
I
candi-
datura
de
Terézio

Como da outra vez, brota expontânea e surge
exuberante nascida no coração do povo a candidatura
de Terézio à Prefeitura.

É' que Terézio foi bom Prefeito. Honesto' e
trabalhador, popular, humilde, justiceiro e leal, a fren
te da prefeitura não sofreu qualquer modificação. Foi
sempre o mesmo homem, amigo da pobreza, acessível
a qualquer pessoa.

Sem endividar a prefeitura o seu governo foi
um governo de realizações que até hoje atestam a

sua capacidade de trabalho e o seu tino administrativo.

Sempre pagou em dia os compromissos da pre
feitura e jamais atrazou no, pagamento do salário a'

um trabalhador, a um funcionário ou a uma professora.
, Deputado Estadual fez-se conhecido em' todo

Estado pela sua devoção à causa do povo e pelo
atendimento que deu' à região que o elegeu.

Mas Terézio não é, necessariamente, candidato
às eleições de novembro próximo. Nem aspira à can

didatura ou impõe o seu nome ou qualquer outro.
Está bem colocado em Florianópolis. Como

Presidente do IRASC é auxiliar da imediata confian
ça do Governador Antonio Carlos Konder Reis, seu

amigo pessoal. Construiu uma casa no Bairro de

'«Coqueiros», onde vive modestamente. Seus filhos
trabalham e estudam na Capital.

Mas Terézio, como Arolde, deseja, ardente
mente, a vitória da ARENA nas eleições de novembro,
colecada pelo Presidente Geisel, corajosamente, em

termos plebiscitários de aprovação, ou reprovação,
pelo povo, à revolução brasíleíra. Ambos estão dis

postos a auxiliar, decisivamente, a campanha de

qualquer companheiro que tenha reais condições de
vitória e que ofereça à comunidade canoinhense a

segurança de que teremos- um gover�o honesto e

justiceiro, sem preocupação de perseguir quem quer
que seja e sem metas pré-determinadas do extermínio

politico de pessoas, grupos ou famílias, como ocorreu
em passado recente.

, Canoinhas, para progredir, necessita paz e

trabalho, justiça e honestidade. Canoinhas reclama a

união e a conjugação de esforços de todos os seus

filhos.
Mas se Terézio não aspira à candidatura e

essa não lhe convém, economicamente, ele não é
homem de Iugír a sacrifícios. Nem de correr de pa
radas. Nem de pensar, exclusivamente, na sua situa

ção pessoal. Nem de expor o seu partido à derrota.

Concordamos em que é cedo para fixar-se" 8.
ARENA, em candidaturas, mas ninguém poderá fugir
à constatação de que é tempo de pensarmos no assunto.

E pensar alto, com franqueza e lealdade, sem sub

terfugios e sem manobras.

a entre
Títulos pela
Municipal

Transferida
ga de
CâlDara

Como noticiamos anteriormente, a nossa

Colenda Câmara de Vereadores marcou a data
de 22 último para 'a entrega, em sessão s?lene,
dos' títulos de Cidadão Canoinhense ao DIretor
de Crédito Geral do Banco do Brasil, CeI. Wal
ter Peracchí Barcelos e de Cidadão Emérito ao

eoestadoano dr. Aroldo Carneiro de Carvalho."

Contudo em virtude de uma rápida mo

léstia no CeI. Peracchi, proibido de viajar pelos
seus médicos, o programa foi suspenso _ sine
die devendo nova data ser marcada durante o

prÓximo mês de maio, possivelmente dia. 3,
_feriado municipal, Dia de Santa Cruz, ,�adroeIra
de nossa Paróquia, dependendo ainda de

confirmação.
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Indicação 07/76n.
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal

O Vereador que esta subscreve, no

uso de seus direitos e atribuições, e de acor

do com o artigo XX item X da Lei Comple
mentar, N." 5, de 26 de novembro de 1975,
apresenta a seguinte

'

INDICAÇÃO:
Seja encaminhada cópia da presente

indicação ao Sr. Chefe do Poder Executivo',

a fim do mesmo estudar' as possibilidades de
serem reparadas as, estradas Municipais
A rroios a Rio' da Veada e Fartura - Santa
Leocádia - Santo Antonio, com alargamento,
empedramento, envaletamento, boeiros, pontes
e outros melhoramentos que se fizerem ne
cessários.

Câmara Municipal de Canoinhas, 20/04/1976.
FRANCISCO BUENO SIQUEIRA - Vereador

Os anos da Firma50

OlsenWiegando s. A.
No último mês de março, a tradicional

empresa localizada. no Distrito de Marcílio Dias,
completou meio século de profícua atividade
industrial, conforme já notícíamos- em edições
anteriores.

A empresa nesse período muito contribuiu
para o desenvolvimento da nossa região, princi
palmente em relação ao Distrito de Marcílio Dias,
onde criou' uma comunidade voltada' para' o
trabalho e o lazer.

'

Sua existência está estreitamente ligada
aos veículos CHEVROLET. Desde o início de suas

atividades, o então titular da empresa, sr. Wie

gando Olsen, optou pelos caminhões CHEVROLET,
numa decisão de caráter técnico e que lhe valeu

sempre maior produtividade e rentabilidade.

A fotografia tirada no pátio da empresa,
mostra três unidades da linha CHEVROLET,
ainda hoje prestando relevantes serviços. Trata-se
de um' caminhão modelo 1937 e dois modelos
1942. O primeiro, portanto, completando 40 ANOS
DE SERVIÇOS ININTERRUPTOS.

renovação da frota, foi que os mesmos passaram
a trabalhar nó transporte de madeira no pátio
da fábrica.

Seu longo período de trabalho deve ser

creditado à qualidade do motor CHEVR_OLET,
aliado à eficiência e tradição dos produtos da
GENERAL MOTORS. Parcela importante, deve
ser creditada também, à manutenção dos veículos,
que foi preocupação constante dos responsáveis
p�s��

"

Seu aspecto externo não deve ser levado
em conta. A preocupação maior da empresa é
com o funcionamento e a utilidade dos mesmos

em relação aos serviços que' lhes são destinados.

O fato merece destaque jornalístico, por
sua raridade e peculiaridade.

Assim, no ano em
/ que a empresa, WIE,

Gl}.NDO OLSEN S/A, completa 50 anos de atíví
dade, ligadas à GENERAL MOTORS DO BRASIL
S/A, que completou 50 anos em 1975, merecem
ambas o respeito e .admiração da comunidade.

Os veículos mostrados na fotografia, foram
entregues pela concessionária CHEVROLET de

Canoinhas, MIGUEL PROCOPIAE: COMÉRCIO
DE VEíCULOS LTDA.

.
O fato, por si só, é de grande importância.

Ademais, esses veículos foràm durante longo
tempo utilízad-os em serviços pesados,' de trans

porte de toras do mato para a índústría. Com a

Camínhões CHEVROLET 1937 e 1942, da Empresa WIEGANDO
, OLSEN S/A, ainda em plena atividade.

'
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POLITICA C.�2NyEM I
A, Política 8 a particip.aoão Feminina,

G.

Num mundo com o desenvolvimento tecnológico em que
vivemos, jamais hsvería lugar para aquela mulher de até o sécu
lo , paasado.: Bitolada, fechada mesmo; dentro dos seus afazeres
de mãe e dona de casa. Era a mulher tolhida pelos costumes
da sociedade que dela exigiam o máxímo recolhimento ao lar.

. A mulher que escondia sua grande capacidade de participar do
todo - sócio, politico s econômico - que constitula o mundo da

época.
Gradativamente, esta mesma mulher foi conquistando a

sua posição, não de igualdade com o homem, mas uma posição
que s6 a ela caberia ocupar. Não de inferioridade, mas a sua

posição! E foi aprendendo a expandir sua capacidade, desenvol

vendo-se, galgando lugares sempre melhores dentro da sociedade,
impondo-se em questões para as' quais apresentava melhores
soluções.

