
MANIFESTO
O Diretório Municipal, da Aliança Renovadora Nacion�l

a Bancada Arenista na Câmara, comunicam a todos os seu�
companheiros e correligionários que, face o uso indevido do nome
do Diretório Municipal e da Bancada Arenista na Câmara em
abaixo assinado� não autorizado e sem a participação das Úde
ranças de Canoínhas, REPUDIAM publicamenie tal manifesto e
discordam plenamente da forma com que o mesmo foi elaborado, o

��rnan.do pública e oficialmente a posição do Diretório, de apoio
Irrestrito ao Exmo. Sr. Governador do Estado, pelo ato de inter

vençã_o no �u.nicíp�o. Outrossim manifestam integral apoio a

atuação �dmmlstratIva. do Interventor, o qual vem cumprindo
com dígnídade os anseios da comunidade capQinh�nse.'

O Diretório Municipal da Aliança Renovadora Nacional,
por unânimidade de seus membros, repudiam toda e qualquer
nota atinente ao partido, visto que as lideranças autênticas da
agremiação política, estão coesas, unidas e fortalecidas, objeti
vando exclusivamente uma vitória no pleito de 15 de novembro,
vitória esta que será independente do apoio ou não de elemen
tos que, através de meios escusos e indecorosos, procuram, con

fundir a opinião pública, tentando causar prejuizos ao Partido.

Canoinhas, 31 de março de 1976

JOÃO SELEME ELOI BONA
Presidente Secretário

BANCO DO BRASIL S. A.
aV1SO ; concurso euxilier de escrita

(leia na 4a. página)

Os signatários, membros do Diretório
Municipal da Aliança Renovadora Nacional,
Bancada Arenista na Câmara de Vereadores,
Presidente do Movimento Arenista Jovem,
Pr.esidente da Ala Feminina da Arena, vem a

presença de V. Excia.,manifestar intenso júbilo
pela sua recente visita a este município, e pelos
pronunciamentos de F. Excía., claros, incisivos,
e absolutamente pêecísos, sobre' a situação
política do momento; e do Decreto, de Inter
venção, que no estritó cumprimento do seu

dever, foi levado pelos fatos a adotar.

Outrossim, manifestam integral apoio a

atuação administrativa do Interventor, por V;
Excia. nomeado, que vem cumprindo, na esfera

í
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«ARENA» - Diretório Municipal' de Canoinhas-S.C;

\ Exmo. Sr. Governador do Estado de Santa Catarina
de suas atrfbuíções, a' nobilitante missão que
recebeu de V. Excía,

a
•

Esses fatos, de alta repercussão política,
somados as providências de ordem administra
tiva adotadas em relação ao asfaltamento de
Canoinhas-Mafra e Canoinhas-Major Vieira
BR- t16, trouxeram novo alento a Arena, adi
cionados a 'Construção do Grupo Escolar Agua
Verde, conclusão, do Ginásio de' Esportes, Hos
pital' Santa Cruz, e outras obras e auxílios,
razão pela qual este Diretório, com entusiasmo

sente-se,na obrigação de corresponder ao tra
balho de V. Excia., e de vencer o pleito de
15 de novembro próximo.

Canoinhas, 31 de março de 1976

DISCURSO DO GOVERNADOR "

Transmitido ,e retransmitido, sucessivas vezes pela' Rádio Canoinhas; ouvido, atentamente, em praça pública pelo
nosso povo e aplaudido e ovacionado, ainda assim, o memorável e corajoso discurso do Governador Antonio Car
los Konder Reis, proferido quando iniciava seu programa em Canoinhas, pela ímportâncía que reveste, merece ser

transcrito na Integra nas páginas do' «Correio do Norte». Para que se inscreva na história da política canoinbense
e para que chegue ao conhecimento de todos os' nossos conterrâneos, mesmo aqueles que residem longe daqui

,

mas continuam com os seus espíritos e os seus corações na térra natal.
" '

.

EIS O DISCURSO DO NOSSO GOVERNADOR:
Excelentiasimo Dr. Hélio Juck,

dignbsimo interventor do,muni
cipio de Canoinha!t, Excelentfs
aimo Sr.' Presidente da Câmara
Municipal 'de Canoinhas, Sr.
Presidente do Diretório Munici
pal da Aliança Renovadora
Nacional, deste Município, Srs.
Secretários de Estado do Interior
e Justiça, Deputado ZIDi Gon

zaga e dós Transportes e Obras
Comandante Nicolau Fernando
Nogo, Ex_çelentísltimo Sr. Vice
Prefeito de Canoínhee, Excelen
tíssímc Sr. Dr. Benedito Terézio
de Carvalho Neto-Presidente do
Instituto de Reforma Agrária
de Santa Catar�na. Srs. Verea

dores, Srs. Membros do Diretório
Municipal da Aliança Renovadora
Nacional. Meus companheiros,
Sr. Deputado Federal Vilmar

Dslsnhol, Excelentissimas Se

nhoras, meus 'senhores, nobre

povo de Canoinhas; juventude
e infância desta tão cara Cidade
8.0 coração do Gcvernador.

Este discurso, não constava
do programa de nOSS8 visita a

vossa terra, visita de serviço;
pois aqui estamos para praticar
atos de governo, p.ara promover
através de tarefas previstas em

nosso pIaDO, o progresso; o de
senvolvimento 'e o bem ('star
da terra Canoínhense. I Mas a

vossa generosà acolhida, a pre
sença massiça da juventude,
das, excelentissimas Sra8. 'e do

povo Cenoínhense, faz com que
iniciemos a ncssa visita. com

esta saudação em praça pública,
para perante vós, nobre

I
povo

Canotnhense, prestar um depoi
mento e assumir a plena res

ponsabilidade de um ato que I

praticamos, no .cumprlmento
estrito do nosso penoso, arouo

fi dificil dever de governar o

povo' Catarinen�e, com Justiça,
com honradez e com coragem.

_Aqui estamos povo de Canoi

,nhas para vos dizer de coração
aberto, de alma tranqüila, com

a consciência mais reta e com

toda a coragem que se pratica
mos o ato de intervenção neste

Municipio,
'

designando para
cuidar dos seus destinos, o

exemplar homem público Hélio
Juck, não foi para perseguir
ninguém, não foi para cometer
nenhuma 'iDjustiça, não foí para
dtecrímínar, não foi para per
seguir; foi para restabelecer a

ordem, a discipline, foi para
manter as n_g.bres tradições de
correção e de honestidade do
nobre povo' Ca[l'Oinhense. A

desordem, o deaíquílíbrto finan
ceiro, a8 irregularidades consta

tadas pelo Tribunal. de Contas
do Estado, levaram-nos a deci
são de decretar a intervenção
neste município, não para ferir
compsnheíros e amigos, não

para tirar alguma vantagem
ilegítima do exercício de nossas

I
funções, não para tumultuar a

Ivida de vossa comunidade, não

para contrarter a vontade ,do'
Dobre povo Csnoínhense, não,
não e não. Nós praticamos o

ato intervencioni!ita nomeando
Hélio Juck para cumprir o nosso

dever,' para combater a desor

dem.fmancetre, para fazer justiça
aos anseios de progresso e de
desenvolvimento do. nobre povo
Cenoínhense. E, hoje aqui esta
mos em praça pública colocando
em julgamento a nossa decísâo.
Não houve nem haverá uma

segunda intenção, nenhum de
sejo de humilhar ,quem quer
que seja. O nosso propósito foi
evitar que o Municipio .de Ce
noínhss, pela desordem em que
se encontrava a sua prefeitura
não pudesse progred�r e seu povo
não se beneficiasse das obras e

serviços; de 'Um governo, nobre

povo Canoinhense que não bus
ca outra coisa, se não o bem
estar da gente C8'tarinense. Ser

me-ia 'cômodo, agradável, de

extremo conforta se eu passasse

por cima da representação que
.me foi encaminhada pelo Egré
gio Tribunal de Contas do

Estado, se eU me omitisse, se

eu abdíessse das mínhss atri

buições, se eu passasse a mão

sobre as irregularidades consta

tadas pelo TribUDal· de Contas,
mas, se eU agisse desse modo

eu não seria digDo de ser Go
vernador do Estado, eU não

merecia o vosso· respeito, a

vossa consideração e por isso
sem o desejo de magoar quem
quer 'que seja, pois, todos os

meus coestsdoenoa me merecem

o respeito e a consideração,
mas acima delas está o bem
estar do meu estado e dos mu

nicipios que o compõe; eu

pratiquei o, ato de intervenção
e hoje estou aqui para respon
der por ele e diZer à Canoinhas,
que jamais faltáfei ao cumpri
mento das minhas obrigações
de Governador do Estado; haja
o que houver, aconteça o que
acontecer, até mesmo com o

sacrificio de minha própria vida.
Para restabelecer a ordem finan
eeírs no Município de Canoinhas,
depois de nemeado o Dr. Hélío
Juck, o Estado acorreu, as
necessidades da Terra Caooi
nhense; concedemos um auxílio
de um milhão, duzentos e qua
renta e sete mil cruzeiros, para
atender' as necessidades mail,

prementes de liDa Prefeitura,
que, está'va comeuma divida; a

divida total de dezessete milhões
trezentos e cinquenta mil
cruzeiros. Operários, I com seis
meses de atraso; operários da
Prefeitura de Canotnhas.

