
"fOR�as UCUlTAS"
Permanece na Assembléia Legislativa, sem vota

ção, o decreto do Governador Antonio Carlos relativo
à intervenção em nosso município.

Submetido àquela, Casa, como manda a Consti
tuição, nos cinco dias subsequentes à sua assinatura,
sobreveio o recesso parlamentar que perdurou até 29
de fevereiro. Entretanto, defluiu todo o mês de março,
abril jã vai pela metade e o ato do governador não foi
homologado, ainda. '

Ora, a constítucíenaltdade da medida extrema
adotada pelo governador não pode ser posta em dúvida.
A procedência da representação do Tribunal de Contas
do Estado ressalta nítida, inconcussa, insofismável. O
correr do tempo e o gradativo aparecimento de datos
novos» só tem feito agravar a situação do ex-prefeito.

.

Semana passada; advogados do Banco Central,
colegas do Dr. Orty de Magalhãea Machado, liquidantes
do acervo do grupo cCREClFE», também sob intervenção
das autoridades monetárias do governo federal, estive
ram em Canoínhas colhendo elementos sobre um finan
ciamento de DOIS MILHOES DE CRUZEIROS (!) conce
dido ao ex-prefeito Alfredo Garcíndo e até agora
ignorado pela Tesouraria e pela contabílídade da Pre
feitura. Afinal onde está esse dinheiro? Houve, realmente,
mais um financiamento? Foi desviado? Por quem? O
povo de Canoinhas, 08 pobres contribuintes vão arcar

com mais esse prejuízo? Os crimes porventura cometi-
dos vão ficar impunes? Mas onde' estamos? '

E a nossa Câmara de Vereadores não vai inves

tigar QS fatos e adotar as providências que lhe compe
tem? Ou também aqui no âmbito municipal o MDB vai
adotar a posição de dubiedade que vem caracterizando
a sua postura na Assembléia?

Em Florianópolis as previsões são de, que o

MDB votará contra a intervenção porque deseja o re

torno do sr. Garcindo para facilitar a vitória emedebista.
O deputado Acácio Pereira, depositário da confiança
do povo" não' votará nem contra nem a favor, «antes

pelo contrário», vai ausentar-se do plenário e fugir ao

seu dever ... O tempos, ó costumes ...

O interesse político de alguns grupos sobreleva
ao interesse da coletividade!

Criminosos primários, responsáveis por pequenos
delitos - às vezes cometidos para matar a fome - são

processados e encarcerados. Autores de ferimentos leves

perpetrados em cidadãos, sofrem as sanções da lei. En

quanto isso os que afundaram na corrupção e malba

rataram os dinheiros públicos exibem pelas ruas o ci

nismo dos seus sorrisos e permanecem impunes e lutam,
e lutam e lutam para voltar ao poder e prosseguir na

sua jornada nefasta ... E encontram apoios. E recebe�
aplausos ... Não os apoios e os aplausos do pO,:"o.que Já
conhece a verdade, mas o estimulo dos ebenetíclàrtos>,
dos «sócios», dos «interessados" ...

Pobre terra natal! Como eu lamento tudo isso e

deploro o que vem ocorrendo.

E dizer-se que já havíamos deslanchado e enga

jado a nossa terra no processo de desenvolvimento que

bafeja toda nação!
A serem procedentes as informações sobre o

financiamento «CRECIFE» os nossos débitos ascendem

à casa dos VINTE MILHOES DE CRUZEIROS, VINTE
BI, dos antigos!

Quanto teinpo será necessário para que se obte

nha o saneamento das linanças municipais? Quantos
esforços, quantos sacrificios? Quantas !iúvas .

e órfãos

terão que contribuir com mínguados t?stoes de Impostos?
Quantos operários e lavrad�res, íludtdos � enganados,
humilhados e ofendidos terao que contríbuír ?

Afinal porque o silêncio do MOB e a eompla
cêncía de alg�ns elementos da ARENA? As int.erro�açõ�s
que pairam sobre todos os espíritos aguçam a �ma�Inaçao
popular que vai levantando hipóte.ses as m�Is diversas.

Será que existem em Santa Cata:rma PrefeItos �o M�B
tão comprometidos quanto Garcíndo e o. partido �a�
quer abrir precedentes, votando a tavor da mterve!lçao .

Será que o'MDB somente pensa em termos POlitICOS e

esquece o interesse do povo?
Que há «forças ocultas» atuando, isto há, sem

dúvida, pois não se explicaria de outra forma o que

vem ocorrendo.

AROLDO CARVALHO

Sra. Maria Maron Becil
Com avancada idade veio a falecer 4.a feira última, na

cidade de Major Vieira, onde residia, a veneranda senhora MARIA

MA,RON BECIL, mãe dos prestigiosos lideres e dest8�ados comer
ciantes, srs. Antonio Maron s-eu, Mig�el Marc? e Slmã.o Maron,

todos estsbelectdos naquela cidade, deixando a!nda v�rlos ?etos
e bisnetos. Seu sepultamento, bastante eoncorrído, foí reahzado

pelas 17 horas para o Cemitério Municipal local. Os nossos pesa

res à família enlutada.

Policia Militar do· Estado de Santa
Catarina completará 141

5 de-

A Policia Militar do Estado de Santa

Catarina, completará 141 anos no próximo
dia 05 de maio.

Fundada em 1835, na antiga Desterro,
hoje Florianópolis, por Feliciano Nunes Pires,
que era então o Presidente d. Província.

Compunha-se inicialmente a organi
zação de apenas 16 homens, Era o. embrião
destinado a desenvolver-se, tomar vulto,
transpor os limites da Serra do Mar, espraiar
se pelos campos e planaltos, até atingir as

fronteiras.

Conta hoje, a Policia Militar com mais

Ide 5 mil homens, intocáveis em seus propó
sitos e sagrados em seu ideal: propiciar
tranquilidade aos catarrnenses,

Desde a sua criação muitos episódios
foram dignos de lembrança: as lutas nos

campos de Batalha do Paraguat, as lutaa- pela
democracia, o combate dioturno ao crime, ordem
e segurança da sociedade'.

A necessidade de atender as várias re

gíões do Estado, fez com que fosse criada � 3.a
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Sede do 1.· B..P'jff. cBalalh40 Januário-Carle/� de CaMinhaI I
Cempanhía Isolada da Policia Militar, Da região
de Canoinhas, em 5 de maio de 1952. JC em 29
de novembro de 1960, foi instalado o atual
Batalhão de Policia Militar «Batalhão Januário
Cortes»,

ISACKSELEME

TItulo de Cidadão Mineiro

SELEME recebe

Nossa Câmara Municipal
Títulos segunda-feira,

Enquanto o canoinhense, sr. Seleme IS8ck

Seleme, Coordenador Regional do Banco Brasi
leiro de Descontos S.A. - BRADESCO, no Estado
de Minas Gerais, recebia o seu Titulo de Cida
dão Mineiro, em sessão solene da augusta
Assembléia daquele Estado, 4.a feira últi�a,
à!l 15 horas, a nOS88 Colenda Câmara de

Vereadores, também em sessão solene, marcava
para 2.a feira, dia 3, feriado Municipal, dia de
nossa padroeiía, Santa Cruz, entrega dos titu

las de Cidadãos Canoinhenses aos srs. CeI.
Walter Perscht Barcelos - Diretor de Crédito
Geral do Banco do Brasil, Bispo Diocesano - D.
Orlando Dotti e de Cida3ão Emérito ao coes

tadoano dr. Aroldo Carneiro de Carvalho.

A solenidade será realizada às 19 horas,
no Salão nobre ds Câmara Municipal, seguida
de banquete no Clube Canoinhense.

A seguir, cópia dos telegramas enviados

pelo nosso Interventor e Vice-Prefeio ao Pre-

AVISO
... '

Em virtude de haver ocorrido vanes

abusos, explorando a caridade pública,
a Diretoria do Lar de Jesus comunica

a todos, que somente poderão angariar
donativos para a entidade, as crianças
e adultos que apresentarem credenciais
devidamente legalizadas.

A Diretoria

entregará
dia 3

sidente da Alsembléja Legislativa d.. Minas
Gerais, Deputado João Ferraz e ao sr. Seleme
Isack Seleme:

Dr. Seleme Isack Seleme

DO. Coordenador do Banco Brasileiro de
Descontos.

Belo Horizonte·MG.