Tornou-se a MULHER do século XX. Firme, segura, ajus
tada 80 contexto real do mundo como um todo. S� fez capaz de
caminhar junto ao homem, abalado na sua segura posição, sem

que dele tomasse o lugar. Simplesmente fez sentir sua força, sua

versatilidade par. atuar em outras funções.

E a verdadeira mulher, total, está finalmente firmada numa

posição condizente consigo mesma. Não aquela mulher radical,
mais bitolada até, do womao's líb internacional ou dos movimentos
feministas breaíleíroe. É • MULHER personalizada, de atitude
feminina (o que é diferente de femínísta],

Agora, chamede a integrar a politica nacional, a mulher
se depara com mda uma oportunidade de crescer no seu sentido
real. A partir do momento em que o voto feminino passou a fazer

parte da escolha dos representantes do povo, fQi que começou a

atuação politica da mulher. Contudo, atuahnente é que se firma
seu lugar para ação concreta, pois passam a se constituir 'movi
mentos femininos politicas, dispostos a exercer um trabalho eficaz,
no tocante aos seus interesses globais dó cenário nacional.

Habituada a encontrar dpidas e acertad8s soluções para
os problemas caseiros, a mulher se coloca na politica com o mesmo

empenho com que dirige sua casa, a vida de su. fa'mUia, fazen
do-se capaz em qualquer situação, com o mesmo ardor de um

politico apaixonado.
Como para o bomem, a poUtica também agita uma mulher.

Faz com que a luta pelos ideais seja a mesma, de igual para Igual.
E as representações nas câmaras, sejam as munícípaís, estaduais
ou federais, vem' como consequência do desenvolvimento e da
liberação da capacidade feminina.

Porém, ente"dam 0& homens, a participação política da mu
lher não é a)gQ a temer. ou ,a desdenhar. :€ uma opinião a mate,
um novo apoio, uma força com que contar!

G. C. QUIRINO - Comunicadora e Jornalista
SQS 206 .;. Bloco cllt - Ap. 504

. 70.000 • BrasUla • DF

Estado de Santa Catarina - Secretaria dos Transportes e Obras

Departamento de Esfradas de Rodag�m

AVISO
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 CONCORRffiNCIA - EDITAL n.?
44/76, para execução das obras de Terraplanagem
Complementar, Obras de Arte e Drenagem, Pavi
mentação asfáltica e Serviços Complementares
na Rodovia B�-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/Se, Edifício
das Diretorias, em Florianópolis.

Outrossim, comunica, que copias do referido
Edital e maiores esclarecimentos serão obtidos junto ao

referido GRUPO.

GEL., 'em Florianópolis, 24 de março de 1976.

Eng, Civil Osny Berrelta - Presidente
Eng. Civil Sérgio R. Beims - Diretor de Construção

Fotoc
, .

opias
Novo e moderno sistema Japonês· Nashua 230
Rna Panla Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportiva) - CaDtinbas

','

A DENElAI ofe-

Orece' ell ,olerta
especial, somente

no mês de abril

[Lavadoras � Secadoras
c B R.I S T ,E IrP »

N

l
o melbor prevo da prava Ae IS melbores condi·
ções de pagamento

OlN[lAR

LampadáriOS

JOgos de Louças -

Porcelana Icbmidt
e Pozz8ni

JOgos de Alnmioio -

Panex e Empress

lefrigeradores C,asul
a prevo de ocasllo

fogões Marumbl a

Lenba - vários modelos

Fogões I Gás - Geral
Alfa e Brastemp

Rna VidaI lamos, 906
fone 185
Canoinbas

Hegistro Civil

E'd i ta I
Sebastillo Greio' Coita, Escri.

vão de Paz e Oficisl do Registro
Civil do município de Major
Vieira, Comarca de Canoinhaa,
Estado de Santa Ca�ariDa.
Faz laber que pretendem caSara

TEOFILO SCHIMINSKI E
MATILDES IAMKOSKI. Ele
natural deste Estado. naacido' em
Lageado Liso, DeIte mu licípio.
filho de E.tefano Schiminlki e de
dOD" AntoDia SchimiDlki, domici.
liedos e residentes ner.te município,
Ela' natural deite Estado, nalcid.
em C:cnudos, nelte município, aOI
IOde marco de 1945, filha de Jo
.é Iamkôeki e de dona ROia Iam

k6ski, domiciliados e rellidentes
Deste município.
Apresentaram OI dl)cumentoa

exigidos pelo aódigo Civil art.
180. Se alguém tiver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, scuae-o para fins de direito.

Major Vieira, 07 de abril de 197'6

EUNICE COSTA DE MATTOS
Escrevente Juramentada

r'

AVISO
Convênio IBDF· Departamen

to Estadual de Caça e Pesca,
'avisa a todos os Intereesadoa

que a caça no Estado de Sant-a

Catarina, nos municípios que
forem liberados, só serão permi
tidos. prática do esporte a par
tir de 15 de maio próximo.
Outrossim, comunicamos que

a fiscalização se fará sentir no

período que antecede a referida

abertura, estando 08 infratores

sujeitos as penalidades da lei.

GUSTAVO PRUBE
Insp, Regional de Caça e Pesca

SOCIEDADE ESPORTIVA
«sAO BERNARDO»

Marcílio
CONVOCAÇÃO

_._
•_ ._

•

EDITAL DE

Assembléia Geral Extraordinária I

De acordo com os Estatutos vigentes, são convocados os

senhores associados da Sociedade Esportiva SAo Bernardo a com

parecer à Assembléia Geral Elo.traordinária a realízer-se no dia 25

de abril de 1976, às 9,30 horaa em primeira convocaçã� e, cadsonão houver «quorum» meia hora depois com qualquer numero e

associados, na slõde social, em Marciho Dias; a fim de deliberar

sobre a lieguinte ordem do dia:

a) - Leitura do Relatório da Diretoria, e prestação de

contas de 1975.

b) - Alteração dos Est.tutos.

. c) - Outros a'ssuntos de interesse da socíedade.
'

Cancínhas, 01 de abril de 1976. 1

ALCIDES ross PIERMANN - Secretário Geral

ROMARIO MARTINS - Presidente

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará
p'ara pronta entrega:

Marca
Corcel a T - brsnco
Fusca 1300
Opala 4 portas
Fuscão 1500
Opala 2 P01 tas
Opala 4 portas
Cheuette

Ano
1973
1972
1974
1972
1973
1971
1974

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEicUlOS lTDA.
Concessionário General Motor. do Brasil S • .I.

Rua Major. Vieira, 289
C a n o i n h a s -:- Santa Catarína

Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho
Novos Endereços:

BRASILIA
.

Escrit6rio: CLS 406 - BI. «Alt, ljs. 15/19
Fones: PABX 43-6000 • Direto 42-1562

Residência: MSPW - Conj. 45 Lote 5

Fone: 53-1061 (não tem DDD, para

ligações interurbana. pedir à telefonista)

�LORIANÓPOLIS
a/c «Rádio Santa Ca'tarina»

Rua Jáu Guedes da Fonseca, 17

Coqueiros
Fones: 22-3407'

44-0678
44-0999
44-18'?8

DIA ,DAS MAES
9 de maio- -

Presentes que agradam

Casa Erlital
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Notas Esparsas
Dia primeiro de maio prôxí-:

mo a inauguração da mansão
do advogado dr. AROLDO
CARNEIRO DE CARVALHO,
em Bresíha, com recepção à'
noite para OI seus convidados.

