
-

Igualmente o operariado canoinhense e os nossos

Iavradores e ervateíros.

Os profissionais liberais, médicos, advogados,
dentistas, engenheiros, economistas, contadores, não

negarão q seu concurso' à tarefa da reconstrução.

O empresariado, mola mestra e beneficiário
maior do desenvolvimento de Canoínhas, não haverá de

'negar a sua efetiva eonmbuíção e aceitará candidaturas

pelos dois partidos, afim de que tenhamos em 1977 um

Governo Municipal -- Prefeitos e vereadores -_ à altura
das nossas mais caras aspirações.

Os dois partidos, igualmente interessados n�
pleito, têm o impostergável dever de subme�er ao eleí

torado os melhores nomes de que pos�am dispor.

Candidatos à Prefeitura que pelas suas virtudes
se recomendem à confiança popular. Vereadores que

sejam legitimos intérpretes das nossas tradições/e que
saibam traduzir a vontade do povo.

Somente assim reencetaremos a marcha para

gloriosos destinos.

Vem ai eleições municipais.
O povo, constitucionalmente vai ser chamado à

escolha dos dirigentes da nossa �omunidade sob as

garantias da Justiça Eleitoral.
'

"

.

Representantes do povo - os vereadores

lIe.rã� eleit�s p�ra a tarefa de legislar e para a 'dura
mtssao de tíscalízar as gestões do prefeito. . I

Come o prefeito executa, nomeia e demite,
transfere e promove, arrecada impostos e paga despesas
dispõe de máquinas e veiculos, e' como o vereador'
para sobreviver politicamente, têm necessidade de evi�
denciar, perante seus eleitores, a eficiência da sua ação
e a validade do seu prestigio, disseminou-se em todo
interior do pais a i�éia errônea de que o vereador
depende do prefeito. E caudatário do prefeito. Vive de
Iavores do prefeito. E 08 prefeitos se arvoram em

donos dos municípios. Senhores de baraço e cutelo ...

.

Na verdade a Câmara é autônoma. Independente.
LIvre. Os vereadores, sejam da ARENA ou do MDB,
devem tomar' consciência desses fatos.

'

,

Mais dõ, que nunca, em ocasiões como esta -

na iminência de um pleito - avulta a responsabili�ade·
dos partidos, na escolha dos seus candidatos.

Vocações nascentes não devem ser sufocadas.
Pretenções descabidas, que visam apenas ao atendimento
de interesses pessoais, não podem ser atendidas.

Cabe aos dois partidos o dever de selecionar o

melhor dos seus quadros. Não os melhores apenas
eleitoralmente. Atentar,. também, para outros aspectos
e parâmetros que indiquem os cídadãos ao desempenho
do mandato popular.'

.

,

Entre as nossas lideranças empresariais é mistér

que se dissemine o espírito de sacrifício pelo bem da
comunidade.

'

Geralmente o empresário quer cuidar da sua

empresa. Não quer saerüícarvos seus interesses nem o

seu conforto. Recusa os riscos e os dissabores de uma

eleição. Não se sujeita aos percalços da campanha
eleitoral. Teme o confronto com concorrentes sem as

qualificações que apresenta.
Dai resulta que as câmaras, nem sempre repre

sentam a verdadeira síntese de cada municipio. O
melhor de cada comunidade. Dai resulta o quase profis
sionalismo de alguns vereadores, funcionários que não

querem ser transferidos e se escudam nos escaninhos
da legísláção. Depois, sobrevem as catástrofes adminis

trativas e as lamentações tardias, quando não 8S criticas

àqueles que enírentaram os azares �a eleição.
A mocidade canoinhense - que se constitue na

maioria do eleitorado - deve, necessariamente, ter os

seus vereadores, eleitos pelos dois partidos políticos
e por ela livremente indicados, sem injunções persona
listas. e sem interesses subalternos.

AROLDO CARVALHO

Legislativo
o nosso Legislativo Municipãl, por

índícação dos nobres édís, srA FRE
D�RICO HAAG, PEDRO TYSKA e

SBBASTIÃC ROMEU CORDEIRO e

aprovada por unãnímídade, conce

deu Títulol de Cidadãos Canoinhen
ses aos sre: ex-Governador CO
LOMBO MACHADO SALLES, dec.

·

10/73, autor Frederico Haag; Revdo.
Bispo Dom ORLANDO DOTTI, dec.
11/73, autor Sebastião Romeu Cor
deíro: CeI. WALTER BERACHI BAR
CELOS, dec. 11/11/75, autor Frederi
co Haag; e Cidadão Benemérito ao

Dr. AROLDO CARVALHO, dec.12j73
autor Pedro Tyska.
Justas e oportunas a concessão

das comendas, pelos' inestimáveis
serviços prestados a nossa terra,
pelas referidas autoridades,

O - ex-Governador Colombo Ma
chado Salles, deixou' marca em

nosso município, pela implantação
da nova rodovia a Mafra, agora a

ser asfaltada; a implantação do sis
tema. de abastecimento de água, re
centemente inaugurado; a nova te
lefônlca, a ser inaugurada " a

solução definitiva e a contento _do
problema FRICASA, hoje em pleno
funcionamento.

O Revdo. Bispo D. ORLA.NDO
DOTTI revelou-se desde logo um

grande amigo do nosso munícípío e

foi através dele que conseguimos,
·

em tempo hábil, .a regulamentação
e criação da FUNPLOC, o primeiro
curso superior que conseguimos,
hoje também em funcionamento e

, uma gránde conquista dos nossos

estudantes.
.

'

O já nosso conhecido Oel. Walter
Berachi Barcelos, ex-Governador do
Rio Grande do Sul, à testa da Car
"tetra .de Crédito Geral do Banco do
Brasil, tem atendido sempre os

reclamos e reivindicações dos nos

sos empresários, autorizando sempre
que solicitado, ampliação de crédito,
em todas as suas faixas, na agência

·

local do Banco do Brasil.

O ex-Deputado Aroldo Carval�o,
agora suplente, ao longo de sua vida

pública, mais de 20 anos, nunca e

jamais esqueceu a sua terra natal,
realizando e conseguindo psra o

nosso 1 município e região, impor
tantes cometimentos. Todas as pon
tes de Canoinhas a Rio Negrinho
foram eonstruídes na sua gestão,
como Secretário de Viação e Obras
Públicas nos governos dé Iríneu
Bornhausen, Jorge Lacerda e He
rlberto Hülse, todos de saudosa
memória. Depois, na Câmara Fede
ral, onde teve atuação das mais
destacadas, por várias legislaturas
'nas condições de vice líder e parti
cipante também da Mesa Diretora,
para aqui carreou, após a Revolu
ção Brasileira, inúmeros e impor
tantes beneficios, destacando-se os

recursos federais por ele consegui
dos, para a eletrificação rural em
nosso interior, com as localidadeI
de Encruzilhada, Bela Vista do Toldo,
Taunay, Paula Pereira e Felipe
Schmldt, todas beneficiadas, além
de recursos para a contecção do
projeto de abastecimento de água,
como a destlnaqão de grandes ver

bas, para todas as nossas entidades
filantrópicas e ainda a destinação
de vultuosas verbas entregues a

administração da CELBSC e que
possibilitou a solução definitiva do

angust�ante problema energético

CARDINHAS-SC, 11-04-16
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concede� títulos
Casa, ao preclaro Gonrnador AN�
TONIO CARLOS KONDER REIS,
pelo muito. que fez, ainda rio seu

primeiro ano de governo, pelo nos

so município, em todos os setores
e multo especialmente pelo início
do asfalto para Mafra, antiga e juata
reivindicação' de todos, agora aten
dida. A referida comenda deverA
ser entregue, em sessão solene,
quando da próxima visita de S.
Excla. em nosaa cidade, afim de
inaugurar a nova central telefônica
e o novo sistema DDD.

Cumprimentos ao nosso Poder
Legislativo pelas aludidas iniciati
vas, justas e oportunas, como

dissemos.

em toda a região norte.

Justas e oportunas, então, as co

mendas que serão entregues em

sessão solene de nossa Colenda
Câmara, 5.· feira próxima, dia: 22,
no Salão Nobre do nosso Legístattvo,
desta feita ao CeI. Walter Berachi
Barcelos e dr. Aroldo Carvalho e de
futuro, em data ainda a ser desig-

_ nada, ao ex-Governador Colombo
Salles e Bispo D. Orlando Dott!.