Em seguida, autorizamos um

auxílio que, será brevemente

encaminhado(' àos seus bendi
ciários, da ordem de um milhão
e duzentos mil cruzeiros;· para
a recuperação, reconstrução e

modernização do tradicional

Hospital, Santa Cruz desta Ci
dade. Mas aqueles um milhão,
duzentos e quarenta e sete mil
cruzeiros não foram suficientes
para regularfzar as dividas
maiores, cuja satisfação era

io"iperiosa e urgente e por isso
o governo do Estado já autori
zou mais um auxilio de quínhen
tos mil cruzeiros, do mesmo

modo, autorizei a Seeretarts da
Educação, a empregar no Grupo
de Agua Verde a importância
de duzentos mil cruzeiros para
a sua construção. 'Agua Verde,
Bairro Operário de Canoinhu,
que há de ser at,ndido por um

,governo que não. receia cumprir
o seu dever. Duzentos mil cru-

zeiros também, seria encem'i-Inhadcs para a conclusâo do
Ginásio Esportivo, cuja 'obra
ainda não está concluida, porque
os dinheiros públicos em Canot
nhas antelJ de Hélio Juck,
Iamentavelmente não foram
bem aplicados. Hoje aqui, nobre
povo de Canofnhas, estemos

para em praça' pública, nos

submeter-mos, ao vosso julga
mento e também .para inaugurar
um novo s.istema de abasteci
meato de égua 'construido pela
Casan; e mais, Csnoínhes hoje
ao 'meio ,dia o Geverno da

Aliança Benovadore Nacional
de Santa Catarina faz a entrega
do aviso de licitação para pavr
mentação asfáltica do trecho
Canoinh.. à Mafra na BR·280,
numa extepsão de cinqüenta e

quatro quilômetros e o-ode o

estado vai investir entre cin

quenta a' sessenta milhões de
eruzeíros, recursos que já temos
nos cofres de Santa Catarina,
para construir a BR-280. Ainda

hoje aqui, assinaremos com a

Prefeitura de Canoinhas, convê
nio para 8 recuperação de estra
das Municipais, na ímportâncía
de duzentos mil cruzeiros 8

conta do Fundo Estadual de
Assü·tência Rodoviária I! final
mente escolhi Cenoínhas, para
'que o Estado celebrasse um

contrato com o 8.N.H, através
do qual a Casan com interve-

I niência do Banco do Estado de
Santa Catarins, vai aplicar
trinta e sete -milhões de cruzei-
'ros, na coristrução de sistemas
de abastecimento de água' em
inúmeras Cidades Catarinenses.
Inauguramos hoje aqui o serviço
de abastecimento de' água de
Canoinhss e, em Canoinhas as

sinamos um contrato de trinta
e sete milhões de cruzeiros,
para construir em muitas outras
cídades do Estado, 'serviços de
abastecimento de' água.

Durante o ano de 1975,1 as

Centrais Elétricas de Santa
Catarina, aplica,ram .m Canoi
ohas, na rede de distribuição,
trezentos e, trinta milhões, I

na

extensão Rural, Canoinhas-Far-

tura. OItocentos e quatorze
mil cruzeiros, trezentos e trinta
mil cruzeiros-corrijo, na amplia- .

çio das redes de distribuição,
e, na rede de distribuição de
Salomão - noventa e um mil
cruzeiros, Jé estamos, com os

.projetos prontos para eletrifica
ção rural neste município; ,nas
linhas Rio do Pinho, Santa
Leocádia, Tomazz], Pinheiros,
Serra das Mortes e ValiDhos.
Vamos aiDda,� realizar pequenas
extensões de energia elétrica
numa primeira etapa, nas loca
lidades de Pspuã; B08 ViII ta e

estrada Geral de Bela Vista do
Toldo e numa segunda etapa,
nas localidades de Barra Mansa,
Serra do Lucinda e Palmital.

Na lIecretaria da Agricultura,
a nossa tarefa em Canoinha8 e

nos municipios vizinhos, foi no
séntido de executar' o projeto
de produção de sementes, cujos
trabalhos relultai'am ,nas seguin-
tes produções: Batata-área plan
tada de mil e quatrocentos e

cinqüenta e cinco hectares,
produção: quatorze mil duzentos
é noventa e se,te sacai. Soja:
mil cento e oitenta e nove -

produção: mU eênto e cinqüenta
e seis. Feijão: cento e sete -

área plantada; produção setenta
e nove tono Trigo-área plsntàda:
quinhentos e trinta - produção:'
trezentos e setenta, e 'oito tono E
maia iremos fazer, nobre povo
de Canoinhas; . com cGragem,
com decisão, com o coração
cheio de amor por psta terra,
,mas com a, nossa inteligência
capaz de praticar atos de cora

gem, que enobreçam o nosso

governe e deem condições de

progresso, de bem, estar" de'
segurança e de' paz 8 nobre
gente Canoinhense. o Eu vos

agradeço nobre povo de Canoí
nhas, a vossa calorosa recepção,
hoje eu sei que conto com o

povo de Canotnhas e posso dizer
em praça pública, que o povo
de Canoinhas poderá hoje,
amanh.ã e s�mpre contar comi

go ,e com o meu governo.,
o

Muito obrigado.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nosso Brasil - Nossa Gente R egistro
CES C'

Coluna 1a. S4rle CIENTIFICO «B» Matutino
Professora Responsável: JUCI SELEME

VILLA LOBOS'
Heitor ViUIi Lobos (1887 - 1959)
O maior compositor brasileiro, que deu a nossa Pátria

indiscutível destaque nó universo musical deste século. Não foi
como alguns alegaram. Autodidata; mas músico bem formado,
que completou na Europa seus conhecimentos' técnicos.

Já, antes de obter contato com as modernas, tendências
-

musicais, tinha ínuerededo pelo caminho do nacionalismo. Foi o

maior pioneiro da sondagem da alma eterogênêa, por assim
dizer, da infância brasileira.

Antes de vir permanentemente para o Rio de Janeiro
onde nasceu, percorreu o país em numerosas viagens, e durante
várioa anos.

Sendo assim, ficou famoso "por súa rica )labedoria sobre
o folclore da música do povo das díversas regiões do Brasil.

Polônia, Bélgica, Itália A Alemanha, foram as grandes
prejudicadas pelos ditames de 1815, jamais se conformarem. O
espirita conservador e absolutista do Congresso de Viena; ainda
deu origem a chamada política de íntervensão. Sendo assim,
vemos que Heitor Villa Lobos foi um dos maiores destaques da
música brasileira, n.es da música européia, em vários países.

Equipe: Marcos Tremei

ailso� Wagner, Luiz Alberto Motta

'I ndústria

Otto Friedrich
c. a. c. J�{ r.

e Comércio

S/A ICOFRISA

Geral Ordi

NVOCAÇ O
Na conformi de do artigo 15.0, spítulo IV dos Estatutos

Sociais, ficam convoca Os senhores acionistas pua reunindo-se
em Assembléia Geral O inária, no ia 24 de abril próximo, às
16 horas nos escritórios da ocied e à rua Princesa Izabel 574,
em Canoínhas (Sel para deli er em o seguinte

2.°) Eleição dos embros efetivos e uplentes do Cpnselh'à
Fiscal, para o ano soei I de 1976;

NOTA: Acham-se a disposição dos senhores acíon tas, nos escrí
tórtos da ,s ciedade, os papéis de que trata o artigo 9S do
Decreto- i n.? 2.627 de 26 de setembro de 40. 1,
Canoínhas, 08 de março de 1976.

IZABEL KOHLER FRIEDRICH - Diretor Presidente

N Japonês "ashua 230
Boa Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Isportiva) - Caotiobas

•

Artigos para presentes

Vidros

sa

Civil

vão de Paz e Oficisl do Registro
Civil do .., oicípio de Major
Vieira, Co arca de Canoinhas,
Estado de anta Ca�arina.
Faz saber que pretendem CBsar:

ODIVA FERNANDé SEMC
ZAK e

MtRIA
CENJJ.t<lA AL-

VES ,DE IMA. J
Ele, nat ral d,lte Estado, nal·

cido em

R��óvo, �/muoidpio,
no dia 16 e outubro de 1956,
lavrador.. sol eiro, domiciliadc e

residente neste\municíPi�. filho de
Leonardo Semcz�k. falecido e de
Genovev Semcz\k.
Ela, nat ai deste Estado, na!!

cida em S seieo, GJioinh8i, no

dia 24 de ma o de ,959, domés
tica, solteira, �om ciJi da e resl
dente neste municípi", filha de
Dionisio Alvel de Ll.ma e de
Alzira de Sora. !
tJOAO M�RIA BUíNo �. OLa

G� SELE�KA_ -
\

:,Ele, nat�ral deste �stado. nas

cido em Setra do Lu,indo, n/mu.
nicípio, no: dia. 10 de setembro
de, 1955, FI\nciooário/Público. sol

te,·ro. domiciliado e residente nel.

ta Cidade, fil�o de IJosé Aotóoip
Bueno e de A4élia [olHa Bueno,
Ela, natural dut Estado, n8S

cida em C.rijos, P pandnva.SC"
no dia 25 de maio de 1956, do
méstica, solteira,l do iciliada e re

sidente Desta Cid de, filha de
Ludovico SeleDka de JGséfa
Cherpinaki Selenka,

JOSÉ DEMBINS I e ROSA
MARISE

CORDEI�O.Ele, natu�al deste Bdado, nas
.

ciclo' em Serra do Lucinda, n/.

munícipie, no dia 05 de novembro
1950,lavrador, soltei o, domiciliado
e residente D.,este m�n!cíPi�,

filho
de Konegundes De blnski, .

