
Sessão solene da Câmara IUDi�ipal
Entrega de Títulos
Conforme anunciamos, foi realizada 2.a feira última,

feriado municipal, dia de nossa Padroeira, Santa Cruz, ses-

, são solene de 'nossa colenda Câmara de Vereadores, para a

entrega dos títulos de Cidadão, Canoinhense ao CeI. Walter
Perachí Barcelos 'e ao Revdo. Bispo D. Orlando Dottí e de
Cidadão Benemérito ao conterrâneo dr. Areldo C. de Carvalho.

A sessão, ali presentes várias autoridades e convida

dos, foi aberta pelo President-e da Casa, Vereador Reinaldo

Crestani, dando a palavra' ao primeiro orador, Vereador
Frederico Haag, que saudou o CeI. Walter Perachí Barcelos

entregando-lhe o título, seguido do Vereador Sebastião Ro

meu, Cordeiro, que saudou o Bispo D. Orlando, também en

tregando-lhe o titulo e Vereador Pedro Tyska que também
saudou dr. Aroldo Carvalho, entregando-lhe o titulo, todos
bastante aplaudidos.

'

Em seguida o Coral Canoinhense brindou todos os

presentes, cantando o nosso bonito Hino do Cinqüentenário
abrilhantando mais o ambiente e também bastante aplaudido.

Após falaram, de improviso, todos os homenageados,
agradecendo a comenda, rumando todos, finda a sessão, ao
Clube Canoinhense, para o banquete, falando aí o represen
tante da Associação Comercial e Industrial, sr. Luiz Fernan
do Freitas e de novo o dr. Aroldo Carvalho e.Coronel
Perachi Barcelos.'

Sem dúvida, Canoínhas viveu um 'grande dia, com a

festa de sua Padroeira e o acontecimento aludido.

,

Secretário da fazenda - Ivan Bonato
Atendendo convite do Interventor Municipal, dr. Hélio

Juk, Associação Oomercíal e' Industrial e FVNPLOC, o Se

cretárío da Fazenda - dr. Ivan Bonato, vísítoua nossa eída

de 4.a feira última, cumprindo antes programa no vizinho

município de' Três Barras, em visita a Prefeitura e Rigesa.
A tarde deslocou-se para nossa cidade, com palestra

sobre 10M no Clube Canoinhense e participando em seguida
'de uma reunião do Dir-etório Municipal da ARENA, retor
nando ao Clube para encontro com os empresários locais.

, A noite proferiu conferência aos alunos e professo
res da FUNPLOC e foi homenageado com um churrasco na

sede do Bolão Fantasma, ali falando o nosso Interventor, dr.
<Hélio Juk, agradecendo a honrosa visita.

O sr. Ivan Bonato pernoitou em Canoinhas, na resí

dêneía do seu amigo e colega de estudos, empresário dr.

Niceto Fuok, dizendo-se bastante satisfeito com a visita e

contatos mantidos, aludindo ainda sobre o nosso atual de

senvolvímento e potencial econômico, que muito lhe impres
sionou. Assim, bastante profícua a honrosa visita, que espe
ramos surta os melhores' resultados.

S'fR'A DO ARROZ
Banco do Brasil compra o produlo ao preço iuslo
o grande futuro de Canoinhas, como já �revi8;1D:0s,

está assentado, na agricultura. Com sua topogratía prívíle
gíada, permitindo a mecanização em g�ande esca�a, � nossa

agricultura já está pesando na economia do mUnICípIO.

A nossa safra' de arroz do corrente ano, segundo
informes é das maiores e, assim, alertamos a todos 08 pro

dutores para que não vendam os seus produtos abaixo do

preço minimo, estabelecido pelo governo e, como gart;tn.ti�,
o Banco do Brasil adquire todo o produto nas bases ofICIaIS

estabelecidas..Assim, na comercialização de sua safra,
Apr?- .

cure antes de mais nada, melhores informes na .ageucra
local do Banco do Brasil.

Semana da Polícia Militar do Estado
de Santa Catarina, foi comemorada
com êxito DO 3.°' BP M
A Semana do aniversário da Policia Militar de Santa Catarina,

foi comemorada com grande' êxito no 3.- BP», ocasião em que também

comemorou mais um aniversário de instalação nesta cidade.

As festividades da Semana da Policia Militar, bem como do ani

versário do 3.° BPM, tiveram inicio segunda-feira, dia 3 de maio, com

o seguinte prog�ama:
_ 09'00 H - competição de Uro de Fuzil para Praças, distância

de 40 m; coub� o 1.- lugar ao 1.· Sgt Vitórlo Radicheski, 2.- lugar Soldado

Jairo Moaeir dos Santos e o 3.· lugar ao aluno da Escola de Formação
de Soltlados, Haroldo dos Santoe Piechentkoski.

_ Às 10:00 H foi realizada uma partida de Futebol de Salão,

pelas equipes de Oficiais do 3.· ,BPM e BESO local, seíndc-se . vencedor

o 3.- BPM.
_ 19'00 H - inicio do torneio de futebol d. salão pelas praças do

3.• BPM, fican'do vencedora a equipe dos Soldados e em 2.° lugar a equi

pe dos Alunos da Escola de Formação de Soldados.

.. Dia õ de maío, às 88:00 H, teve início as solenidades, constando de:

_ Entrega de Medalhas de Serviços Prestados .

_ Leitura do Boletim Especial pelo %.0 Tenente Eriellvo Bahniuk

- Canto da Canção da PM

_ DesfUe em continência às autorIdades presentes.

Em seguida foi reallzada a competição �e tiro �e revólv�r, entre
os Oficiais do 3.° BPM, ficando em 1.. lugar o 2. Ten .GIldo da SIlv�, em

2.0 lugar o 1.° Ten Ib Silva e em 3.· o 1.0 Ten FranCISCO Bueno FIlho.

As solenidades' foram encerradas com um coquetel às. autorida
des, atletas • Direção e Alunos da Escola Básíca Almi.rante B�rr080, e

entrega de trotêus e medalhas aOI atletas. e eqmpes partíctpantes.
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Discurso de agradecimento, proferido pelo dr. ArDido Carneiro de Carvalho, por

ocasião da. outorga ao mesmo, pela Câmara Municipal, do título de Cidadão Benemérito
Senhor Vereador Reinaldo

Crestani, digno Presidente da

Câmara Municipal, nobres Ve
readores à Câmara Municipal
de Canoinhas, Se.ohor Dr. Hélio

, Juk, digno Interventor Estadual.
Excelentíssimas Autoridades Mi

litares e Civis, Senhor Vigário
da Paróquia. Senhor Presidente
da Comunidade EV80gélica Lu
terana de Canoinhas. Senhor

Pastor da Comunidade Evangé
lica Luterana de Canoinhas.
Meus dignos Companheiros de

J.l4esa. Excelentissimas Senhoras
e Senhoritas. Meus Concidadãos.

E com que orgulho eu incluo
entre os meus Concidadãos,
entre os meus conterrâneos, a

partir desta noite de tanta sig
nificação para nós, os óomes do
CeI. Walter Perachi Barcelos 'e
de Sua Excelência Reverendis
sima D, Orlando Dottí, Bispo'
da Diocese.

Eu não sei gente de Canoinhas
se é o pas�ar dos anos, mas

com smcertdade éu lhes digo:
Não me lembro se em toda a

minha vida Pública, nos meus

25 anos de atividade Política,
antes de proferir uma breve
alocução, eu já me sentira antes

emocionado, como me sinto

neste ínstante.

Eu nio sei mesmo se. nem

aquele jovem advogado que em

Ul45 preferia a sua defesa de

estréia na 'I'rrbune do Juri,
sentira naquele ocasião 8S emo

ções que hoje estou pcssuido.
Eu não sei mesmo se em 47,

quando a generosidade dos meus

concidadãos mandou-me à As

sembléia Constituinte de Santa

Catarina, como seu Represen
tante, e eu lá proferi meu dís-

. curso de estréia, eu me senti

tão emocionado, com as mãos

tão fria!!, como me sinto neste

instante.
-

Eu não sei se 8'emoção da
minha estréia na Tribuna da
Câmara dos Deputados em 1958,
fora tão perpaçada de emoção,
como as emoções que vivo
neste instante.

Nesta noite de 3 de maio,
dia de Santa Cruz, a Padroeira

da ncasa terra, quando a gene
rosidade da nobre Câmara de
Vereadores outcurgou-me o 1.0
Titulo que já outorgaram de
Cidadão Benemérito desta terra,
pois Sé eu pOBlO compreender
que 8 Câmara de "ereadores

homenegíe D. Orlando Dotti,
digno Bispo Diocesano que li 7
anos vem exercendo a aua mis

são Pastoral e Evangelizadora,
que com a sua pertinaz e sua
tenacidade deu-nos o 1.0 Curso
Superior, que eu posso' com
preender que a Câmara de
Vereadores da minha terra

homenagie Walter Perachi Bar

celos, de passado. tão glorioso.
Fazendo honra para nós, ao

Inclui-los no rol dos cidadãos
de Canoinhas.
Sincerameate eu não posso

entender que a minha querida
terra natal, a qual eu só devo

serviços, outorgue-me.um Titulo
de Cidadão Benemérito, se não

pela generosidade da nobre
Câmara de Vereadores.

Por certo os Senhores Verea
dores lembraram-se do jovem'
advogado que durante certo

tempo dirigiu os destinos da

Associação Rural de Canoinhas•.