Tramita em nosso Legislativo,
também já aprovada por unãnímí
dade, indicação para a concessão
de Titulo de Cidadão Canoinhense,
de autoria do nobre Vereador, sr,
Reinaldo Crestany, Presidente da

IN PS
)

programa
1976

•

anuncia

odontológico
8.2 milhões

com

atendimentos
para
de

A prestação da assistência odontológica, inclusive de urgência,
aos beneficiárIos do Instituto Nacional de Previdência Social deverá se
expandir 25 por cento, em 1976, atingindo 8 milhÕes e :leu mil atendimen
tos, de acordo com meta fixada pela Secretaria de Assistência Médica.
A assistência será prestada dentro de uma escala de prioridades.

A realização do I Encontro Nacional de Chefes de Equipe de
Odontologia, no Rio estabeleceu diretrizes para a execução do programa
de assistência odontológica.

O Secretário de Assistência Médica, Sr. José Granado Neiva,
revelou que todas as medidas serio adotadas de acordo com orientação
do MPAS, para que a assistência odontológica possa atingir em 1979,
cerca de 50 milhões de atendimentos, quando o Instituto terá a seu ser

viço 17 mil odontólogos, número flue representara cerca 50 por cento dos
profissionais existentes no País.

,G. QUIRINO�.... I
Maria da Qraça é a quinta filha do Dr. Aroldo

Carvalho e de D. Divair Zaniolo de Carvalho. Nasceu
em Canoinhas. Fez as primeiras letras em Cano i
nhas e/Florianópolis. O curso secundário no Rio, no

Colégio São Pedro e Sio Paulo. Diplomou-se em

Comunicação - habilitada para Jornalismo, Publici
dade e Relações Públicas -, em Brasília, na une,
acompanhando sempre os deslocamentos e as suces

sivas mudanças ,de seus pais.
C ..sou-se em Brasília, onde foi reencontrar

João Quirlno Júnior, que nà primeira infância estive
ra em Marcílio Dias, acompanhando seu pai Eng.o
Agrõnomo Joio Quirino Neto, que conviveu algum
tempo conosco. ,

O marido de Gracinha, como é conhecida na

Intimidade, é aeroviário, gererite de vendas da Tralls-
btasll na Capital Faderal. ",.

O casal tam um filho, Alexandre, e já partiu
p�ra o segundO, esperado para breva.

Gracin'ha vai completar m,ais um .niversár�o
na .egunaa-feira próxima, c;Ua 19.

É' apreciada colaboradora desta folha, onde
assina G. C. QUlftINO.

PARABENS E MUITA «PRODUÇÃO" PA'RA NÓS!

Amanhã, no

Interior

SEL�ÇAO

Oitão, .

para
LEC

tem Seleção da L E C X

o feriado, de 'quarta-feira,
X CLUBE ATLÉT.ICO de

Seleção do
dia 21',
São Mateus

e

DA

Compareça no Municipal e prestigie a nossa Sel�ção que se prepara para enfrentar os Milionários. dia 25.
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CORREIO DO NORTE

Indústria de' Madeiras Zaniolo SIA
C.G.C. n.O 83.187.294/0001.30

.

Edital d. Convocação "-'
.

Assembléia Geral' Ordj
São convidadol OI lenhorel a " nietal

.
deda Seeíedade

pa�a le reunirem em .Iíembléia . aI ordiBária, ãl 10:00 hor.'
do dia 30 de abril do corrente.

"

no elcritório central, à rua
Porthol Velolo n.O 247, Vila ,arrolio, Curitiba�Pr." par. delibe-
rarem sobe•. a leguinte or�m do dia: . ,

a) A_prelentação /."
Ó relatório da Diretoria, balanço e

demonltraçao da cont v UCfO. e perdal e parecer do Conlelho
Filc.l, referente ao,' "ercído eneerredu em 31fdezembro/1975;

b) Eleiçio ..

'

OI membree do Conaelho Fi.cal e' leUI
lupl.nt.1 para ,

es:ercício eorrente; ,

.

c) Fis:
'

o d. rel!luneraçlo da Diretoria e do Con.elho
F��; 1

d) Demail a..unéos de dnteee..e Iodai.
Outro.lim, a"ilamol que .e acbam a di.po.ição dOI

lenhorel ,acioniatAI OI document,ol que trata o 8rt. 99 do
decreto·lei n," 2627/40.

Canoinhaa. 24 d� março de 1976

MILLES LUIZ ZANIOLO Preeldenêe

Estado de Santa Catarina
,

Prefeitura' 'Municipal, de MAJOR VIE_IRA

Edital de Tomada
"

de Preços N., 01/76"

lo Departamento de Veiculos Dsad'8s
de Miguel Procopiak, Comércio de
Veiculos

. Ltda.,' você encontrará
para pronta entrega:

Marca
Corcel a T � br.nco
Fusca 1300
Opala 4:, portas
Fuscão 1500
Opala 4 portas
Opala 2 po, tas
Opala 4 portas

Ano
'1973
1972
1974
1972
197[
1973
1971

MIGUEt PROCOPIAk COM. DE VEíCULOS lTDA.
Concessionário Deneral Motora de Brasil I. A.

Rua Major Vieira,' 289 '

.

,
I

C a n'o i 'n: h a s -:- Santa Catarina'

,17.04.1976

,

Presidente falou

Vende-se
Terreno centrar' de esquina

composto de 3 lotes,. meqindo
1.500 m2, sito à rua 'Felipe
Schmidt. Otimo para constrU,'

ção residencial de estilo�
Melho�es informações nesta

redação. 2
, \

· Carteira extraviada
vALMOR FELIcIO' ADRIA

NO. declara para devidoa fins
qUe extraviou sua Carteira
Nacionltl de HabilitaçAo, expe
dida pelo Detrari de Mafra- se.
, A mesma' fica sem efeito por
haver requuiC!o 8 2..8' via. 1.

de Política Paranáno

prefeito presente que <as

dificuldades da 'Arena au
mentaram ultimamente, pois

.

as televisões do Paraná só
dão cobertura aos membros
do MDB, muito pouco do'
nosso' . partido». Outro líder
arenista referiu-se' .às dis
sensões internas do partido
as quais o presidente Geisel
considerou «sem dúvida,
muito sérias».

o melhor é fazer uma com

paração do que existe hoje,
com o que existia' ontem.
O que era a nossa agricul
tura e o que é hoje? estamos

crescendo e vamos crescer

muito mais. Quero -empenho
de todos. Temos que traba
lhar para que possamos ter

uma vitória quantitativa nas

próximas eleições. O presi
dente' ouviu também de um

SOCIEDADE .ESPORTIVA
BERNARDO»�SAO

DiàsMarcílio
CONVOCAÇÃO

.. '

- - -

•

Cândido Rondon - «Não
interessa saber se a ARENA
venceu neste ou naquele
município, mas sim venceu
na maioria deles,' que a

vitória foi total, absoluta.
Interessa saber que o Brasil
tem tantos milhões de elei
torese que a ARENA, obteve
uma votação eX», quantos

·

votaram na oposição e tam
bém quantos votaram em

branco».

As 'palavras são do presi
dente Ernesto Geisel, durante
a conversa informal que'
manteve na sede do Fórum
de Marec�al Cândido Bon
don, na presença do Gover
nador. Jayme Canet e líderes
arenistas do Oeste do Estado.

� a ocasião, o chefe' da Na
ção pediu muito empenho
do partido para' as eleições .

de novembro próximo, repe
lindo a idéia de que as

· eleições municipais não tem
muita importância.
Hã um grande equívoco

quando se afirma que estas.
eleições são apenas munici

O Pr eito. Municipal de �ajor Vieir.a.· Eitado de Santa país � que tem valor apenas
Cat�rina torna. p lice, plr. conbeclm,ento do. ·Interessadol. qu� farã relativo. Elas, na verdade,
realazar no di. 1 cio j:lorrente

m@8,c.
14.00 bor.s. no EdifíCIO da - ' . A·

Prefeitura, ••1a da ecretaria Geral. OMADA DE PREÇOS. Da
sao de ext;ema Importância

,forma da legi.laçllo Ti ote. para pr, tação de .erviçol de corrida d. ,para o PaIS. Para a Revo
veículo no traDlporte profellloreí parI -lecioner na Escola Bâsice . lução, para o futuro político
cLUIZ DAVET> anexa o Gru I Eloolar der.ta cidade.

,
do, Brasil.

1� - O tran.por de .que trata o preiente edital••er' de
.

Geisel afirmou que a vi-
proIlIllore•.de C_aoinba. à jor Vieira. vice e veraa, qae lecioóam tória da ARENA não apre-
na E,cola «BÁSICA>. Oom orâeío de esper. durante ,a. aola8, para
poeterior r�torno ai 8U" re "ocias naquela cidade.' senta nada de pessoal e que,

como político. por força' do
.