Ela, natur�1 \ deste Estado, Das

eida em Rio Claro. o/município.
no dia 20 de abr.l de 1953,

.

doméstica, solteira, d�.
iciliada e

residente Desta Cida e,. r,lha de
Lindclío Cordeiro e de. Adélia
Greffio Cordeiro. \
DARCI FERREIRA e MARIA

JOSÉ RODRIGUES.
Ele, Datu:.'al dtste Eltado, nas

cido Deite município, DO dia 22
de abril �e 1956, lavrador. soltelee,
domicilia,�o e re.ide�te Deste

-

mu«

nicí.Pio fiIlO
de Octávio AntoDio

Ferreira e de ilzabel R'pdrigues
Ferreira. . • i
Ela, Datural deste Estado, nal·

cida em Rio 'Novo, Deste município,
DO dia 19 i de marçb de 1959,
doméstica, solteira, domiciliada e

residente neste inQnicípio filha de
Manuel Saturnioo Rodrigue. e de
Maria Viceo � Ro1rigues.\
Apreeentarrm Olt d"cu-:'lentosexigidos pelo Códir. Civil] art.

180. Se a�gu.é tiver ,.co?he�imeD-.

to de e:lutlr. um ImpedllI\ento
legal, acuse·o par finl de direito.

Majo., Vieira, 22 de mar

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficia� do Registro Civil

Do(umentos extraviados
NERY LEAL DA CUNHA,

comunica para devidos fins que
extraviou os seguinte8 documen
tO!j: Caderneta de Poupança n.o
1348-5 da Caixa Econôoica Fe
deral, Cartpira de Motorista,
Identidade, Cert\dão de Casa
mento e CPF. Os mesmos

ficam sem efeito por ter, reque
rido a 2.8 via. 2

Canoinhas
Cartório de Paz do 1.

Distrito de Canoinhas
Recebemos !l seguinte comu

nicaçilo.
«!lmo. Sr.

Diretor do Jornal «Correio do
Norte»

Nesta cidade

Tenho a grata satisfação de
comunicar V. Excia. de que em

18'd!!! novembro, perante o MM.
Juiz de Direito e EscrivAo do
Crime desta Comarca, assumi
as funções 1e Oficial do Registro
Civil do 1.° Distrito, nesta cidade
de Canoinhss, Estado de Santa
Catarina.

Outrossim, comunico- vos de

que instalei o referido Cartório
em minha residência, à rua Coro
nel Albuquerque, 15.

Cordiais Ssudações
. Nereida Cherem Côrté
Oficial do Registro Civil

Domingo serão inaugura
das IS novas instalações
da Agência do Ban(o In(o
Recebemos amável convite da

Agência do Banco Indústria e

Comércio de S. Catarina SIA,
desta cidade, representado pelo
nosso ilustre amigo sr. Osmar
Nascimento, para assistirmos a

inauguração das novas instala
ções de sua Agência, em edificio
próprio sito à Praça Lauro
Müller, esquina da rua Major
Vieira, a realízsr-se no próximo
dia 12, domingo às 10. e 30 horas.

De tudo que se tem feito em

Canoinhas, e para Canoinhas, no
sentido de torná-la maior, a ceri
mônia que iremos assistir á uma

das mais empolgentes e promis
soras.

Hã alguns meses que 8 Gerên
cia do Ineo, nesta cidade, deu
início a construção do prédio no

lugar acima designado que muito

de ontem
veio embelezar 8 praça Vidal

Remos, Agora, neste poético mês
de dezembro, tão cheio das mais

gloriosa! tradições para a Hu

manidade, Papai Noel também

presenteou a cidade por iniciativa
dos srs. diretores do Inco .com
o prédio que se ergue sltaneiro
no principal ponto de nossa urbes,
majestoso, moderno, num ates

tado eloquente de amor à terra

canoínhense, que q� o dinheiro
de seus filhos ali empregado
com muito carinho.
Domingo. portento, é, de festa

não só para a grande família
Incoana como para todos nós que
trabalhamo! «por uma Canoinhas
maior».
Estão sendo esperados os dire

tores do referido Banco e pessoas
de projeções social, comercial e

industrial qUE: tomarão parte nas

festas de inauguração.
Numerosos convites foram dís

trfbuidos.
Ao sr. Osmar Nsscimento que

tão digna e honradamente vem

gerenciando o Inco os nOSS08

parabéns e agradecimentos pela,
distinsilo do convite.

·Ano
1972,
1974
1972
1971
1970
1971
,19(4

-:- Santa Catarina

Noivado'
Recebemoa delicado cartão

endereçado peJo sr. Emiliano A.

Ssleme e de dona Paulína K.

Seleme; sr, Fioravante Colodel e
donâ Dora Colodel participando
nos o contrato de, casamento,
dia 4, de seus filhos Maria de

Lourdes Seleme e Bruno Hugo
ColodE'l.
Muito obrigado. Aos jovens

noivos os nossos parabéns.

Sra. Midia ,Ritzmann
Festtojará, amanhã, dia 10 a

passagem de mais um aniversá�io
natalício dedicado ao lar, à SOCie

dade e a caridade, a exma. sra.

dona Nidia Ritzmann virtuosa

esposa do nO!l80 distinto amigo
sr, Herbert Ritzmann gerente da

firma Wiegando Olsen de Mar
cílio Dias.

(Correio do I.rte de 9-12-48 0.0 70)

Dra. Zoé Walkyría Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista
c I C 0055891S9/DBP

CHnica dentária de senhoras e crianças.
Especi�lização em Odontopediatrta.

Hora marcada
Prap LaIll'O Müller, 4.940 - FODe, 369

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comérció de'
Veículos L-tda., você - encontrará
para pronta entl'P'W"""--

8eoeral Motor. do Urll ii S. I.
Major Vieira, 289
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AROLDO CARVALHO EM (ANOINHAS
O nosso coestadoano esteve em sua terra

natal, convidado que foi para os festejos do Jubileu
d� �uro da fir�8; Wi�gando Olsen, sita no próspero
dístríto de Mareílío DIas. .

.

.: Veio na noite de sexta-feira, dirigindo-se à ,

RIGESA, onde participou das homenagens que ali i

se estava prestando. ao Governador Konder Reis e
sua comítíva.

.

Na manhã de sábado participou de todas as

solenidades da firma Olsen e domingo da confra
ternização esportiva em Bela Vista do Toldo. Ainda
domingo, reuniu-se com membros do. Diretório Mu
nicipal da ARENA.

Segunda-feira realizou algumas vísítas, entre
elas ao nosso Interventor dr. Hélio Juk, séguindo à
noite para Curitiba, tomando o avião 3.a feira pela
manhã· para Brasilia, declarando que retornará o

mais breve possível para novos contatos.

o JUBILEU DI OURO ,04 FIRMA OLSEN
Tudo correu a contento e como o programa

do nos festejos de Jubileu de Ouro da firma Wie
gando Olsen . S.A. realizado na manhã de sábado
último, na vila de'Marcílio Dias. Vários oradores se

fizeram ouvir Sobre o grande acontecimento, desta
cando-se os' srs. drs. MARCOS JOSE OLSEN,
AROLDO C_ARVALHO E HÉLIO JUCK, represen
tando o Governador Antonio Carlos Konder Reis.
O discurso do dr. Marcos Olsen publicaremos no

próximo número pela absoluta falta de espaço na

presente edição.

_-_
- CONVITE
A Diretoria da Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Canoinhas, convida V. Sa. pa
ra a inauguração do Centro de Desenvolvimento
Humano - APAE, hoje, dia 03/4/76, às 17 horas.

Local: Rua Felipe Schmidt (antigo prédio da
Escola Feminina «Santa Inês».

Pelo comparecimento agradecemos.
, A DIRETORIA

Ta·beliooato Paula S. Carvalho - B O IT A L
Acham'le em cartório, à Rua Vidal Ramol, edifício do Forum.

para ler.m protestedoa, OI seguintee titulai:

DP o.'! 5.955.D . vencto. U5.03.76 • valor Cr$ 767,00 (sete
c tOI lelleote e IPte cruaeíros), emitida p/ManOD & Cia., c/LUIZ
CA LOS BARBOSA.

' .

DP 0.° 974 B • veocto. 05.03.76 • valor Cr$ 860,00 (oito
centos lIenta cruzeiro.�, emitida p/Com. e Iod. Schadeck Limitada,

c/PEDR SOARES FRAGOSO.
Tít lo p/indicação, preltllção 0.° 25/30 do co reto n.O 12731,

vencto. 21.0 . 6 • V8lor Cr$ 349,00 (trezentol .
reuta e nove �ru·

zeirol� emitida I BESe·Fioenceira S/A c/O NISIO cueHI.
,

DP n.O 6 8.9 • vencto. 29.02.76 valor Cr$ 675,00 (Ieil'
centol setenta e ci o cruzeirol), emitida /COMAREL Comércio de

Máquinal Régia Lt . c/HÉLIO MAR ES DOS ANJOS.

DP n.o 3.26 _ veneta. 30.0 .76 - valor Cr$ 679.00 (seil'
centol letenta e Dove c zeirol�, emi da p/Retífica ClÍnoinha. Ltda.,

c/LAURO STEMPENH CK.
DP n.o 4.813.1· encto. 2 .02.76 • ,alar Cr$ 275.00 (duzen.

tOI letente e cinco cruze OI), e itida p/Kohlbeck & Cia. Ltda .•.

c/JOSÉ .M. SELENKO. .

DP O,. 88/75 � venc • 5.12.75· valor Cr$ 25.000,00 (VIOle

cinco mil cruzeiro.D, emitida /Tratonul �nd. e C?m. de Tratorel

Ltda •• c/PRESAGRIL. Prel ão de Servlçol Agrlc. Ltda.

DP 0.° 2208 • ven o. 08.02.76 • nlor Cr$ 430,00 (quatro.
centol a trinta cruzeiro.). miti a p/D�mingol Coelho c/ANTONIO

LUIZ MRUZ,
DP n.O 932.8 vencto. .02.76. valor. Cr$ 1.400,00 (bum

mil e quatrocentol c zeirolD, .em) ida p/ComérCIO e Ind. Schadeck

Limitdda, ciJOSE IR FIGURA.
. .