Por certo OB nobres Vereado
res da minha terra natal, não
esqueceram a atuação muito

embora modesta do' Deputado

Estadual de 47.
Por certo a nobre Câmara

de Vereadores rememorou a

minha modesta passagem pela
Secretaria de Viação e Obras.
Públicas no Governo de Iriaeu

, Bornhausen.

Por certo a nobre Câmara de
Vereadores considerou a minha
modesta atuação na Câmara dos

Deputados em 4 Legíslaturas
consecutivas.

Eu estou aqui nesta noite

para agradecer esse Titulo, pára
dizer a nobre' Câmara que de

posse dele sinto-me doravante
mais e mais estimulado 8 tra

balhar pela terra natal, cum

prindo o meu dever.

Porque meus caros amigos,
se 8 minha terra natal tanto fez

por mim eu acho que ainda fjz

pouco por ela. E quero e afirmo
solenemente, perante a Câmara
oesta noite, quero fazer muito
mais ainda se Deus me der

tempo e se Deus me der vida

para fazê-lo ..

Meus caros companheiros,
parece que os noseos destinos,

r

o de Perachí Barcelos e o meu,
:nais de uma vez e quantas
vezes em linhas paralelas.
Outra noite emocionante era

março de 1964, estivemos juntos
ao lado de um pugile de Depu
tados, deixamos já madrugada
e quando já despontava as pri
meiras. luzes dó dia que nascia,
atravessamos juntos a pé o es

paço que separa o Palácio do

,Congresst) Nacional do Palácio
do, Planalto, Sede do Executivo.

Chegávamos a frente da Sinti
nela Palaciana e' a ,Siotinela

Dirigente do cumprímento do
leu dever, engat!lhou a metra-

. (continua na 3•. página)

Bondade e do' AlnorPoema da
Quem é bom, dá para quem vive;
Quem ama,' vive para dar.

Quem é bom, suporta a ofensa;
Quem ama, a esquece.

QueJD é bom, compadece-se;
Quem ama, ajuda.
Quem é bom, sorri;
Quem ama, faz aorrfr.

,

Quem é bom, começa e acaba;
Quem ama, começa para nunca mais acabar.

Quem é bom, faz o que pode,
Quem ama, pode O Impossível.
Quem é bom, ajuda quando está perto;
Quem ama, sempre está perto para ajudar.
Quem é bom, mede sua ajuda;
Quem ama, ajUda sem medir.

. QUE!m é bom, põe rosas em nossos caminhos;
Quem ama, faz nossos caminhos, de rosas •.•

Quem é bom, mói o trigo para nós;
Quem ama, deixa- se moer como o trigo.
QU€'Úl é bom, vai conosco ao Calvário;

-

-Quem ama, fica por nós .ouma cruz.

,Quem é bom, não condena;
Quem ame, recebe o condenado.

Quem é bom,. releva os erros;

Quem ama, nio deixa errar.

Quem é -bom, também ama;

Quem ama, sempre é bom.
Quem é bom, atende às. necessidades,
Quem ama, tem necessidade de atender;

Quem é bom, atende à porta,
Quem ama, Dão deixa fora.

Quem é bom, não decepciona;
Quem ama, D�O fica decepcionado.

Quem é bom, não faz mal a ninguém;
Quem ama, só faz bem a quem faz mal.

Quem é bom, não sabe quanto fazer;
Quem ama,' fez· tudo porque sabe .•.

Quem é' bom, desce até os outros,
Quem ,ama, faz os outros subir.

Quem é, bem;. carrega nessa cruz nos braços;
Quem ama, não lai dos, braços da cruz.

Quem é bom, não sai de perto, de n6s;
Quem sma, mesmo longe, sempre está perto.
Quem é bom, faz' o &em e se vai;
Quem ama, fica para Iazer o bem.

Quem é bom, dá se é rico;
Quem sma, empobrece-se para dar.

Quem é bom, vê as condições para dar,
Quem ama, dá sem condíções.
Quem é bom, é como Deu� o fez;
Quem ama, faz como' Deus quer.

Quem é bom, às 'vêzes se cansa;
Quem ama,' nunca descansa.

Quem é' bom, parte o pão a quem tem fome;
Quem ama, só tem fome de ser bom.

Quem é bom, vê todas a. misérias;
Quem ama, acode as misérias que não vê.

Quem é bom, vê o homem que pede;
Quem ama, \lê no homem, Deus que pede.
O que é maie: Ser Bom ou Amar?!
Isto você pode perguntar à sua mãe.

�m questões de bondade e de amor

Ninguém sáb. falar melhof do que ela, pois
QUEM E BOM, TEM CORACÃO DE MULHER;
QUIi:M AMA, TEM CORAÇÃO DE MÃE! .•

'

Bomenage� da Juventude Católica da Piedade
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ô itica Jovem
G. .c, QUIRINO

o voto
•

Jovem
o ,estudo frio dos resultados eleitorliis de 1974, plantou

uma interrogação nos espiritos dos analistas' dI! politica brasíleíra:
quem era, nas primeiras avalisções, o responsável pela profunde
alteração observada no comportamento eleitoral? Quel a identi
dade desses eleitores? Teriam decidirJo peJa própría reflexão?
Ou por experíênctes eleatórias? A novidade dos programas de
televisão teria influenciado? E as inúm�ra!i formas de persuasão?

Grande psréele dessas respostes, recaí. sobre os jovens.
Sobre aqueles' que, àquela época, tinham recém ingressado na

sua plena capacidade de participação eleitoral. Eram as opiniões
desconhecidas, emergidas das urnas num momento transitório da

o realidade social no País.

Hoje, 1976, eleições' à vista, somam-se àqueles, outros
jovens [a-com idade para o sufrágio. São outra corrente de opi
nião e, graças à velocidade dos acontecimentos nos OOIilSOS dias,
dificilment� podemos ter uma ídéia exata dos resultados, do ca
minho "que irão adotar:

Os Movimentos Arenistas de Jovens, criados em todo o

Brasil e csda vez mais cenfírmendo sua capacidade' de sção, tem
seus quadros compostos pelos jovens que realmente detem.o po
der de reflexão própria e dlscernímento de suas idéia! sócio- po
liticas. Agora é o momento de vermos neste. contingente novo,
a forma mais seessível para o recrutamento dos eleitores de .

primeira vez. A proximidade cronológica, aqui, faz a factlidsde
da tarefa. E a tarefa é mostrar aquilo que determinou a nOS8a

própria escolha, que delineou a nossa decisão em optar por este
lado da politica nacional. E a ilicitude nunca fez nínguém forte,
ao contrário.

,Se o MAJ é formado por verdadeiros convictos, coeren
tes com sua corrente ideológica, o trabalho está ai mesmo! Se
na ARENA vemos o melhor caminho para o equilibrio politico,.
então procuremos a ajuda de todo aquele que ainda não delineou
sua meta de ideal. Usemo. a capacidade de. formar novos com·,
panheíros, sempre confirmando o poder do nosso movímento

.

jovem. Vamos em frente!

Prémio 'Joaquim Nabuco
, A FUDdaclo Milton Campos, para pesquisás e estudos

politicas, com a finalidade de assessorar a ARENA, sempre pro- t

cura seus objetivos criando concursos e prêmios que incentivem
a participaClo de tod, s quantos tenham algum interesse na vida
politica do Psíe,

'

. Agora, criou o Prêmio Joaquim Nabuco, destinado à
participaCAo de todos os estudantes universitários brasileiros, vi
sando desenvolver @ pesquisar formas de participaCão �o. estu
dantes Íla vida polítíco-pertídárte e o papel dos partidos politicas
no desenvolvimento nacional. O tema determinado é cO Estudante
e a Vida Polítíeo-Partídârta>, e os trabalhos poderão ser entre
gues até 31 de julho deste ano. Os Prêmios são de Cr$ 6,000,00
para o 1.0 lugar, Cr$ 4:000,00' par. o 2.° e Cr$ 2.000,00 para o 3.°.

Outroa detalhea poderão 'ser 1l0Jlcitadol diretemente à
fUDdacio Milton Campos - ARENA, Câmara dos Deputados,
Brasma-DF ou aos Diretórlos Regionais dos Estados.

Para .os estudantes participantes da vida poUtica, parece
ser bastante interessante concorrer ao prêmio, de caráter naciona�.

MIGUEL PROCBPIAK COM. DE VEíCULOS lTDA.
Concessionário Oen'eral Motora do Brasil S. I.
� Rua Major Vieira, 289

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

lo Departamento de Velculos Usados
de Miguel Procopiak.' Comércio de
Veiculos' Ltda., você eDcontrará
para pronta entrega:

Marca
Fusca 1300

Opala 4 portas
Opala 2 po, tas
Opala'4 portas
Chevette

Ano
1972

1974
1973
1971

1974

\

Não hsvendo número legal _ 2/3 ,_ dos associados .pre-
sentes em PRIMEIRA 'CONVOCAÇAO, para 8 instalação da

Assembléia, fica desde' já feita'; a SEGUNDA CONVOCAÇÃO,
para às 13 (treze) hortRs do mesmo dia e local.

1
� I .

Se desta v�z ainda não houver número legal 50%
t
mais 1 _ dos assocÚados presentes em SEGUNDA .CONVOCA-

A contagem recíproca tem seU8 CÃO, fica desde já feita a TERCEIRA E ÚLTI_MA CONVOCA
efeitos retroagidol à dab. de 1· çÃO. para �s 1�1 (quatorze) hora li do ,�ia 04 de julho de 1976,de outubro do ano paliado, vigência ,com a presença de, DO mfnimo, 10 (qez) associados.