,
.

x :i: x

A Santa Missa solene de Pás.
coa de domingo último, cantada
e com .8 nossa matriz totalmente
tomada, teve o acompanhamento
em violino a cargo dos' drs.
Scultetus, Silvio e Rivadavia e

sr. Ademar Carvalho.

x x x

Os flamenguistas roxos, agora
com o time embalado, estão
denominando ZICO, a sua maior

estrela, de o beija-flor da gavea.

x x x

Na recente inauguração da
Igência do BESC em Curitiba,
por coincidência, três ilustres
filhos de Itajsi, usaram da pa-

<; . lavra naquela oportunidade,
Governador KONDER REIS,
com o brilho' de sempre, Vice
Governador do Paraná, também
representando o Governador
Jaim.e Cannet Jr" dr. Octavio
Cedrio Pereira e dr. Jorge
Konder Bornhausen, Presidente

.

da Organização.

li; x x

Faleceu na . cidade de São
Mateus do Sul, há di8l, o sr.

DRAUSIO CUNHA, Inspetor
Escolar aqui bastante conhecido
e relacionado.

't x x

Sábado último o time do
Bastinho de Mafra veio retribuir
a visita do AREP,. vencendo

agora em futebol de campo pot
1 a Q. e perdendo em futebol
de salão por 4 a 1, depois, j.n
tu de_ confraternizaçio no res

taurante Pinguin.

x x x

A localidàde de' Caraguatá,
agora servida de energia elétri
ca, deverá contar dentro em

pouco com duas pequenas in
dústrtas,

x x x

'Dia 7 de maio próximo, a

instalaCão em nossà cidade, do
Diretório Trabalhista da ARENA.

x x x

A AssoCiação dos Municípios
do Planalfu Nor,te Catarinense,
AMPLA, reuniu-se terca-felra
última, dia 20, Da vizinha cidade
dE" Pepsnduva.

x x x

Grandes preparativos para
mais uma festa d. nossa pa.
droeira, SANTA CRUZ, dia 3·

\ de maio próximo, feriado mu

nicipal.

x x x

Recado para o seu Dinarte,
lá em Apucarane: como '0 seu

Vitor também é de saudosa
memória, dr. Hélio Juck, nosso

Interventor, já atendeu o seu

pedido, mandando restaurar o

túmulo do inolvidável Major.

x x .x

E vem af, sábado pr6ximo,
mais um! grande promoção da
SBO, em beneficio, das obras
de seu Ginásio de Esportes, o

II baile do CHOPP, prometendo
suceno e animação.

Aniversariantes
'da semana- Acontecendo .•...

Dia 24 - a sra. Elis« espo
sa. do' sr. Felix da Costa
Gomes; o Sr. Antonio Toketski,

,

Dia 25 .. a sra. Frieda es

posa do sr. Willy lIauf)e.
Dia 26 - o sr. Fernando

Freiberger; o {ouem Wilson
f'riedmann, o menino Roberto
Carlos filho do sr. Moisés
Borges de Souza.

Dia 27 � a srta. Mi,iam
Damaso da Siloeira; o ievem
João R.oque Padilha.

Dia 28 - a sra. Lurdes es

posa do sr, Miguel Tokarski;
o-sr. Peulo Neuburger; a Dra.
Yeda Lúcia Péreira residente.
em f'lorianópolis; a srta. Elfi
Loeffler; os. [ooens: Osvaldo
Partala e Lauro Prust.

Dia ·29 • os srs.: Darcy.
Wiese e Leopoldo Pereira,
Oficial R.eg. Civil Bela Vista

.

do Toldo.
,

Dia 30 - a sra. Clara es

posa do sr. Osvaldo Siloeira;
o sr, Ernesto Noenberg,
.-'\os aniversariantes nossos

parabéns.

Responsabilidade de J. J. a J.
Sábado passado no Clube possível para prestigiá-los.

de Bolão. Fantasma, a turma
reuniu-se para um almoço de
Páscoa. Pa,abéns a todos
pelo incentivo de União.

x x X x

Menina graciosa (I simpática,
Margareth Voigt (Suli) será
também debutante de 1976.

x x x x

Litiane Perreira, com todo
o seu jeitinho. de menina-moça,
comPletará seu décimo-quinto
anioersdrio. Lilian« reside
em Porto União.

x x x x

Reuniram- se na casa da
Janice Wiese, Malude,' So.U,
Babi, Liltan, Lúcia e Btelo,
para mais um bate-papo.

x x x x

Esforcando-se muito' para
que Canoinhas tenha sucesso
nos iogos estudantis em M.lta,
os professores Beti e Ricardo.

x x x x

Matando saudades de Ca
noinhas, Max, Nivaldo e Tuto.

x x x x

Deixando seus pais felizes
da vida (Eraldo t Ziida de
Paula eSilva) chegou Giom.ra.

. x x x x

.Sô passarás por este mim
do uma vez. Assim, todas as

ações e todas as gentilezas
que possas disp�nsar a qual
que" se, hu�ano,· deves apro
veita" êst« momento para -

fazê-lo neste instante, não
deves adiá-los, pois não vol
tarás a passar por este
caminho.

Tçhau

x x X x

Muito animada sábado pas
sado a boate do Clube Cmoi
nhense, oomparecenao muitas
pessoas, prestigiando os'iovens.
Esperamos outras noitadas
iguais a esta.

x x x x

No último fim de semana

esteve em nossa cidade uma

alegre turma de moças, per- .

téncentes ao quadro funcional
da Rigesa de' Valinhos .

x x x x

Quem está novamente cir
culando pela nossa cidade?
Caio e Bemadete, é Pr:á oeler?

x x x x

Passando a Páscoa conosco
a Valéria,

-

para, matar a

saudade do seu «Gringo»,
x x x x

Novamente um atmoco no

Pinho, só que desta vez só
para homens. Adoramos muito
o convite, pena que não pude
mos comparecer, mas da
próxima vez taremes o im-

Certificado extraviado
IDdústri. e Comércio de Mad.ira.

Artner Ltda., declara para devidos
fins que extraviou o ,certificado de

Propriedade do veículo Ruràl Ford,
ano 74, cor azul, chassi LA%BPLS7396.

O mesmo fica sem efeito por
haver- requerido 2.- via.

Tabelionato Paula S. Carvalho - BDITAL
Acham-se em cartório à Rua Vidal Rámos, edif1cio do Forum

para serem protestados os seguintes títulos:

DP n,o 93-B - vencto. 15.0(.76 - valor Cri 25.000,00 (vinte cinco
mil cruzeiros), en,litida por Tratorsul - Ind. e Com. de Tratores Ltda. c/
PRBSSAGRIL-PRES. SERVo AGRíCOLAS LTDA.

NP n.o 01/06 do contrato n.o 160136 - veneta. 17.0L76 - valor
Cri 3.156,05 (três mil cento e cinquenta e seis oruzeíros e cinco centavos),
emitida pi WARLEY DIESEL em favor da Financiadora Volkswagen S/A -

Crédito Fínane, e Investimentos.

.
DP ,n.- 2192 - vencto. 10.03.76 - valor Cri 1.000,00 (um mil cru-

zeiros). emitida pi Domingos Coelho et LBONI MACHADO VALIN.
.

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsáveis,
pelo presente os Intimo para no prazo de trêl (3) dias, a contar da' publi
cação deste jornal «Correio do Norte», .virem pagar os mencionados titulos
ou dar a. razões porque nAo o fazem, e, ao mesmo tempo, no caso de
nio ser atendida esta iptimação, os notifico do competente protesto.

Oanoinhas, 22 de abril de 1976.
.

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestol

28 anol a servico da Comunidade

Direlor: RUBEIS RIBEIRO DA SILVA
Gerenle Comercial: GLAUCO J. BUEIO

Adminislraçãa, gerência, redação:
RUI Getúlio Vargls, 521 - Caixa

Postal, 242 • Telefones: 112 e 232'
.' CompOSição e impressã8:

.