'

2� - O ve�culo é tra Iporte deverá (!omport�r diariamente
entre 8 a 10 profellore.

'

'.
cargo que

.

ocupa, está se

empenhando no .fortalecí-
3) - O ve�cu o deverá ler e laa propriedade e que poslua ai mento da Arena e numa

coodiçõel nece••áriiáe legÍlrança ra o tranlporte do•. professore.. vitória absoluta do partido
.

�) - De ,'ii exigência. ler�o IItipuladal no cODtra.to qoando nestas eleições, por saber
da firmaçllo do !' e.mo.

'

... que do resultado dependerá
6) - ,(, julgamen'o: Ser'

f

procedido' àli 15,00 muito O futuro político da

bora. do mel
r

O dia acima mencionado o. uma Comiillíilo a ••r Nação.
'

'previamente 'aigaada. r••ervando-ae aPre: itura Municipal. o direito'
c-,

O presidente da República
de .aceitar a (ropolta qoe Ibe p�recer ..ai. .nteio... aouler apre-
aente tomac:rá de preSloB Bem que cail,la direlit�algu� ao proponeote.

disse reconhecer, o papel da

�.
oposição, , cuj a. meta, em

•

Ve �fic�çio de coodiçõe. da minuta dõ contrato II demail- criticar «muitas vezes com

Jnfo�m

.•.
ç�e ; poderão

.

ler

.prestada.
Da Prefeitura Muoicipal. pelol críticas f81sa� e demagógi-funCIOnáriO, em borárlo d. expediente de segunda' à lex'ta·feira.

" cas». Pata ele, a ARENA
.

.

P :.feitura Municip.1 de Major Vil in, 02 de abril de 1976. tem com� rebater todas as
,

.

V I C T O R B O R G E S - Prefl!!ito
-

Municipal 1 críticas,! mostrando fatos.
«Pois as críticas são apenas
as falhas, omitindo-se o que
já foi feito».

. Para rebater as críticas
da oposição, cuja função é
exatamente essa, de criticar,

-:-,

EDITAL DE

Assembléia Geral Extraordinéria
, De acordo com' os Estatuto, vtge�4. convccados os

senheres "Iociados da Sociedade Espo(.,l�a SAo Bernardo a com

parecer à,.ASllembléia Geral E1trao�$Ü'6ária a realízar-se no dia 25
de abril d,e 1976, às 9,30 horall;m primeira convocação e.,

caso

nlo houver «quorum lt meia h9l'i' depois com qualquer número de

anociados, na B�de aocial,.. MatciUo Di.. , a fim de deliberar
sobre a lIeguinte ordem, dia:

.

a) - Leitur,' ao Relatório dá Diretoria,. e prestação de

co, li de 1975.

b) - �,'éraçio dos Est.tutos.
1.,'

'

'c) .. Outros alllluntos €ie lntéresse da socíedsde.

C ,'oinhe., 01 de abril de 1976'.

DES JOSE PIERMANN - Secretário i Geral

ROMARIa MARTINS' -- Presidente

-

Dr. Ároldo' Carneiro de Carvalho
Novos ,Endereços:

BRASILIA
, ,

Escritório: CLS 406 - Bl. «Alt, ljs. 15/19
F'pnêÍ: PABX 43-6000 - Direto 42-,} 562
",''''

Residên,Çiíf MSPW - Conj. 45 Lote 5
•

, /"'" Fone: 53-1061 (não tem DOO, para

-,

. _1"/' .
iigaçõea tnterurbanes pedir à telefonísta)

�LORI;(NÓPOLIS
a/c

.

«Rádio Santa Catarina.

Rua Jáu GUedes da Fonleca, 17

Coquelrol
Fones: 22;..3407

44-0678
44-099g
44-1878

Foto�s?
Em apenas lG<egundos; você tira FOTOCÓ.
PIAS,_.Àcrqualqu�r

.

documento, jornais ou

IivrcS("cno C A R T O R I O D O Pt E G 1ST R O
C I V Il de NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

-DIA DAS MAES.
.' ,

9 de maio

.�
Presentes /�

..

agradam
",'"

casâ

- ""

Er I i ta I

2
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NOTAS
Já em nossa cidade, proceden

te de Curitiba, o médico círur

gilo, Dr. WILSON LUIZ
ERZINGER, que aqui vai se

radíear, dizendo gostar da cida
de e do nosso povo.

x x x

Dil 22 próximo, 5.a feira,
s_sslo solene de nossa Colenda
Câmara Municipal, para entrega
d. Titulos de Cidadão Canoi

nhense, lO Diretor de Crédito
Geral do Banco do Brasil, Gal.
Berachi Barcelos e Cidadio
Benemérito, ao sr. dr. AROLOO
CARVALHO, pelos relevantes

serviçós prestados 8 nossa terra.

x x x

O conhecido Clube do Sigilo
realizou almoço festi·vo de: Pás
COI, domtago último, na Socie
dade São Cristóvão, no bairro
da Xarqueade, com distribuição.
de presentes lOS filhos dos
Issociados.

x x X

Os SfI. NIVALDO ROEDER,
JAIR CORTE e GILSON BOR

GES, participaram de um cur

sílho na cidade de Caçedor.
]C 'I: X

Dr. Enéas Athanázio, nosso

digno Promotor Público, desta
cado homem de letras, já
conhecido e apreciado ela toco

o pais, vem de lançar o leu

terceiro livro, «O Azul da Mon

tanha», que esperamos tenha o

mesmo sucesso dos anteriores.

x x x

Dr. H:€LIO JUCK, o nosso

Interventor, esteve pm Floria

nópolis, onde cumpríú impor
tante agenda, junto ao Gover
nador e vádas Secretarias.

x x x

Esteve em nossa cidade retor

nando 2.a feira à noite para o

Rio de Janeiro, o advogado dr.

Orty de Msgalhies Machado.

x x x

Também aqui estiveram, visi
tando familiares, 08 srs. Henrique
José Bastos, �o nosso conhecido

Bastinho, Benito Gastão Bastos,
Cyro Bastos e Alberto Cazama

jour, Tito.

ESPARSAS
O nosso Bispo Diocesano, D.

ORLANDO DOTTI, também
cidadão canoinhense, foi trans
ferido para a Bahia.

x x x

A SBO convidando para mais
um animado baile do Chopp, a

ser realizado dia primeiro de

maio, sábado, ao som da Banda
de Rio Negrinho, com renda
destinada a construção de seu

ginásio de esporte, com canecos
a venda no Escritório Odilon

Puda, Bar Pinguin, Cala Erlita,
Loja de João Linzmeyer, Lojão
Cruzeiro, Casa Pereira,. Casa
Bom Dia, Bar Reinoldo Prust e

Super Lojão Novo Mundo.

x x x

Dia 21 próximo, feriado na

cional, Tiradentes, Um jogão de
bola na sede da AREP, reunindo
os coucessíonáríos da Ford e

Chevrolet;

x x x

Therézío, após um ano de

�x.rcicio à frente do IRASe,
conseguiu uns dias de folga e

deu um giro pelo Pariguai e

Argentina, tendo retornado
ontem • Florianópolis.

x x x

O Presidente d. LEC sr.

Orestes Golanovski, completou
no último sábado, 90 doações
de/aangue, sendo que no dia

26-7-74, havia completado 80,
no Hospital Santa Izabel, d.

Blumenau, quando representou
Santa Catarina no programa
«Frente a Frente» com o Paraná,
sendo um dali maiores doadores

do Paraná e Santa Catarina, em
doações voluntárias e gratuitas.

x x x

Em merecidas férias, passando
,
uma temporada no litoral para
n.ens@!, o nosso. colaborador
Esmeraldino M.i� de Almeida.

Bom proveito, são nOiSOIl votos.

x x x

E amanhã a Páscoa, 011 nosllos

votOIi de um Ilegre e feltivo

diá, em todos os lare$ canoi

nhens.s.

Rt:1g,isJro Civil
Sebastião Greio Costa, Escri- domiciliadol e residentes nelte

vão de Paz e Oficisl do Registro muoicípio.
Civil do municipio de Major Apresentaram OI documentos
Vieir., Comarca d� Canoinhas. exigidos pelo €6digo Civil art.

Estado de Santa C.tarioa. "...s..1guém ':ver cOilhecimen-

·Faz saber que pretendem ca . t;' de existir algum' edimento

DARCI KUCARZ. ATA' legal, acuse·o para fiol de direito.