.da Lei 6.226 e da lua regulamen- I ,
,

tação, Dilo Ile aplicando às eposen- , Para eflÚto de cálculo do «quorum» para a instalaçio da
tadorià, concedida, anteriormente Alilsembléia, 8 jéooperativa possue 1.22� asaociados.. ,aquela data.

N O TA: _ As chapas que concorrerão à EleIção, .COOIl-
O tempo de lerviço de ativida. tante nos It'ns n,o 3.0 e 4.0 deste Editál, deverão ser .entregúes

.de privada somente· poderâ ser
_
ao Presiderite do Conselho de Adtnini8tt,�çlo da Cooperativa até

computado mediante apresentação O dia 04 de junho, de 1976. . '\
pe!o pr6prio interessado da Çerti. . J

.

\
dilo a el., fornecida, segundo pre.' . g, para que cheg!;fe ao conheeímento de todos os associa-
Cl!ituam normal baixada8 pela dos, o /presente EDITA� será publícadp ",pa imprensR local, e

Seéretaria de Seguros Sociais. afixad0foa Sede e seus Ppstos de �ecebimento, bem como reme

O regi�e desse tempo, comprova. tidos�. associadoa, na medida do possível, \,
do por servidor em atividade, será Canoinhas, 29 de abril de 1976 �

providenciado ilefo 8etor local de
pessoal meciiante requerimento em

v formulário 'Ipecífico accmpenbedc
da certidlo original fornecida pe
lo setor de Seguros Sociais.

� proibida a acomulaçlo do
tempo de servico público com o

de atividade privada, quando si.
multâneo, bem como nilo lerá
contado tempo de eerviço que já
tenba lervido de bale para concel·

Ião de apolentadoria por outro

qualquer lietema.

O lervidor. que c('upe cargos'
em regime de acumulação permi·
tid.. 8Ó poderá ter o computo
deue tempo em relação a um dos
cargos. A aposentadoria por tem

po de servico somente será conce·

dida ao servidor i. a. loma dos
tempos de serviço público e ativi·
dade privada perfjzer, no mínimo,
35 aOOI, Esse prezo, contudo, Ilerá I

reduzido para 30 aool 00 calQ de I
• Hora marcada .,

servidora. e para 25 _' quaodo :.e ' Prap La_ Mfiller, '9' - FOlie, 369 .

tratár de ex,comhatentes. Sera :-----------------------------.;....-----------.---------

lomá dos tempol apresentadol
últr.pal8ar OI limitei previstos,
pela lei.• o excesso não será· COD

lidrerado para qu,lquer efeito. •

INPS disciplina con

tagem 'reciproca de
tempo de' serviço
para servidores, \'

subordinados ao

regime estatutário
, Oe lervidorel do Instituto Na
cicnal de Previdência Social, Sl1-

bordinados ao regime estatutfirio,
que completarem ou vierem a

eompletar cioco an08 de. efetivo
exercício, ,terão compotadc o tem
po de serviço de outras atividades
privadas, vinculadas ao regime da
Lei Orgâoica da Previdência, para
efeito de aposentadoria par tempo

'

de serviço, ou câlculo de proven
tes na8 apoeentedories compuls6·
ria ou por invalides,

.

Ordem de Serviço dispondo so·

bre contagem recíproca de tempo
de serviço acaba de ler divulgada '

pelo Secretário dá Pea!loal do
Instituto, Sr. Francisco Barooi:
Junior.. estabelecendo aioda qUI!.
° pedido de certidão deverá ser

feito em modelo próprio e apre·'
sentado diretamente pelo in teres
lIadb aos setorel competentes- da
Seguros Sociais dai Agência8 ou

'

Polto de Benefício do INPS.

Uma chãcara 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
lucelli.

Contagem reciproca

Vende-'se "

08.05.1976

Cooperativa dê .Produtoree
,Mate Canoinhas Ltda.

de

Rua Paula Pereira, 698 ',- C.Doinhas - SC - Reg. INCRA n.? 386/73

Assembléia Geral· Ordinárià

ED�AL' DE 'CONVOCAÇAQ
'.

o Presidente da Cooperativo de' Produtores de Mate

Canoinhas Ltda.\ usando das atribuições que lhe confere o Art.
-.,,1

35 letra Ce» do 'Estatuto Social,' resolve:
'

, \

'\CONVOCAR /
a Assembléia Ge��l Ordinária, do's Associados, a res'Íiz&r-se na

respectiva sede sobial, no próximo dia 4 (quatro}/dé julho, do

corrente ano, às d, (doze) horas, em PRIMEIRA �ONVOCAÇÃO,
a fiÔl 'de tratar da �matéria constante da seguinte:'.

/
\ORDEM DO DI�/
, '. I

1.0) _ deliberar sdbre Balanço Geral encerrado em 31-05-76,
Belatôrto do Conselh� de Admióistração, Parecer do Conselho F,is
c�l e De.monstrstiv08 Ida conta de Sobras e Perdas;

,
.

\.
2.°) - destinação das Sobras;

3.0) _ Eleição de n�vos membros do Gonselho Fiscal: Efetivos_ @

Suplentes respectivamente, para o exerc1cio de 1976/1977;
4.0) _ Eleição de um Delegado, para preenchimento do cargo
junto à Federação das Cooperattvae de Produtores

-

de
cSanta Catarinu Ltda. para\ó exercícío de 1976/1977;

1\ .' ;

5,0) ,_ Outros assuntos de :interesse da Cooperativa.

vegq,
Mate

3
. B'ráulio Ribas da Cruz -\ Pres-idente

...

FOTOCÓPIAS XEI\OX'
Serviço iriat.ntineo e perfeito:/v>

�

Instalação �oderni.sima.
PrQcure no' elgitóRo-d�'-DeJ:.by-_,C.rlos- ...---- .

Ulbmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina

Dra. Zoé Walkyria Natividade 'Seleme
CIl'ul'glA Dentista

G te OOSS89159/D.P -4

CUnica dentária de' ;e'rhor8s e crianças.
Especialização em OdontOpediatrla.

DIA DAS
9 de maio- -

Presentes agradam

Er[ita I
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

'REGISTRO
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial
Reglstro Civil do 1.° Distritc
CaDoinhal. Santa Catarina faz
ef que pretendem calar le:

,Ciro Belarmino da 511-
ira» com eMárli Wichico
Izky», br�lileirol. .olt�iro ••
mícilíedoe � relideotel oelta

ade; ele carpinteiro, nascido
Saota

.

Emidià ,01 Município
I 25 de novembro de 1952.
o de Victor Belarmino da Sil
ira e de. ROia Aodrekowitz da
iveira; ela . do lar, nalcida em

reia oelte distrito aOI 02 de
lho de 1954. filha de FraDci!co
ichicowizky e de ROlalia
pet.ik Wichicowizky.
'Eduardo Leal de Barros»
m «Lourdes da Conceição
onçalves», bralileirc;l. aoltei
I, domiciliado. e I!elidentel
Ita cidade; ele pedreiro, nescido.
Serito DI dietrito aOI 06 de

vereiro de 1948, filho de Fran
ICO Leal de Barro. e de Maria
·'ertl'ode. Soarei de Barrol; ela
lar. naecída em Paola Pereira

a 12 de iaoeiro - de 1956, filha
Maria Elizia Gooçalves.

«Hehmuth Rank» com «E
ilia Orgekoski», blalileirol,
ÚVOI, domiciíiados e reaidentee
ate diltrito; ele operário, natu·_

. I de Caooinhas, nascido aos 1 O

[unho de 1926, filho de Carlol
ank, falecido e de Marta Rank;
a do lar, nelcida em Cala de
edra se aOI 14 de julho de
31, filha do Alberto Kovaleki
de ROlalina Nadtozka, falecidol.

«Udenival José Trapp»
om «Ana Maleski», brali'lei.
I, 10lteirOI, domiciliadol e reli·
lOteI 00 Salto d'Agua Verde;
e lavrador, oa.cido no Slllto da

gua Verde n/ diltrfto a.ól %0 de
tubro de 1955, filho de Afonlo

rapp e de Ceciiia Ferr�ira TrapPi
8 do lar. oalcida em Salto da
gua Verde oi diltrito aOI 30 de
Oito de 1953, f,ilha de José,
aielki e de Leobra Maie.ki.