Impressora Ouro Verde LIda.
, Rua Paula r.reira, 165

CA.mIHAS - SIDla Calarina
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Nosso Brasil- Nossa Gente
, '

CESC
Coluna do I.e CIENTIFICO cB»

Professora ,Responsável: JUCI SELEME;
Equipe: CLEUSA T. SABBAOH - EDYNA OOYA

KAR,LA M. KA WA e ROSANA M. JACINTO

«BRAsíLIÀ a Cidade do Século»
Localização: Região Centro-Oeste, do paíe, a 1.0.00. de altitude.

Data de inauguração: 21 de abril de -1960..
Arquitetos responsáveis: Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.

Destaques especiais: Congresso Nacional - Palácio Alvorada -

-
.

Hotel Nacionál,

Idealizador: Juscelino Kubitschek.
Ciima: seco e ameno, variando entre 18 a 20.°C.

Estradas de 'rodagem: Brasília-Belo 'Horizonte, Brestlía-São Paulo,
- Brasíha-Rio de Janeiro, Belém-Bresílte e,
.futuramente Bresílle-Fortaleze e Acre.,

Tráfego aêreor é dos mais Intensos do pais.
Setor educacional: 126 escolas primárias, 17 escolas secuudârtes,

4 eomercíaís, 4 normais e l' universidade.
destacando-se as faculdades de: Direito, Medi

. 'clna, Filosofia, Teologia. Odontologia, Farmácia;
Agronomia e Veterinária.

Atrações. Turísticas: Catedral, com cúpula em vidro Bay-ban,
ocupeudo uma área de 30.0.0. m quadrados.
Lego artificial de Paranoé, com 80 km de
perímetro, etc ...

Area ocupada pelo Distrito Federal: 5814 km quadrados.
População: 351.0.0.0. hebítantes.

AUvidade econômica: IH8 estabelecimentos agropecüárfce, 159
indústrias e suas 10..0.0.0. C8I>Íls comercíats.

Poder Legislativo: é exercido por uma câmara àe 20. vereadores,
com mandato de 4 anos. possui 5 ministros
que compõe o Trfbunal de Contes, encarregado
da fiscalização.

Poder Judiçiário: formado pelo Tribunal de Imprensa, Juizes de
Direito (2 varas da Fazenda Pública, 2 varas

Criminais. 1 vara civil e 1 vare de família);
órfãos menores e Sucessores, Juizes Substitu
tos. Tribunal Regiónal do Trabalho, Tribunal
Regional Eleitoral.

. .'

Tra[Íspor�es: efetuado por 14.434 automóveis, 145 ônibus e 4.414
. caminhões para carga.

Divulgação Çulture]: l8 bibliotecas, 5 jornais, 1 folheto informa
tivo, 1 revi�ta mensal, 9 cínemas, 4 estações de rádio
e .3 canais de TV.

.

Atividades' Sociais: 31 clubes recreativos e 5 clubes de futebol,

.

,

SERVIÇO MILI'TAR'
Edital de Convocação
1. Os Convocados abaixo relacionados devem comparecer

na JSM de Cenoinhas, por terem sido designados para incorporar
noI? REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA DE BRASI
LIA-DF:

a) - Adolar Antonio Brueski, ·filho de' Waldemiro
Brueski e de Edite Faria Brueski;

- Alvaro Antonio Allage, filho de Pedro Allage e de
Leoni Wojceichoiskl Allage;

- Amaúrl Petars, filho de Nadír Peters e de Carolina
Babiretzki Peters;

.

- Edson Knüppel, filho de. Waldemar Knüppel e de
Leonilda Maerschner Knüppel,

'

- Ellmar' Alfredo F-i.dl.r, filho de Elimer Olímpio
Fiédler e de Waldeci Emidia Fiedler; I

- Jucaro Castegnaro, filho de João Otavio Castegna-
ro e de. Aracy Castegnaro; .

'

...;. Nilton José' Bay.rstorff filho, filho de Nilton José
Bayerstorff e de Marion Danemann Beyerstorff;

.'

.,

- Ovande Martins, filho de Antonio Martin� e de
Francisca Martins;

.,

. - Rafael Stadnick, filho de José Stadnick e de Cata
rina da Cruz Stadnick.

b) � Apresentação, na Junta de Serviço Militar de Ca
noinhas-SC, às 1::; hs do dia 04 Mai 76, para ,embarque em ônibus
de �.rreira da Empresa Reunida sIA. com destino a cidade de
União da Vitória-PR. onde tomarão à. 22,00. hs. do mesmo dia
ônibus especial prosseguindo ao Quartel do 20..0 Batalhão de
Infantaria Blindada, em Bacacheri, Curitiba-PRo

c) - Os Convocados que deixarem de se apresentar na

data acima mencionada, serão conl'liderados dNSUBMISSOS».

d) - Todos os convocados deverão apresentai' se munidos
da Certidão de Nascimento. Certificado' de Alistamento Militar e

Atestado de transferência escolar (quando for o ea80).
Canoinhas-SC, em 1,9 de abril de 1976

Osvaldo Conrado. Narloch
Cap Del de 13.8 Del SM

AULAS DE CROCHÊ
GRATIS

- , - -

InICIO: maio

ínformações
Casa E·rlita

H egístro Ci v il
EDITAL

Sebastião Grein Costa, Esoei
vãó de Paz e Oficis! do Registro
Civil do município de Major
Vieira, Comarca' de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina.
'Faz aabee que pretendem casatl

'DAMIR DE PAULA e MA.
TILDE GRANZA. Ele natural
deste Estado, nascido ao. 20 de
fe�ereiro de 1943. filho de Abrão
de Paula Moura e de dona Maria
Tereza de Paula, domiciliados e

re8idente. neste município. Ela.
natural deste Estado, nascida aos

26 de junho de 1955, em Rio
Claro. Deste município, filha de:
Inacio Granza e de dona Izabel
Kracheoska. falecida: Ele do�jci.
liado e residente neste município,
Apresentaram OI dccumenêos

exigidos pejo G6digo Civil art.
180. Se alguém tiver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, acuse-c para fina de dir�ito�
Major Vieira, 19 de abril de 1976

EUNICE COSTA DE MATTOS
Escrevente Juramentada

Certificado extraviado
O Dr. JOSE RODRIGUES

DE OLIVEIRA, declera para
devidos fins que extraviou o

Certificado de Propriedade' do
veiculo Volkswsgec. ano 1973,
motor a'p-9390.94. 3

O mesmo fica sem feito por
haver requerido 2.8 via.

Carteira extraviada
JOSÉ DO NASCIMENTO,

declara para devidos fins que
extraviou sua Carteire. Nacio·nal
de Habilitáção D.o lO..728-SC.

A meSlI!a fica sem efeito por
haver requerido 2.a via.

Registro Civil' -
I

EDITAIS
«Francisco Colasso» com eeMaria

Dolorel dOI Santos», brasileiros, sol
teiros. domiciliados e residentes
neste'distrito; ele pedreiro, nascido
em Oanoínhas aos 14 de novembro
de 1948, filho de João Colasse e de
Maria do Luz Oolasso; ela servente,
nascida em Cascavel-Pr, aos 9 de
julho de 1956, filha de Sebastião dos
Santos e de Rosa Schvartz dos
SantoI.

«Joaquim Alves Neto» com «Neusa
Maria Pereira», brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes nesta cida
de; ele operárío, nascido em Rio da
'Serra-Monte Castelo aos 8 de março
de 1954, fj)ho de Sebastião Alves e

de Placedina de Abrieida Alves; ela
do lar,' nascida em Rio Negro-Pr.
aos 27 de janeiro (la 11154, filha 'de
August.o Pereira e de Zulmira Pereira.

Canclnhae, 20 de abril de 1976.