LIA SEMPKÓVSKl 'Ie oatural Major Vieira, 07 de abril de 1976
deste Estado. nalc' o em Púlador,
neste município n dia 03 de abril EUNICE COSTA DE MATTOS

de 1954, f lho -Alfredo Kucarz Escreveote Juramentada
.

e de DODa Ao elioll Boreck Ku·
carz. Ela nat ral �elte Estado,
nascida em P lador, neste muoi

cípio a08 02 de ezembro de 1955,
filha de Loureo o Sempk6vski e

de dona Fraoci a Siben Semp.
kóvski, todos do iciliadoa. reli·
dentei neate mu icipio.
OTAVIO KA HIMARE� e

ZILDA DEMBI SKI. Ele Datu'

ral deste Estlld, nascido e�

Pulador, neste m Dicípio, a08 13

de maio de 1949, filho de Gonl·

taotino Kachimare e de Maria

Kacbimarek, reside tes IS domici·
liado. Deste mu_nici o. Ela natural

de.te Eltado, nas ida em Serra
do Lucindo, Deate uoicfpio, filha
de JOilo Dembi ki e de .don�
FraDcilca Woczi ack DemblDlkl,

/
•

Editais

.

Mussi Transportes Com. e Repres. LIda.

AVISO
Mussi Transpo es ComérciO

e Repres�ntaç- s Ltda., avisa

ao sr. Agosti o Dias Paulo,
portador da c t@in profissional
n.o 83.908, lé ie 233, à apresen
tar-se na E resa no prazo de
3 (três) di para regularizar
sua situaçã .

O não c mparecimento impli
cará na rescisão do Contrato

de Tra lho por abandono de

serviço n08 termos do Artigo
482 d C.L.T.

D�partamento Pellsoal

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA

Dia 17 - O sr, M�rcos Wun
derlich; a menina Claudete
filha do sr. lovino Roesler.
Dia 18 - o 51. Carlos Ben

kendort Jr.
Dia 19 - II srs. Ruth espos.

do sr. João Dirschnabet; o

sr. Francisco Bechel; o meni
na Clarisse filh. do sr. Rubens
Stulzer,

'

Dia 20 - a sra. Isaura

esposa do sr, Dionisio Karnos.
Dia 21 - os srs.: Amilcar

Ribeiro, ,Wilson A. Seleme,
Ervino Tremei, Lourioatao
Burgardt e Ewalao Goncho-
1Owski; as srtas.: Edaise
Kelli Gonchorouiski, (iladis
Lohse e Teni« Etizabete Gen»
chorouiski; o jovem Cesar
Roque Artner; a menina Ana,
Giselâa filha do sr. Henrique
Artner.

'

Dia 22 - os srs : Milles
Luiz Zaniolo e Sérgio .. Senc
zuck; a srta. Maria Berna-
dele Pereira.

.

Dia 23 - a sra. Erica es

posa d8 sr. Alfredo O. Knüppel;
o sr. Alceu... Tomporoski; as

srtas.: Soraia e Sumais
El Kouba e Marilze Healer;
a .menina Judite filha do sr.

Rodolfo BoUauf.

Aos anioersariante» nossos

votos de muitas teliciâades.

Vende-se
Uma chácara no Alto da

Tijuca medindo 20.600 m2
com casa nova e demais
benfeitorias. Aceita-se troca

por casa na cidade.

Tratar com o Sr. Antonio

Marques, no local, pertínho
do Asilo Dr. Rolando Ma
lucellí.

.

Administraçãa, gerência, rédlção:
RUI Getúlio Vlrgl$, 521 - Caixa

Postal, 242 • Teletaoes: 112 e 232

CompOSição e' impressãl:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Plul. Pereira, 165
CAIOINHIS - $Inta Catarina

29 anos a seiviço da Comunldlde

Diretor: RUDEIS ,RIBEIRO DI SllVI
Gerelle Comercial: GLAUCO J. DUElO

REGISTRO

Acontecendo .....
Responsabilidade de J. J. cP J.

Voltando a Terra Natal ss
. carinhos bonitas e simpáticas
de Stela Maris Créstani, Mllr"
Scholze e Izabel Seleme.

.

x x x x

Também entre nós, Paulo
Murara, Luis Altredo Wendt
e Kalica, que' andam âesper
'tando muitos corações apa
gados até hoje.

x x x x

Sérgio e Carmem Beatriz
entre outros o nOVD porzinho
da city,

X x x x

Esnobando seu carro novo,
Clércto Tremei que pelo jeito
gosta dos branquinhos.

x x x x

Prestigiando nosso cinema
nos domingos, Stlois Schuutte,
Siomara Teodorouski e

Claudia Budant.

x x x x

Neste sábado, véspera de
Páscoa, última beatinha no

Canoinhense. Vamos todos
prestigiar e aprooeitsr, torcer
para que esta não . seja a

última, mas talvez uma das
melhores que estão' para
recomeçar..

X x X x.

Quarta-feira na casa de
Stela Pie, entre bordados,
crochés e' tricôs, estavam:
Malude Zaguine, Céris Rosi
Jane, Solange Frei/as, Stela
Ctestani e Mar� Scholee, todas
demonstrando seus dotes de'
futuras tricoteiras,

Passando a Páscoa. entre
nós a família Glaucio Allag«,
trazendo também a noticia
de que em breve haverá um

rostinh» novo por ai.

x x x x

George
.

Alberto jogando
dúvidas sobre nós. Quem será,
hem OEORGE? Cuidado que
estes olhos verdes não enga
nam ninguém.

x x x x

Estão entre nós novamente,
os alunos do Colégio Agricola
Vidal Ramos.

x x � x

Rostinho bonitinho e simpá.
tico que anda por aí é o de

Karin Scheide.
_

x x x x

Luciane Boieng com todo
seu jeitinho de menina-moca,
preparando-se p�ra seu debuto

x x x x

Deixando muitas saudades
para seus amigos, no ginásio
Estadual Santa Cruz, Tânia
Doin da Silva, agora cursan

do o primeiro ano do Secre
tariado.

x x x x

E novamente a Páscoa. Está
em tempo de pormos para
tora todo o amor, que temos
escondido dentro de nós. É
tempo de procurarmos a vida
.que Jesus Cristo nos deixou.

e, que o amor seja a única
meta neste dia para todos.

FELIZ pASCOA

RIGESA.,
(elulosl, 'apll 1 Embalagens Uda.

Necessita plrl

um datllólrafo,'

de

o. intere8sados everao e rar em· contato no

Departame Floreatal da '�.e.�8a Ltda., sito
. m Três Barras • S.Co:,! pelotelefone .371 (Canoinha•• IS. C.).

CIVIL - EDITAIS
NEREIDA. C. CÔRTE. Oficial de Marari·Se aOI 8 de iuoho de oalcid ... em Tamaoduá 01 Muoi.

do Regiltro 'vil do 1.0 Diltrito 19501, filho de Saoto Brocardo e cípio aOI 20 de março de 1948.
de Canoinh anta Catarina faz de Rosina Brocardo; ela do lar, filho de Beoiamio Ferreira da

laber que pre dem calarle: nalcida em Canoinhal aoa 14 de

Lim�,
fale' e de Vit6ria Bs.

cVOLNEI DE SSIS RIBEI. março de 1960, filha de Dioracy thta.,· ima; ela do lar, oalcida

RO .. com clRENE TG)I�I&KA», Medeirol Fraoco e de Cecilia � iltrito de Maior Vieira 801

bralileirol, 10IteirOI,' domicffiá'do!\, Shermeta Medeirol Franco. "".-/'" 25 de iunho de 1957; filha de

fl relidentes ne.ta cidade; ele ope•.
\\;.'

.,""
cPEDRO BARBOSA SIL. Verillimo Beliolki e de Eugeoia

rário, oalcido em JOlé Boiteux, v1� com cMAR DALILA Jolcolka.

Gomarca de lbirama-SG aOI 15 MART ». br eirol,lolteiro., dOA0 MARIA DE LIMA
_de maio de 1954, Iilho de Arge. domiciliadol elta cidade, ele FROGGEL» com «VERA LUCIA
miro de ASlil Ribeiro e de Maria operário, alcido m Bela Vida CORDOVA», bralileirol, lolteirol,
�al Dorel' Gomei; falecida; ela do do T.91 o o/ MunicíPio... aOI 5 de domiciliadol e relideotel nelta

lar, nascida, em Butiã, diltrito de w,réo de 1958, filho -de Ma(!ioho cidade; ele jardineiro, n.lcido em

. Major Vieira·SC aÓI 5 de abril .--Irar.bola d� Silva e de JuracY':� Caooinhaa .aol 30 de agolto de
de 1960. filha de Fraocilco Tchai. Mala da Silva; ela do ler. oalclda ',1953, filho de Hogo Froggel e de
ka e de Eduvirgeol Niogelelki em Santo Antonio·Irine6polil.SfI Vitoria de Lima' ela do lar, na•.