«José ROber/o Franctsco»
om «Noemi Ribas»,- braailei·

I, lolteiroll, 4bmiciliadol e reli·
ntel nelta cidade; ele operário,
.cido em €uritiba.Pr. aOI 15
março de /1955. filho de Ma
el Francil(!o e de Ana Maria

ilveira; ela i do 'ar, na.cid. em

«Sandro Vicente 8roering»
com «Maria de Lourdes

Dobeék», brseileíroe, lolteirol,
domíeiliedoe em Florienôpoli••SC
e oelta cidade; ele montador

industrial, nsscido em Ariri6,
Município de Palhoçe-se aOI 04

de feverairo de 1954, filho de
Evaldo Domiugos Broering e de
Altenir Pire. Broeriog; ela do lar,

«Pedro Oidek» com «Lldla naecida em Rio Negrinho-St) a"l
Woitexen», braaileiros, lolteirol, 24 de fevereiro de 1954, filha de
domlcítisdoe e residentee neste E'lt8nillau Dobeck e de Tereza
diatrito; ele lavrador, nascido em Seidei Doheck, falecida.
Rio d'Areia D/ Município 801 12
de julho "de 1931, filho de E.ta. «Nelson Stawas» com

nislau Didêk e de Julia Didek; «Francisca Kotkoski», brasi

ela do 'ar, nalcida em Rio dOI Ieiros, solteiroe, domiciliedoa e

Pardal o/ Município aOI 24 de residentee neste diatrito; ele Isna·

aaoeto -de 1948,' filha .de Aodré dor, naecido em Timboeinho nl
W(jitexem e de Davioi. Teixeira 'Município aOI 22 de abril de'

Nevei, falecida. 194�. filho de Frsuoísco Staw8l,

«Osvaldo Tri'snosk-i» com
falecido e de Angelina Nieielski

«Zair dos Santos Alrft.ida», ���:::iza�lanloMI:�icí:i�ci:�8 e�
brali�ejro'J lolteirol.,�omic.'l�do. de abril de 1953, filha de Elte.
e re.!�e�tel' em Ma!Clho Dlac '{II phano Kotkoski e dá Isaltina de
MUDlClplo; �Ie .Da.cldo em. Sa�ta., Paula Kotkoaki.
Tereza nl distrito 801 5 de 180'3lrO "

de 1947, filho de Nicolau Tril- «André lendras .. com «Te

noeki e de Temira Freit81 Trie- reza de Jesus, Kotkoski»,
no .... i; ela do lar. nascida em bralileirol, solteiroe, domioilíadoa

Legeado, distrito de São M. do e re.identel n/ dietrito; ele lavra.

Sul-Pr. aOI1.° de agaito de 1956, dor, naseido em 'I'imbosinho n]
,iiiha de Franeieco Hodeígues de Município aOI 11 de julho de

Almeida e de Nuira dOI Santo. 1948, filho de JOlé Iendfal e de

Almej(ja. Helena Dobrychtop Iendra.; ela,
do lar, n .. lcida �m Taquarizal nl
'Município aOI 10 de agolto de

1951, filha de E.tephaDo Kotkol.
ki e de Izaltioa de Paula Kotkolki:

CIVIL
Caooinhal aOI 19 de setembro de
1959, filha de Epeminondae Rib81
e de Perpétua Portella Ribu.

-Adir Soares» com «Tare
zinha Glacy Collaço», brasí
leiroe, 10Iteirol, domiciliado. e

re.ideotel nelta cidade; ele operá.
rio, naacido em Cambará do Sul-Pr,
aOI 10 de [unho de 1949, filho
de Francieoo Jolé Soare. e de
Geralda Josê Soares; ela do lar,
nalcida em Lageado.Sãc MateuI
do Sul-Pr, aOI 15 de maio de

1958, filha de Sebastião Collaço
e de Maria Padilha Glollaço.

«Miguel Amancio Eduvi

ges» com «Tereza de Paula»,
bralileirol, lolteirol, domiciliado.
e relidente. n/ Município; ele

lavrador, nalcido em Tunbolinho
oi Município aOI 28 de novembro
de 1927. filho de Amancio Edu
vigel e de ROlaliDa Eduvigell;
falecidol; ela do lar oaacida em

Taquarizal n/ Município aOI 05
de junho de ] 931, filha de João
de Paola e de Belarmina dOI

Saotol, falecidol.

. «João Maria Alves» com

«Neusa Maria Gonçalves de
Almeida», bralileirol, lolteirol,
domiciliadol e relidentel Deite

diltrito; ele lavrador. n81cido em

Salleiro Deite distrito dOI 11 de
Dovembro de 1955, filho de Jo.

osso Brasil- Nossa Dente
CESC

oluna do J.C� CIENTfFfco «8»

r�fessora Responsável: JUCI SELEME

quiPe: JOÃO B. KRAUSS - RElvATO OREIN
OlLMAR PAOANELl - DENIS GRE1N

Dia das Mães

Ret,rato de- Mãe·

- -

Uma simplt:s mulher existe que, pela imensidão de SeU

mor, tem um pouco de Deus; e pela constância de sua dedica

lo, tem multo de anjo; que, seodo moça, peosa como uma anciã

,seodo velha, age com as forças todas da juventude; quando
noraote, melhor que qualquer sábio desvenda os segredos da

ida, e, quaodo sábia, assume a simplicidade da8 criançu; pobre,
abe e.enriquecer-l1e com a felicidade dos que ama, e, rica, ,em

obrecer-se para que seu coraçãe não l!iaDgre ferido pelos ingratos;
orte, estremece ao choro de uma criancinha, e, fraca, entretanto
e alteia com a bravura d08 leões; viva, não lhe sabemos dar valor

orque à 8ua sombra toda as dores se apr.gam, e, morta, tudo o

Ue somos e tudo o que temos darfamos para vê-la de novo e

ela receber Um aperto de seus braços, um,a palavra de seus lábios.

Não exijam de' mim que diga o nome dessa mulher, se

lo quiserem que ensope de lágrimas este álbum, porque eU a

i passar no mau caminho. ,

Quando· crescerem seus f!Jhos, leiam para eles esta página:
les ·lhes cobrirãg de beijos a fronte; ê dirão que um pobre viao

ante, em trocs de suntuosa hospedagem recebida, aqui deixou

ara todos o relrato de sua própria MÃE ...

D. Ramon Angel Jara
d Bispo de Sereoa - Chile

Tradução de Guilherme de Almeida.

- 'EDITAIS
ventino Alvell, falecido e de Maritl

Farial; ela do lar, naecida em

Arroiol oi distrito Aoi 23 de 00'

vembro de 1957, filha de Pedro

Gooçalvel de Almeida e de Anoa

Gonçalvel de Almeida.

Csnoinhal, 05 ;ie maio de 1976.

NEREIDA CHEREM CÔRTE
Oficial do Regiltro Civil

Leial Assine! DivulgueI

Correio do Norte

I A DEMELAR ofe

DIArece para ,o

DAS MÃ 5,

Rua Vidal lamoa, 906
'one 185
Canoinbas

com

e pedais:preços

Máquinas de

Costura - Elgin

Máquinas d Lavar

Roupa -

Br�stempSiemes e anck

Televisores a cores

e preto e. ranco
Philco - Se p e

Admira

Máquinas d

modelo

Presenteie

08.05·1976

Notícias �e Pa�an�uYa
Porto União & «�RUSC»
Dia 28 p. p. com a presença do Vice-Go

vernador do Estado, Dr. Marcos Henrique
Buechler, representando o Governador Antonio

Carlos Konder Reis, Dr. Arnaldo Sehmitt, Presi
dente da ERUSC - Eletrificação Rural de Santa
Catarina S/A; DeputadoI Federais, Estaduais,
PrefeitoI, Autoridades Civis, Militares e Eclelli

ãsucas, foi inaugurado o primeiro ano de

instalação da ERUSC, ligando o Sistema de

:Eletrificação Rural de Porto União-Irineópolis.
As linhas construídas são as segulntes: Porto

União: km 13 - km 8: São Miguel - Maratá -

Bom Principio do Maratá: Bom Principio - Rio
dali Pardos - Campestre - São Pedro - Rio Escreveu:

Bonito - Barra Grande de Baixo. IRINEÓPOLIS: Esmeraldino M. Almeida

Irineópolls -- Poço Preto: Irineópolis .: Colônia

Escada - Colônia Nova - km 7, km 16, km 18; Ligacão Sistema Porto

União _, Sistema lríneôpolís. e Travessias: Interligação das Linhas km 7,
km 16, km 18 à Linha Colônia Nova. Extensão de Linhas: Porto União:

86.230 m. Irineópolis: 88.480 m, Total de A.T. 157.525 m. Total B.T. 17.230 m.

N.· de propriedades beneficiadas; 398, �.o de Transformadores 252. Custo

Total dali Obras. CrI 6.310.644,92 - Ai está o que os Governos Federal e

Estadual estão realizando para Santa Catarina. São fatos e não boatos,
tudo ísto somente em um ano. A comunidade toda irá responder com o

.

seu muito obrigado no dia 15, de novembro. A comissão de Papanduva foi

a seguinte: Prefeito Aloisio Partala, Vice-Prefeito Pedro Giacomo de Lucca,
Esmeraldino de Almeida Presidente da .ARENA e Hamilton T. de Almeida.
alto funcionário da Prefeitura. O Vice-Governador levou as' reivindicações
de I!0sso munlcípío para o Governador Antonio Carlos Konder Reis.

Dr. Dino Almeida no Governo Catarinense

o Jornalista Dino de Almeída, residente em Ouritiba, acaba de

ser nomeado Representante do Governo Oatarínense no Estado do Paraná.

.
Sem dúvida alguma uma vitória para todos os catarinenses um filho da

terra representando o nosso Estado. Telegrama dando conta da ocorrência

enviado a este colunista, que é Pai de Dlno- Almeida, diz o seguinte: Curi
tíba-Pr, 3453.39-23-17. 10,30. Esmeraldino Maia de Almeída-Papanduva-se,
Caro Papai pt Fui nomeado para cargo de· Representante do Governo de

Santa Catarina no Paraná pt. Abraços Dino Almeida. O endereço comercial

é o seguinte: Rua XV de Novembro n." 270' 3.° Andar Curitiba-Pro

Honra ao Mérito
Dia 10 do corrente, Papanduva registra o aniversario do Sr.