NEREIDA C_HEREM CÔRTE

NEREIDA C. CÔRTE. Oficial
do Registec Civil do 1.0 Distrito
de Cenoinhae, Santa Catarina faz
label) que pretendem calar te:

«Wilson de Azeredo Coutinho» com

«Harilse da Silva», brasileiros, soltei
ros, domiciliados e residentes nesta
cidade; ele escriturário, nascido em

Xanxerê-SC aos 28 de dezembro de
1955, fUho de J0110 Pedro de Azere-
do Coutinho e de Nàyr Enely Dal
lagnol Coutinho;' ela contadora,

R· C
.

·1
nascida em Mafra-SO aos 16 de

egistro 1 V'I maio de 1963, fl:lha de Benedito da.

.

Silva e de Olga Medeiros· da Silva.

EDITA'L «José Lourival IU....6e. da Cruz» ,OOID.

.

. «Margalida Prado», brasileiros, sol-
, teíros; domiciliados e residentesMariã Góss Glinsk], Oficiei do nesta cidade; ele motorista, nascido

Registo Civil do Distrito de Paula em União da Vitória-Pr. a0S 19 de
Pereira. município e Comseee de' fevereiro de 1954, filho de Plácido

Canoinhal, Estado de Sauta -Ca. Simões da Cruz e de Hilda Kuhnz;
ela do lar, nascida em RibeirãotariDa,'

.

Raso-Major 'Vieira-SC a08. 19 de
Faz saber que pretendem Casar: " [unho de 1956, filha de Clara Prado.

ARNALDO ENGEL e MARIL·
.DA ZILA ·ENGEL.

' .

Ele. natural deste Estado, nas

cido, em Santa Leocâdia, no dia
27 de abril de 1945, lavrador,
solteiro, domiciliado e residente
neste Distrieo, filho de Aristides
Eogel e de dona Olga Rudi, fa·
lecidos, Ela, oatural deste Estado,
nescida em Santa ·Leocádia, no
dia 29 de março de '1959. domês
tica. solteira, domiciliada e resi.
dente, neste Distrito. filha de José
Eogel e de dona Magdaleoa K.
Engel.
Apres8Dtaram os documentos

exigidas pelo Côdig» Civil art. 180.
'Se alguém tiver conhecimento de
existir. algum impedimento legal,
!lCU8��0 para fins de direito,

Paula Pereira, 13 de abril
de 1976.

MARIA GÓSS GLINSKI
Oficial do Regis.tro Civil

Canoin�as �e
..

ontem
Enlace Qr. Reneau
Maria de 'Lourdes

Consoreíerátn-se ontem, dia
23. o estimado médíco sr, dr.
Reneau Cubas, filho do sr. La
dtslsu de Lima

.

Cubas do alto
comércío d-e Paula Pereira. e

de SUB exma, esposa d. Maria
L. Cubas. com a prendada
senhorita Maria de .Lourdes
dileta filha do apreciado casal
sr, Alfredo. d. Mafia Meyer, ele
do alto comércio desta praça.
Os atos civil e religioso reves

tiram-se de alta I;! significativa
solenidade, sendo o ato religioso
ministrado por S. Excia. Revdo.
D. Daniel Hostin, Bispo de.
Lages. atualmente ministrando
o sacramento da crisma em

nosso Municipio.
Os jovecs nubentes foram

muito cumprimentados, notando
se a alegda estamparia 'em
todos os semblantes aplaudindo

.

tão grande acontecimento social.
Foram testemunhas no reli

gioso. por pinte da noiva. o

casal Alfredo Msyer e do noivo
o casal Ladislau de Lima Cubas.
No civil. por parte da noiva o

sr. dr. 'I'srcísío Schaefer e exma.

esposa; por parte da noivo' o

ilustre médico sr. dr. Antero
Sadir Pizza to.

Os noivos após 8S cerimônias
nupciais viajaram para 6 praia
onde passarão sue lU8 de mel.

Ao sr. dr. Cubas, humanitário
médico e exma. sra. d, Maria
de Lourdes. sua [ovem f'SpOS8,.
.os parabéns since,r,oe f dos que
mourejam nesta casa.

.

Nascimentos
Está em festas o lar do sr,

dr. Adalberto N: A'llage e de
sua exma. esposa' d. Maria Ca
rolina. residentes em Ourítíbe,
pelo nascimento de seu primo
gênito que se chamará Antonio ..

Felicidadt'!B.

Alegrou-se o lar do sr, Wal
demar e d. Eulalia Wachtel,
pelo nsscímebto de seu filho
Waldic. ocorrido dia 6 do cor

rente. Parabéns.

O lar do nosso assinante An
tonio Klodztnskí e de sua exma.

esposa, residente em Itaiópolís,
alegrou. se mais uma vez, com
a' eh ..gada da linda garota que
recebeu o nome de Odete.

Felicidades;

(Correio do Rorte, Z4�02-1949)

Fotocópias?
Em' apenas 10 segundos� você tira FOTOCO.
PIAS, d. qualquer documento, jornais ou

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

do FORUM desta cidade.

Dra. Zoá Walkyria Natividade Seleme
CirurgiA Dentista

-

II ç OOS589159/DBP
CHnic., dentária de senhors.e � crianças.

Especialização em Odontopediatrla.
Hora marcada

Pra.. La... Müller, 4.94. - FODe. 369

.

FOTOCÓPIAS XE.I\OX
Se�viço instantâneo' e perfeito.

.
.

Instalação moderníssima.

Procure rio' eicrit6rio de Der.by Carlos
Ulbmann, na Praça Lauro Müller, 251

€ANOINHAS - Santa Catarina
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,Juizo, de Direito da Comarca de G.uoiubas .. Sauta�CDtarin,RIBAS esteve
Parlamentares

com os

da Arena
Fpolis. 14 - o secretário da Educação, Salomão

Ribas Júnior, despachou hoje na Assembléia Legislativa,
atendendo 16 parlamentares arenistas, quando foram dis
cutidos assuntos específicos de cada região, município ou

mesmo problemas 'individuais de cidadãos catarinenses.
Na oportunidade, Ribas Júnior declarou que cesta é uma

experiência nova que estamos iniciando e confio que
dará bons resultados». ri

Lembrou aos deputados as várias atribuições
constitucíonaís e legais e as responsabilidades perante gs
eleíteres, «que no dia das eleições contribuíram com o

voto, na escolha dos seus representantes».
,Ao expor os motivos do (encontro; Ribas" declarou

que «além dos assuntos atinentes à administração pública,
onde, temos oportunidade de debater os 'problemas maio

res, numa experiência de macro-visão das questões téc
nicas e educacionais, há uma gama variada de assuntos

adminístratívos, que requerem a atenção do parlamentar
e do Secretário de Estado».

Por' fim, frisou o Secretário que o momento é

oportuno para «encurtar distâncias» entre representantes
do povo e governo, através de encontros constantes en

tre estes e o Chefe do Executivo.

Já o líder do governo ma Assembléia, deputado
Nelson Pedrini, salientou a importância ,dos despachos,
dizendo que «deverão, ser realizados, em princípio, sema

nalmente, sendo que cada deputado 'terá sua pasta indi

vidual, quando, então poderá acompanhar mais de perto
a tramitação dos assuntos de interesse 'da sua região, ou

mesmo dos .seus eleitores».
'

.

Segundo informações de Nelson Pedrini, outros

despachos, futuramente; poderão ser realizados com o

Secretário dos Transportes e Obras e com o Diretor do,
DER, «por se tratar de uma pasta com muitas reivindi

cações», além de encontros com os presidentes de em

presas de economia mista, principalmente as que se

relacionam diretamente com o povo.