Tchaicka. /'

'

801 13 de iunho de 1954, filha de cid .. 'em Vid.ir�.SG aOI 31 de

cALBERTO ANTONÍO BRO- Leo�oldo Martinl e de Nair janeiro' de 1958. filha de João

CEARDO' com �M'ARGARETH Paddha. Sergio Gordpva e de Emilia

ROSE MEDEIROS', bralileiros, cEVALDIR DE LIMA» com Goguta Cordota.,
10lteirOl, 4oóÍiciliadol e relideotes cTEREZ� BELI���I», bralile�. a.noinha., IS de'·abl'il de 1916.
Delta cidáde; ele motori.ta, Dalci. ro., loltelro!. domiciliadoI e rell-

A

do eáÍ Prelideote Variai, diltrito dente. Delta cidade: ele carpinteiro, NEREIDA CHEREM CORTE
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POLITICA JOVEM
G. c. Quirino

Depois do descanso ...
É! . . . estamos voltando ao toe-toe da máquina de escre

ver. Fim das férias" idéias diferentes na cuca, a mesma vontade
de ter inspirações brilhantes todos 08 dias. (Pôxa, tomara seja
possívell) Hoje reiniciamos esta coluna no 'mesmo entusiasmo de
antes, com igual objetivo de dinamizar a poHtica jovem da nossa

Canoinhss. Porém, �m detalhe novo: queremos uma partícípaçâo
real daquele pessoal diretamente ligado ao MAJ. Tavez essa seja
a fórmula de sintonizarmos nesses finalidades.

Bom, quem chega das férias, principalmente quando eles
foram bastante interessantes, não pode deixar de comentá-las.

Taivfz haja quem nã� saiba, mas moro· '(!m Brasília,
apesar de ser eanoínhense orgulhosa da sua terra. Casada, mãe de
um candanguinho por inteiro, em vias de outro. DODI de casa

por vontade e comunicadora; jornalista, por vocação e para ter
condições de viver de verdade o mundo dito moderno. (estas
explieaçêea não tem outra finalidade que não fazer ver que
mereci 8S férias e o descanso!)

Locálizada que estou, vamos à primt!ira etapa de muitas
idas e vindas em aviões, daqueles que facilmente enjoam
qualquer mulher grávida.

ltapema, litoral catarinense, com aquele mar azul lindo e

ainda alguns resquícios de vida calma' e pacata, relaxarme-ia
completamente não fossem as peraltices 'do meu filho, deslum
brado com a areia e as ondas do mar.

De lã, depois de muito peixe e camarão, tive a oportu
nidade de visitar a Suiça e a Itália, a convite de uma compa
nhia aérea, já, que meu marido é aeroviário. É realmente
espantoso que um pais do tamanho da Suíça, pequenino no meio
dos Alpes, tenha tantas diferenças de língua. São P' uco mais de
cinco milhoes de, habitantes, tentando conduzir seu, pais em

álemão, francês e italiano. E como se não bastasse, o alemão
falado pelo suíço tem vinte e dois diferentes dialetos! E ainda
mais espantoso, Incrível, é que todos (não sei de que forma)
conseguem se entender e agir de forma super organizada, tudo
muito certo, com uma precisão só comparável à dos relógios que
produzem. De outro lado, a neve incessante, o céu muito azul e
um frio tremendo fez com que não me esquecesse de sebor íar
os queijos e 08 «fondues»; regados de típíeos 'vinhos. Zurich,
Engelberg: duas cidades opostas, uma sendo o maior centro do
pais e a outra uma pequena. vila montanhesa, cheia de beleza
e ,pIZ. Lindo!

Da Suíça para a Itália, Roma precisamente, a diferença
é enorme. Só pude concluir que o Império Romano não poderia
mesmo se mante no meio de tal eonfusâe. O italiano é tão
doido de temperamento, que dá a Impressão de viver brtncaado,
por entre todas aquelas belezss de construções históricas, que
tocam a fundo cada visitante. Panteon, Vaticano, Coliseu, tam
bém o começo da nossa história, da nossa civilização. O mais
difícil, contudo, em Roma, é arranjar resistência gastronômica

Ipara deglutir todo aquele enrolado de cmacarroni».
c

"

De volta, ao Brasil e das férias, mais outros ângulos de
,visão das coisas que fazem o nosso Pais. Experiências diversas
que ajudam a continuar criando combinações de palavras, capa
zes de chegar até quem lê o que escrevo.

Bom mesmo, é viver no Brasil, ser da sua gente!
E vamos lá!

. Depoía do descanso... trabalho a bessa.

8rasma, 25 de março de 1978.

Nosso Brasil- Nossa Gente
CESC

Coluna do I CIENTIFICO «8» matutino
Profe.sor. Responsável: JUCI SELEME

o 'DO LIVRODIA
O livro é um dos. nossos melhores amigos.
Tranemíte conhecimento, dá maior clareza ao entendi

mento confuso, nos
. proporciona' msíorea possibilidades, de

vencermos os obstáculos que nos apresentam diariamente; é um,

amigo que está sempre a nossa espera para nos ajudar.
Por não saber ler nem escrever, o indivíduo muitas

vezes, infelizmente, é enganado e explorado.
O menor Livro que se .eonhece mede apenas 1 centímetro

e nele fui gravado uma coleção de cânticos sagrados sob o nome
de eMaa'baratu.

O maior livro do mundo mede l,70m de altura por
1,15 m de largura; trata-se do «Atlas Universal» que se encontra
no Museu Britânico, 'em Londres.

O livro mais antigo que se tem noticia, é .o chinês
cY-King».

'

De 3 a 8 de outubro comemora-se a Semens do Livro.

O livro é o instrumento da cultura.

,Equipe: Ricardo L. Riede Hilário Konig
P,aulo Cesar Fl,nta - Luiz Roberto H.'

�e(�E�:A:, 0::" oespedal de P seoa

somente mês
.

[
L...��a. � =dora. L·
c D RA S T MP»

NI Lampadãrios

Jogos de L acas -

Porcelana cbmidt
e Poz Bni

[JOgos de I ominio -

Panei e mpresl
, Refrigerador C.asol

a preço de ocas"iio Ifogões Mar bi a lLenha - vário modelos -

Fogões I Rá - Geral
41f1 e Dr stemp

AO melhor preç da praça
neste mês' e abril

O[N lAR �Q".tJlCjÍJUaS
Roa Vi ai lamos, 906 Novo e modera0, sistema Japonês Mashua 230

fone 185
C'ano i n h' a s

Páscoa
Jesus, que veio viver co

nosco, quis morrer para fazer
com que todos os homens
pudessem ser amigos de
Deus.

Ofereceu, Sua vida para
que fôssemos felizes para
sempre,
A Páscoa é fest« de muita

alegria.
Ele viveu de novo e está

. vivo para sempre. Nunca
mais morrerá. ALEGRIA!
Jesus está conosco.

Jesus está vivo como os

anjos talaram. Por que pro�
curais entre os mortos; Aquele
que está vivo?"

ALEGRIA! Jesus está vivo!

Os seus amigos já o viram!

Jesus os visitou, conversou
com eles!
Ele havia dito a Maria

Madalena: ..Vai procurar meus
amigos e dizer-lhes que vou
voltsr para junto de meu Pai,
o vosso Pai», «Vou embora

.

mas vou preparar.vos um

lugar".
Nós nos alegremos pórque,

ld, Ele nos espera.
V.mos viver alegres a testa

da Ascenção, Lembrando o

que Jesus nos prometeu.
Slmon� Marl. ,Metzger
aluna do curso de
datilografia. do Sesi. .

, Material escolar, e de

escritório você encon-

loja da .

Impressora· Ouro Verde

·tra na

JESUS CRISTO
RESSUSCITOU!
A Pâecoa está no centro da vida cristA, porque está no

centro da vid.. Páscoa significa passagem: da escravidão para a

liberdade; das trevas para I luz; da morte para a vida.

A história nos engana quando parece mostrar que é

construída sempre pelos vencedores, petas que dominam
",
O que

faz caminhar a história, o que a faz crescer pare a plenitude é
o esforço (obscuro, aparentemente vencido e fraeassedo muitas

vezes] dos que se dedicam à libertação total do homem,
nascida da Ressurreição de Cristo.