Antonio da Cunha Ramos, cidadão que é possuidor de raros_dotes de

honradez, virtude e hombridade. Nascido no ano de 1894. no próximo dia

dez estará completando a idade de 82 anos. Papanduva registra em seus

anais de história, a vida do ilustre homem público. Foi por longos anos

Agente dos Correios e Telégrafos, cargo que se conduziu com correção e

honradez, seu excesso de zelo foi o lema de seu trabalho, exerceu o

cargo de Delegado de Policia, sempre pontificando com jUlltiça e sereni

dade. Foi o braço direito do falecido CeI. Severo de Almeida, onde

desempenhou os mais variados postos de confiança, sempre se destacando
com a habitual honestIdade. Sua numerosa família, que é o espelho de

sua existência, está assim constituida: Casado com D. ldallna Schimidt, no
Cartório de Paz do Registro Civil de Papanduva, dia 20 de junho de 1.9;5

(mil novecentos e qUiDze), portanto estará dia 10 festejando Bodas de

Diamante \sessenta anos de feliz união abençoada por Deus). Dessa união

nasceram 12 filhos (um falecido}, todos estão clisados, sendo 3 filhas e 8

filhos, 59 netos e 14 bisnetos, todos vivos. A coluna almeja ainda muitos

anQS de vida e saúde no feliz convívio da família.

Passar(;!lla da Sociedade

Dia LO do corrente, festejou idade Dova o sr. Sargto. Jamir Car
valho, MO. Delegado de Polícia. Cumprimentos pODtific�ram em alto estiló

ao distinto senhor.
Também na mesma data aniversariou o jovem Luiz Carlos, filho do

casal Modesto (Silvia) Hirth. Muita animação e alegria marcou a paIsagem
da feliz data.

.

Dia 04 do corrente festejou niver o sr. Orlando S. Vieira, ÍlO.
Gel'ente da Celesc. As felicitações circularam em alta rotação ao bondoso

senhor.
Srta. MAlULETE, na mesma data niver da Srta. Marilete Matioski,

filha do c8sal Miguel (Elza) Matioski. A jovem-guarda cadenciou a alegria
que foi ponto alto da festa.

.

Dia 05 completou mais um ano de .vida o sr. Ludovico Kelichek,
de São João do Mirador (DOIISO prelado assinante). Muitos cumprimentos
recebeu na sua felltiva data.

Dia 07 aniverllariou a Srta. Maria Regina, filha do casal Jos�
(Belina) Corrêia, (ele Procurador do Correio do Norte). Muita alegria re

gistrou o dia festivo para a nataliciante.

Dia 11 do corrente festejou idade nova a Srta. Augusta Emilia

de Almeida. funcionária municipal. Os colegaI saudaram com agradável
surpresa e muita alegria.

Dia 12 niver do jovem estudante Ricardo Antoniazzi, filho de D.

Ivone Antoniazzi da Silva. A jovem·guarda esteve presente irradiando

alegria e animação na sua festiva data.

D. ANA ME�DES, dia 1% festejou mais um ano de sua prestativa
existência 8 sra. Ana Mendes. A distinta dama recebeu acalorada mani

festação de carinho e amizade no seu dia festivo.

Dia 10 aniversariou '8 garota Denise, filha do casal Décio (Vania)
C. Almf:lida, rellidentes em Curitiba. Cumprimentos pontificaram para a

capital do Paraná onde redde Ir. aniversariante.

Dia 14 do corrente completou mais um ano de vida ,a Sra. lone

Anto�iazzi da Silva, Secretá.ria da Paróquia. A data importante teve sua

passagem muito animads e festiva. pela sua grande relação de amizade

que desfruta.

Também na mesma data festejou idade nova o jovem estudante

Jaime Lourival Correia, filho do casal Jo!!é (Belinda) Correia. Cumprimen�
tos mil ao Jaime no dia de seu natalício.

A coluna se associa aslelicitações. dellejando a todos felicidades.
paz e muita saúde;

Um por semana

Algumas pessoas Ião tio chatas que nos fazem perder um dia

inteiro. " em cince minutos.

Do'cumentos extra viados
VILSON DINIR ROCHA, declara pa�a 011 devidol finl

que e:dr8viou 08 leguintel documentoe: Carteira de Motorida

Profil"ional. Cadaatro do Impodo de Renda. PIS e Carteira

do lNPS.
O. m�.mol ficam lem efeito por haver requerido ai 2a. via.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ano XXIX

Notas'
o Senador Otair Becker con

seguiu recursos junto ao Minis
tério de Educação e Cultura
MEC, para a construção de um

novo grupo escclar em 008&0

município. O anúncio foi feito
2.& feira última em almoço que
ofereceu 808 prefeitos da região
norte na localidade de Oxford,
São Bento do Sul.

x x x

Empresários de Curitiba man
tiveram contato com o Interven
tor, dr. Hélio Juk, vísendc 8

Implantação de uma nova indús
tria em nossa cidade.

x x x

O advogado dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho, que aqui esteve
afim de receber o titulo de ci
dadão benemérito do Municfpio,
veio e retornou no mesmo avião
com o agora ctdadão eanoínhen
se, CeI. Walter Perecht'Bárcelos.

x x x

O Coral C8noinhense abri
lhantou '. Sessão Solene de
entrega de titulas, cantando, com
os aplau�os gerais, o nOS80 bo
nito Hino do Cinqüentenário.

:x x x

Esteve em nossa, €idade, pro
cedente de Curitiba, o advogado
dr. Gláucio de Oliveira.

x x x

O Secretário da Fazende, dr.
Ivan Bonato, aqui .esteve 4.a
feira última, cumprindo extenso

programa e se ímpreestonando

Esparsas
com o nosso potencial econômíco,
sendo hóspede do empresário
dr. Nícsto Fuck, seu colega e

amigo nos bancos de estudos
em Curitiba.

x x' x

Quem deu um giro "'m Cas
cavel e F6z do Iguaçú, foi o

advogado dr. Rivadavia R. Cor
rêa, fazendo-se acompanhar de
sua exma. esposa.

x x x

Bastante ceneorrída e· presti
giada- a inauguração, 2.8 f@ira
última; do Jardim de Iofâocia
e UNID:'\DE SANITARIA cons

truidas no NÍícleo Habitacional
Benedito Th. de Carvalho Ir.
trabalho em convênio, CO
HAB - SC, Seeretería dr. Saúde
e Prefeitura Municipal, ali falan
do o Interventor dr. Hélio Juk.

x xx

Aproveitando 08 ferladoEi de
fim de semana, estiveram em

F6z .do Iguaçú, com esticada ao

Paraguai e Argt.D,tina, os jovens
Sérgio Tokarsk! e Zenoni
Kuminek.

x x x

O pr6xh:rio Se�retário de Es
tado a visitar o nosso município,
será o da Agricultura, dr. Vitor
Fontana.

xx x

Amanhã, Ola das Mães, os

nossos respeitosos cumprimentos
a todas a8 mães eanoínherrses.

Tabelionato Paula S. Carvalho - EDITAL

Oficial de Protestos
./

BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.

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

novos FORO e usados de qualquer marca.

Disponibilíd�des da se��-·�·
Volks 19ro .. ve\melho cuâmico
Mave,ick 19l'4 CUJJê s/luxo - tu,quesa tahiti

\

Rural 4x4 ano 72. � azul e branca
Corcel Sedan ano· 75 • vermelho cadmiun
Opala 19,0

"

R.ural tração.4 rodas ano 71 • azul e branco

Ptck.up tpáção nas 4 rodas 1972 - azul

Picl:.-uP..A972 • turquesa real

P�·tk.
fJJ 1972 tração .4x4 - azul

RU1: 4x4 1g66 - azul e branca

Adquira s u veiculo. Dsndo ('om a minima entrada.
Veiculos inteiramente revisados, de boa precedência,
aos melhores preços da região.

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

Discurso
(continuação da la. págiaa)

lhadora que portava.
Walter Perachi Barcelos a

frente daquele punhado de De
putàdos e de Senadores, Repre
sentantes do povo e dos Estados,
ídentíftcou-se, 'disse quem era,
disse quem éramos e ingressa
mos no Palácio do Governo
para empossar na Presidência
da República, naquele momento
o Presidente da Câmara dos

Deputados, Pascoal Raníelle
'

IMasilli.
. Hoje para honra minha, aqui
na minha terra natal, nessa

noite memorável, também esta
mos juntos.
E para gáldio nosso, tendo ao

nosso lado um prelado da Au
toridade moral, das virtudes, do
patriotismo deD. Orlando Dottt,
Nobres Vereadores, muito

obrigado 8 vocês', que represen
tam tão bem a nobresa, a dig
nidade e as tradições da querida
terra natal.

Bodas de: Ouro
HENRIQUE VOIGT e D. MARIA

ERZINGER VOIGT, conhecido casal
de nossa cidade, comemorou na
data de sábado. dia 1", suas Bodas
de Ouro de feliz consórcio.

Seu Henrique como é conhecido,
é dos pioneiros em n08SO muníeípío

. no ramo de marcenaria e fábrica de
móveis, sempre estabelecido na

esquina das ruas EugêniO de Souza
e Cei. Albuquerque, ramo hoje se

guido pelo seu filho Silvino Volgt,
goza em nosso melo de grande
eoncelto. '

Assim, ao seu Henrique e Dona
lIIaria e também aos seus Iamílíares,
os nossos mais efusivos cumpri
mentos.

Nascimento
Em festas o lar do casal Mareio

(Rosell) Rodrigues, residente em
Joinville, com o nascimento de uma
bonita garotinha, ocorrido dia 17 de
abril último, que receberá o nome
de JULIANA.