I EXPRESSO (ATARINEHSE PE TRANSPORTES ,LTDA.
j, .J .. f

•

Servindo a Capital do Mate 'ê' há mais de dez
anal, trans_portando suas" éargas das principais
Praças do País, até o seu destino, com rapidez,

segurança e porrtualfdade,
MATRIZ. em São Paulo.SP

FILIAIS .; Rio de Janeiro, Curitiba, Joinville,
Jaraguá do Sul, Blumenau, Florianópolis, ltaJaí,
Porto Alegre, Rio Negro e Brusque.

Em �Canoinhas-SC" à Rua Frei Menaodro
Kamps s/n.o.- Fone 138

Prestigie umll Empresa genuinamente Catariueuse •••
�

Expresso Catarinense de Transportes Ltda.

BASILIO HUMENHUK &. (IA. LTDA.

I Revendedor ',FORD I
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos

novos FO'RD e usados de qualquer marca.

Disponibilidades da semana:

Volks Ig70 ;I vermelho cerâmico
Mavetick 1974 cuoê s/luxo - tutquesa tahiti
Rural 4x4 ano 72 - azul e ,branca '

Corcel Sedan ano 75 II vermelho, cadmiun
Corcel Sedan 1973 II amarelo
Opala 1970, ,

Rural tração 4 rodas ano 71 li azul e branco

Rick"up ttação na{4 rodas 1972 - azul

Pid.-up 1972 II tur_quesa real
Pitk-up 1972 traça0 4x4 - azul
,(orcei cupl. luxo IIno 1973 - azul

Adquira seu veiculo usado com a minima entrada.
Velculos inteiramente revisados, de 'boa prlcedêueia,

.

aos melhores' preços da regiio� 1

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

Te:rreno central de esquina
composto de 3 lotes, medindo
1.500 m21, sito à rua Felipe
Schmidt. Otimo para constru

ção residencial de estilo.

'Melhores" inFormações nesta

redação. 1

Tu�o se
transforma

D_ P_ Araújo

Em fins de julho do ano pas
sado, numa erôníca estampada
neate semanérlo. fizemos a des
crição da cidade de Curitiba,
engalenada por uma cortina de
neve. Quem chegou a ver aquele
espetéculo ficou eufórico pela
sua beleza, sem avaliar, no mo-

-

Jll.e'nto, o prejuízo que aquela
cena ameaçava. Falamos em

nosso artigo sobre a falta que
a neve ia trazer à mesa do po
bre. Substimemos o poderio da
nevada no resto do Parané. Ao

regressarmos de nOSS88 andan
ças" por Santa Catarina, depa
ramos .com 'um Norte do Paraná
metamorfoseado, pois o verde

que aqui deixamos, transfor
mou-se na cor marrom carre

gada. Tudo morto pela geada.
Gente imigrando, outros deses

perados, sem esperanças nem

fé no futuro. Já tinha assístidc
a várias geadu aqui no Norte,
visto gente desesperada e até
mesmo suicídio, mas' nada CQm

parável com o inverno passado.
Muitos cafezais do Paraná já
apresentavam . broca e bicho
mineiro e muitas pragas em

,

vérias zonas, por isso, seus pro
prietérios, eprovettsnco-se do

ensejo em que o Governo estava

reembolsando parte dos prejui
zos,\: fizeram a erradicaçiio, da

queles cafezais praguejados e

dedicaram-se ao plantio de so

ja, trigo e arroz, estando sendo
'

recompensados.

Mas, como dissemos na ep{g�afe
desta crônica - tudo se transfor
ma. A 'maioria dos donos de fa
zendas tiveram' fé em Deus e

muita confiança na pujança d�
suas terras. São passados somen
te oito meses da ecatombe e já
aqueles que não' erradícaram
seUii caf!.!zab, estão riaonhos
assistindo a brota da raiz' flm
mais de oit�nta por cen�o dos
cafezais 'geados, cumprind�_'lhes
som.ente fazer a poda dos ga�hos
secos, para que dentro de um

curto prazo de do!!! anos, esteja,
tudo novamente verdejante, en
folharado e produtivo como fôra
no ano passado, antes da geada.

< Tudo isto vem confirmar que
Deus é mesmo brasileiro!

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, pertinho
do Asilo Dr. Rolando Ma
luceIli.

Edital de Intimação
prazo de

,

Citação
(20) dias

e

vintecom o

o doutor Nicanor Alexandre Ramos, Juiz substitu
to, em exercício" na Comarca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da lel,_'etc.

FAZ SABER aOI que o prelente Edital de intimação e

citaçlIo virem, 00' dele conhecimento tiverem que, por elte Juízo e

Cartório, le procellam o. termal de uma ação de Ordinária do Del.
qoite, requerida por ADELAR G,U�RRA, contra NAYR RITA
RIZZON GUERRA, ficando intimada a reqoerida NAYR RITA
RIZZON GUERRA,' residente em Jugam incerto e não sabido, para
comparecer na audiêncill .de conciliação, delignal;là para o' dia 25
96 maio de 1976, às 10:0Q bora,s, n�lte Joízo, 00 querendo,
conteete D ação, DO prezo d.e quinze (15') dial a'contar da audiência',
Ficando a citanda advertida de qoe Dão lendo ço�ta.ta4a a açãó,
presumír-ee-ão aceitai como verdadeiro., OI fatol articoladol pelo
aotor (art. 223_ §, 1.° c/c. .o art. 285 2.& parte do G;P.C.),- tudo de
acordo com a petição inicial e relpectivo delpãcho, a legoir t�anscri.
tos: Exmo. Sr. Dr. Joiz de Direito da Comarca de Canóinhas,
AOELAR GUERRA, bralileiro, calàdo. lavrador, eesidente e domi
ciliado em São Joilo do Triunfo, Estado do Psrenâ, por seu prooueados
infra·auinado (ut inetrumento peocurstôrío 'inelueo), inlcriío na O.AoB.
Secção deite Eetsdo, sob n. ° 1.043, com eacritôrío e relidência nelta

cidade, à roa Getúlio Varga'I, n.8 -511, comparece'moi relpeitolamente,
à prelença de V. Excía., na conformidade com o estatuidu nos artigol
316. 317; incíso IV, e 322 do Cód.) Civil' Braíileiro. e. art. 282 e

legb. do C6d. de Proe, Civil, para propor .eguinte Ação Ordinária
de «DESQUITE� contra llia mulher NAYR RI.TA

'

RIZZON
GUERRA, bralileira. de profillõo e domicílio igDoradol, pelos meti
VOI qoe pa..a a expôri 1.° - Que o Suplicante casoo'le com Nay.,
Rita Hiazcn Goerra, perante o MM. Joiz de Direito da Comarca de
Caxial do Sol, Eltado do Rio Grande do Sul, em data de U de
agolto de 1956, conforme termo lavrado sob n.O 1.097 à. fll. 147 à
148. do livro n.O B·7 (doc. anexo], 2 - Que. o caiai enoontra-se
leparado há maia de 4 anOl, eil qoe a molher do Suplicante aban
donou o la,- conjugal ap6. 15 8001 de calado, e desde aqoela época.
não maii retornou, (certidão de ebandono de lar em anexo). à loa

re.idência. nelta cidade. 3. - Que, o' casal pOlloe 3 filhol de
nomes: Sônia Maria Guerra, Sérgio Marco. Goerra e Silvio Maecío
Guerra, relpectivamente com ai idàde. de J 4; 11 e 6 anol.' 4. - Que,
o caiai possue OI leguinteli bens a, lerem partilhadol: 'I - Parte dai
terraf' dOI lotei rorail nrl. 2 e 3. da Iioha Zambecari. do mooicípio
de Caxial do Sul. sem benfeitoria I" com a 'área de 2.500 m2 (doi.
mil e quinheatos metros quadredoe). confrontando: 80' norte por cem
metrOI. .com terra. de JOlé Scopel; ao 101 por igual quantia. com

terra. dI! João Pesin; a leste. por vinte e cinco metrol, com terral
dOI outorgentes e, prometida à venda à Loiz de Bovi; e Iinehnente
ao oeste, por viutfl e cinco metros, com o prolongaeaento da Roa
Serraria. de Caxia. do Sul, terreno e.le adqoirido por compra à
Vit6rio Bertolazzi e loa molher e encontra- le tranlérito no Regiatro
Geral de Imóvei. da 2.a Zona do muuieípío

