe uma vez p ,

Dodqe. Dart novo.

Registro Civil

EDITAL.

MERHY SELEME & (IA�
�Rua Paula Pereir�, 735 Fone.: 365 e 366

C A N O I N H A S � SANTA CATARINA

<,

LIDA.
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Secretário da Indústria e
CODlércio catarinense

eDl 'visita a São· Paulo
o Secretário da Indústria e Comércio do Estado

de Santa Catarina, Sr. Sebastião Netto Campos, chegou
a São Paulo acompanhado por seu Chefe de Gabinete,
Prof. Neri Rosa, no último dia 30, para: a cerimônia de
assinatura do contrato, mediante o qual, o Parque Anhembi
estará à disposição da Feira Nacional dos Estados - FEI
NAEST, para a realização da I FESC - Feira do Estado
de Santa Catarina, entre 13 a 21 de março de 1976.

Em sua chegada, o Secretario concedeu uma curta
entrevista a Assessoria de Impresa da I FESC, durante

_

a qual comentou que a indústria catarinense representa
muito para aquele Estado, uma vez que o setor secundá
rio tem participação de 30 por cento no Produto Interno
Bruto (PIB).

O Secretário .ínformou que o Estado está promo
vendo o complexo carboquímíco de Imbituba, que visa
desenvolver as riquezas 'naturais do Estado, ; como o carvão,
a fluorita e a bauxita. Acrescentou que estão sendo im
plantadas fábricas de ácidos sulfúrico, fosfórico e de gesso,
além de outros sU�l?rodutos.

'

<Somente uma indústria, siderúrgica desenvolvida
- acrescentou o Secretário

_

- ,permitirá uma' melhor
integração com' a índústría metal-mecânica' que é um dos
setores mais dinâmicos do Estado». Comentou ainda o

desenvolvimento' que vem apresentando a indústria de
_
plásticos.

TURISMO

Depois de comentar o potencial turístico do Estado,
-

o Sr. Sebastião Netto Campos, informou que foram sele
cíonados 38 palas de Turismo do Estado, onde estão sendo
desenvolvidos vários projetos, como o Hotel Fazenda, em

São Joaquim, e outros em Abelardo Luz e São Francisco,
além do projeto'oceânico que está sendo detalhado,

A Secrettria da Indústria e Comércio catarinense
está procurando divulgar seu Estado no País e no Exterior.

I F E S- C

Antes de qualquer declaração sobre a I FESC, o

Secretário informou que está sendo construído em Cam
boríú, o Centro - Permanente de Exposições e Convenções,
que será inaugurado, provavelmente, em março. Ali,
deverão ser realizadas, exposições da indústria catarinense
e de outros Estados.

,

eMas" Santa Catarina deseja mostrar sua indústria
ao, Brasil e, para tanto, nada melhor do que São Paulo.
E, por isso, o Governo do Estado está emprestando seu

apoio a I FESClt, afirmou o Sr. Sebastião Netto Campos,
,

acrescentando:

«Para nós, catarinenses, é uma oportunidade muito
importante 'de mostrar a São Paulo, ao Brasil e ao Exte
rior, o que Santa Catarina possui em seu setor industrial. '

E estou certo de que Santa Catarina surpreenderá São
Paulo».

"

Nas Lojas MERHY SELEME você compra
GENERAL ELETRIC

,
-

Pelos

�
(.

MERHy

CARLOS BOCKOR I,
�eçls6o do Campeo
nato canolnhense
Das mãos da

Federaç60
"São Bernardo e Botafogo não

,

chegarem 'a nenhum acorde na

reunião - de terça-feira, realizada
na sede da LEC, na qual seria
acertada a data para • decisão
do Campeonato Canoinhense
de 75.

Alegando que a justificativa
apresentada pelo Botafogo, que
transferiu a data da decisão, não
estava dentro das normas legais
e acusando a Liga de proteger
o quadro slví-negro, os repre
sentantes do São Bernardo
acabaram por abandonar 8 reu

nião, depois de ofender várias
vezes o presidente, 'que acabou
por perder a calma, e então
tornando-se impossível o diálogo
entre as partes interessadas,
terminendo a reunião sem que
ambos chegassem a nenhum
acordo.

.

,O Presidente de Liga levará
os fatos à Federação Catarinense
de Futebol que irá decidir sobre
o nosso lamentável final de
campeonato.
Primeira o Botafogo não acei

tou a data marcada e agora' é,
a 'vez do São Bernardo de
complicar as coisas:

.

, Que que é isso gente, um

titulo se consegue no campo,
lutando por ele.

Vamos aguardar e ver o que
dirá a Federação.

PRIMEIRO CLÁSSICO
DO ANO

O Botafogo, ae preparando
para 8 final do Campeonato,
joga amistosamente amanhã, no
Municipal, contra o seu velho
rival, o Santa Cruz, que já está
pensando no próximo campeo
nato e pretende' testar novos

elementos.

A renda será em ,beneficio do
etleta Antonio Liocoski, do
Senta Cruz, que teve sua claví
cula quebrada no jogo realizado
dia 14 de dezembro último,
contra o Rigesa.

'

'Portanto, um motivo a mais,

para você prestigiar.

sAo BI!RNARDO X

PINHEIROS

O São Bernardo também não

pára e jogará um amistoso;'ams
nhã, no Estádio cWiegaodo
Olsen», em MarcHio Dias, com

o Pinheiros de Curitiba, que
derrotou o selecionado tresbar
rense, no domingo que passou,
em Três Barras, por 2 a' 1.