'

A Juliana e seus pais desejamos
multas alegrias.

Aniversariantes da semana
Dia 8 - os srs.: Roberto Bobrba

oher . e Glauco J. Bueno; a srta.
Irene Roesler; os jovens: Aroldo
Carlos Koepp e Jair Pedro Mendes.
Dia 9 - os srs.: Gilberto Ritzmann

e Luiz Krüguer; ó jovem Ksrel
Peixoto.

Dia 18 - a srta. Sonia Maria da
, Cruz; o jovem Aroldo Paulo Seleme.'

Dia 11 - o sr. Guilherme Mohr.

Dia 12 as srtas.: Marilda Davet,
Cezarina dos Santos, Hilda Tars
shéskl, Vitória Czarnik e Lucia
Grosskopf; os jovens: Iremar Anto·

.

nio Boares e Helder Nacif Seleme.

Dia 13 • os jovens Lauro Petrin
chuck, Luis Carlos Rohrbacher e
Oornélio Roberto Watzko.

'

Dia 14 - a sra. Tereza esposa do
sr. Brvino Tremei; os srs.: Irineu

. Anacleto Tokarski e Nelson Ferreira
das Chagas; a srta. Irene Tokarski;
o jovem.Lulz Cezar Bartnik.

Aos aniversariantes os nossos

votos de multas felicidades.

Ve·nde-se
por motivo de
e_celente ()aaa

alvenaria, na

Cardoso, 388.

mudança uma

reaidencial de
Rua Almeida

3

Melhore. informações no local.

Certificado extraviado
O Dr. JOSÉ RODRIGUES

DE OLIVEIRA, declara para
devidos fins que extraviou o

Certificado de Propriedade do
veiculo Volkswagen, ano 1973,
motor BP-939094. 1

O mesmo fica sem feito por
haver requerido 2.a via.

- -- Acontecendo ....
Responsabilidade de J. J. & J.

Amanhã, alegre e felizes
estaremos abraçando nossa

mãe e nossoS votos para que
todas as mães do mundo,
neste dia inteiramente dedi
cado a elas, possam ter o

carinho e o abraço dos seu»
filhos.

x x x x

Neste último fim de semans,
esteve matando saudades de
Canoinhas, Stela Maris Cres
tani e com ela a sua simpatia
e alegria contagtante.

x x x x

Aproveitando a s6qülncia
de feriados, esticaram até
Joinvile, Vanêssa, Carminha
e Nani,

x x x x

Hoie no Colégio Estadual
Santa Cruz, «aquela. fá tra
dicional buchada, promoção
do 3.0 Científico e comandada
pela D. Laila, «spert .. naque
le prato. Vamos colaborar,
comparecendo ao alto da
colina.

x x x x

Quem hoje completa 15
anos, é a graciosa menina ..

moça Siomara Teodorooicz.
Pa,abéns. Siomara também
debuta em setembro.

x x x x

Também hoje em Matra,
está se realizando [ogos es

tudantis, pelo campeonato
regional. Nossos votos que

nossa querida Canoinhas, s
faça representar condign
mente.

x x x x

Canoinhas, represent(Jd�
pela sua juventude, compa
receu em União da Vitória
assistindo a mais uma Corri.
da de moto-cross, esporte qUI
está bastante divulgado atu-
almente. .

x x x x

Quem anda muito satisfei.
ta ultimamente é a Ste
Ulhmann.

x x x x

E a Jurema derreteu o CD
ração do Nico. Si' é 'que tl
amor faz .milegres, está a
um deles.

x x x x

Nooamenteentre nós o Oe
orge. Voltou bem a temp
pois alguém esteve quast.
quase.

x x x x

O Trio da risada, ficou redu.
,zido na duPla Janice e .�a
riIene, pois a Maria Angela
as abandonou.

x x x x

O Nêgo (Mayer) tem' apti·
dões para astronauta, pois
anda só na Lua. Serd qu�
você não

. nota alguém aqu
em Canoinhas?

Tchau

V�!?���.����.�:!�d. com J
trágico de.apareciménto de .eu. ant".J�qaertdo., Julio, Sioma.
ra e Marilei Budant, e cunhado Jôão Rudey, convida parentel
e amigo. para a Mi••1I de"'6 me.e. de falecimento.. que .er l
cel�brada ._!!.!Dllnhã, 'dia 9, ,à. 18,30 hora., na Igreja Matri
Crido Rei.

.

Por mail elte ato de fé, egradece.

Registro Civil
Sebaltião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Regiltro
Civil do município de Major
Vieira, Comarca de Canoinhas.
Estado de Santa Catarina. ,

. ;;' �

Faz saber que pretendem casara
�---

AIRTON ALVES DOS SAN.
TOS e CONCEiÇÃO ALVES
DOS SANTOS; ele natural deite
Estado, nalcido em Rio Vermelho,
Deite município, a08 27 de outu'
bro de I�S5 de profissão motorista,
filho de: Augusto Alves dOI Santos
e de Malvina Firak6ski, residen
tes. nelta Cidade; ela natural deite

Bncontram-se em cartório, à Rua Vidal Ramos, edlffcio do Forum,
para serem protestados os seguintes títulos:

DP n.o 4841-2, vencto. 17.011.76 _. valor Cr$ 1.100,00 (hum mil e
cem cruzeiros), emitida pi Kohlbeck & Cia. Ltda., cl DRAGO 8TEFANOWIE.

DP n" 22.233·A, vencto. 05.13.76 - valor Orl 1.(52,00 (hum mil
quatrocentos cinquenta e dois cruzeiros), emitida pi Aristides MaUoo e!
EURIDES CANANI.

DP n." 5.955-E, vencto. 05.04.76 - valor CrI 767,00 (seteeentos e

sessenta e sete cruzeiros), emitida pi MaUon -& C1a., cl LUIZ CARLOS.
BARBOSA.. .

.

.

Cheque n.o 025958 do Banco Sul Brasileiro S. A., emitido em data
de 13.11.75 - valor 225,00 (duzentos e vinte cínco cruzeiros), emitido pi
SHBASTIÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS em favor de Voleny Torres.

.

DP n° 2346/75 -- vencto. 15.01.76 - valor Cr$ 1.276,00 (hum mll,
duzentos setenta e seis cruzeiros), emitida pi Basilio Humenhuk & Cia.
Ltda. cl PAVITENCO CONSTRUTORA LTDA.

Por não ter sido possível' encontrar os referidos responsáveis,
pelo presente os intimo para no prazo de três (3) dias, a contar da publi
cação deste «Jornal Correio do Norte», virem pagar os mencionados titiIlo8
ou darem as razões porque não o faZem, e, ao' mesmo tempo, no caso de
não ser atendida esta intimação, os notifico do competente protesto.

Canoinhas, 06 de maio de 1976.
PAULA S. CARVALHO

Registro Civil EDITAL
Jacira Emitia Paul Corrêa,

Oficial de Regiatro Civil do 5.°
Diltrito de Pinheiral, Comarca
de Ganoinhsl. Eltado de Sauta
Catarina, faz .aber que pretendem
calar: 1
LUIZ' DOjMINGOS ALVES

FERREIIlA li! EVANILDES AL.
VES MARTlNS; ele, oatural de
Serra das M�rtes, deste Diltrito,
Dascido em 19 de Igolto de 1956,
f.gricultor, lolieiro, domiciliado em

Pinheiro., filh'o de Alvelirio Alves
Ferreira e A'\ntonia Massaneiro;
ela. natural de Serra dos Borg"I,
deite 'Diltrito, l nalcida em 2 de
ab�il de 1955, i do lar, solteira, do
miciliada em Pinheiral, filha de
José Alvel M�artins e Catarina
Borges. I

Se alguém J loubell de algum
impedimento, fopooha-o na forma
da lei.

Pinheiro., 29 de abril de 1976.

SILVETE DARCI PAUL
Escrevente Juramentada

EDITAIS
Estado, domêeeics, nelcidá em Ibi.
rama, DOI 15 de dezembro de 1954,
filha de: Miguel Alves dOI Sautol
e de Matilde Nalcimento, reliden
tes nete município. .

'8.w.� Vieira, 28 de abril de 1976 .

�
NADIR CORRÊA DE LIM

e SELVINA: CIECALESKI; el
natural de.te Es.tado, nalcido e

Cochos nelte município aOI O
de janeiro de 1942, lavrador, filho
de: João Corre. de �ima e D.
Julia Ferreira Térrel, �omiciliad91
e residentes neste município; ela
natural deite Estado, Qomésticl,
nascida nesta Cidade aôs 1.° de
agolto de 1944, filha de: Ludo·
vico Ciecaleski e D.a Francisca
Ciecaleski. domiciliados e �esideD
tel neste mun,icípio. I
Major Vieira, 04 de maio,fe 1976;

.

� ,
JOSE RAFALSKI e MARIA

POLORES DE MELO; Uele' na
torai deite Estado. lavra�or, naa·

cido em Sa�to Canoinh,l, neste
município aos 12 de janeiro de
1953 filho de Augultol Rafalaki
e Salvér. Jolkóvlki ;Raphalski;
ela oatural deste Elta�o. domé!!
tica, nascida em Butiã� nelte mu·

�icípio aOI 27 de �áVJ de 1957,
falha de João Maria jde Melo t!
Bernarda Muchal6vIJli de Melo,
todos' domiciliados � residente.
nelte municipio. /
�pre8entaram o," d"c�mento8

eXigidos pelo

Gl�lgo
Civil art,

180. Se alguém ti er conhecimen
to de exiatir alg m impedimento
legal, acuse·o paI: finl de direito.

Major Vieira, 05 de maio de 1976.