'

de CaxiÍlI dó Sol. da 3.a

entrância, Estado do Rio Grande do Sol, sob termo n.O 31.813, à. fll.
n.O 185. do livro n.O 3 A·G. '2 - Um terreno urbano,' .ituado na

parte norte de Caxial do Sol, com Jl área �de ,�9�,40 m2 (tresentoa e

noventa e om metro. e quarenta centímetrol quadr8do.�. confrontando:
ao norte com terral do. ootorgante.; ao 101. numa frente de vinte e

cinco metros, digo vinte metrol e lelleota 'centímetrol" com ,II roa

Carlos Gomes: a leite; com terral de Luiz Zatta;, e. ao oeate, com

ditas de Tranqoilo Maloo; terr�no eate adquiridO por compra à Au
tonio Michelon e sua mulher e que le eócontra devidamente, tranlcrito
no Regi.tro de Im6veil da 2.& Zona do município de Caxial do Sol.
da 3,· entrância. EI�lIdo do Rio Grande do Sol, lob termo ·n.o 31.814,
ãl fi., 185, do livro n.o 3.A·G. 3 - Uma cãla de moradia, de ma.

deira, coo.troída no terreno acima de.crito, medindo 7 :li 9 m. =

63 m2. Pelo expolto. vem o Supliqante com o devido acatamento,
requerer, .e digne V. Excia. detsrminar a citação de Nayl' RUa
Rlzzon Guerra, bralileira. calada, pOI' edital, ei. que le

encontra em lugar incerto e nlIo sabido, para qoerendo, conteatar, no'
prazo legal,. a pre.ente Ação Ordinária de Dalqoite, lob pena de
revelia. Prote.ta provar o alegado pOI' todo. OI meiol de. prOYal .m
direito permiuívei.. elpecialmente pelo d.epoimento pelloal da Sopli.
cada. te.temonhal, e ai demais qoe .e' fizeram necellárial. Neltel
termOI, jonto 8(1. docomentol. Pede deferimento. Canoinhal, '12 de
novembro de 1975. Gas). Dr. Antonio Weinforter. Advogado. 'TES
TEMUNHAS: 1 - MENDEL DO PRADO, bra.neiro, calado,
rei. nelta; 2 - EZEQUIEL DO PRADO, bralileiro, lolteiro, UI.
nelta; 3 :._ ANTONIO CLEIR PADILHA, bralileiro. calado. operá.
rio, rei. em São Marcol, Estado de Rio Grande do Sul; 4 - AN.
TONIO BONELLA, bra.ileiro. calado, motorilta, rei. em São Marcol.
E.tado do R.G.S. - DESPACHO: Vi.tOI, para de.pacho. a) Fdce
ca termol do c.rt. 1.0 da Lei 968/49, deaigno o dia 2'5 de maio de
1976, ,à. 10:00 horaI, para realizar... a aodiência de conciliação, à
qoal deveverão eltar prelentfll. pello.almente, o' Autor e a Ré; b)
Cite·le aquela por edital. com o prazo de vinte �20) diaí, a aer fixado'
no lugar de co.tome e publicado, no prazo de quinze Ql5) diaa, oma

yez no «Diário da JUltiçh, e doai, no jornal local, para qoe compa
reça pelloalmente ao referido ato ou, querendo. contelte a prelente
AÇAO ORDINARIA DE DESQUITE DO prazo de 15 (qoinze�
dial. a ,cootar daqoela data, lob pena de lerem admitidol como

verdadeirol o. fatal articoladol na petição inicial; c) Intime·le pel-
\

loalmenta ao Aotor e leo Advogado; d) «iente o Mini.tério Público
�art. 82, I, do G. Pr. Civ.�, Canoinhal. S6, em 19 de fS\'ereiro de
1976: CaID. Nicanor Alexandre Ramal - Joiz Subltitoto, em exercí.
cio. - Pera OI devidol fina, mandou o MM. Juiz de Direitó, expedir

'

o pre.ente -Edital qoe, oa forma da lei, lerá afixado no logar de
cOltome e poblicado oma vez DO «Diário Oficial do Eltado� e dual
vezel no jornal local. O QUE CUMPRA. Dado e paliado ne.ta

cidade, de Canoinhal, Eltàdo de Saota Catarina, aOI vinte,�20) diaI l

do mê. de fevereiro de mil novecentol e letenta e lei. Gl976�. Eo,
ZAIDEN E. SELEME, Elcl'ivão, o lublcrevi. 2

Nlcanor, Alexandre Ramos
Joiz Sobltituto, em exercício
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NOTAS POLíTICAS
Resultados da breve CODVOCI�ão
Quando o nobre deputado Díb Cherem assumiu- a

prefeitura da capital e o nosso conterrâneo Aroldo Car
valho foí convocado para o exercício do mandato de de

putado federal, como é normal em ocasiões como essa

houve um entendimento entre ambos. Dib que deixava o

exercício e queria cumprir seus compromissos eleitorais
no que tange às subvenções federais, reivindicou de Arol
do o direito de distribuir metade das subvenções a que
teria direito cada deputado.

A Aroldo coube distribuir Cr$ 248.000,00 de sub-·

venções.
Sobreveio, três ou quatro meses depois, a renúncia

de Dib Cherem à prefeitura de -Floríanópolís, tendo Aroldo,
em consequência, deixado o exercício do. mandato.

Com Dib Cherem honrou o compromisso que assu

miu, Aroldo poude, ainda uma vez, atender à sua região
eleitoral, contemplando-a com subvenções oficiais que de
verão ser pagas no correr de maio próximo.

Foi atendida, assim, a tradição.deixada por: Aroldo
Carvalho durante os 16 anos em que exerceu mandatos
federais.

.

Para conhecimento público e das entidades bene
ficiadas divulgamos abaixo relação das. entidades subven
cionadas em 1976 graças à rápida passagem do nosso

conterrâneo pela Câmara �no passado:
CR$

40.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
'5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00

Hospital Santo Estanislau, de Major Vieira

Hospital São Sebastião, de Papanduva
Escola «Menino Jesus» de Papanduva
Obras Sociais da F'aróquia de Monte Castelo

Assistência Social de 'Florianópolis
Fundação João XXIII, de Mafra

Escola «Cristo Rei», de Craveiro

Escola Imaculada Conceição, de Iracema

Escola «Apóstolos S. Pedro e S.Paulo - Moema -

Obras Sociais da Paróquia de Canoinhas

Obra Mia. de Leigos da Comunidade

Evangélica Luterana de Canoinhas

Hospital Santa Cruz, de Canoinhas

Casa do Trabalhador de Canoinhas
Sociedade Beneficente Operária - Canoinhas
União Protetora do Escolar, de Canoinhas

,Associação Espírita Lar de Jesus, para o

Abrigo de Menores - Canoinhas
.

Pia União de Santo Antonio, para o

Abrigo de Menores - Canoinhas

Estabelecimento Educacional e Caritativo, da
Esc. Normal S. Cor. de Jesus - Canoinhas 13.000,00

10.000,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00

20.000,00

20.000,00

TOTAL Cr$ 248.000,00

Não seria o caso de o Diretório do MOB, os seus

vereadores, o deputado'Acácio Pereira e o eleitorado
que sufragou o nome do deputado Francisco Libar
doni, solicitarem a esse a divulgação, para conheci
mento . do povo, da relação das entidades que sub
vencionou com a verba de Cr$ 496.000,00 que distri
buiu em 1975 para figurar na Lei Orçamentária de
1976 ?