Por não r lido pOllível en ontrar �I referl�ol responlávell,
.pelo pral.ente OI otimo, para nO praz de tr.e� (3� dlaa, a contar. da

publicação de e 10rnal «Correio do N telt, virem pagar OI referldol

títulol ou rem ai razõel pOlque não fazem, e, a.o. me.mo tempo,

no caio e -não ler ate(Jdida elta iotim ção, OI notifico do compe'

tente pt' tetto.
.

Caolliohal 1.0 de abril de 1976.

PAULA S. CARVALHO - Ofi 'al de Prote.tol

ACONTECENDO .....

Responsabilidade de .J• .J. & J.

As vezes olhamos a felici
dade POt altos muros, ao

in'ljés de abraçá-la com nos

sas forças totais, pata nunca

perd�-ia.
x x x x

Canoinhas de Parabéns. O
nosso Governador Dr. Anta»
nto Carlos Konder Reis entre
outras notícias gratas para
nôs, eoidentemente, também
nos trouxe II do astaltamen»
to - Canoinhas c-: Mafra.
Muito obrigado. Camboriü
dentro em breue vai ticar
mais perto um pouquinho.

x x x x

lzabela Murara de residén
cia nova, recebendo os seus

amigos pata um bate-papo.
informal mais alegre.

x x x x

Nota-se no Cine-Jubileu o

trio da elegria - M. Angela
May",r - MarUtna Fu» tado e

Janice Wiese. E a alegria de
viver bem.

Aniversariantes da semana

Dia 03 - o sr. Wiegando
Wiese; o jovem Csrlos M.glZo
Seleme, rês. em Curitiba Pr.
Dia 04 - a sra. Jacomina,

esposa do sr, Firmino de
Paula e, Silva; o sr. Antonio'
Oliskouicz; a srta. Marlene
Brauhardt.
Di. 05 - a sr•. Hiide éSpoS.

do sr. Maximiliano Watsko;
o dr, Saulo Carvalho, o jo
vem Ademar Luiz Ferreira.

Dia 06 - a srs. Zilma espo
sa do sr. Antonio Aloisio
Atonso; o menino Silvio filho
do sr. João de Barros.

Dia Or .. a sra. Estetania,
esposa do sr. João Polomani.
Dia 08 • a sra. Ligia es

posa do sr, Jose A. Pereira
Sobrinho.
Dia 09 - o Sr. Nivaldo Roe

der; o jovem [aércio Luiz
Burg.rdt; o menino Oswaldo
tilho do sr. Atmsndo Mütbauer.

Aos'aniversariantes nossos

'lIotos de perenes felicidades.

João Eduardo· e Mlrizela
Data de muita alegria na

p,.óxima quinta-teir a, dia 8,
para o casal João (Ma, ia de
Lourdes) Florêncio, pela pas
sagem de mais um aniversário
de seus filhos João Eduardo
e Marizela. _

Parabéns.

29 anos a servivo da Comunidade

Diretor: RUBEIS RIBEIRO .DA SILVA
Gerente Comercial: GLAUCO J. BUENO

Administração, gerência, redação:
Rua Gelúlio Vargas, 521 • Caixa

Postal, 242 • Telefones: 112 e 232

Composição e impressãl:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Paula Pereira, 165
CANDlNHAS - Sanla Catarina

Carteira ·8xtraviada
LUCINtIA FERREIRA DA

SILVA, declara para devidos
fins que extrav:ou 8U8 Carteira
de Habilitação n.o 174856.

A mesma fica sem efeito por
haver requerido ia 2.8 vIa,

A família Vinsito, ex-de
Canoinhas, vai agora pará
Terezina; e conosco Fernanâo,
vulgo e{'erpa·., despedindo-se.

x x x x

O 3.° ano científico promo
vendo seu último ano letiuo.
Esperamos bons filmes e

ôtimos bailes. Parabéns.
x x x x

E a müsice popular brasi
leira, criado nova vida; ótimas

'

músicas estão sendo lança
das. VtJmos Promove-las, pois
atinai «elas" merecem.

x x '!C x

Mirian Eduarde Minnda,
nossa colega da Gazeta, ja»
zendo muita talta no 3 o

cientitico matutino. Apareça
x x x x

O Janúario pelo que pare
ce, achou o gronde amor de
sua vida Não é mesmo

Pedro Ivo?
'x x x x

Stela Ma,is 'Crestani .
.. 1.°

lugar no listão do Positivo.
Além

.

da sua capacidade
pessosl, também ficou paten
teada a de seu» professores.
Parabéns menina e continue
dando alegrias para a gente.

x x x x

O novo' parzinho da city -

Moacir Pereira e Norma
Dambroski.

x x x x

Milena Nora Batista com

pletou a 1.° do corrente, m.is
um enive,"-Parabéns.

Quem anda por aí exibin-
.

do muito charme é a Adrien«
Mayer, deixend« atlitos mui
tos corações. Adriana, dê uma
chance.' pelo menos a um·

deles.
x x x x

O senhor Erwin Schsoart«
e Senhora, sbriram as portas
de sua nova, bonita e elegan
te residéncia, dando mostras
do seu bom

.

gosto. Parabéns .

e felicidades.
x x x x

A sra. Paulo (Eliete) Fa
rias, decerreu a placa come
morativa a inauguração do
prédio da Cassn, a convite
do próprio Governador.

x x x x

A sra. �osélis Maria C,esta
ni, esposa do sr. Reinaldo
Crestani, também a convite
do Dr. Antonio Carlos Kon
der Reis, cortou a fita de
entrada do pr/dio da Casan.

x X X x

Entre outras senhoras da
nossa -sociedade, que compa
receram ao almoce oferecido
ao Governador e SUa comitioe,
estava a senhora Tércia,
esposa do sr. Oliueira, que
a acompanhou.

x x.x

Desculpe .

Ainda te a,no,
Tentei te esquecer,
Esquecer teu sorriso,
Esquecer lindos dias,
Aquilo tudo lindo.
Desculpe, , . . esqueci de tê
esquecer.

Tchau.

A mulher canclnhense atendendo o chamamento do
Exmo. Senhor Presidente da República, Governador do Estado
dr. Antonio Carlos Konder Rei. e Interventor dr. Hélio Juck e

Diretório Municipal da ARENA, movímentou-se na noite de 4.a
feira, dia 24, no recinto de 008sa Çolande Câmara Municipal, ali
reuntndo-se maie de 100 representantes, quando foi eleita a pri
meira diretoria do MOVIMENTO ARENISTA FEMININO, assim
constttuldo:

Presidente; RQsetis Mária S. Crest8ni
Vice-Presidente: Paula S. Carvalho
Secretária: Elida Côrte F. d. Silva
Tesoureira: Nereida Cherem Côrte
Suplentes: Jucy T. R. Seleme

Jeannete Humenhuk Boieng
Conselho: . Edinel M@ndes Krhler, Beatriz F. Budant, Geny

Maria R. Isphaír, Sibila B. Tyska, Lucilda Inês Metzger, Maria'
Glizeide Fedalto, Helga Lulas Bach, Maria Beroadete F. Seleme,
Maria Gleba Engel, Arlete Voigt, Rosi Zaniolo Frertes, Claudete
B. Bueno, Nair Freiberger e Zeoita Z. Steíleín.

Nossos cumprimeotos às mulheres canoinhenses, que
acordando psra a realidllde brasileira, atenderam 80 chamameoto
'cívico e vão também agora, com o entusiasmo e ,força de vontade

que .lhes, é peculiar, arregimentar-se somando seus esforço" para
a Vitória do partido do Governo e da Revolução, no próxlmo
pleito de novembro.

.

Arena Feminina

Indústria de Madeira� Zaniolo S/A
C.G.C. 0.° 83.187.294/0001.30
Edital d. Convoca ão

ssembléia Geral O[ inária
....São con

•

dadoa o. aeohore. looi.ta. d�ata Soeied�de,
para .e reunirem em aalembléia era.l ordi.ária, à. 10:00 hor..
do dia 30 de abril o corrente o, no eacritório central. à rua
Porthoa Veloao n.O 47, Vila aroHo, Curitiba.Pr•• para delibe
rarem .obre a .egul te o em do dia:

8) Apreaentaç o o relatório da Diretoria, balanço e

demonatração da cont lucro. e·perdaa e parecer do Conaelho
Fi.cal. referente ao cício encerrado �m 31jdezembro/1975;

b) Eleição o. embroa do Con.elho Fiacal e aeu.

luplente. para o llercído corrente;
c) -Fizaçã da remu· ração da Diretoria e do Conaelho

Fi.cal; :;
d) De ai. a.aunto. de intere••e aodal,

. ,.
Outr .aim, aviaamoa q

�e
acbam a diapoaição do.

aenhore. aClOni.ta. o. documen ·oa que trata o art. 99 do
decreto·lei 0.° 2627/40.

Caooiohaa, 24 de março de �76
MILLES LUIZ ZANIOLO '., Prelidente
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Revoluçao
irreverSivel

,

e

Àfirmando qüã «a Revô
Iução democrática brasileira
de 1964, prossegue irrever

sível, buscando a. eolímação
de

.

seus elevados ideaís»,
o ministro Sílvio

.