SEBASTIAO GREIN COSTA
Oficiai
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INSTITUTO BRA�ILEIRO DE DESI!NVOLVIMENTO FLORESTAL

Delegacia Estadual de Santa
. Catarina

o Delegado Estadual do Iastítuto Brasi!eiro de Desen
volvimento Florestal em Santa Catarina, de acordo com a
Portaria de n," 57/76-P, da Presidência deste' Instituto expede
a seguinte INSTRUÇÃO, estabelecendo crítéríes para a

atividade de caça amadorista na temporada de 1976.
Art. 1.· - Entende-se por atividade de caça-amado

rista a perseguição, abate,· apanha e utilização de espécies
da fauna indígena, com objetivo estritamente esportivo.

Art. 2.° - Fica permitida a atividade de caça-amado
rista, no ano de 1976, no Estado de Santa Catarina, no

período de 15 de maio a 01 de agosto.
Art. 3.° - Os produtos e sub-produtos da fauna

indígena, obtidos através da caça-amadorista, não poderão
ser comercializados.

Art. 4.° - O caçador é obrigado a possuir a Licença,
para Caça Amadorista, expedida pelo Delegado Estadual do
lBDF e' com as seguintes características:

a) - tem validez somente para o período permitido
para a caça-amadorista;

b) - tem valídez apenas da Unidade Federativa para
que for expedida.

Parágrafo Único - O mesmo caçador poderá. exereer
a caça-amadorista em mais de uma. Unidade da Federação,
desde que possua as respectivas Licenças. I

Art. 5.0 - A Licença, neste Estado, poderá ser rece

bida diretamente na Sede da Delegacia Estadual do IBDF
e na Sede e Inspetorias do Departamento Estadual de Caça
e Pesca - DECP; do Governo do Estado, com o qual o
IBDF mantém convênio.

Ari. 6.,° - A Licença para caçar .em outro Estado da

Federação, poderá ser obtida no IBDF ou no DECP, somente
mediante petição do Caçador, anexada, em duas vias, a

ofício do Clube de Caça ou Tiro ao Vôo, registrado no

IBDF, 8 que for filiado o Caçador, contendo os respectivos
dados de identificação.

Parágrafo Único - O IBDF e o DECP encamInharão

cópía do ofício dó Clube e os dados de Identítícação do
Oacador à Delegacia do lBDF no Estado em que irá caçar.

Art. 7.0 - No ato de fornecimento da Licença o

Caeador recolherá prévia e definitivamente aos cofres do
IBDF, taxa correspondente aI/lO. do salárío-mínímo maior

do Estado, vigente na data, com direito ao recebimento de

exemplar da Portaria de n." 3481-DN e desta Instrução
Complementar. ,

'

.

Parágrafo Uníco - Com a taxa de que trata este

Artigo será recolhida. também, indenização de Cr$ 2,00 (dois
cruzeiros) custo de impressão de exemplar da Lei n,"

5.197/67, se o Caçador quiser possui-lo.
, Art. 8.° - Respeitado o período fixado no art. 2.°,

será permitida em Santa Catarina, a caça-amadorista,
.

nos

seguintes municípios:
.

Alfredo Wagner. Anita Garibaldi, Oanoínhas, Bom Retiro,
Campos Novos, Gaivão, Garuva, Guaraoíaba, J,?ara, Ipumí
rim, Irani, Itaiópolis, Jaguarune, Lages. Lsuro Muller" Mafra,
Mbjor Vieira, Maravilha, Meleiro, Monte Castelo, Nova

Veneza, Nova Trento, Papanduva, Ponte Serrada, Porto

Belo Praia Grande, Quilombo, Rio do Campo, Romelânnía,
8ant� Oeeítía.: São Domingos. Sãa João do Sul, Sombrio,
Taió e Timbé do Sul.

'

Art. 9.° _ Podem ser objeto de caça, nos municípios
indicados no art. 8.0, atendido o limite por caçador, no ato

da fiscalização, soménte as espécies seguintes:
'

Espécies 11.° de Pecas
Aracuã (OrtaIis Aquamata)' 3

Caturrita, Catorra, Periquito do Pantanal
,

(Myopsita monachus) 10

Coati (Nasua Nasua) 2

Codorna, -Oodornís, Perdiz [Nothura maoulosa'.
.

8

Inhambu Chororó, sururína (Crypturellus oarvírostrís) 3

Pomba de bando, Pararl, Baírarí, Pomba do Sertão, Avo

ante, Pomba de Arribação, Ribaçã (Zenaída aurículata) 10
. Rolinha, Rola, Rola grande. Rola roxa, Rola sangue de

boi, Rola caldo de feijão, Rola cabocla ,

________________________I �--------_.--------------------�

Faça uma-lista de todas as caracterísflcas "

de um carro de classe. Depois
venha comprovar esta lista no Ford Maverick.
Você vai verque ele tem tudo o que você pensou.
E�nomia, conforto, espaço interno:
gra��aciez e estàbilidade, sem falar nos

mo<;lelos�xo e Super Luxo, de 2 ou 4 portas
e o GT. E você.pode escolher omotor:

.

4,6 ou 8 cilindros:\[enha conhecer alinha
Ford Maverick e todãs-as facilidades
que oferecemos, para vocêter LJm.

'--
...

.

I .

BASILIO HUMENHUK & elA. LIDA.
. .

INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR SOBRE CAÇA AMADORISTA
(Columbigallina ta!pacoti) 56 -_
Saracura, Sanã, (Ortígonaz migricana)

Art. 10.° - A lebre européia pode ser abatida
livremente.

.

Art. 11.· _ Nas propriedades particulares, para 11

prática de atos de caça-amadorista previstas nesta INSTRU

çÀO é necessário o consentimento expresso dos proprietá
rios, devendo o Caçador ser portador da AUTORIZAÇÃO.

Parãgrafo Único - É lícito aos proprietário� proibi
rem inteiramente atos d. caça em suas propriedades,
mesmo que se situem nos municípios liberados.

Art. 12.0 _ É permanentemente proíbída qualquer
atívldade de caça: nos Municípios de Caçador, Chapecó,
Ibirama e Três Barras, por se loealízarem, nos mesmos,
Floresta Nacional do IBDF; na Ilha de Santa Catarina e em

todo o Município de Florianópolis, na Ilha de São, Francisco
do Sul, no Município Balneário de Çamboriú, nos de Grava
tal e de Santo Amaro da Imperatriz, e no Município de
Ilhota onde se localiza o Parque Botânico «Morro do Baú»,
e nos Municípios de Bom Jardim da Serra, Urubici, Grão
Pará e Orleães e, ainda, nos Municípios de Águas Mornas,
Palhoça, Paulo Lopes, São Bonifácio, São Martinho e Santo
Amaro da Imperatriz por fazerem parte do Parque Estadual
da Serra do Tabuleiro.

Art. 13.° - Á atividade de eaça-amadorlsta é proibida:
a) � com vísgos, atiradeiras, fundas, bodoques, vene

no, incêndio, ou armadilhas que maltratem a caça;

b) - com armas de bala, a menos de três quilômetros
de qualquer via férrea ou rodovia pública;. '

c, _ com armas de calibre 22 para animais de porte
superior ao taplti;

.

d] - com armadilhas constituidas de armas de fogo;
.

e) - nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e

nas estâncias hidro-minerais e climáticas;
f) _ nos estabelecimentos oficiais e açudes do domí

nio público, bem como nos terrenos adjacentes,' até a

'distância de cinco quilômetros;
g) - na faixa de quinhentos metros de cada lado do

eixo das vias férreas e rodovtss públicas; .

h) - nas áreas destinadas à proteção da. fauna, da
flora e das belezas naturais;

i) - nos Jardins Zoológicos, nos Parques 6 Jardins

Públicos;
,

j) - fora do período de permissão de caça, mesmo

em propriedades privadas;
k) - à noite, exceto em casos especiais e no caso

de animais nocivos;
I) - do interior de veículos de qualquer espécie.
Art. 14.° _ Quaisquel-" atos de caça bem como 9

transporte, guarda ou armazenamento de exemplares em

número superior aos permitidos nesta Instrução, acarretarão
a cassação imediata da .LlCENÇA, bem como a suspensão
de nova LICENÇA 'por 5 (cinco) anos. além' das sanções
penais cabíveis.

.'

Art. 15.0 - Quaisquer atos. de- caça bem como o

transporte, guarda ou armanezamento de espécies não
Incluídas nesta 'Portaria. constituem contravenção penal'
nos termos da Lei n." 5.197, de 3.1.67, bem como do Decre
to-Lei n." ,289, de 28.2,67, em seus Artigos 14, 15 e 16, sem
exclusão de outras penas prevístas em Lei.

Art. 16.0 - Durante todo o ano, os animais daninhos

poderão ser controlados ou abatidos, 'por autorização for
necida

.

exclusivamente pela Presidência do lBDF, aos

proprietários das terras que a requeiram, indicando o local

das propriedades, quais os antmaís que pretendam abater e

pessoas que procederam ao controle dess�s animais. deven
do a petição ser encamínhada à Delegacía do IBDF ou ao

Departamento �stadual de Caça -e Pesca. '

. Art. 17.· - O trânsito de arma de caça e esporte,
'somente é legal quando o portador possui 9 «PORTE» for

. necido pela autoridade policial e a LICENÇA do lBDF. '

Art. 18.° '_ A fiscalização à caça-amadorista e aos

atos em geral. relacionada com a presente Instrução, é
exercida pelo IBDF. pelo Departamento Estadual de Caça

.