O ptJder libertador que nasce, da Ressurreição de
Cristo só chegara a nossos irmãos atraués de nós. Ele qu�r
estar presente na história através de uma ccmuutdade: atraués
dos homens novos díspoetos a viver,. como els viveu, pelo
poder do Espirito de Deus.

A nossa alegria não é uma alegria Inconsciente e írrespon-.
sável. Ela nasce de uma esperança. A espe-rança de que nós
seremos progressivamente libertados pela nova vida da Páscoa,
n8 medida que nos comprometemos numa ação capsz de estender
a libertação, que o Ressuscitado, proclama, a todos os setores da

vida bumana.
'

Para celebrar a, Páscoa não precisamos fechar os olhos
à realidade da vida: ela está ai, com suas escravidões: os ódios,
as guerras, a. mtsêria, a comercializaçAo do sexo, os amores

mentíroeos, as crianças abandonadas, o afã de lucro acima do

homem, a8 deturpações ali,enantes da relígtão ..•

A alegria nasce' da presençll da VIDA NOVA, em nós e

DO mundo. Da esperança, que ela nos dá, de que tudo pode ser

transformado e voltar ao sentido que Deus lhes deu. Nasce
de nosso compromisso, em vírtude da VIDA NOVA, de trabalhar

pela libertação dOI irmãos. De nossa opção de seguir CRISTO na

sua cruz para chegarmos com ele à vitória da ressurreiçAo.

A Eucaristia é a memória. da Paixão de Cristo e, por
Isso mesmo, é também memôria da sua Ressurreicõo. Sem, a
Ressurrerção de Cristo, a Eucaristia seria apenai memóríe, lem
brança de uma doação sublime. Ma!Í só isso. É a Bessurrstção
que fu que essa memória seja presença do grande ato redentor,
da Pascoa libertadora.

.

Juventude Católica Piedade - JUCAPI

FOTOCÓPIAS XEflOX
Seniço inatantineo e perfeito,

,Instalação ernissima.

Procure no elc' ,

10 de Derby Carlol

Ulhm��Praça Lauro Müller, 251.,
�ANOINHAS - Santa Catarina

, INPS assina' contratos ,para
adqUirir material hospitalar

seis canais, para o Hospital de
Bonsucesso, no Rio de Janeiro;
uma e�telra Treadmill, modelo
É-10e; um monitor pars testes
de esforço, modelo 3.000 e aces
sórios. destinados ao Hospital'
de Laranjeiras, Rio de Janeiro;
três aparelhos de Raios X, com
pletos, com gerador de 800 mA,
150 Kv, para os Postos de Assis_'
tência Médica de Manaus, Ama
zonas, de Ilhéus, Bahia, e 'SAo
Ff!lncisco Xavier, Rio de Jan .. iro;
Slrecust-BS-2, pari o Hos
pital Ana Nery, no Estado da Ba
hia; um culdoscôpío, -marcs De
cker, para o Hospital Geral de
Fortaleza, Ceará; um ecoencefa
lógrafo de um canal, portátil mo
delo Echotrace I, para o Hospital
Presidente Vargas, no Rio Gran
de do Sul. equipamentos de ul
tr8senografia, ·de imagens seccí
-onaís, para o Hospital Presidente
Vargas, Rio Grande do Sul, e

Hospital-Maternidade Carmela
Dutra. Rio de Janeiro.

O Instttuto Nacíonel' de Previ
dência Social acaba de finI)ar
no.ve contratos com cinco firmas
dali Estados Unidos, Alemanha
e Austria, através de suas repre
sententes brasileiras, para a aqqi
stção de material hospitalar, com
a importação de aparelhos mé
dicos destinados aos Postos de
Assistência Médica e Hospitais
da rede própria do Instituto 10-
eslízsdoa em diversos Estados.

Todo material adquirido, por
meio de tomada de preços, será
importado direto, e o INPS dis

penderá o equivalente a Cr$ 2
milhões 875 mil, 477,90.

MATERIAL
Dez desfibriladores portáteis pa
ra os Postos de Assístêneíe Mé
dica e Hospitais; Sistema de Mo
nitores Eletrônicos para oito lei'"
tos, destínadca ao Hospital Pre
sidente Vargas, no Rio Grande
do Sul; polígrefos de quatro e

Rua Poula Pereira" 375 (ao lado Loteria Isportivaf '" Cantinho.
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o JORNAL DA MULHER
(MA�IA DA G�AÇA)

Inicíamcs hoje uma nova etapa no

nosso trabalho dirigido à mulher canoí
nhense, Esta coluna será mais Uma forma
de participar da vida da terrinha onde
nasci e' servirá de' elo de comunicação.

entre nós.

� bom poder contar das coisas de .

Canoinhas e saber tudo de lá! Sei que vou

precisar tomar um pouco mais do tempo
de meu filho, de meu marido, de minha
casa. As vezes, terei de ser cozinheira,
faxineira e arrumadeira daquelas bem
apressadas, até, E quando chegar o outro
nenê? Veremos! Farei um grande esforço'
e aqui estarei toda' semsna, falando de
MULHER. E, vamos lá, ao cnosso. jornal!

Homem nenhum precisa lê-lo Gos que
o fizerem, façam como quando fumam
Charm: escondidinhos). Esta coluna é só
feminina, .sô dos nossos a8lluntos. E, olhe,
quero colaboração de todas, heio?!

Excelente solução para
um problema

o mundo moderno,' core suas cor

rerias e dificuldades, impõe a tomada de

decisõell inusitadas. A mulher que trabalha
fora (e i880 é uma necessidade para o

desenvolvimento feminino) precisa adotar

eolucõéa corretas para o cuidado dos filhos,
no período em que se ausenta de casa.

Em Floríanópolts, por exemplo, aconteceu
.

algo até pttcresco: uma senhora já fez a

matricula de seu filho numa escola mater

nal, para o mês de agosto. A falta de

vagas apressou a decisio, que, além disso"
tem acentuado espirito de prevenção e

demonstra a planificação feminina, já que a

criança vai nascer ainda no mês de maio.

O caso, porém, é que a futura �"mãe
tem contrato de trabalho com o Governo
do Estado até o mês de dezembre; legal
mente, a gravidez lhe dá o direito de ficar

dois meses. cuidando do nenê, após o parto.
A partir de agosto, ela terá que ir traba
lhar e deixar a criança aOI cuidacios dê

uma escola maternal.-

Pronto socorro para casais
Acaba d'! surgir, em São Paulo, um

pronto Bocarra diferente -:- é � dt!lfItine�o
8 resolver a8 crises conJugais. A Idéia

surgiu dos psicólogos e psiquiatras que

p�rtencem ao I�EF (Instituto de Estudos

ii! Ortentaçllo da Familia) e está dando

bons resultados. A inspiração talvez tenha

vindo de Mesters &. Johnsons, casal de

médicos norte americanos,
-

dedicado. a

resolver problemas sexuais no casamento.

O fato é que nunhum casal está livre de

uma crise e nem todos 011 �esal8 elt.ão
>

preparados para superar estas crises. E ai

surge o pronto socorro do INEF, dando
orientaçilo adequada e gratuita, ao mesmo

tempo que ensina o conhecimento profun
do entre os cônjuges.

A moda esportiva e quente
para o frio do. inverno

Para o corre corre de' todo o dia, a

mulher esportiva e prática, supera' em ele-

gância aquela que apela para o requinte
mal colocado. Os jeans são a solução para
dar o charme que todas querem ter.. E a

versatilidade faz a delicia do jeans: com

�ele você vai ao campo,' à
- escola, ao tuba

lho, às compras da, tarde. Com colete,
camisão ou malha de lã, vale tudo! E você

pode bolar coisas incríveis para usar com

a mesma �alça; desde os cesacões de li
feitos à mão até oa VI! atidos largos tino
mesmo, ficam jóia aobre a calça [eansl),
08 complementos são as echarpes e

-

os

gorros bem coloridos para contrastar com

r o cinza do inverno caaoínhense.

o que O cigarro tem

Você fuma? E bom saber, então, que
a pele das fumantes é menos jovem e

colorida e os olhos tendem a ficaf rodes-
-

dos de rugas. Além disso, o fumo deixa

as pálpebras pesadas, cause irritações no'

globo ocular e dá _ aos dentes uma C9r

amarelada. Em recente congresso de

cirurgia plástíes, um famoso cirurg.ião de
clarou que a maioria das mulheres que
procuram a beleza na plél5tica silo fuman
tes Inveteradas!