Momento ilustre coestadoano recebe Títu
lo Cidadão Mineiro

_ vg nosso nome e demais
municipes vg enviamos os mais cordiais cum

primentos vg lembrando que honraria enaltece
o nosso Estado e a terra natal vg cumprimentos
extensivos sua exma. famBia pt.

Respeitosamente,
Dr. Hélio Juck - Interventor Municipal
Dr. Paulo E. Rocha Faria
Vice-Prefeito.

Deputado João Ferraz

DO. Presidente Assembléia Legislativa pe
Minas Gerais

Belo Horizonte-MG. '

Em nosso nome e demais municipes vg
levamos essa augusta Assembléia os DOSSOS

mais caros agradecimentos concessão Título
Cidadão Mineiro ao coestadoano dr. Seleme
IS8ck Seleme vg considerando aludida comenda
também uma distinção nosso Estado e Municí
pio pt

Respeítosemente,
Dr. Hélio Juck - Interventor Municipal
Dr. Paulo Eduardo Rocha -Faria -
Vice-Prefeito.
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Julze de Direito da Comarca dé (lanoinbas - Santa Catarina

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 Catarinà, na forma da lei, etc.

.

FAZ SABER aOI' que o prelente Edital de intimação e

citaçlo virem, 00 dele conhecimento tiverem que, poe este Juízo e

Cartório, le

procellam!
o termal de

um.
a ação de Ordinárill do Del.

quite, requerida por A ELA" GUERRA, contra' NAYR RITA
RIZZON GUERRA, ícando intimada a requerid� NAYR RITA
RIZZON GUERRA, esidente em lugal' incerto ,i não aabido, para
comparecer .na audiêne 11 de conciliação, deligoada para o dia 25
de maio de 1976, as 10:00 horas, neste Juízo, 00 querendo,
conteste a ação, no pr8fo de qoioze (15)· dia. a contar da audíêneia,
Ficando a cítands adv1ertida de que não lendo contestada a ação,
preaumir••e-ão eoeitcs fomo verdedeíeos, OI fatal articuladoa pelo
aotor (art. 2%3 § 1.0 c/c. o art. 285 2.· parte do C.P.C.), todo de
acordo com a petição f" i�ial e re•.pe?tivo despacho, a seguir transcri;
tal: Exmo. Sr. Dr. U1Z de Direito da Comarca de Ceuoinhes.
ADELAR GUERRA, brasilelro, calado, lavradlll', residente e domi

?i1iado el;D São JOíl� do Trionfo, E.tado d� �araná. p.or seu procurador
mfra·alllOado (ot IOltromento procuratório inclueo), inecrito O'a O.A.H.
Secção deite Estado, sob n.O 1.0<13, com escrítôdo e reeidência neDts

cidade, à rus Getúlio Vargal, D.� 511, comparece moi reepeitosemente,
à prelença de V. Excia,! na conformidade com o estatuido nos artigo.
316. 317. ineisc IV, e 322 do Cód. Civil Bresileíro, e, art. 282 e

segts, do Cód. de Proci Ci_yil,· para propor seguinte Ação Ordinária
de «DESQUITE. contra lua mulher NAYR RITA RIZZON
GUERRA, bralileira, de profillão e domicílio igncredos, pelai meti
vai qoe pa... a expôr: l.0 - Que o Suplicante caaouse com Nayr
Rita Rizzon Guerra. perante o MM. Joiz de Direito da Comarca de
Caxial do Sol, Estado do Rio Grande do Sol, em data de 11 de
agolto de 1956, Conforme termo lavrado sob n.O 1.097 à. fll. U7 à
148, do livro n.O B-7 (doc. anexoD. 2 - Que, o caiai encoutra-se
separado há mais de 4 anal, eil qoe a mulher do 'Suplicante aban-

. donou o lar conjugal apó. 15 anal de caladol e desde aquela época,
não mail retornou. (cert,idão de abandono de lar em aoexo). à loa

reeidêncía, nelta cidade. 3. - Que, o casa! possue 3 filhol de
nomes: Sônia Maria Guerra, Sérgio Marcos Goerra e Silvio Marcia
Guerra, reepeotivamente com as ídadea de 14, 11 e 6 aDOI. 4.· - Que,
o caiai poseue OI leguintel bens a lerem partilhsdoe, 1 - Parte dai
terraf dOI lotei rorail DrI. 2 e 3, da lioha Zambecari. do município
de Caxial do Sul, sem benteitoriae, com a área de 2.500 m2 (doie
mil e quinhentos metro. quadredoe), confrontando: ao norte por cem

metrOl, com terral de· JOlé. Scopel; ao sul por igual quantia, com
terra I de João Paain; a leste. por viote e cinco metrol, com terral
dOI outorgentes e. prometido à venda à Loiz de Bovi: e finalmente
ao oeste, por vinte e cinco metros, com o prolongamento da Roa
Serraria, de C.xial do Sul. terreno elle adquirido por compra à
Vit6rio Bertolazzi e loa mulher e encontre- le transcrito no Registro
Geral de Imôveís de 2.8 Zoqa do município de Caxiu do Sol, da 3.·
entrância, E.tado do Rjo.G�.nde do Sul, aoh termo n.O 31.813, à. fll.
n.O 185. do livro n.· 3 A.G.t 2 - Um terreno urbano, situado na

parte norte de Cexial do Sul, com a área de 391,<10 m2 (treaeatoa e
noventa e om metros e quarenta centímetro. quadeadoe), confrontando:
ao norte com terral dOI outorgantes: ao 101, noma frente de vinte e

Icinco metrôl. digo vinte metrol e le'lenta eentímetroe, com a roa

Carlos Gomei; a leite, com terras de Luiz Z.Ua; e, ao oeste, come
ditas .de Tranquilo Malan; terrZlno elte adqoiridO por compra à An
tonio Michelon e soa mulher e qoe le encoDtra devidamente tranlerito
DO Regiltro de Imóveil da 2.8 Zona do município de Cexia. do Sul,
da 3.- eotrância, Eltado do Rio Grande do Sol, lob termo n,O 31.814.
ã. fi•. 185, do livro n.O 3.A·G. 6 -' Uma cala de moradia, de ma·

deira, cOOltruída no terreno acima de.crito, medindo 7 x 9 m. =
63 m2. Pelo eXpolto, vem o S'Uplicante cor,n o devido acatamento,
reqoerer, le digne V. Excia. determinar a citação de Nayl' RUa
Rlzzon Guerra, bra.i1eira. calada, por. edital; ei. qoe le

encontra em lugar incerto e não 8\abido, pIAra qoerendo, cont,estar, �o
prazo legal, a preleDte Ação Ordinária de De.qoite, lob pena de
revelia. Protelta provar o alegado por todo. OI meiol de provai em
direito permil.íveil, elpecia!meote 'pelo depoimento penoal da Sopli·
cada. teltemonha., e ai dem.ais qoe le fizeram necellárial. Ne.tel
termOI, iunto &"1 documentol. Pede deferimento. Caooinhsa, 12 de
novembro de 1975� Oal). Dr. Antonio Weinfurter. Advogado. TES/-,TEMUNHAS: 1 - MENDEL DO PRADO, bralileiro, calado,
rei. nelta;\ 2 - EZEQUIEL DO PRADO, bralileiro, lolteiro. ru,
nelta; 3 - ANTONIO CLEIR PADILHA, bralileiro, calado. operá.
rio, rei. em São Marcai,· Estado de Rio Grande do Sul; 4 - AN.
TONIO BONELLA. bralileiro, calado, motori.ta, rei. em São MarcolI.
E.tado do R.G.S. - DESPACHO: ViltOl, para delpacho. a) Fdce
os termal do art. 1.0 da Lei 968/49, designo o dia 25 de maio de
1976, à. 10:00 horal.1 para realizar... a audiênoia de conciliação, à

.

qual deveverão eltar prelentel, pelloalmente, o Autor e a Ré; b)
Cite·.e aqoela por edital, com o prazo de vinte (20) dia I, a ser fixado
no logar de cOltome ;e publicado, no prezo de qoinze �15) dial, o&ta
yez no. «Diário da JUltiçh, e doai, no lornal local, para que campa.
reça pelloalmente ad referido ato 00, qoerendo. contede a prelente
AÇÃO ORDINARIf\ DE DESQUITE no prazo de 15 (quinze)
dial. a COnta, daquelo data, lob pena de lerem admitidol como
verdadeirol o. fato articolado. na petição inicial; c) Iritime'le pe.
loalmente ao Aotol' e leo Advogado: d) aiente o Miniltério Público .