Frotá, do
Exército, expediu comuni
cado às organizações milita
res de todo país, para as

comemorações do 12.0 aní
versàrío daquele Movimento
que transcorreu quarta-feira,
dia 31. cujo destaque . foi
a leitura da ordem, do dia

\

nos quarteis. Segundo o

General Silvio Frota, «a

Revolução democrática de
31 de março, sintetizou um

movimento de união nacio
nal. destinado a restaurar a.

ordem econômica e social,
o princípio da autoridade, o
prestigio das instituições e

o estilo dé vida democrâtíco,
ameaçados pelo comunismo
internacional, e a promover
o desenvolvimênto do país,
dentro da ordem e segundo
a índole e as tradições cris
tãs do povo brasíleíro». Em
outro trecho 'do comunicado
do Ministro do Exército. em
que pesem as dificuldades·
que foram encontradas, o

movimento vitorioso de mar

ço já conseguiu atingir vá
rios dos objetivos propostos,
«realizando profundas e salu
tares transformações na vi
da brasileira».

IDfzo de Direito da Comarca de Canoinbas - Santa Catarina

Edital de Hotificacão
,.

-

J

o

com

prazo de 20 dias
o Doutor JOBé Geraldo Batista; Juiz de Direito d. Comarca de .

Çailoinhas, Elltado de Sànta Catarina, na forma da Lei, etCé

F Z SABER ·&OS que o presente edital virem, ou d e conheci
mento tiv em ou interessar possa, que por este Juizo e Cartõ o do Cível,
Comércio Anexos, foram regularmente prossessados os ati s de notifi
cação requ rido por A�NO 13ECKER, brasileiro, casado, o comércio;
residente em Joinville, deite Estado contra MAURILIO AL�· S DOS SAN
TOS, brasileir casado, lavrador, residente nesta cidade, fic do notificados
08 terceiros. a im de que os- mesmos possam alegar de conhecimento e
boa fé, na aqui ção de títulos em favor do requerido; tudo de acordo
com a petição e . despacho a seguir transcrítos: -. mo. Sr., Dr. Juiz
de Direito de Ca lnhas. ARNO BECKER, brasileiro, ca ado. do COmércio;
residente e domi Ilíado . em Joinville, deste Estado, or seus advogados
abaixo- assinados, om escritórios e residências Desta idade, vem perante
V. Excià., para e or e a· Iínal. requerer o segui e: 1. -,-.. No mês de
dezembro do ano óximo passado, o Requerente oi procurado pelo Sr.
MAURíLIO ALVES OS SANTOS, ,brasileiro, ca do, lavr�d�r, portador
do ü.P.F. n," 066480 9/68, atualmente residente sta cidade, quando lhe
propôs a vepda oe ÍJ iilrreno, que alegava ser de ua propriedade e posse
e que teria adquírído por compra a Polycarpo R rês de Lima e s/ mulher
(doc. n." 1), situado «Ponte Alta do Norte» município de Curitibanos,
neste Estado, onde di ia residir, imóvel esse, q e na ocasíão foi mostrado
ao Requerente. 2. - certados o preço e coo ções do negócio, o mesmo
foi efetivado, tendo as artes, pará tanto, com arecído perante 02.0 Tabe- .

lião de Notas desta ldade em data de 18 de dezembro daquele ano,
.quando foi lavrada a espectiva escritura ública de Transferência de
Promessa de Cessão, de Direitos Hereditário tendo por objeto a cessão
referente ao imóvel pr tenUdo e acima i icado, como se vê do doc.
D. 2. 3. _: Na ocasião fie u estabelecido qu' o preço da transação era de
Cr$ HiO.OOO,OO (cento e ci üenta mil cruzei os), que seria pago nas condi
çoes seguintes: a) - Cr$ 35. OIJ,OIJ.(trinta e ci co mil cruzeiros) representll-:.do
por um utilitário veículo olkswage�, arca Brasilia, ano 1974 e Cr$
g 000;00 (cinco mil cruzeiros) em moeda c rrente, entregue e pago no ato
da alilsinatura da aludida esc 'tura; os res antes Cr$ 110.000,00 (cento e dez
mil cruzeiros), foram represen dos por eis (6) notas promissórias, como
segue: b) - Cr$ 2.000,80 (dois ii cruze os}, com vencimento para 30 de
janeiro de 1976; c) - Cr$ 3.000,(10 três.m· cruzeiros), com vencimento para
30 de março de 1976; d) - Cr$ 10.0 0,00 ( ez mil cruzeiros), com vencimento
para 30 de junbo de 1976; e) -' C 3 .000,011 (trinta mil cruzeiros), com

vençimento para 30 do mês de dez m ro de 1976; f) - Cri 30.000,00 (trinta
mil cruzeiros) com vencimento pa o dia 30 de junho do ano de 1977;
e g) - Cr$ 35.00ó,oo (trinta é cinco I cruzeiros), para vencimento em ,30
de dezembro do ano de 1977, tudo co rme s.e comprova com o documento
de declaração entre as partes, em n� o (doç. n.o 3), cujos títulos ficaram
assim vinculados à transacão acim no. ·ficada. 4. ;- Que, ai> mencionadas
notas promissórias foram, na me a o asião, entregues ao cedente dos
direitos referidos, Sr. Maurilio AI es do Santos, das quais a primeira no
valor de Cr$ 2.000,00, foi paga data e seu vencime.nto. 5. - Logo
após, procurando do Suplicante omar po e do terreno assim adquirido e

legalizar a documentaçlio respe tiva, eons. tou que o mesmo terreno que
lhe fora indicado como pertenc nte àquele edente, encontra-se sob domí
nio e posse de Dona Ana Go ten e outro desde a data de 3 de junno .

de 1923, portanto, há mais d cinqüenta (50 anos, através de sucessivas
transmissões. tudo conforme az certo a certi o Narrativa do Registro de
Imóveis da Comarca de Curi banos (doc. junto sob 0.0 4); 6, - Que, desta
forma, Il. tranljação a que se vem fazendo refer cia, realizada entre o ora·
Peticionário e o menciona Maurilio Alves dos Santos (doc. n.o 2), é nula
de pleno !lireito, pois r 0ssíve1 o seu objet já que se encontra na

propriedade de terceiros, os precisos termos do rtigo 145, II, do Código
Civil, nulidade e8ta que everá ser decretada atra és da competente ação
que será proposta pera e este MM. Juizo e que a im, de nenhum efeito
tornar· se ão 08 títulos �tregues ao ced·ente e ora equerido, como paga
mento. 7. - Acontece, orém, que nesse interim pode á o cedente referido
transferir a terceiros s aludidas notas promissórias, os quais poderiam,
eventualmente, alega m sua boa fé na transação dos mesmos títulos de
crédito. Nestas con ções, pretendendo o Suplicante alvaguardar sells
direitos e (,om fun ãmento nos artigos �67 a 872 do ód. de Processo
Civil, requer a V. xcia. o seguinte: a! a Notificação, p r mandado, do
cedente Maurflio A ves dos Santos, acima qualificadn, pa que se abste
nha de transacion r com terceiros as notas promissória emitidas pelo
Requerente em se favor; acima e"pecificadas. b) a Notificaç o, por edital,
de terceiros, a fi de que os mesmos possam alegar desconhecimento e

boa fé"na aqulsi o dos títulos mencionados, face aos termos\!ia presente
NQtificação. c) fi �lmente, feitas as notificações, pagas as cusfas, publica·
dos os editais e decorridos 48 heras sejan o� autos entregues \�o Reque.
rente, fndepend ntemente de' traslado.. Dá-se à presente. para �s efeitos
de pagamento somente da Taxa Judiciária, o valor de Cr$ �.ooo,oo.
rermos em qu , junto aos doc. pede deferimento. Canoinhas, 23 d� março
de t976, (8S). au!o Cl>rvalho - Antonio WeinIurter. DESPACHO:\ - A.
Façam-se as otificações na forma requerida. Canoinhas, 24.3.76. (8e).-José
Geraldo Batis a - Juiz de Direito. E, para que ehegue ao conhecimento
de todos, ma dou o M;M. Juiz expedir o presente edital que será pu6Íicado
na forma da lei e afixado ao lugar - de costume, Dado e passado n.esta
cidade e cOpiarcs de Canoinhas, Estado de Santa OatBrin�, aos vinte e

cinco (25) �la8 do mês de março de mil, novecentos e .setenta e seis.
(1976). Eu,/zaiclen E. Seleme, .EscriVão, o subscrevi. . 2

, JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

'Registro
NEREIDA C. CÔRTE; ·Oficial ela dó lar, nascide em Rio doa

do
.

Registro Civil do 1.0 Distrito POÇOI n/dilt1Íto 801 22 de fevereiro
de Cenoinhes, Santa Catarina fiZ de 1956, filha de Pedra Soarei de

laber que pretendem ca.ar le: Lima e de Maria Alvel de Lima.

«Moacir d� Souz. 80rgeslt
com «lvete Pokryvieckilt, bra
.ileifos, solteiros, domiciliado. e

re.iderit�1 nesta cidade; ele indus
triário, nascído em Paula _t�H-·r"Ml"Ki.o..-!l
n/comarca ao. 10 dezembro
de 19�6, Iilho de Elpidio Borgea
da Silva, falecido e de Olivia
Borges de Souza; ela contadora,
Deicida em Canoiohae ao. 02 de

janeiro de 1950. filha de Feanoiec
Pokryvieoki e de -Maria el
Lopes.

cAntonio Alv Gonçalveslt
com cMaria jté"Lourdes Soa
res de LI�lt, brasileiro., soltei
ro•• domiçihadol e reíidentn em

,Rio dOI/Poçol D/diltrito; ele tra.
torilta(D�ICido em Rio dOI Poço.
D/di.triio

.

ac. 09 de iãneii'o de
·1955, filho de Octavio GÓDçalve.
e de Maria Dieuies Gonçalve.;

C'· ·1..IV}.Registro
EDITAIS

Seballtião G in C(lllta, E!cri
vão de Paz e ficis! do Registro
Civil do mun cípie de Major
Vieira, Comar de Canoinhaa,
E9tado de. Sant Catarioa.
Faz laber que pretendem calara

1r:ZIO NING LSKI e NEIDE
LUCACHINS
Ele, oátural elite Estado. Daa·

eido nesta Cid de, DO dia 14 de
março de 1951, lavrador, lolteiro,
domiciliado e reli dente Dest. Cida·
de, filho doe Fra cisco Niogel,ki e

de RCllslioA -Ni gelski,
Ela, oatural este Estado, nas

c da nelta Ci ade, no dia 05
de dezembro d 1957, doméstica,
solteies, domici iada e residente
nellt� Cidade, ilha de Estefano

. Lucachinlkí $ d
.
Getúlia Soupiolki

Lucachinski.