Planejamento Familiar

Brasilia - (AJB-GP) cClasslficado

pelo Ministro da Saúde Almeida Machado,
como um inalienável direito, o planeja
mento familiar com orientação a08 pais fi

&çilo preventiva' doa médicos, poderá vir

a ser adotado pelo Governo, de acordo

com estudos que vem sendo feitos pelo
Ministério. Se o Presidente Geisel der o

-

sinal verde, o projeto será implantado de

imediato •. Seria a solução pafa os proble
mas de aborto ilegal e de familias imensas,
sem condições de sustento. A/ sociedade
brasileira eareee de orientação para o

aseuntc de composição familiar.

Novidada para a cozinha.

da domingo
Mouss. salgada d. abacate - 1

e meia colher de sopa de gelatina em pô .

sem saber, 1/4 de xicara de água fria, 1
xícara 'de água fervente, 2 colheres de

sopa de suco de limão, 1 e meia ::Idcara
de abacate amassado, 1 xicara de maionese,
meia colher de' chá de sel, pimenta a

gosto, 1 colher de chá de cebola ralada e

3 tomates cortados em rodelas. Amoleça
a gelatina na égua fria, por 5 minutos.

Acrescente. a égua fervente �_ mexa até a

gelatina se dissolver. Junte uma colher de
suco de limão. Leve à geladeira para
endurecer um pouco. Amasse o abac.ete e

adi8sione a outra colher de sucç de limão,
a maionese, o sal, a pimenta e 8 cebola
raladr.. Verifique o tempero Junte 8 gela
tina· e mexa muito bem. Despeje numa

forma de buraco no meio,' untada com

óleo. Leve ã geladeira por umas dual
horas ou até ficar firme; Desenforme e

enfeite com as rodelas .de tomate. (Espero
que encontrem o abecetelí
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Meu �il�ete H. J
D- P_ ARAÚJO

_ O Correio do Norte adotou uma idéia muito feliz, com &

nova coluna denominada cCanoinhas de ontem-•. Agradou a todos
08 seus inúmeros Isttores, pois na v.•da nada melhor do que ma

tar uma saudade. Recordar também é viver.

Recordando sua edição de' 12 de agosto de 1948 - le-se
a reprodução de um artigo sobre a figura varonil, simpática,
bandos. e por todos querida - que foi Manoel Thomaz Vieira,
terminando, aludido artigo,' com as seguintes palavras: capós o

oficio relígtoso, o cortejo seguirá para o Cemitério Municipal
onde dentro em breve será levantado um mausuléu em SUa

homenagem •.

Como csnoínhense de coração que sou, tendo lido grande
admirador das virtudes morais e de um homem integro que foi
em vida o Inolvidável amigo e protetor de Canoinhas • o saudoso
Manoel Thomaz Vi.eira, fiquei chocado com o estado lastimável

em que se encontra o túmulo humilde em que jazem os restos
mortais. de tão prestimoso homEl!tn de lutai e, para ser bem franco,
não passa de verdadeira ruina.

Por esta mesma folha, provoquei pelos bilhetes 1 e 2,
endereçados ao último. Prefeito Municipal, não pedindo o msusu

léu e sim que fosse reparado e coberto com ladrilhos, a últims
morada do Major Vieira,' eis que, no mesmo túmulo, existe a

prova de ter sido uma homenagem da Pr�feitura Canoi�hen8e
ao se,U ex-prefeito.

.

Meu pedido ficou no ar, não foi atendido!

Este terceiro bilhete é para o meu
.

velho amigo Vitor
-Fernandes de Souza, no sentido de que, também como admirador

que foi do ssudoso Major Vieira, que, após 28 8n08, complete
sua obra.

Vitor amigo - consiga com a Prefeitura do Municipio
de Major Vieira ou mesmo com admiradores daquele pioneiro
de Canoinhas, uma pequena verba para restaurar aquele cioqüen
tenário túmulo, para evitar que 08 09S0S daquele aaudoeo amigo
comecem a ficar expostos à curiosidade .humeue.

Obrigado Vitor, sei que com este bilhete voéê tomará a

peito essa obrigação.
.

Sei também que este pedido, pela sua justeza, não irá
ferir melindres dos ilustres repreaentantes do povo de Canolnhas
na Câmara �uoicipal, mas os ao'1S se avolumaram e Major
Vieira passou parla o rol doa esquecidos.

BASILIO HUMEHHUK & (IA. LTOA.

I Revendedor FORD I
os sempre a melhor oferta em veículos
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�
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Notas Políticas
Impostos Municipais
BRASILIA (Correio do Norte) - Subordinada ae titulo

«CARTAS INFLUEM NAS DECISOES DO PRESIDENTE,., o

vespertino cO Globo», edição de 04-04-76 divulgou o seguinte:

«�s cartas enviadas pelo povo ao presidente Geisel vêm
merecendo cada vez mais atenção e influindo nas decisões ce

governo. Prova disso é a circular mandada a todos os governa
dores, recomendando que apressem a execução das grandes obras
públicas. A medida, segundo argumentcu Geisel, foi tomada em

consideração as constantes reclamações que vinha recebendo, _

maioria por meio de cartas e telegramas.
No Inícío do ano, o boletim enviado ao presidente sele-'

cionava, entre as 616 mensagens recebidas de 9 a 13 de fevereiro,
o tema «Impostos Municipaiu como um dos mái, citados. 08
reclamantes le queixavam, do imposto predial, em- particular,
aumentacto em, percentual superior ao d. elevação do índlce
inflacionário.

Como quase todos' os atuail prefeitos slo vinculado, à
ARENA - dizia o boletim' - os reclamantes prometem votar
contra ,esta, n8S próltimll eleições municipais, caso os eumentol
nio forem revístos».

Nossa' opinião
Dois fatol ressalt.'m nítidos da breve noticia acima trans

crite: prtmeíro :- o governo Geisel, preocupado com 8 opinião
pública, tudo faz para atender, aos desejos do povo e para agir
em consonância com esses; segundo - prefeitos municipais de
todo pais, da Arena e do MDB, esqueeídos dai SUIS reízes, aco

metidos de febre arrecadadora, cometem abuaos imperdoévels no

lançameato do IPTU que sobe de ano para ano, sacrificando as

classes l)1ais humilde••

Tomemo. o c,so, de Canoinhas, como eltemplo. Therézio
quando prefeito foi comedido no lançsmento, e cobrança do IPTU.
Já o desastrado ex-prefeito' Garcindo, muito, embora houvesse
assumido OI mais lolenes eompromtseos com a gente humilde,
para atender • orgia de gastos com o. dinheiros públicos que
tmpôs à pref�itura, imediatamente após a sua posse contratou,
dizem por duzentos mil cruzeiros, uma firma de -Curjtíbs para
proceder ao recadastramento dOI Imóveis urbanos e 80 lançamento ,

do IPTU, o que fez' em bases Insuport-áveis, onerando o minguado
orçamento dos trabalhadores e' de pobre. viuvai.

E nlo houve argumento. que o convencessem a rever OI

lançamentos e corrigir a. injustiçai.
O resultado não .e fez esperer. Brotou das urnas de

novembro de 19'14, atingindo a ARENA como partido e candida
tos que o elt'prefeito ,desejava atingir.

Nossas esperanças
Banido Garcindo da adminilt�açilo municipal e quando

. estamos sob intervençlo do Governo do Estadó que deseja e

vem obtendo repor ai coisas nos seus lugaree, resta ao dinâmico
Interventor, Dr. Hélio Juck, de reconhecido bom senso e de
acentuada .ensibilidad'e politica, corrigir, com a maior urgência,
os lançamentos do 'IPTU, confiando a revisão a uma comissão de
alto nlvel, integrada de homens' e mulheres equilibrados, enfro
nhadol nos pequenos dramas que se desenvolvem na vida
canoinhense, sobretudo no. bairros operários.

Preocupar-se com a arrecadaçio do IPTU visando
aumentá-la é pr09a de primarismo, pois o IPTU pouco representa
na .rrecadaçio tributária do munlcipio. Aumentar eSle Imposto
significa sacrificar o povo sem rendimento nenhum para a Prefeitura.

Os prefeitos inteligentes, realmente à altura do cargo, .e
preocupam mail com desenvolvímento industrial, com a implan
tacio de novas indústrias que, além de gerarem oportunidade de
trabalho, empregos para o povo que aguarda um' lugar ao sol,
gera ICM para o Estado e para o município aumentando, esse

sim, consideravelmente, a receita pública.
Trabalhador de sel6rla mfnimo deve ler ilento do IPTU.