�art. 82, I, do C. .

r. €iv,�. Canoiohal. SO, em 19 de fevereiro de
1976. CaID. Nicano· Alexandre Ramol - Joiz Subttitoto, em exercÍ.
cio. - Para OI de ido. fios, mandoo o MM. Juiz de Direito, expedir
o pre.ente Edital qoe, na fOlma da lei, lerá afixado no lugar de
cOltome e public do oma vez DO «Diário OficiaJ do Eetado· e dual
vezel no lornal local. O QUE CUMPRA. Dado e paliado nelta
cidade de Canoinhal, E.tado de Sàota Catarina,\aol vinte G20) dia.
do mê. de fevereiro de mil novecentol e .etenta e lei. U976), Eu,
ZAIDEN E. SELEME, Elcrivão, o lublcrevi. 1

Nlcanor AlexDndre Ramos
Joiz Subltituto, em exercício

SEPROC POLITICA JOVEM

A DEMELAI_ ofe-

O�e�� :Ã�S� :�� Presentes_�ê/��m
pre�os e/pedais:
M'

.
I
d

.

aquIDa� e

Costurai, L EIgin

Máquinas féie Lavar NRoupa - 1Brastemp
I

Siemes e Wanck
I _

Televislres a cores
.

I
e preto e branco

Philcd -, Semp e

jAdmiral
MáJuinas de Tricô

lmodelo 820

I

Faqu�iros

A
[N[lAR

(Servico de Proteção
ao Crédito)

Proteja sua empresa
contra os maus pagadores.
Filie-se ao SEPROC.

Informações: fone 310

CERTIFICADO
EXTRAVIADO

Indústria e Comércio
de Madeiras Artner
Ltda�,

.

declara para devidos
fins, que extraviou o Certifica
do de Proprtedade do veiculo
Rural Ford, ano 1974, cor azul,
chassi LA2BPL37396.

o mes�o fica sem efeito por
haver requerido a 2.8 via.

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

o sr, OTAVIO FALQUIEVICZ,
\
declara para. devidos fins, que
extraviou os seguintes doeu
mentos: Carteira dê Habilitação,
Título de Eleitor, Certificado de
Dispensa de Incorporação, Car
teira de Identidade e Certifica
do de Propriedade do veiculo
placa CA-I025, cor bordeaux.

Os mesmos ficam sem efeito
por haver requerido a 2.a via.

Certificado extraviado
.. O Dr. rosa RODRIGUES
DE OLIVEIRA, declara para
devidos fins que extraviou o

Certificado de Propriedade do
veiculo Volkswagen, ano 1973,
motor BP-939094. 2

O mesmo fica sem feito por
haver requerido 2.8 via.

mãe com os
. I

artigos da

Roa Vidal lamos, 906
'one 185
Canoinbal

G. C. QUIRINO

o MAJ'

ÇOES
E AS ELEI�
MUNICIPAIS

A politica nacional, governista ou não, atualmente se de

para com uma incógnita, passivei d� previsões. Os noticiários e

'os auscultadores da situação do Brasil, diariamente falam das

próximas eleições municipais, que colocario na balança os dois

partidos politicas do Pais.

E imprescindível para a ARENA, manter ou conquistar
uma boa posição nas grandes e pequenas cidades. O Governo
continua o Sf'U caminho de fazer com que os eleitores sintam que .

o desenvolvimento do Brasil está custando o mesmo que 9 qual
quer nação que lota por seus direitos.

E agora, mais do que até aqui, o Movimento Arenista
Jovem tem a grande oportunidade, tanto quanto o dev�r, de mos

trar a sua capacidade e sua força de gente nova. É :mportante
para o M A J ver, e fazer ver, a necessidade da união dos jo�en8
em torno da formação de candidatos a vereadores que, eleitos,
possam constituir uma bancada de marcante atuação na futura
Câmara Múnicipal. O MAJ deve ter seus próprios candidatos e

conseguir tantos vereadores quanto seja possível. Estes, tmbuídoe
de espirita realmente jovem e renovador, deverão estar em con-·

díções de exercer em toda a sua plenitude- o mandato popular.
E mandato popular .para os jovens conscientes, significa

atividade de fiscalização EFETIVA sobre a atuação do futuro Pre

feito, sl'ja ele quem for. Pertença ele a que partido pertencer.
Seja da ARENA ou do MDB�

Importante também, é que os novos vereadores se elejam
'

conscientes da independência legal e constitucional do Legislativo
Municipal em face do Poder Executivo de um município. A Câ
mara de 'lereadores é desvinculada de compromissos com a figu
ra do Sr. Prefeito ou quem quer que exerça a ação. execotiva.
Legislar é para o vereador um ato afastado das coações. Livre.
Isolado das pressões: Assim deve ser. Assim estará bem composto
o Legislativo do Municipio..

Este é o primeiro passo, ser membro de uma bem for
mada Câmera Municipal, pois. historicamente comprovado, é ali
o celeiro dos grandes homens públicos que já passaram por este
Brasil. Ser vereador forma o politico, inicia-o no cenário nacional
através de um cargo eletivo. E de vereador a Prefeito, 8 deputa
do estadual e Federal, serrador e dai em diante, o caminho segue
até onde Deus queira e a inteligência, o vigor e a sorte do jovem
edil permitam! I

DIA DAS MAES
maiO9 de --

Erlitasa
Dra. Zoé-Walkyria Natividade Seleme

CirurgiA Dentista �

G I C OOS5891�"DEP
eUnjca dent��se'nhora8 e crianças.

...._.........- Especialização em Odontopediatrta.
Hora marcada

.

Prap La_ Müller, 4940· Fone, 369

IMPRESSOS EM GERAL Cem uma ou maia côrea9

Serviço rãpido e
.

perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA,

F O t OJ:-ó-p-i a s
Japonês Hashua 230Movo.

Boa Paola Pereira, 375 (ao lado Loteria IIsportlva) - Can.inbas
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Notas Esparsas
Procedentes de Palatina, pas

saram uns dias em nossa cídade,
revendo famlllares e amigos, os
drs. Anoar Seleme, Glâucío AlIa
ge e Tadeu Trevisani.

x X X

Muitas mensagens dsquí de

_

Canoinhas pan Belo Horizonte,
quarta-feira última, todas se con

gratulando com, o ilustre coesta

dõano, agora cidadão de Minas
Gerais, Seleme Isack Seleme,
ocasião tom que recebeu o hon
roso titulo em sessão solene da
Assembléia Legislativa, daquele
Estado.

x .x 1

O destacado pecuarista sr.

DODANI MACHADO deu um

grande giro pelo Estado do Rlo
Grande do Sul.

x :x: ]C:

Estádio Municipal Benedito
,

Th. de Carvalbo Jr., o já conhe
cido DJa'AO, abrigou domingo
último o seu maior público e

assim meamo sobrou espaço
para maia gente.

x :x: x

Visitou a bosaa cidade, sua \

terra natal, o advogado dr. Be�
nedito Felipe Rauen, agore
residente em Brasilia.

x 'x x

O Interventor Municipal, dr.

Hélio Juk, expedindo convite

psra a inauguração do Centro
Recreativo Infantil e Unidade
Sanitária, construido, em con

vênio com a COHAB, no Núcleo
Benedito Th. de Carvalho Junior.
A inauguração aludida, será se

gunda-feir8, dia 3, às 17 hons,
naquele local.

x x x

Uma turma de caçadores,

comandada pelo er, Célio Cres-
tany, já se preparando para a

primeira ceçada do, ano em

Mato Grosso" com partida pre
vist& para o dia ] 5.

x x x

ANIV ERSAHIANTES
Dia 1.° de maio - a sra.

Lurdes esposa do sr, Alvacir
Pedalto; a srta. Marise Martá
Rudolf.
, Dia 2 - a sra, Izolde espo
sa .do sr. Alcino Frantz; O

jov�m Itamar Frederico Koepp.
\ Dia 3 - a sra. Anna Zélia

espos« do sr. João B. Ruthes;
os 51'S.: Antonio Orosskopt e

Felix da Costa Gomes; os

jovens: Luiz Rogério Michel
e Valdecir Elois Novak; o

menino (Iiouani filho' do sr,

João Dirschnabel.