Apresentara o. dl)cumentoa
exigido! pelo .6digo Civil art.
180, Se alguém iver conhecimen
to de existir 8 gum impedimento
legal, acuae·o p ra fio. de direito�

Major Vieira. 3 de março de 1976

SEBASTIAO GREIN COSTA
Oficia� do Registro Civil

Indústria e Comércio
Irmãos Zugm�n S.A;

A ISO
IDdústri' e Couiercio Irmãos

ZugmaD A�, avisa 80S ars:.
JOSÉ DO 'IVAL CARDOSO,
portador da arteira Profissional
n.o e4.029, sé -ie 454· Pr ·e LUIZ
CARLOS O NASCIMENTO,
portador da Ca teira Profissional
D.o 69.042, sér 392-SC, a apre
lientarem-se a Empresa no

pruo de 3 três) di8s pa:a
regularizarem ua situação.
O não comp recime·nto impli�

cará .na rescis o do contrato- de
trabàlho por bandono de ser·

viço, nos ter 08 do ertigo 482
da ·C.L.T.

Carteira extraviada
VALlIdOR FELlcIO 'ADRIA

NU, declara para devidos fios
quI'! extraviou sua Carteira

. NacioDlSl de Habilitação, expe
·dida pelo Detran de Mllfra-Se.
A mesma fica sem efeito por

haver requ�rido 8 2.8 via. 3

Civil EQITAIS
«Valdir Greirri d. Melolt

com cElvira Castrolt, bralilei.
rOI, lolteirol' domioiliedos e reli·
dentei Delta cidade; ele. motoeista,
uasoido. em Sts, Malia·8.Sebutião
do sul.se. aOI 27 de dezembro
de 1-953, filho de Virgilio Grane.
maoo Melo e de Juvelina

m de Melo; ela do lar. naeclda
em Timb6 Graode·diltrito de São
Sebaetião do sul·se.· aOI 10 de

novembro de 1955, filha de Mau
rilio Josê de C.ltro e de Emilia
Caeteno de Oliveira.

«João Alfredo Magalhãeslt
com .Ivanir de Souza Costalt,
'falileiro., .olteirol, domiciliado.
e ·íideútel Deite distrito: ele mo·
tori. uaaeido em Liberate, Mu
nieípio e Curitibanos- SOa ao. 25
de agolto e 1955, filho de Epa
minondu ·ra Magalhãel e de
Alice Pereira agalhãe.; ela do
lar, Da.cida em açádprzioho;· die
trito de São Se a.tião do Sul,
aOI 06 dEi ago.t de 1957. filha
de Capitulioa Virgioia de Souza
Co.ta e de Jolé Maria da COIta.

CaDolohu. 31 de março de 1976.

NEREIDA
.

CHEREM CÔRTE

cClemente Grevinski» com

«Raguina Krull», bra�ileirol, 101,
teiros: ele pedreiro, naeoido em

T,ê. Barrai n/comerca aOI 15 de

março de 1945, residente e domi
ciliado em Curitiba· Pr, filho de
E,taDi,lau Greeineki e de - Alzira
Grevinski; ela do lar, oa.cida em

Serra do Lucindo D/Município aos

23 da novembro de ] 952, domi-
· ciliada e relideDte D�lta cidade.
filha de E,tefaDo Krull e de Te.
reza Krull.

BANCO DO· BRASIL . S. A.
Selecão de Auxiliar de· Escrita H. 120

,

AVISO
1. Avisamos aos candidatos inscritos para o Con

curso de «AUXILIAR DE EséRITA N.o i20lt, que foi

fixada a data- de de maio de 1976 (02,05.76), domingo,
para a realização ,provas, obedecendo o seguinte
horário:

· 7h 30 mín - sinal de achamento da entrada do prédio
e entrada dos candidatos nas salas de

7h 45 mio o Questio-
provas;
distribuição.
nárío; ;c•

.p

12h 05 mio término das prov .I·�scritas;
Provas escritas:

-

no Colégio :Bar o de Antonina, ao lado
·

do Palácioldos sportes, M"'FRA (SC)
2. a) nãó ·será dàn�osse a qualquer candidato
aprovado· cujos docume:Q/;?;" r�gistr6m ata de nascimento
fora dos limites perm�dos no ato da i scrição;

b) . não serll
ir

ermitido, em nenh ma hipótese; o

uso de máquinas f e calcular durante o p dodo de reali

zação das prov,.

c) a pr" a de Datilografia será reali da porterior
mente, em áta a ser divulgada na ocasi o oportuna,
apenas para os candidatos aprovados nas pr vas Psicoló
gicas de P

. tuguês e de Matemática.

eanoinhas (Se), 31 de março .de 1976.·

FERNANDO ROCHA - Gerente

ALFREDO GUILHERME KNüPPEL
2

Subgerente

Eslado de Sanla Calarina - Secrelaria dos Transporles e Obras
.

Depar.amento de' Estradas de Rodagem

A·VISO
o Grupo Executivo de Licitações (GEL) do departa

mento de estradas de rodagem de Santa- Catarina, per
seu Presidente, leva ao conhecimento dos interessados,
que se acha aberta a CONCORR�NCIA - EDITAL nO
44/76, para execução· das ob['as de Terraplanagem
Complementar, Obras- de Arte e Drenagem, Pavi
mentação asfáltica e Serviços Complementares
na Rodovia BR-280, trecho MAFRA - CANOINHAS sub
trechos: LOTE l-BR-1l6 (MAFRA) - Rio São João, numa
extensão 'de 29,2 km, e LOTE 2 - Rio São João· Ca
noinhas numa extensão' de 25,0 km, com prazo de entrega
das propostas até as 15,00 (quinze) horas do dia 14 de
maio de 1976, no Protocolo Geral do DER/SC, ·Edifício
das Diretorias, em Florianópolis.

Outrossim, �omunica, que copIas do
Edital e maiores esclarecimentos serão obtidos
'referido GRUPO.

GEL., em Florianópolis, 24 de março de 1976.
Enu. Civil Osny Derrella - Presidenle

Enu. Civil Séruio R. Beims

referido

junto ao

Diretor de Construção
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FONPLOC - IDteura�ão
e Desenvolvimento
A Fundação das Escolas do Planalto Norte Catarinense -

FUNPLO� - se fez sentir, á cada dia, mais presente e viva em
nosso mela.

Como instituição de Ensino Superior que é, tem consciên
cia do seu papel, a ser desempenhado na vida sócio-econômica e

cientifico-cultural de nossa região.
Apenas como recapitulação dos fatos mats importantes,

vividos no inicio deste eno, citamos:
* O Concurso Vestibular Unificado-76 (promovido pela

ACAFE), quando muitos jovens da região (e com eles seus fami
liares) viveram momentos de espectatíva, aguardando os resultados
finais, após a bataiha dos testes.

* A alegria festiva dos classificado•. Sorrisos e abraços,
E ainda a «esperança» dos" primeiros excedentes: «Quem sabe
alguém desista, e sobre uma vaga para mim>.

* A primeira matrícula na Faculdade de Ciências Ad
ministrativas de Canoibhas.

* O trote carimbando calouros. O desfile dos neo- bati
zados na água das mangueiras.

* Cabeças raspadas e «chapeuzinhos à tirolesa» tomando
assento para a Aula MagDa do dia 08/03/76.

* A corrida aos cursos de 2.° Grau da FUNPLOC -

Técnico em Secretariado e Assistente em Administração, - uma

centena de matriculas.
• * O inicio das aulas. Novos Professores .. novas contra-

tações da FUNPLOC, - visando elevar o padrão de ensino, tanto
da Faculdade, quanto dos cursos profissionalizantes do 2.° Grau.

* E o desfile de carros se repete todas as noites, rumo
à colina da Fundação, onde os jovens buscam renovar e vi
vificar a vida acadêmico-estudantil e cientifico-cultural de nossa

«urbs» e Cercanias.
* As dificuldades - eternas compsnheiras do homem -

aparecem, mas os dirigent.es da FUNPLOC buscam' as soluções
mais condizentes com acssas condições e as atuais circunstâncias.

Novas Metas são delineadas e parte-se para atingi-las:
+ Integrar-se na "vida comunitária, através de realizações

desportivas e culturais. E aqut (para breve) a FUNPLOC tem em

projeto a coordenação dos Jogos Colegiais-76 (Diretório Acadêmico
e Professores de Educação Física).

+ O Reconhecimento da Faculdade de Ciências Admi
nistrativas de Canoínhes, e coaseqüente especialização de seu

Corpo Docente.

+ Expansão, ainda para 1976, de cursos de 2.° Grau,
para um município vizi�ho.