Canoinhas teria sido lembrada? Quais as

I entidades? Quais as verbas?

Divulgue o seu negócio I

Anuncie neste
# •

semanene.

CARLOS BocKOR I
....---------�----------

Presidente viajou
o Presidente da L E C, sr.

. .Orestes Golanovski, esteve no

inicio da lemana em São Paulo,
onde levou a quantia de Cr$
15.000,00, para fazer parte do

pagamento da vinda dos Milio
nários a nossa cidade, que vai
custar aos cofres da Liga, apro
ximadamente Cr$ 38.000,00.

Massey Ferguson 3
x Continental O
A equipe do Ma&sey Ferguson

se preparando para o campeo
nato iofaotil, jogou amístcsa

mente, quarta-feira, no Bairro
São Cristóvão e venceu o quadro
do Continental, por 3 a O, com
gols de Vanderlei, Cadiço e

Lauro. O rubro-negro da Cae
tano Costa formou com: Régls;
Cabeça, Luiz, Davi e Arno; Nei
e Vanderlei; Lauro, Cadíço.:
Vilson e Enxadão.

. Sonda 6 x Fluminense 1
Outro amistoso, também 4.a

feire, aconteceu em Agua Verde,
onde o Sonda Esporte Clube

.

goleou a equipe do Fluminense

pelo placar de 6 a 1.

Ford X Chevrolet
E, no encontro entre os Re

vendedores FORD e CHEVRO
LET, de nossa cidade, realizado
no feriado de 4.a feira, na sede
da AREP, no Bairro Aparecida,
saiu-se vencedor o quadro da
Ford, pelo escore de 2 a O.

Torneio entre Indústrias
Atencão indústria e comércio

'de Canoinhas, pedimos para
que organizem seus times com

urgência para f) Torneio entre

Indústria e Comércio, marcado

para o dia 1.0 de maio, Dia do
Trabalho.

CICLISMO
Aguardem para breve uma

sensacional Maratona Ciclística
em nossa cidade, com excelen
tes prêmios aos vencedores, até
o 10.0 lugar.

QUADRANGULAR
O Presidente da Liga Espor

tiva' Canoínhense, sr, Orestes
Golanovski, está mantendo con

tatos com veteranos de Mafra,
São Mateus do Sul, Canoinhas
e Irati, com finalidade de rea

lizar um Quadrangular de Ve
teranos com mais

-

de 30 anos,
com jogos ao's domingos pela
manhã e o inicio para breve.

SEXTAGONAL
A Liga Esportiva Csncínhen

se está estudando a realização
de um Sextagonal entre São
Bernardo e Botefogo, de Cano i
nhas; Clube Atlético Sãomateu

ense; um clube de Iratí; um ou

dois clubes de Mafra e um de
Rio Negrinho, unindo assim o

futebol Elo Paraoá e S. Catarina.

Atenção gorotada
·A Liga comunica a todos os

garotos canoinhenses que apre
ciam o esporte, para que s�
preparem para o Campeone:to
Mirim, Infantil e Juvenil. Para
o campeonato mirim a idade é
de 9 a 12 anos, infantil de 12
a 15 e juvenil de 15 a 17 anos.

Seleção goleou o

tico Sãomateuense:
c. Atlé-

8x1
Sob o comando técnico de Nabir Nader e Milton Erhardt,

a Seleção da Liga Esportiva Canoinhense, se preparando para o

jogão de amanhã, contra o Milionários F. C., de São Paulo, rea
lizou mais um amistoso, DO feriadão de quarta-feira, desta feita
contra a equipe do Clube Atlético Sãomateuense, conseguindo
um excelente triunfo, pelo elástico marcador de 8 a 1.

O jogo teve uma La fase equilibrada, com o quadro de
São Mateus demonstrando um bom futebol nos primeiros movi

mentos e abriu a contagem logo 80S 5 minutos, com uma
.

testada
do avante Valter.

A medida em que o tempo passava, a Seleção local subia
de produção e aos 18 minutos chegou 80 empate, com um gol
de Renato. Aos 29 e 31 minutos, Kolinha, com muita raça � dis

posição, colocou os canoinhenses em vantagem, terminando assím

8 fese inicial, com o placar de 3 a 1.

Na etapa complementar, Jaime fez 4 a 1, com um bonito

gol aos 6 minutos.

Após, o quadro visitante teve uns 15 minutos de maior

presença em campo, mas não conseguiu vencer a defesa local.

E, quem não faz, leva, e outra vez Jaime, aos 23 minutos,
fazia 5 a 1. Aderbal, aos 25, marcou o sexto e Renato, 80S 38 e

43, completou a goleada eanoínhense, que venceu com:' Paulo
(Kalempa); Lisboa (Roger), Borges, Júlio e Ivan; BranqueIa e

Valdir (Paulinho); Ingo, Aderbal, Renato e Kolinha (Jaime).

O Clube Atlético Sãomateuense perdeu com: JefersoD;
Neri (João Maria), Silvio, Antonio e Edson; Tíquínho e Léo;
Vilmar, Fernandes, Valter (Milton) e Raminho.

Arbitragem tranqüila de Mário Müller, auxiliado por Gil
berto Zaziski e Lauro Dobrochínskí.

Renda muito boa de Cr$ 1.823,00.

Na preliminar, a equipe do Flamengo venceu o Corin

tiaDs, de Arroio Fundo, por 2 a O.

x x x 'X x

No jogo realizado no domingo de Páscoa, DO Municipal,
a Seleção da LEC massacrou a Seleção do Interior, derrotaado-a

por 10 a I, com a nossa seleção se entendendo muito bem, prin
cipalmente o ataque, sempre que descia levava grande perigo, o

mesmo acontecendo quarta-feira, melhorando ainda mais com a

entrada de Jaime. A defesa está muito bem, com o zagueiro Jú
lio jogando um excelente futebol e acredito nUIDa ótima apre
sentação de nossa Seleção, amanhã frente aos Milionários.

E amanhã,. no -Oitão,I

Seleção
Milionários

. ,

entre

. -

'0 Joga0

da LEC
F. C.'x

Amanhã as a�ençõe8 estarão voltadas para o Estádio

M1:1nicipal «Benedito Thetézio de Carvalho Juníor», que será

palco da maior tarde esportiva aqui na Região Norte do Estado,
quando estará se apresentando pela primeira vez em Santa Ca
tarina, o conjunto do Milion.rios Futebol Clube, de São Paulo,
formado por craques do passado, como: Djalma Santos, Beline,
Ivair, Paulo Borges, Garrincha, o mais famoso ponteiro do fu
tebol mundial e outros, que terão pela frente um selecionado de
noase cidade, disposto a lutar pela sua terra e ao mesmo tempo
proporcionar um grande espetáculo ao público que, temos certeza,
irá prestigiar mais esta promoção da Liga Canoiohense.

Haverá ótima preliminar, com início' às 14 horas, entre
a Seleção do interior X Seleção de Papanduva e Monte, Oastelo.

Os Milionários, que ontem à noite j.ogaram em Santos,
de lá se deslocaram diretamente para noJsa cidade, devendo aqui
chegarem por volta de 9 horas de hoje, rumando após para o

Hotel Guarani, onde fícarãe hospedados. Não estará acompa
nhando 8 delegação o jogador .Cesar, que foi contratado pelo
Santos, e pelo mesmo motivo não veremos Brito, mas, em com

pensação, virão Rildo, Oreco, Tupanzinho e Jair da Costa.

Vá ver Mane Garrinc�a
a ale�ria �o �ovo.. ..
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