Dia 4 - a sra. Ol�a tsposa
do sr. Pedro Tokarski; os srs.:

Ubatdo R. da Silva e Osvaldo
Ciârel; o jovem Pedro Schulka.

Nascimento

DA
Dia 5 . o iovem Valmlr

Elcio Novak.

Dia 6 - a sra. Zilda Voigt
Fernandes, r:es. em Curitiba.

Dia '( - a sra. Hüld« esposa

SEMANA
do sr. Gustavo Thiem; o sr,

Alvino Bolsut. as sttes. Maria
Petrintthuk e Laurici Tremei.

Aos aniversariantes nossos

votos de perenes' felicidades.

Acontecendo.
RESPONSABILIDADE DE J- J. e, J_

••••

Para alegria do casal Mauricio
Nascimento, chegou uma risonha
garotinha. que pelo seu pai será
uma torcedora «roxa» do Flamengo.
Parabéns.

'

x x x x

Amanhã em União da 'Vitória cor

rida de motocross, pelo campeonato
nacional. Muitos canoinhenses lá
estarão.

Em festas o' lar do casal
Mário (Roseli) Rodrigues,
residente em Joinoille, com o

nascimento de uma bonita
garotinha, ocorrido dia 1C
de maio último. qUI) receberá
o nome de JULIANA.

A Juliana e seus pais _
de

sejamos muitas alegrias.

x x x x

Zlco (não o do Mengão) embarca
rá terça próxima à noite, para uma

longa estadia (um ano) em Brasília.
Lá, como ele mesmo disse servirá a

.

Pátria com honra. Pondo a cabeça
no lugar é?

x x x x

Quarta-feira última, no período da
'

manhã, no Santa Cruz, ali meninas
«capricharam» um treino de volei,
com vistas aos jogos estudantis em

-

Malra, dia 8 de maio próximo.

Registro Civil - EDilAIS

O Interventor Municipal, dr.
Hélio Juk esteve na cepltaltre
tando de vérios ,e impôrtantes
assuntos .dministr.�tivoli, fazen
do-se acompanhar.do Presidente
do Diretório Municipal da ARE

NA, sr, João Seleme,
J

x x. x
:

x

Solange F.relfal procurando ,ai.
guém no ar. SoU não fique assim.
Qualquer dia ele volta.

x x x x

x x x x

Com um sorriso muito simpático
é cativante, Andréa Weinfurter,
conquistando "coracões apagados
pelo tempo. Não é mesmo Junior?

�cendend. hoje mais uma velinha,
Maria Jurema Dambrowekí, que
anda atraindo olhares do dono de
um certo Corcel.

x x x x

Reunindo sAba'do último em sua

casa, suas amiguinhas, para festejar
seu 3.° aninho, Rosllane filha do
simpático casal Grimaldo (Zena)
Furtado.

x x x x

lIara Raquel Knüppel, fazendo
muita lalta no 1,0 Científico, e para
o seu namorado, que passará uns

dias sozinho.

x x x x

Quem não foi domingo ao Estádio
Municipal, deixou de assistir um

desfile de modas, um desfile de lin
das garotas de nossa sociedade que
lá foram prestigiar o futebou e não
tiveram ainda- a oportunidade de
ver nessos canoínhenses demons
trando seu talento no controle' da
redonda. Também entendemos de
futebol, tá?'

x x x x

E- o Inverno para a alegria de uns
e tristeza de outros, vem chegando.
Esperamos que este não seja um

inverno passado em branco. Há
multa cousa para ser aproveitada.

x x x x

A 'Diretoria do Lar de Jesus pro
moverá dia 29 de maio, sábado, um
jantar beneüeíeate na Sede Social
da Paróquia, gentilmente cedida
pelo Frei Vitalino. Contam com a

colaboração de todos,

� x X x

A maior vitória que a gente pode
conseguir, é vencer sem ferir, ven
cer sem humilhar, vencer sem

magoar, é vencer amando.
Tchau

x x x

Amanhã s-erá _realizada mais
uma animada'- feata de nosaa

psdroeíre, Santa Cruz, espersn
do-se como sempre, o prestigia-
menta de todos,

'

x ,x x

O Vice Governador do Estado,
dr.'Marcos Buchele, acompanha
do de grande comitiva, esteve

4.& feira última em Porto União,
quando inaugurou a eletrifíceção
rural em Santa Cruz do Timbó,
importante distrito daquela co

muna vizinha.

x x x

Uma conhecida firma local
intere8!ada na instalação 'de

uma fábrica de papel em su

búrbio 'de nossa cidade.

:x: x :x:

Segundo dizem e afirmam, 3
catarinenses na seleção nacional,
já convocados, JAIRO, FALCAO
e BETO FUscAO.

Leia! A'sine! DivulgueI

Correio do Norte

"."ida C. Côrte, Oficial do U-egiBtro
Civil do 1 o Diatriw de Cano�aB.
Santa Gatarl a, faz .aber que B -eten� Ana Maria FerraresI, vulgo Nani,
dem C888r: menina querida e simpática, anda
«ASTeNIO S RGlO ENDVER» CQpl# '-, quebrando eorsções, enegrecidos

«TEREZINHA "OS8Ll /_lt!�TOW�;" 'pelas saudades. -

brasileiros, lIolteir\os, doID.lClhados e x x x x
rasldente. nesta ct�ad?fel", operárIo.
nascido em Paradó n,este distrito aos B o lindo sorríso da Lilian voltou,
16 de novembro d�1955, filho de assim como voltou o seu amor.

Leonardo 'Endler �\de Ana AlIer-'
bach 8ndIer, falec(da\ela do lar, nas
cida em MarciliofDia$1 nl Município
aos 1.· ds jull;ro •

de 91fi6, filha de

Hary Ristow e.,de lnêl Rlstow.
f, •

«JOSÉ LU{tS DADA. DH\AZ8VBDO»
com «MARiA DAS GRit\QAS DA
SILVEIRAJ, brasileiros,'s;telros,

do
miciliado te residentes ne ta cidade;
ele op o, nascido em hrítíba-Pr.
aos 9 d izembrc de 1953, filho de
Ivaldo

ê eira de Azevedo e Inêz

1�:!�d/��A�::gi�ha:laao�P��ár�,;
fevereiro de, 1959, filha de Otavio

Leme, 4& _

Silveira e de Leonora

Ferreva de Souza. " -
,

Canoinhas, 28 de, abril' de 1976.

NBR'IIDA CBE�EII CÔRTB

x x x x

Quem anda apanhando muito é o

Hilário e o Gilson, e somente no

final das aulas. Aconselhamos um

bom treinador para ambos. Talvez
algum dia vocês consigam ganhar.
Não garanto.

x x x x

Adriana, Mayer e Saila Pleczarka
prometendo multo no voley. Conti
nuem assim, que o futuro para
vocês é promissor.

COMPRA-SE
lJma elcrivaninha e um

balcão uaadoa.
O. interelaadoa deverão tra

tar COm o Ir. Antonio, à Rua
Paula Pe�eira, 590.

Faça uma lista de ,todas as características
de um carro de classe. Depois '

"

venha çomprovar- esta lista no Ford Maverick.
Você vai ver que ele tem tudo o que você,pensou.
Economia, conforto, espaço interno,
grande maciez e estabilidade, sem falar nos'
modelos: Luxo e Super Luxo, de 2 ou 4 portas
e o GT. E você pode escolherl"o motor:
4,6 ou 8 cilindros. Venha conhecer a linha
Ford Maverick e todas as'fâêTn'Ctaeies___I-'�'����=�!!!.que oferecemos, para você ter um.' )-

BASILIO -HUMENHUK & 'eIA. LTDA.