+ Elevação do padrão de estudos, em seus cursos de 2.° e

3.0 Graus, introduzindo modernas ,técQicas: - utilização de audio

visuais, laboratórios e escritório modelo; palestras e seminários ..•
,

+ Incentivar e cooperar Da eleva�ão .dc eneíno na região,
promovendo encontros de estudos sobre temas educacionais, com
a participação de professores interessados na análise e estudo da

problemática da escola de 1.0, 2.° e 3.° Graus.

+ Servir-se da pesquisa, ,a fim de abrir novos horizontes,
e proporcionar ao nosso meio sócío-econômíco uma visão mais

objetiva da realidade: - possibilidade e deficiências de nossa região.
·0·

Essa é 8 FUNPLOC de hoje, olhando rumo ao futuro,
alicerçado no desenvolvimento integral e integrado.

/ Ma8, para atingir todas 81 metas propostas, a nossa Fun-

dação de Ensino Supérior conta com a colaboração e a psrtlcípação
da comunidade local e regional, bem como dos governos munící

pais, Estadual e Federal.

BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.

I Revendedor FORD I
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos

novos FORD • usados de qualquer marca.

Disponibilidades semana:

IgCO # ver ho cerâmico
1974 Dê slluxo - turquesa tahiti

rodas anõ 73 - azul

4 o 72 - azul e branca

. ·100 a 67 - verde
Cor. êl Seâa« táx' ano 75 " vermelho cadmiun
úriante ano 1973.. ronco lotus

Rural tracão 4 rodas o 71 /I azul e branco

Pick..up tração nas 4 ro s 1972 - azul

Adquira seu veiculo usnd� tlom a m,
.

a entrada.
,

Velculos inteiramente revisados, boa precedência,
aos melhores preços da regilo.

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rlla Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

Rua Vidal lamos, ,906
'one 185
Can'oinbas

Documento extraviado'
LINEU PACHECO, comunica

que extraviou sua Carteira de
Motorista [profíssíonal) de n.?
124.193. A mesma fica declarada
sem efeito por ter requerido a

2.8 via.' 2

Carteira extraviada
LUIZ JORGE BUCHMANN,

declara para os devidos fins, que
'

extravia sua Carteira Nacional
de Habilitação, n.? 22.780. Ix

A mesma fica se efeito por
haver requerido a 2.8 via.

Documentos extraviados
BENEDITO SILVA, declara

para devidos fins que extraviou
08 seguintes documentos: Car
teira de Identidade, Titulo de

'Eleitor, Carteira de Motorista,
C.P.F., Carteira do Candeias,
Carteira de S@gu,ro Esbofe.

Os mesmos ficam sem efeito'

por haver requerido 2.B.·via.

Documentos extraViados
MIGUEL PECHIBILSKI, de

clara para devidos; fins que
extraviou 08 seguintes docu
mentos: Carteira de Motorista,
Carteira de Identtdade, Carteira
de Reaervista.

'

Os mesmos ficam sem efeito
'por haver requerido 2.8 via.

Material escolar e de

escritório você encon

,

tra na loja da'
,

Impressora Ouro V�!d

esclarece
atendimento

.

médico
rápido

MPAS

•

mais eficaz
,
A propósito do recente noticiário a respeito da participação de

usuários no custeto das despesas de assistência médica, esclareceu o

Ministra Nascimento e Silva que houve mê interpretação do as

sunto. Na verdade, para evitar filas e possibilitar melhor atendi
mento dos usuários, duas medidas estão nas cogitações do
Ministério. A primeira delas, já anunciada anteriormente; é a

crtação do «Cartão da Previdência Social», instrumento que irá

permitir o chamado «Domicilio de Eleição» pera cada beneficiá
rio do Instituto Nacional de Previdência Social.

Com a implantação desse novo documento será evitada,
a multiplicidade de exames, muitas vezes custosos e desneces

sários, ao mesmo tempo que o segurado ou seu dependente já
saberá de ante-mão a unidade de saúde a que deverá dirigir-se,
em caso de necessídade de atendimento médico. Além disso; o

«Cartão de Previdência Soctal» ensejará a criação de prontuários
individuais, com números próprios, nos quais se farão as anotações
de exames realizados, m'edicamentos e tratamento prescritos e

dlagnóstjcos em c6digo. Com isso, poupar-se-á tempo, trabalho e

custos operacionais, permitindo' melhor' atendimento dos benefi
ciários.

Por outro lado, quando vierem a ser, integrados oe servi
ços 'médico-hospitalares em função da politica nacional de saúde,
08 segurados de renda elevada poderão, em principio, ter de

participár do custeio do .seu atendimento, mediante a cobrança
de uma taxa adicional, o que criará condições para melhorar o

já satisfatório nível médico de atendimento da grande massa,
que nada pegará além da contribuição regular para a previdência
social.

I

Não se cogita, svídentemente, como poderá parecer no

noticiário divulgádo, de nova modalidade geral de custeio no

atual sistema, mss sim· de novos instrumentos pare melhor
controle do atendimento (Cartão de Previdência, Social) e de

ensejar a quem tenha renda elevada um pagamento adicional
que permita inclusive custear 8 sua preferência.

Cumpre acentuar, finalmente, que essa e outras novas

idéias, ligadas a custeio da assistência medica individual só serão
examinadas quando se cogitar da integração em um só organismo,
dos serviços médicos existentes, dentro dos príncípíos adotados

pelo 8isteD!8 nacional de saúde, que estabelece, no campo da,
saúde individual, a conjugação de esforços e recursos da união,
dos estados, dos'municipios e das entidades privadas. Assim, na

ocasião' oportuna, o problema do custeio será examinado global
mente.

FOTOCÓPIAS XEf\OX
Serviço inltantâneo 'e perfeito.

I ,EXPRESSO CATARINEMSE DE TRANSPORTES LTDA.
z S� a lapitaI do Mate há mais de dez,
anos, tr' ortando suas cargas das principais

,

Praças do .'. até o seu destino, co rapidez,
selur a e pontual"

MATRIZ • em São lo-
FILIAIS • Rio de' ei Curitiba, Joinville,
Jaraguá do Sul, menau, �ian6polis, Itajai,Porto Alegre, " Io Negro e Bru8�.

Em
.,

noinhas-SC, à Rua Frei M�androKamps s/n.o - Fone 138" '

restigle uma Empresa gennlnamente Catarinense... ""

Expresso Catarinense de Transportes Ltda. -

, �tocópias?
Em apenàs�undos, vo .�.,.' F TOCÓ.

�IA.S,
,

de
.
q�-::--- . �m�nto, jornais ou

hvrgS,--ITC)"'"'CARTO RIO· �RE GISTRO
""'críV I L d. NEREIDA C. CO,R�no edifício

do FORUM. desta cidade.'-
.
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o Governador e comitiva recebidos
calorosamente em nossa cidade

Aniversário da Revolução Brasileira
o 12." .aníveraérto da Revolução Brasileira, 4.a feira,

dia 31, evento histórico que recolocou o nosse pais no. ca
minho. do. trabalho. e desenvolvimento, foi aqui comemorado
com Santa Missa. na Igreja Matriz, pelas 9 horas, canto. do
JUno Nacíonal, ali presentes grande massa popular, escola
res e todas as autoridades locais,

.

NO"TAS ,ESPARSAS
o n0880. povo, atendendo a

convite e convocação, afluiu em

ma88a às ruas, recepclonando
calorosemente o noseo Gover
nador ANTONIO CARLOS
KONDER REIS, além de ouvi
lo, em praçe pública e aplaudi-lo,
saindo 8. excia. dsquí bast8nte
satisfeito e prometendo nunca

faltar com os reais interesses
de n088a comunidade.

x. x x

O Banco ITAÚ. segundo in
formes fide-dignos deverá inau
gurar a sua agência em nossa

cidade dentro no máximo de
dois meses.

x ...x x

Sexta- feira, dia 26, Canoi
nhas foi considerada �8pital do
Estado, com o deslocamento. do
governo para a n08sa cidade
e usinatura de convênio com o

BNH, destinado a lIaneamento
em outras comuna! catarinen
ses. A declaração neste sentido,
foi do, próprio Governador.

x x x

A maior operaçio imobiliária
de nOlllia cidade aconteceu se

mana passada, com ,a aquisiçio
pelo grupo conce&sionério da
Brahma e ainda os srs. Delby
Machado, dr.' José Ivan da
Costa e Elias Isphair, do imóvel
da Indústria Brasileira do Mate,
na esquina das ruas Vidal Ra
mos e Felipe Schmidt, bem no

coração de nossa urba.
x x x

Um'novo agrônomo em nossa
cidade" dr. IRAI KURTEN, 8

serviço da empresa agrícola do
sr. Masatomo.

x x x

O nOS80 Delegado' Especial

de Polícía, dr. Oclarir Silveira,
que se transferiu ,para Cambo
riú, no período de veraneíç,
reassumiu o seu posto em noe
sa cidade.

x x x

Hoje, pelas 12:30, a grande
churrascada na sede do Clube
de Caça e Pesca Major Thomas
Vidre, sita na estrada de Três
Barras, km. 6.

x x x

Com grande churrascade, sex
ta-feira última, em sua f9zenda
em Major Vieira; aniversariou
se o sr, Clemente Dambroskt,

x x x

O Governador Antonio Car
los Konder Reis .foí aplaudido
de pá, por todos os presentes,
por ocasiio do grande banquete
no clube canoinhense, quando
anunciou em seu belíssímo e

comovente discurso, a expedição
de editais de licitações para o

asfaltamento da rodovia CA
NOINHAS-MAFRA e implan
tação da rodovia a BR-lI6,
rumo a Blumenau. Chovendo
en'tão e bastante em nossa roca.

x x x

:o Hospital Santa Cruz, atra
vés de esforços

.

do sr. Evaldo
Zipperer, Preaidente do Sindi
cato Rural, dr; Hélio Juk, nosso

Interventor, recebeu 4.1 feira
última, no anlversério da Revo
lução Brasileira, uma ambulân
cia OKí para seus serviços de
maior urg�ncia.

x x x

O jovem empresério sr..