Ex-combatentes devem ser isentos de IPTU. Viuvas pobres devem
ser isentas de IPTU.

Esses e outros conselhos foram muitas vez",s dados ao

ex-prefeito que se recusou 8 atendê-los. Teimoso e obstinado que é.

Entretanto, hoje, quando 8 administração municipal está
em mias honradas e dignas, é justo esperar-se que o Dr. Hélio
Juck inicie 8 campanha vitoriola da ARENA n.s próximas elei
çõe. municipais, revendo os lançamentos do IPTU e enviando à
Câmara II messagenl com as isenções realmente justas.

Unho (Mário César) e Mendes (Celso).
O Iplranga alinhou com: Nardon;

Deocléclo, Orestes, João, (Marinho)
e Miguel; Tonlnho e Vande; Lércio
(Douglas), Rato, Deque e MurUo.
João Guimarães foi um fraco juiz,

auxiliado por Gilberto Zazllki e

M$.rio Müller.

Grêmio Olsen 3
.

x

Massey Ferguson 2
Para aperitivo, tivemos futebol

infantil, com início às 13,30 horas,
entre as equipes do Grêmio Espor
tivo Wiegando Olsen e Massey Fer
guson, com vitória do time da eaS8

por 3 a,2.
Wilson, aos 2 minutos e Régis,

aos 15, marcaram para o Massey
Ferguson, enquantó Pelé, aos 10
minutos e Kica, aos 17 da la. fase
e aos 11' da 28., de pênalti, marca
ram para o Grêmio Olsen, que ain
da não perdeu em Mllrcílio.
O quadro comandado por Odel

Freitas venceu com: José Amilton;
Joio, Marcos, Laércio e Nino; Pelé
e Finta; Paulinho, Vilmar, Klca e

Márcio.
O Massey Ferguson atuou com:

Lauro; Oabeça, Gerson, Arno e Luiz;
Motta e Nelson; Vaoderlei, Scopel,
Willon e_R�gis.

São Bernardo' 4 x

Colégio Agrícolá 2
Na' preliminar, que teve íníoío à.

1-':40 horas. o quadro de Aspirantes
do Slo Bernardo venceu os Alunos
do Colégio Agrícola �Vidal Ramos»,
pelo u,arcador de 4 a 2.
A fase inicial terminou com van

tagem ,do Colégio Agrícola, com um

gol de Mira, aos 11 minutos de jogo.
Na fase finai, o São Bernardo vi

rou' o placar e chegou a vitória com

____.__I_CA_R_LOS 'BOCKOR I

São ,Bernardo e IpiraDOa empataram em M�rcílio. Dias: 1 x 1
O São Bernardo recebeu no do

mingo que passou a visita da equipe
do lpíranga, de Rio Negrinho, num'
jogo que teve bons momentos na

fase iniciaI. decatndo um pouco na

etapa complementar, com o quadro
da ca,sa apelando para a violência,
principalmente o jogador ViUnho,
que agrediu o atacante Deque.num
ato desleal que não ficou nada b'em
para o esporte de nossa terra, nem
para o São Bernardo que vem de

, uma boa campanha 8 goza de gran
de prestigio aqui na Hegião Norte.
Que é Isso, gente, os cara vieram
aqui para jogar futebol e 'não para
brigar. Bem, a não ser que vocês
foram mal recebidos em Rio Negri
nho. Se o adversário é superior va-

, mos respeitá-lo.
Mas, a partida teve início às 16:10

horas e o Ipírsnga já 'nos primeiros
minutos demonstrava ser uma equi
pe bem postada no gramado e com

melhor conjunto, tanto que 80S 5
minutos vinha a abrir a contagem
num chute cruzado da direita pelo

, ponteiro Lércio.

O tempo passava e o Silo Ber
Bardo apelar de criar excelentes
chances de gol, não estava bem,
com seu melo-campo perdido, ape
naa o ponteiro logo, quando lançado,
levava algum perigo à meta de
Nardon, e 101 de seus pés que' Pau
Iínho recebeu o passe para marcar,
o tento de empate, aos 37 minutos.

Na fase final, o lance de maior
perigo aconteceu aos 31 minutos
numa bem cobrada .alta por Deque
que bateu na trave.
Contudo, o escore de 1 a t foi

jU8tO e considerado multo bom pelo
Presidente do Ipiranga.
O 8ão Bernardo jogou com: Ka

lempa; Lísbea (Jaca), Grimaldo, Bor
ges e Mário (Romário); Branquela e

Villnho; Ingo, Valdir (Nilson), Pau-

gols de: Renato, aos 18 minutos,
Neguinho, aos 17 e 20 e Darci, con
tra, aos 28. Careca, aos 25, fez o

segundo do Colégio Agrícola.
08 QUADROS: São Bernardo ,

PalhaQo; Adão. Fernando, Luiz e Nô;
Zlco e Renato; Tião, Pedrinho, João
(Neguinbo) e Nivaldo.

,

Colégio Agrieola: Wíbbelt; I Rato;
Gerson, Miranda (Eleno), depois
Teixeira e Ivonir; Niltinho e Mira;
Careoa, Darci, Ivanir(llques)eOrelha.

, Todos esses encontros foram rea

lizados no último domingo no Está
dioWiegando Olsen, emMarcllloDias

Empate no Oitão: Indus
trial 2 x Papanduva 2
o Clube Atlético Industrial, que

recebeu, no domingo que passou,
8S faixas de campeão do Campeo
nato do Interior, versão 1975, teve
uma parada dura frente ao bom
quadro do Papanduva Esporte Clube,
numa partida de bom nível técnico,
que agradou o público presente e

após os 90 minutos o marcador
apontou empate de 2 a 2.

A arbitragem esteve a cargo de
Basílío Schulka, auxiTIado por Alceu
Mülbratz e Lauro Dobrochinskl.
Renda: Cr' 1.200,00.,

LOTERIA
Dos 222 apostadores que não

acreditaram no tsvcnttsmo do Co
rintians contra o Noroeste, dois são
eanoinhenses e acabaram fazendo
13 pontos no teste 281. São' eles:
José Cluerici, de Rio dos Pardos.
com um cartão de Cr$ 96,00 e Zílma
S. Vitorino, com um cartão de Cr$
12,00. Cada um vai receber o prêmio
líquido de Cr$ 116.020,24. 8anta Ga
tarina teve 18 ganhadores.

futebol seDsacional - dia 25 de, abril - próximo dominOI
Milionários F_ C_ X'Seleção da LEC
,Todos estão convidados à assistir no próximo dia .25, no Estádio Municipal, ,8 primeira
apresentação em Santa Catarina, do famoso conjunto do Milionários F. C. de São Paulo

Os Milionários jogarão em Canoinhas com os seguinles aslros da bola, pllntél, esse que coasta na conlralo:
OBLINDO: arqueiro detentor do troféu Belford Duarte. Foi exemplar jogador da Portuguesa de

, Desportos por mais de 12 anos. .'
'

UJALMA SANTOS: ex-Portuguesa, Palmeiras, SeI. Paulista, SeI. Braslleira, SeI. Mundial em Londres.
BELIRE: ex-Vasco, Silo Paulo, SeI. Carioca, SeI. Paulista, SeI. Brasileira, o primeiro campeão mundial a

levantar a taça JuleS" Rimet Da Suécia. '

,

BRITO: ex-Botatogo, Vasco, Corlntlans, SeI. Brasileira.
TARCISIO: ex-Prudentlna, Palmeiras, Ftumínense, Nacional de Manaus.
CAPITÃO: ex-Vasco, Flamengo, CorinUBns, Prudentlna e Portuguesa.
OSVALDO:

'

ex-integrante do Bahia, Sei. do Nordeste.
GARRlNCHA: ex-Botafogo, Corintians, Sei. Carioca, SeI. Brasileira, o mais lamoso ponteiro do, futebol �undial.
IVAIB. príncipe do futebol brasileiro, ex-Portuguesa, Corlntians, Fluminense e Sei. Brasileira.
PÀULO BORGBS: ex-Bangu, Fluminense, Corintians, SeI. Carioca, SeI. Brasileira.'
GBIÁ.: o mais discutido jogador brasileiro, ex-Palmeiras, Corintians, SeI. BrasU.ira.
SALVADOR: ex-São Bento de Sorocaba, Nacional da Capital. E ainda PIRES, GILBERTO, ROBSON ti tABRAL,

nomes de expres.ão DO futebol Paulista.

VAMOS PR�STIGIAR MAI5 ESTA ARROJADA PROMOÇAO DA LEC
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