/

REVENDEDOR

..Rua Vidal R,amos, 203 Fones 343 e 145

Presentão
DENELAR

o�
Ma compra�e )BD Refrigerador
Brastemp ·ICi,�. ou (oosul ,ou
um Fogão leo'ha ou a gás

'\

você leva ,como brinde uma

lio�loela de Pressão.

da

para
-

aes:

Rua Vida! Ramos, 906

CANOINHAS -.-

Fone '185

Santa Catarina
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• �RRI!:IO 'rio::;:'NORTI!:
SERVIÇO MILITAR

Edital de ,Convocação'
1. o. Convocados' abaixo relacionados devem comparecer

pa JSM de Canoíahas, por terem sido designados para incorporar
no 10 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA DE BRASI-
LIA-DF:

'

8) - Adolar Antonio Brueaki, filho de Waldemiro
Brueski e de Edite Faria Brueski;

,

- Alvaro Antonio Allage. filho de Pedro Allage e de
Leoni Wojceíchoískí A1l8ge;

- Amauri Petara, filho de Nadir Peters e de Carolina
Babíretzkí Peters;

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

- Elimar Alfredo Fi.,dlar, filho de Elimer Olímp!o
FiedleT e de Waldeci Emidia Fiedler;

- Jucaro Castegnar'o, filho de Jóão Otavio Castegna-
TO e de Aracy Castegnaro;

,

- Nilton José Bayerstorff Filho, filho .de Nilton lo'sé
Bsyerstorff e de Maríen Danemann Bayerstorff;

,

;
- Ovande Martins, filho de Antonio Martins e de

Francisca Martins;
� Rafael Stadnick, filho de José Stsdntck e de Cata

rina da Cruz Stadnick.

b) - Apresentação na JUDta de Serviço Militar de Ca-:
noinhas-SC, às 15 hs do dia 04 Mai 76, para embarque em ônibus,
de carreira da Empresa Reunida siA, com destino a cidade dto
União da Vitória-PR; onde tomarão à. 22,00 hs ' do mesmo dia
ônibus especial prosseguindo 80 Quartel do 20.0 Batalhão. de
Infantaria Blindada, em Baeacherí, Curitiba-PRo

-

c) - Os Convocados que deixarem de se spreseutar na

data acima meneionada, serão coneíderados dNSUBMISSOS».

d) � Todos os convocados deverão apresentar se munidos
da Certidão de Nascimento, Certificado de Alistamento Militar e

Atestado de transferência escolar (quando for o caso).
Canoinhss-SC, em, 19 de' abril de 1976

Osvaldo Conrado Narloch
Cap D�l de 13.a Del SM c,

'

Fotocópias?
'Em apenas 10�. você _ü-UYFOTOCÓ
PIAS, d. qualqu�er��o, jornais ou

livros,

nO�j\
R :..é11fIO O � R E G"I STR O

C I V I L d. '

.RElOA C. CORT,�, no edifício,
_,; o FORUM desta cidade.

--:_

!I

No Departamento de ," Veículos Usadas
de

'

Miouel Procopia,I{J�Comércio/ de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta .eotreoa:///

.

�Marca
Fusca 1'3(}'�Opala 4 por! s

Opala 2 pottas
Opala.4 portas
'Chevette

Ano
1972

1974

19,3

1971
1974

MIGUEL PROCOPIAK (OM. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionário Oeneral Motorl, do Brasil S. 4.

Rua Major Vieira, 289
C a n o i n h ,a s, _.- Santa Catarina

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
Seniço instantâneo e perfeitó:

pP' ,

Iost_al'âÇão moderníssima.

Procure � Icrit6rio de Derby Carlol

'UI�m.9ti, na Praça Lauro �üller, 251

lfl-NOINHAS -' Santa Catarina

( -

01.05.1976

Registro Civil
NEREIDA €. CÔRTE, Oficial Figura», braslleiros, solt�lros, d0!Di- I yalinhos

u] Município ao.s 19 de

do 'Re"iltro CJ'vl'l do 1;0 Distrito ciliados e residentes ".neste distrito; Julho de 1953, filJ;ta de Paulíno Figu-
.. � ele agricultor. nascido em .8anta ra e de Clementma Figura.

,

de Canoinhal, Santa Catarina faz Rosa, distrito de Paula

pe�eIra-s� -" ,

" , b -rd" 1-9!7,,(ilabe" que pretendem calar le: -a08 ,9 de julho de m4Jlór-f,llhe-1i aool·nhar,:-28i1 a irl r �
,

': alph,o...W.ililbett"""ê"ã"e Frida Maria
E O'"RTE«Eloi Bona» com eeSoeli Terezm Wibbelt; ela do lar, nascida em NEREIDA CHER M C

Berdo», brasileiros, SOltei�OS,.emi-,ciliados e residentes nest cidade;:'
ele Funciónárlo Público, scído em",
Rio dos Cedros; Comar a de Timbó
se aos 1.° de, deze ibro. de 1938,
filho de Ferdinando, ona e de Do
menica Bona, ele fiá falecido; el�
professora, nasci, a em Canoinhas
aos 25 de juntl}'

r ,de 1051, filha de
Antonio Bertão le dê Tereza Conte
Bertão, falecid, '

«Egon JOãoSi�mB» com ccSôDjaMaria

Sp,itzner,., br�l.jJeiros, solteiros, 1'10-.
miciliados e r jsidentes nesta cidade;
ele program p'or de manutenção,
nascido em Bela Vista do Toldo nl .

Município ao. 1.° de janeiro- de progl'e,sso' em aUa rotação
1947, ,Iilho �� Dietrich Henrique
8iems e de

El�y
Tromm Siems; ela

do lar, nascíd em Cauoínhas aos
10 de abril de 958, filha 'de Erhardt
Spitzner e de Iil ,ancisca Vaz Spitzner.

\ ' ,

«Milton Czern'iak» com «Alice lIiel
ke», brasileiroi solteiros,' domícílíados e residenliNs neste distrito; ele
agricultor, nasdldo, em Rio da Areia
de Cima nl Mjmicípio aos 26 de
novembro de 1951, filho' de Elizio
Czerniak e

d�
Margarida Müller

Czerníak; ela o lar, nascida em

Rio da Areia d IMeio ni Município
aos 20 de julh· de 1953, filha de
Otto Mielke e delEstanislava Kubiak.

I�
,

'

eeEvaldo Pereird Vieira.. com <,Laura
VirgÍnia da Silya'; brasileiros, domi
ciliados e

resi,dei'tes
neste distrito;

ele viúvo, lavrad r, nascido em Ca
noinhas aos 16

dtfeverelro d13 1929,
filho de Maria ' reíra Vieira; ela
do lar, solteira, ascída em Bela
Vista do Toldo nAI Município a6s,20
de abril de 1933,

l"lha
de Artur An

tonio da Silva e e Virgínia Luíza
da Sllva.

'.

'.

, «Pedro Lonrençoi torr�a" com «Te·
reza Aparecida o.linto de ,Souza»,

b,raSile,iros, SOltei��.'
" domieiUad.os e,resi4entes neste ,strito; ele lavra-

dor, nascido em P� mital 'nl distrito
aos 10 de jUlho- 'e 1951, filho de
Rafael Corrêa e de nastl\cia Lessak
Corrêa; ela do lar, ascida em Major·
Vieira-SC aos 8 '6 julho de 1951,.
filha

.

de Miguel. Olinto de Souza e

Julia Taborda de Souza.

R�gis.r,o Civil
EDITAIS

«lloizio WibbeIt» com ..Verônica

, Maria GÓIS Ghnski, OficiEI I do
Regioto Civil do íDistritó 'de Paula
Pereira. mu,.icípio e CI'mltrca de
Caqoinbas, Est do de' Santa Ca
tarina,
Foz saber 'que prete,:>dem Casar:

q. �

JOAO DE trAULA CORREA
COM SEBAS�IANA SCHULTZ
Ele. oatural deste E"tado n�8cido
em Agua Veril" DO dia 5 de abril
de 1912, lavraior, folteiro, domi
ciliado e i'esid�?te neste Dilltrit�,
filho de AotOD�O\ F. de Paula e,
de dooa Colle�ta Maria Corrêa.
falecidos. Ela, Datural deste Elt&..
do oascida em jCanoinbas- no' dia7 de abril de 1914; doméltíco;
!lolteira, domiciliada e resident�
neste Distrito, filha dI! Guilherme
Schultz III de d, n8 Maria de Lima.

Paula Pereira, I 7 d,e abril de 1976.

AUGUSTO CARNEIRO DOS
SANTOS L M VIRGULINA

SALDANHA.' Ele, ,natural deste
I Estado oascido em Canoinha. DO

dia 7 de mai�1 de 1909, lavrador,
lolteiro,

. d�mi il�ado e residente.
..este Dllltrlto filho de Ana Caro
oéiro de Souzl" falecida. Ela. Da
tural deste Eatado oascida em

Salseiro DO dir 15 de outubro de
1914,

domé,st,i�'
lolteira, dom. iciliada e relident Deste Distrito, ftlba

de João B. S ldanh. e de dODa
Maria S. Sal ntia, falecido!!!.