Miguel Fontes Procoplak, a

serviço de SU8 organização, es

teve no Rio de Janeiro e o

médico dr. Antonio Merhy
Seleme, tlmbém a serviço es

teve em São Paulo.

·CARLOS·BOCKOR
--------�-------- ._ -

Quase três mil pessoas na
.

Confraternização em Bela Vista
Coroada de êxito a primeira

Confr8ternização Esportiva pro
movida pela Liga Espurtiva
Canoinhenae, realizada no boni
to dia do domingo que passou,
em Bela Vista do Toldo.
Presentes na fefita o' Presi

dente dQ Conselho Regional e

Nacional de Desportos, Deputa
do' Acácio Pereita, Dr. Aroldo
Carvalho, Raulino Preissler, da
Sucursal de cA Noticia-. em São
Bento do Sul, Vereadores, Pre
sidentes de Clubes, Atlt"tas, so

mando 'aproximadamente três
mil pessoas.
Como 010 houve 8 possibili

dade do deslocamento de- 'um
Padre (Jara celebrar 8 Santa
Missa e o programa teve inicio
pelas 11 horas, com' a entrega
de troféus e medalhas aos ven-

(ampeonato de Verão
o presidente da LEC comu-

.

nica que se acham abertas as,

inscrições para o CaD;lpeon,ato
de Verão, que tem seu Inícío
previsto para o próximo mês.

partida de futebol entre Bela
Vista x Juventude, de Rio de

Areia, que terminou com placar
igual de 2 a 2.

Pelas 15,30 hores, apuração
dos votos e coroação da rainha
.do 1.0 Campeonato do Interior,
que foi a srte. Elenir Terezioha
Wolff, do Botafogo, de Felipe
Schmidt, com 2,455 votos. A

r 1.a Princesa foi 8 srta. Maria
Goreti Boesler, do Primavere,
de Salto da Agua Verde, com

1.943 votos e 2.a Princesa a

srta. Rosi Boldmann, do Imeza,
com 1.740 votos.

Para encerrar, mais um bom

jogo de bole, entre os 3 fina
listas do Campeonato do Inte
rior e o campeão, C. A. Indus
trial, que venceu por 2 a 0,
gols marcados por Fatia.

Com milhares de populares e escolares, ao longo da
Praça Lauro Müller até a Rodovlâría, ende, na hora previs
ta, 9 horas, chegou a comitiva do Governador Antonio. Carlos
Konder Reis, sob aplausos dos presentes. Acompanhado
agora de autoridades locaís, rumou a pé, sempre bastante
ovacionado, até a Prefeitura Municipal, quando, mudando o

programa, S. Excia. saudou a grande massa popular ali pre
sente, mensagem que estamos publicado no presente número.
A seguir, recebeu . para audiências no.' recinto da Câmara
Municipal, Diretório Municipal da ARENA, Mo.vimento Arenis
t. Jovem, ARENA. Feminina, ARENA Trabalhista e bancada
arenista, quando novamente fie dirigiu aos presentes, dizendo
de sua administração e concítando a todos, para que juntos
e conjugados, se esforcem e trabalhem para mais uma
vitória do. partido do. governo e da revolução nas eleições
de novembro próximo.

, A seguir a comítíva seguiu para. o bairro do Campo
da Agua Verde, para a inauguração oficial dos serviços de
abastecimento de água, jã servindo a cidade. A contínua
ção do. programa, tudo no seu respectivo horárío, ocorreu no
Clube Canoíahense, com audiência agora oom dirigentes e
assoeíados da ACIC, seguido de grande banquete, quando
foi anunciada, entre grandes cometímentos, a licitação para
o asfaltamento. da estrada de CANOINHAS a MAFRA e im
plantação. do. trecho até Papanduva, rumo a Blumenau, quan
do todos, sem exceção, aplaudiram o. nosso Governador, de
pé e com grande' entusíasmo.

.Findo o programa em. nossa cidade, cumprido com

pleno êxito, a caravana seguiu. pa�a o vizinho. município
de Três Barras. Lisa criará Departamentos

A Ligll também movimentan
do-se para organizar departa
mentos de B ..squete, Futebol
de Salão, Voleibol. Ciclismo e

Atletismo. Os interessàd08 em

partieíper dos referidos depar
tamentos, deveria entrar em

contato com o presidente da
LEC, e, segundo êle, hé urgên
cia em se realizar um C'ampeo
nato Regional de Futebol de
Salão para que tenhsmoe nosso

representante no próximo Cam
peonato Estadual e também
'formal' uma boa equipe para a

inauguração do Ginásio Coberto.

Rio "�.grinho e Mafra

COlaboram com a LEC
o presidente do Ipiranga, d�

Rio Negrinho, sr. Qtto DUson
Detmer e Wilson Buch, presi
dente da Liga Mafrense e ,da
CME de Mafra, estio colabo
rando com lia, promoção da Lig.
CanoinHense, quando da apre
sentação em Qossa cidade, no

próximo dia 25, do Milionérios,
de Sio Paulo.

L O T·H,H I A
Com ganhadores em todos, os

.

Estados, o teste 279 di Loteria
Esportiva teve 39.607 premia
dos com treze pontos, eabendo
s cada um a quantia de Cr$
662.48. Santa Catarina teve 737
acertadores.

No concurso 280, quatro jogos
estão marcados para hoje:
3 - Madureira x Fluminense
4 - Portuguesa x América
6 - América x Valeriodoce '

11 - Juventus x Corintians.

cederes das competiçõea reali
zadas no ano do Jubileu de
Prata da LEC e entrega' de
diplomas a todos os atletas que
participaram do Campeonato
Regional e do Interior.

Recebeu a medalha do Jubi
leu da Liga, O· atleta BRAN
QUELA, do São Bernardo, nu

ma Justa homenagem a ele

prestada, pela exemplar condu
ta dentro do esporte canoinhense,
sendo realmente o jogador que
mais se' destacou, pela SUB pro
dução e disciplina.
Nossos parabéns.

A seguir, almoço com gostosa
churrascada, tudo num clima
de festa e tranqüilidade.

Depois, pelas 14 horas, uma

São Bernardo enfrenta Operário em Mafra

AREP inaugura praça de esportes
amanhã 'no ·Bair,ro' Aparecida

foi realizeda no último domingo
num jogo teenícamente

'

fraco
que rendeu apenas Cr$ 550,00.

O Sio Bernardo, que vem- de
um bom resultado diante da

AssoCláÇão Esportiva e Re
creativa Trigre, de Joinville,
ào empatar em 1 gol, enfrenta
amanhã, .

em partida amistosa

que seré realizada no Estádío
.

da Pedra An:larela. no Alto de

Mafra, a 'equipe do Operárío,
que vem de uma derrota em

seu próprio gra�ado, frente 80

Ipirsnga, de Rio Negrinho, pelo
marcador de 2 8 O. ,A partida

A Associação Recreativa e

Esportiva Procopiak -' A R E P,
inaugura amanhã, com um gran
de Festival, a sua Pl'aça de,

Esportes com campo de futebol,
basquete, volei e futebol de

salão, localizada no Bairro A

parecida.
O Festival Esportivo teré seu

inicio às 8 horas, havendo tam-

Vamos torcer para que o Silo
Bernardo faç. ume boa apre
sentação, proporcionando ao es

pectador mafrense um agradé
vel espetáculo. No último en

contro entre o trí-campeão ce

noinhense e Operárío, realizado
dia 7 de março, em Marcmo
Dial, houve empate de 2 a 2.

bêm no local, um completo ser

viço de bar, suculenta churras
cada, café, doces, salgados e

diversas atrações.
E, às 16, hora", o [ogão entre

AREP e Clube Atlétiéo Paranê,
de Rio Negro-Pr.
Vamos prestigiar, haveré ô

nibus para o loeal, partindo da

Praça Lauro Müller.

Sele�ão se apresenta seo'unda-feira
com. quatro novos

A relação .completa dos con

vocados é a seguinte: Valdir
Peres e Jairo (goleiros); Miguel,
Nelinho, Amaral, Marinho, Ge
túlio, Beta' Fuscão e Marco An�
tonio (zagueiros); Givanildo, Ri
velino, Chtcão e Geraldo (meio
campo); Fleche, Gil, Zlco, Edu,
Palhinha, Enéa8 e Joãozinho
(atacantes).
A apresentação foi mantida

para até às 14 horas de segun
da-feira, no Hotel Caravele, em

Curitiba, com a viagem pera o

Paraguai n8 terça-feira, às 13
horas. Em, Assunção, a delega
ção fica�� no Hotel Ca!!sino !ta
e o retorno ao Brasil será no

dia,8. saindo a delegaçlo do
I;'araguai, 'às 17 boras.

Enéas, da Portuguesa; Gil, do
Fluminense; Joãozinho, do Cru
zeiro f! Marco Antonio, do Vall
co, foram os quatro novos jo
gadores convocados por Osvaldo
Brandia para formar �a Seleção
Brasileira, que se apresentará
segunda-feira, dia 5, em Curiti
ba, para o jogo do dia 7, em

A'!sunçio, co.ntra o Paraguai.

A comíssão técnica, ao anun

ciar a lista de convocação, con
siderou Falcão e Lula oficial
mente convocados, mas dispen
sados da apreflentação� para que
nio desfalquem' o Internacional
ainda com jogos pela Liperta
dores, embora sem chance. de
classificação.

. Aguardem para o dia 2 5
.

,

MilionáriosXSele'cão da LEC
, .
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