Sem dúvida" mais um bom

programa para este final de
semana.

SELEME
Rua Paula Pereira, 735 - Fones 385 e 386 - Canoinhas - se

CAMPEONATO
DO INTERIOR

O Campeonato do Interior
teve sequência domingo passado,
com a realização da 2,a rodada
da fase semi-final que teve os

seguintes resultados:

CHAVE 1
Corintia=1s 2 x Cruzeiro 4

Flamengo 1 x Botafogo 4

CHAVE 2
Pinho 2 x Mirasol 3
CGGSVG 3 x União 1

CHAVE 3
Pinheiros ,2 x Juventude 1
Industrial 5 x Sonda O

CHt\VE 4
'Imaza 2 x Meu Pontinho' 3�
São Cristóvão 1 x Canarinho O

I

O Campeonato
'amanhã, com os

encontros:

CHt\VE 1 - em Rio da Arera
Cruzeiro X Botsfogo

Em Cenoínhas
Flamengo x Corintians

CHAVE 2 - em Taunay
União x Mirasol

Em Instituto do Pinho
Pinho x CGGSVG

CHAVE 3 - em Csncínhes
'Sonda x Juventude

prossegue
seguintes

Em Cenoinhes
Industrial x Pinheiros

CHAVE 4 - em São João
Canarinho x Meu Pontinho

Em Campo da Agua Verde
-Imaza x São Crist6vão

Ap6s esta' rodada serão clas-
sificadas duas equípes de c�da
chave. as quais estejam com a

maioria de pontos gsnhos.
'1

Se duas equipes terminarem
em igualdade de pontos ganhos
será realizada uma terceira

partida em campo neutro, com
renda dividida.

CAMPEONATO
INFANTIL

A rodada do Campeonato
Infantil, realizada no último
sábado, apresentou os seguintes
resultados:

O Palmeiras, apesar de vencer
o Ma8sey Ferguson pela conta

gem minima, acabou perdendo
os pontos novamente por situa

ções irregulares no seu quadro.

Botafogo 1 x Ipírenga 3
Grêmio Olsen 1 x Taunsy 3
Santa Cruz 3 x Continental 1

Hoje à tarde teremos a 'rea-

lização da rodada semi-final,
com os jogos entre Santa Cruz
x Taunay e Mas8ey Ferguson x

Ipiranga.
'

Os dois vencedores serão os

finalistas do campeonato que
irão dícídír . quem levará o

Troféu «Abraão Mussi».,

BENFICA 76

O Grêmio E!!portivo Benfica,
que há 6 abOS surgia em nossa

cidade na
-

categoria Dente de
Leite e que em 75 esteve inati
vo, volta agora a todo. vapor,
para alegria de sua torcida.

Hoje, com seus jogadores na

faixa de 17 a 19 anos e graça!!
as boas atuações, o Benfica é
uma equipe de futebol bastante
querida em nossa cidade, seu

uniforme vistoso é um paleatívo
do torcedor. Sua parada em 7�
foi sentida nos meios esportivos
local.

Segundo o que soubemos,
desta feita os planos para o

futuro são os melhores possiveis.
Em breve será lançada a cam

panha de sócios do G.E. Benfica
e, estamos certos que esta cam

panha será bem aceita e os

desportistas canoinhenses não
se negarão em dar seu apoio aos

pupilos de Pedrinho Ferreira,
seu

-

idealizador e orientador
técnico.

Está prevista também a elei

ção da primeirá diretoria.

O Benfica neste curto espaço
de tempo já fez' muito pelo
nosso futebol. No último cam
peonato da' L.E.C. embora não

participasse, cedeu jogadores
para as demais equipes: Joaquim,
João Bueno, Joel e' Amadeu

para o Rigesa; Cezinha para o

São Bernardo; Ricardo e Milto�
Brey para o 3 Estrelas; Adelmo,
Miguel e Cubinha para o Bota

fogo. Não bastasse tude isso, de
seu plantel saiu Martinho para
o Caxias de Joinville e hoje à
um passo do futebol paranaense
(Colorado ou Coritiba),
E com renovada satisfação

que registramos esta nota e

almejamos pleno êxito 80 Pedri
nho e seus jogadores nesta

arrancada, que sabemos Dão ser

fácil, mas por outro lado cremos

'na boa vontade de' nossos des

porttstas,
Nossa coluna de esportes

estará a disposição do Benfica,
para divulgação de suas ativi
dades e campanha de sócios.

Seja você mais um sócio do
Grêmio Fs'portivo Benfica.

INTER, O melhor

time, do Brasil
o Internacional é líder do cRan

ktng» brasileiro, levando-se em

eonsíderação os resultados conse

guidos pelas equipes participantes
do Campeonato Brasileiro nos tr�s
últimos anos: 73-74-75. O clube gau
cho, que sagrou-se campeão recen

temente na Copa Brasil, acumulou
117 pontos positivos durante as três
disputas do maior campeonato de
clubes do mundo. O Cruzeiro, que
nos dois últimos campeonatos sa

grou-se více-eampeão, �' o seçUJ;ldo
.colocado no «Banktng». brasüeírç,
com apenas um ponto de desvanta
gem em relação ao Internacional.

o seu REFRIGERADOR:
CONSUL BRASTEMP

elA. 'LTDA.
FILIAL: Rua Central, 53 - Três Barras se

melhores - =n�elboLts condlções de pa��m8ritos
instalação é gratuita el ii assistência técnica parman

GANHE NA COMPRA E NA QUALIDADE
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