Aprelentara OI documrotol'
exigido. pelo C digo Civil art. 180.
Se alguem tive conhecimento de
existir algum i pedimento leg'al,
.(:Ule·o para fin de direito.

Paula Pereira, 19 (le abril de' 1976.

_ MARIA GÓSS GLINSKI
Oficial do RegiBtro Civil

EDITAIS

Notícias-·· de PAPANDUVI
•• -: ./'1�

, A noticla_ ,(las' noticias
, Conforme notifiquei, o motivo de minha

ausência da coluna por_.;r.elatlvo t�mpo, agora
já de volta aqui' estou, para na medida do pos
sível, dar a minha, pequena parcela no que diz

respeito a notícia, que interessa aos prezados
leitores e sssínantes,

'

Francamente, .fiquei surpreso ao retornar
a Papanduva, a surpresa é de muita valia paEà
todos nõs-papaaduvenses. Trata-se da evolução
da cidade, não desej� exagerar, contudo o fato

poderá ser confirmado 'por outros. Durante �l- Escreveu:

nha ausência, n prédios, 'todos de alvenaria, Esmeraldino M. Almeida
foram íriícíados as construções" uns de menores

portes, outros de- ';grapdes porporções, de mais de um pavimento, afora
prédios de madeira que também vêm dar novo. panorama no centro urbano
da cidade. Os terrenos' urbanos subiram vertiginosamente e o rural com

precó alto, a «Gauchada» tomaram conta transformando Dum verdadeíro
celeiro agrícola. É ,,�8ro aí minha gente. ,

" :,';' -.

, ,

, " As "quentes vem ai
Neste número do j.ornal "Correio do Norte», este colunista deixa

as notícías quentes 'para o próximo, isto devido a parte social que está
com relativo atraso 'h que não devemos protelár ainda mais .

,
,

Passarela ,da Sociedade
Dia 06 do corrente niver da gorotinha Elaine, ,filha do casal

Albaro (Donilda) Dias de Morais. ' '

,
'

,Ola 08 do fluente festejou idade nova a sra. Pasqualina, virtuosa
esposa do sr, Deonisio Trevisani, ele do comércio local.

Dia 09 do corrente festejou seu niver a sra, Amalia Matoso
Kraunaolne, filha do nosso assinante sr, Bmüío Matoso. Cumprimentos
ÍroÍl Curitiba. '

, KARIA BEATRIZ, dia 12 completou mais um ano de sua Inocente
vida, filha do casal Ernani (Teresa) Woyciekovski.

'

Dia' 13 festejou seu natalício o garoto Gerson Luíz, filho do ca8al
Sagto. Jllmir (Rosi Maria) Carvalho, ele Delg. Polfcia.

Dia 14 do corrente niver da garota Eliane, fllha do casal Eugênio
(Alzira) Sidorak, ele do alto comércio local.

Dia 18 festejou' troca de idade nova a sra. Reasilva Almeida
Mizerkoviski. "

GERSON CEZAR. Também na mesma data aniversariou o garotão
Gerson Cezar, filho do casal Vitor lCactida) Malakoviskl, ele do alto comércio.

I
Dia 20 trarisato festejou niver o joveril,estudante Joel Alberto,

filho do sr. Alois (Teresa) Werka, ele oficial do Cartório.
Dia 21 festou idade nova o sr. Cândido Maia, residente em Curitiba.

_ IHa 22 colheu mais uma flor no jardim de sua existência a srta..
,

Mirlam, fUha d,o casal S,r, cArno (Maria Inês) Reckziegel, ele proprietário
do magostoso Itajuba «Hotel Balneirio» em Barra Velha,

Também na mesma' data festejou idade nova o jovem bancário,
Acácio, filho dõ sr. Prefeito Aloisio (Maria) Partala.

ANA D. ALII4EIDA. Dia 23 nossa 'agenda social registrou a pas
sagem de niver da: ·sJ;lta. Ana 'Dalgisa Almeida, filha do casal Dr. Dino
(Nadyegge) Almeida. Felicitações dron» Curltlba. .

'

,Também na: mesma data eompletou mais um ano de sua inocente
_

vida o MarCelo, filho do-casal Antenor, (Terezlnha) Zanelo.
' .

Dia 25 transato' aniversariou ,a sra. Maria 8chadeck, virtuosa
consorte do sr. Jacob Sohadeck.

'

.

Srta. MI{UAM D. SILVEIRA, também na mesma data festejou
idade nova !l elegante senhorita Miriam, filha da Sra. Vva. Alice F. Silvelra:

Dia :!7 quem comemorou troca de idade nova foi a: sra. Claudete.
esposa do sr. Pedro de Lucc�, Vice-Prefeito e industrial.

Também na mesma' data aniversariou o sr. Antonio Malakovaki. '

do alto comércio local.
'

JOSÉ MALAKOVISKI, dia 27 também completou mais um ano; o

inteligente garoto. ,

,
.

PIA' - 28 - D; MARIA INÊS, na aprazível praia de Its]uba, na
BR-l01 «Barra "Velha, festejou idade nova a sra. Maria Inês, virtuosa
consorte do sr. Arno Reckziegel.

Dia 3Í) p,p. festejou niver o jovem estudante Jonas José, filho
do casal Alois (Teresa) Werka, ele Cartorário.

BASILIO HUMENHUK & (IA. LIDA.
�ORD I

Fazemos samp
cnavos FORD •

a melhor oferta em veiculos
de qualquer marca.

Disponibilidade, da semana:

J/olks 19m. vermtihd\cerâmico
Mave,ick 19.,4 cuoê s/l�"xo - t'!:,quesa, tahiti
Rural 4x4 ano 72 - azu) e �õranca .

Corcel ,Sedan ano 75 • I!JJrmelho cadmiun
Passat 1975 - branc�-� Volks TL 1971 - bege
Op_a_la 19,0 � J_?,u'rlll 4x4 1966 - azul e branCif
Rural ttapão 4 podas ano 71 ,. azul e branco
Pick,.up t,p'fáÔ n�s 4 rodas 19,2 - azul

, Ric/;'-ut".J-972 ., (urquesa real
Pick,up 19,2 tração 4x4 - azul

.
CoFcel cUPI luxo .no 19,3 - azul

AdqUir�Seu veiculo usado com a mlnima' entrida.
� 'Velculos 'inteiramente revisados, de boa precedência,

aos' melhores precos da regiio.
Visite-nos, sem co�promisso, em nossa Iqja à
Rua 'Vidal 'Ramos, 203, - Fones 343 e 145
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Maria da Graça
E esse mundo não

para de crescer ••.

(JB) '_ «Domingo passado,.oo Museu
da Ciência e �a .

Indústria em Chicago _ EUA,
a tela do erelõgío da população» piscou e apa
receram, em algarismos luminosos, as cifras: •
bilhões. Naquele momento, viviam na terra 4
bilhões de pessoas. Mas ninguém tomou conhe
cimento do fato, pois a instituição já fechara
suas portas. E quando voltou a abri-las, na

tarde seguinte, havia mais 1 06 mil e 397 habi
tantes no Globo Terrestre. No espaço de mais

,

ou menos 16 horas, 8 terra recebera o equiva
lente à populeção de Cuíabá!»

Realmente é de impressionar a rapidez
com que cresce o número de habitantes do nosso'

planeta. E tudo graças a Tecnologia moderna

e lo desenvolvimento da época. Vejam só a

responsabilidade das mulheres e a importância
de seu papel na sociedade atual carente de

planejamento familiar.

Exemplo de mulher

I'

Lia, digna esposa de Terézio, não tem
grande entusiasmo pela eventual candidatura
do marido à Prefeitura.

Radicou-se à capital, onde seus filhos
estudam e trabalham. Entreta�t;o, compenheira
extremosa que é, exemplo de mulher, bem com

preende a gravidade do momento, e não será

obstáculo, temos certeza, ao «sim» do ex,-pre

feito, que tanta honra fez ao nome de seu pai
e às nobres tradições da fam1lia Carvalho.

Se depender de Lia, Terézio vai acà
bar aceitando!

do moderno gera tal desequilibrio e tamanhos

traumas ao recém-nascido, que todos ·os cuidados

para a não formação de futuros adultos doentes,
são poucos. O Dr. Arnaldo Rascovsky, por

exemplo, diz que cé uma barbaridade a mulher'

marcar o dia e a hora de tirar o filho por
cesariana» e defende o parto natural, à moda

antiga, feito em casa e com assistência apenas
da parteira. Canoinhas neste assunto, já teve

muito o que contar, pois o sem número de

partos feites por D. Luízs demonstram que neseer

é um ato muito, muito natural.

A época das frutas

. o outono é a estação que mais ofere

ce variedade de frutas, pelo clima ameno e

chuvoso. E parece que cada fruta fica um pouco

maior e melhor nesta época, servindo para tudo

quando,.... cozinheira é de' primeira qualidade.
Uma boa sugestão para algum dia de calor

que ainda aconteça nesta nosse cidade, talvez

seja, um sofisticado e de fácil preparo «coquetel
de melão» - Uma lata de creme de leite, uma

xícara e meia de queijo de' minas, Fondor

Maggi, um melão gelado, cebolinha verde picada.
Bata no liquidificador o queijo com o creme

de leite, tempere "com Fondor, junte a cebolinha

e reserve. Faça bolinhas de melão, coloque em

taças individuais e cubra todas ccUn:: o molho.

É diferente e rápido, que tal experimentar?

A mulher continua como

propriedade do marido

MiriaM Machedo e Campos, em s,ua

tese de doutoramento em Direito, analisa a

estrutura do anteprojeto do Código, Civil, con
cluindo que a mulher é um bem sui generis,
desde que é colocada como coisa, propriedade'
privada do marido. Ela critica o a��eprojeto
do novo Código por que acha que ('le' oferece
à mulher o caminho mais difícil, quaado, do

surgimento de uma controvérsia entre 08 côn

jugt!s - só o Juiz pode resolver a questão.
Num mundo como-o de hoje, a Lei brasileira

continua a manter o homem como chefe da
sociedade familiar, como o detentor do pátrio
poder. O novo Código, q1l;e se propunha 8 en

contrar novas soluções, está apenas aceitando

o
I Congresso Médico

• as novidades

o congresso de psicologia e psiquiatria
infantil, recentemente realizado DO Rio de Ja

neiro trouxe muitas, novidades a todas nós,
principalmente se somos mies interessadas nos'

problemas da educação infantil. Nomes ilustres

do mundo médico muito falaram da necessida-'

de da assistência psicopatológica no cresclmen

to da criança, desde o tempo de bebê. O mun-

as já consideradas óbvias.

Talvez trabalhos como esse, é que real
mente consigam modificar um pouco a posrçae
da mulher na sociedade brasileira. Não que
devemos procurar a superioridade,mas somente

8 igualdade. Está com os legisladores a solução

Participação é muito bom!

Está sendo muito interessante fazer o

«Jornal da Mulher», para a ceneínhense, Mail,
muito bom seria a participação de todas!

SQS 206 - Bloco 1 _ Ap. 504

70.000 _ Brasíha - DF

,A MULHER
Certa feita, um Bispo, ao agradecer a hespe

dagem que lhe fora propiciada por uma famüia de
humildes lavradores, deixou sobre a mesa, um poema
dedicado a sua própria genitora, poema esse tra

duzido em todos os idiomas e que ficou conhecido em

todo o mundo, tal sua beleza.

Também, um inveterado solteirão, instado para
opinar sobre o sexo oposto, produziu o seguinte:
SíMBOLC _ MU

PESO ATÔMICO - 55 quilos aproximadamente.

OBTENÇÃO,- Com Agua Benta e Pretoria. Inicialmente
foi obtida da uma costela, segundo a conhecida síntese
de Adão.

OCORR1!:NCIAS -'- Bncontra-se livremente na natureza,
em qualquer lugar onde existam homens.

PROPRIEDAD8S FtSIGAS - Sólida, de forma geralmente
atraente, suave ao tato, cor variável, sabor agradável,
cheiro «sul generis», insolúvel em água, completamente
solúvel em cruzeiros, ferve com quase nada, congela-se
em qualquer instante e derrete-se adequadamente tratada.

PROPRIEDADES QUíMICAS - Tem grande afinidade

pelo ouro, prata, platina e outros nobres em geral, bem
como pelos materiais de grande dureza, como as pedras
preciosas. Quando pura combina-se... quando impura
mistura-se. Pode reagir fortemente sob a ação do álcool
e torna-se esv:erdeada na presença de outra de melhor

aparência. Em contato com o elemento oposto dá reação
exortérmica; é perigoso o seu manuseio por mãos inex
perientes devido ao seu caráter extremamente explosivo.

USOS - Alt�mente ornamentável, ótima igualmente
para a distribttlção, .de riquezas. Catalizador negativo
para o acúmulo de fortuna [f. Oxidante na maioria das

.

vezes, mas pode tornar se reator tóxico do coração.
Ótimo agente para elevar espíritos deprimidos e exce

lente para deprimir espíritolJ elevados.

AUTO REAÇÃO - Apresenta enorme afinidade pelo
elemento oposto com o qual combina-se violentamente,
produzindo um terceiro elemento.

AUTOR DESCONHECIDO

Contribllição de D. P. Araújo
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Notas Políticas'
A viagem do Presidente Geisel
Homem vertical, sem medo, temor ou receio, o

Presidente Geisel, em defesa dos interesses da nação bra
sileira, viajou pára Paris. É que, neste mundo competitivo
o Brasil não pode ,depender exclusivamente do mercado
norte americano e sujeitar-se ao protecionismo que por
lá vigora, tendente a taxar os produtos importados, visando
sempre os interesses' daquele povo irmão. Temos necessi
dade de DaVaS mercados, como o europeu, capaz de absor
ver grande parte. da produção brasileira e de dispensar
nos tratamento mais equânime que o americano.

Quase todos os subversivos, banidos pela Revolução,
"vivem em Paris. Pretenderão, por certo, conturbar a vi
da da Cidade Luz e empanar o brilho e a pompa das
solenidades que haverão de assinalar a visita do Chefe
do Estado Brasileiro. O nosso Presidente, com a mesma

./ .altaneria e bravura com que enfrentou os subversivos em

São Paulo, reduzindo-os ao silêncio com a sua simples
presença, quando foi aos meios universitários depois do
falecimento de Herzog,' haverá de revê-los em Paris, com
as fileiras engrossadas. pelos comunistas internacionais
que pululam na capital francesa, e saberá impor-se, fiel
as suas tradições e certo de' que encarna, lá fora, toda
a nacionalidade.

-J

Qualquer homenagem que lhe tributem, cobrirá de
glória toda nação brasileira! Se uns poucos apátridas pro
curarem agravá-lo ou ofendê-lo, estarão ofendendo a

coletividade brasileira. O nosso passado, o nosso presente,
o nosso futuro!

Camara de Vereadores,adiou homenagem
A nossa Câmára de Vereadores deveria proceder,

na semana passada, dia 22, a entrega de títulos de cida
dãos honorários à quatro personalidades que se destacaram
por serviços prestados à comunidade canoinhense: o' ex
Governador Colombo Salles; Excia. Revma. D. Orlando.

- p

Dotti, Bispo da Diocese; CeI. Perachi Barcelos, Diretor
do Banco do Brasil e ex-Deputado Aroldo Carvalho.

O estado' de saúde do Coronel Perachi Barcelos,
inspirou cuidados aos assistentes médicos e preocupações
aos seus amigos e familiares, tendo sido desaconselhada
a viagem e, consequentemente, adiadas as homenagens,
visto que os outros três homenageados não concordaram

�em recebê-las sem a presença do nobre Diretor do Banca
do Brasil.

'

Candidatura única
. Há rumores de candidatura única à Prefeitura:

MOB e ARE�A não disputariam eleições e se fixaríam
no nome do Sr. Zaiden Seleme, membro do Diretório are

nísta e, de velhos vínculos com o emedebismo, antigo as-

pirante à Prefeitura.
.

O vice seria o sr. Acácia Pereira, atual deputado
estadual, que assim afastaria a concorrência que tanto
teme, dos srs. Antonio Costa e de outros líderes que se

destacaram nas últimas eleições,
A solução parece ótima e barata, muito embora

não consiga contentar todos os muçulmanos e maronístas,
ou os gregos e troianos... Talvez tenhamos DOIS candidatos
únicos: UM da «ARENA-MDB-l» e outro da «ARENA
MOB-2, ...

Jogo duplo
E há a história narrada na série, de filmes de TV

I

sobre a espionagem internacional. Alguns profissionais fa-
zem o «jogo duplo» ... Às vezes aplaudem o Governador,
incensam o Interventor e defendem a Revolução. Outras
vezes, na calada da noite, as escondidas, «anonimamente»,
defendem Garcindo, industriam «abaixo assinados», sabo
tam o Interventor e acu�am o Governador Antonio Carlos.
É possível entendê-los? Ora se é ...

CAR.LOS BOCKOR. I,------------�------------

,o

perdem
2 x 1

.Canoinhenses
no ' fi nal para
Muitas fotografia. e autógra

fos. marcaram a" presença dos,
craques do passado, em nossa

cidade, lia tarde do último do

mingo, em mais uma feliz pro
moção' da Liga Esportiva Ca
ncinhense, ' que contou com 8

colaboração, não só dos' cenoí
nhensss, mas. de tedo O Norte
Catarinense, principalmente de
São Bento e Rio Negrinho, num
dia que deverá ficar na hístórre
do esporte canoínhense, que te
ve o Estádio Municipal «Bene
dito Therézío de Carvalho Ju
níor», quase todo tomado pelo
grande público que foi ver,
conhecer e aplaudir Garrincha,
Djalma Santos, Barbozinha e

outros.

O aguardado encontro entre
o Milionários Futebol Clube e

a Seleção de nosss cidade, teve
início às 16:10' horas e logo aos

3 minutos aconteceu o que o

torcedor queria ver: o gol de
Mané Garrincha.. A defesa ca

noinhense cometeu uma falta
pelo setor esquerdo dà grande
área e o mais famoso ponteiro
do mundo, numa sensaclonal
cobrança, inaugurou o placar
no Oitão.

Aos poucos o quadro local
subia' de produção e aos 7 mi
nutos Paulinho fiaalizou com'

grande perigo para o arco de
Barbozinha. Aos 10 minuto li,
num levantamento de Valdir,
Aderbal, de cabeça, Obrigou o

arqueiro adversário a praticar
ótima defesa.
Aos 25 minutos, Borges, tam

bém cobrando com perfeição
uma falta, estufou a rede de
Barbozíuha, que não acreditou'
na, capacidade do craque cenoí- .

nhense, mandou desfazer a bar
reira e acabou sofrendo o tento
de empate.

, Aos 27 minutos, Kalempa
praticou uma boa defesa num

arremat� de Tupanzinho.
Aos 30, -foí a vez de Renato

por outra vez. em perigo a

defesa Milionéria.

Aos 40, Garrincha cobrou
mais uma falta, com perigo pa
ra a méta de Kalempa. Em se

guida, foi a vez de Barbozmhs
que de ponta de dedo, desviou
um chute do ponteiro Ingo e

no final da primeira fase, Re
nato bateu outra falta que ras

par a trave de Barbosa.

Terminou assim a fase inicial
com um jogo muito movimen
tado e com placar de 1 a 1.

Os Milionários, que tiveram

Futebol Infantil
Sábado passado, no Bairro

São Cristóvão, a equipe do

Santa, Cruz derrotou o Conti
nental, por 2 9 O, com gols de
Darci e Godoi.

Amanhã, um combinado In
fanto-Juvenil, de nossa cidade,
jogará em União da Vitória,
com um selecionado daquala
'cidade.

E também amanhã, pelas 10

horas, a equipe do Massey-Fer
guson, preliará no Bairro _Apa
recida, frente ao Estrela Azul,
quando será disputado um bo
nito troféu. Vamos prestigiar.

dominam e

Milionários:
! (Roger); Ingo, Valdi� (Jaime),
Aderbal (Kolinha) e Renato.

O Milionários [cgou e venceu
.

éom: .Bsrbozlnhe (Renato); Djal
ma Santos, Tarciso, Oreco e

Rildo; Capitão e' Tupanzinho
(Pires); Garrincha (Feitiço), Pau
lo Borges (Gilberto), Osvaldo e

Robson.

A arbitragem esteve a cargo
de Mário Müller, que entrou na

onda dos veteranos e acabou.

prejudicando a nossa Seleção.
Os auxili�re8 foram Sadi dos
Santos e Lauro Oobrochinski.

A -renda foi excelente, ultra
passando 8 casa de Cr$ 60.000,00.

um bom, ritmo no }.O tempo,
não mais conseguiram na fase
final e a Seleção Cenoinhense
dominou 8 etapa complementar
quando teve chances iccríveis
de chegar a vitória.

E. aos 43 minutos, aconteceu
o que ninguém esperava. Os
vsldo, aproveítando um cruza

mento de Rildo, marcou, de

cabeça, o gol da vitória, num

resultado injusto para as nossas

cores; Mas futebol é isso ai.

O quadro canoinhense formou
com: Kalempa (Paulo);' Lisboa
(Mário), Borges, Julio e Ivan
(Vilinho); BranqueIa e Paulinho

Seleçãó do Interior vence preliminar
Na preliminar de domíngo, a Seleção do Interior, com o

jogador Ozíres esbanjando categoria, derrotou a Seleção de

Pependuva e 'Monte
.

Gastelo, pelo marcador de 2 a O, com os

dois gols de Ozires, aos 15 e 25 minutos da fase inicial, além de
três bolas chutadas no travessão pelo ponteiro Celsão.

Revanche em São Mateus
A Seleção Cancínhense, que no último dia 21, .goleou e

Clube Atlético Sãomateuense, em nossa cidade. por 8 a I, estará

preliando hoje ,em São Mateus, com o mesmo quadro, que
inconformado com a

. derrota, pediu a revanche e 08 cancínhenses
aceitaram e temos certeza que o público sãomateuense verá Um
ótimo jogo.

'

Torneio entrie Indústria e Comércio
I _ Hoje no Estádio Municipal, em homenagem ao dia do
Trabalho, será realizado um torneio entre a indústria e o comér
cio local, com inicio às 9 horas, numa promoção da Liga Esportiva
Canoinhense, SESI e Prefeitura 'Municipal, com portões abertos e

sorteio de prêmios sos trabalhadores que lá comparecerem mu

nidos de SU8S carteíras profissionais. Vamos lá gente!

Nosso Brasil- Nossa Dente
CESC

Coluna do I.e CIENTIFICO «8»

Professora Responsável: JUCI SELEME

Pedro Américo
I I

Pedro .Américo Figueiredo e Melo, nasceu em Areias, Paraíba,
em 29-4-1843 e morreu em Florença, Itália, em 7-10-1905.

Infetou os estudos de Belas-Artes em 1856.

° Imperador D. Pedro II, protetor das Artes que era, percebendo
a forte vocação para pintura que o jovem estudante demonstrava, resol
veu enviá-lo à França. ,

Para lá seguiu Pedro Américo em 1859. Retornou ao Braeil depois
de transcorridos cinco anos.

Aqui permaneceu por pouco tempo, seguindo novamente para a

Buropa, onde a Universidade de Bruxelas lhe concedeu o grau de doutor
em Ciências Físicas e Naturais. Na mesma Universidade foi Lente' de
Arqueologia e Professor Adjunto. Além de dedicar-se à pintura, cultivou
talentosamente

.

a Poesia, o Romance, a Filosofia e a .Oratéría.

Inúmeras telas foram traçadas por sua mio criadora, enrique
cendo de modo incomparável a Arte Brasileira.

Dentre .suas telas podemos destacar: Batalha do Avaí, Paz e

Concórdia, Batalha de Campo Grande, Joana D'Arc, Heloisa, Sócrates,
Alcibíades do Vício, Jocabed, Judite, Velhice de Davi, :Noite, Rabequista
Árabe, Ménins em Costume de 160U na Espanha, Catarina e Ataíde, °

. Grito do Iplranga. Este último é o mais popular de seus quadros, pois
apresenta um doe conhecimentos mais gratos aos Brasileiros: a coneretí- .

zação de nossa Independência. Reproduzido incontável número de vezes,
tem mantido vivo através de todos esses anos o ato histórico em que D.
Pedro I concedia ao Brasil o direito de dirigir seu destino de grande nação.

Seus quadroa encerram grande beieza e equllibrio representando'
sempre motivo de. interesse para quem OI admira.

Pedro Américo, indubitavelmente figura na galeria de nossos maiores
pintores. Suas realizações vieram. corresponder. plenamente à con�iança
do Imperador D. Pedro II, que. tivera a clarividênCia de perceber no jovem
estudante a impressionante criatividade em potencial, que só esperava
oportunidade para se revelar.

Equipe: JOS1ANE STELA LUCIANE BOE/NO
PEDRO IVO e ANTONIO JAlVUARIO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