Rua Vidal Ramos, 203 Fones 343 e 145,

REVENDEDOR

81.

'Procuradoria do INPS adota

medidas visando a

d'esaFogar acúmulo de

ações em Juizo
A Procuradoria-Geral do Instituto Nacional de

Previdência Social adotou importantes medida8 vi
sando a descongestionar a tramitaçio e diminuir o

acúmulo de ações do Instituto junto 80 Tribunal
Federal de Recursos.

Considerando que a8 Subprocuradoríaa Regio
'nais do INPS têm sido chamadas a discutir em Juízo
matérías que não mais comportam coutrovérsíe, não
se justificando por isso sejam alimentadas demandas

.

ou iostauradas íustâucles para reclamar prestação
[urísdícíonal, a Procuradorta-Geral recomendou pro
vidências para que tais feitos judiciais sejam extintos.

A decisão do Instituto tem por base iterativos

julgados do Tribunal Federal de Recursos em ma

térias de Previdência Saciai, em que esse Egrégio
'I'ríbunal se constitui última instância, e na orienta

ção da Procuradoria-Geral de não onerar injustifi
cadamente a Justíça, mas, ao contrário, contribuir
para dessfoger o sistema judiciário.

··DELEGAÇÃO
A par de uma série de Instruções, para 'facili

tar o descongestionamento do si�tema judiciário, foi
delegada competência' às Procuradorias Regionais
vissndo ;

.

1 - Propor acordo terminativo no Iltígío," aca
tando a jurisprudência dos tribunais, na fase de

cognição rios feitos que versem sobre as seguintes
matérias:

a) cálculo de aposentadoria de empregador, sem
Iímitaçãn do salário-de-contribuição no teto fixado

pela legislação do, Imposto de Renda;

bl irreversibiUdaQe de aposentadoria por inva
lidez mentida por prazo superior a 5 (cinco] aaoa,
iniciado o período de auxílio-doença em data ante

rior à vigência da LOPS (Súmula n.? 217);

c) nas indenizações de acidentes de trabalho, o

salário vigente ao tempo da liquidação (Súmula 0.° 314); .

d� a expedição de Certificado de Regularidade
de Situação, referente a dívida ativa não inscrita;

el isençãc de correção monetária sobre saldo

para Iíquídaçãe de débito de unidade residencial
veodida pelo INPS, em determinadas hipóteses.

2 - Não interpor recurso voluntário, DO Tri
bunal Federal de �ecursos, quaodo se tratar das
matérias enumeradas neste ato.

.

;a
.

'
•

e Pesca com o qual o Instituto mantém Oonvênio, e pelas
Forças Armadas por iniciativa própria.

Bm 17 de março de 1976

Eng. 4gr.. - Joaquim laico Uriarte letto
. . Delegado Estadual

Presentao
-

- ,

DENELAR

da

para.
Dia��� Mães:

.

de \!,Im Refrige�r
Ci.E. G,lJ Cop,61 ou

lenha' '\,o{ a . gás
você leva como btí�de uma

linda panel�lcfe Pre�s��.I \
/ \
,

\

Na compra

Brastemp •

um fogão. a

Rua Vidal Ramos, 906

CANOINHAS

Fone 185

Santa Catarin�-.-
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Ano XXIX

Notas Políticas
MOVIMENTO: F,EMININO

DA ARENA
A esplêndida vitória da Exma. Sra. Rosélis Maria

Rauen Crestaní e das suas companheiras, na eleição para
a escolha da dirigente do Movimento Feminino da ARE
NA, repercutiu intensamente nos meios políticos de

, Canoinhas 'e se constitue num fato da maior relevância.

Primeiro porque veio marcar' a presença efetiva
da mulher .canoínhense no processo político, depois, por
que traduz o incontido I desejo de participação daquelas
que, já sobrecarregadas pelas tarefas do lar, ainda assim,
tem tempo e disposição para' atender ao chamamento do
Presidente da República, que colocou as próximas eleições
municipais em termos plebiscitários.

A Revolução Brasileira de 31 de março teve início
nas ruas de Belo Horizonte, Rio, São Paulo e outras
capitais e cidades do interior, quando as mulheres brasi
leiras, de rosários nas mãos, empreenderam as marchas
por Deus e pela Pátria, contra a anarquia e a comuniza
ção do país que se mostravam quase vítoríosas.

Agora, quando o Chefe da Revolução convoca a

nacionalidade para um movimento de afirmação, de pres
, tígío à Revolução e de repúdio aos que querem derrubá-la,

,

era indispensável que as mães, filhas e esposas, de todas
as categorias sociais, pelo que tem de mais expressivo e

tradicional, se reunissem e escolhessem, livremente, sem

interferência de ninguém, as suas dirigentes que haverão
de nortear a campanha em nossa terra.

A eleição foi apaixonante, mas nela não houve
derrotadas. Quem venceu foi a MULHER CANOINHENSE,
depositária e, guardiã, das melhores tradições da nossa

terra. Superado o episódio da escolha e acolhido, demo
eraticamente, o seu resultado, umas e outras, de mãos
dadas, haverão de é.nfrentar ff tarefa de organizar as

brigadas femininas que levarão a mensagem 'dó Presidente
da República a todos os recantos do Município, e se

arregimentarão, primeiro na organização de sub-diretórios,
depois na campanha do alistamento eleitoral e, afinal, na

eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores à Câmara
Municipal.

'

Mas a presença da mulher canoínhense não deve
se restringir ao episódio da eleição próxima: é indispensá
vel e de interesse da comunidade que a mulher canoí
nhense tenha representação na Câmara, eleja as suas
vereadoras e participe da responsabilidade de governar a

nossa terra.

As dificuldades que enfrentamos em passado
recente, o volume das dívidas da municipalidade superior
a DEZESSETE MILHÕES DE CRUZEIROS - quase
dois orçamentos anuais - o drama quotidiano da alta
do custo de vida, estão a exigir que o Governo Munici
pal seja integrado também de mulheres, mães e esposas,
dessas que sabem gerir os seus lares, e neles realizam
verdadeíros milagres de organizar a vida das famílias
dentro da receita restrita com que contam.

O espírito de ordem e de economia, de equilíbrio
e: de sacrifício devem imperar na futura administração
municipal que vai carregar o pesado fardo de pagar
aquele volume espetacular de dividas, sem comprometer
o processo de desenvolvimento da terra canoinhense. E
esse espírito estará presente na administração se o futuro
prefeito contar com uma Câmara que seja a verdadeira
síntese da gente canoínhense, presente a MULHER CA
NOINHENSE, capaz, de, pela sua simples presença no

Legislativo, impor respeito e austeridade, bom senso e

equilíbrio, justiça e correção.
Bem haja a mulher canoinhense que

I

compreendeu
a importância do momento histórico vivido pela Pátria e

,

acorreu presurosa ao chamamento do Presidente Geisel I

A ARENA, sem dúvida, marcha para a VITORIA I.

CARLOS BOCKOR I--------------�-------------

Firma Zugman venceu o Torneio do Dia do Trabalho
Oito firmas representando a

indústria e uma representando
o comércio de Canoinhas, se

inscreveram para o torneio em

homenagem aos trabalhadores
realizado sêbado passado, no

Esiádio Municipal.
O torneio, que teve o, sorteio

dos ad'Versários na 6.a feira,
teve início pelas 9:30 horas, com
o jogo entre a firma' Abrahão
Mussi X Olaria Prust, saindo
se vencedor, pelo sorteio, o

quadro do Mussi.

No segundo encontro, o Ima
za não compareceu e a Esqua
drias Santa Cruz ganhou os

pontos.
O terceiro jogo foi vencido

pela firma Zugman, que derro
tou a Empresa Fuck, por 3 a 1.

E, ainda na parte da msnhâ,
• Impressora Ouro Verde ven

ceu por 2 a O, a equipe da

Esquadrias São José.-

No período da tarde, defron-

LEC agradece

,
'

Encontro deVeteranos
Uma equipe de veteranos de

Bela Vista do Toldo, derrotou
por 1 a 0, os veteranos de Rio
de Areia. O encontro foi rea
lizado domingo passado em Bela
Vista e todos os participantes
com idade superior a 40 aDOS.

,Encontro Infantil
Jogando no Bairro Aparecida

o quadro do Massey Ferguson
colheu mais um bom resultado
ao vencer a equipe do Estrela
Azul, pelo placar de 2 a 1, con
quistando o bonito troféu que
fora dísputsdo.
Vilson e Scopel marcaram

para o Massey Ferguson e João
para o Estrela Azul.

LOTERIA
O teste 284 da Loteria Es

portiva apresentou 69 acertado
res, cabendo a cada um 8 im

portância de Cr$ 362.356,0 J, do
total liquido de Cr$ 24.002.564,69.

taram-se os vencedores das

partidas realízades pela manhã,
sendo que n8 primeira a firma
Mussi venceu a Wiegando Olsen
na disputa em penalidades.

Após, a . Esquadrias Santa
Cruz perdeu para o Zugman
pela contagem de 3 a 1.

Na semi-final, a Impressora
OUTO VerdI!! foi derrotada pela
,firma Mussi, por 2 a O.

E para a final, com grandes
méritos, ficaram os melhores:
Indústria e Comércio Irmãos

Zugman e Abrehão Musfli SIA,
cabendo a firma Zugman o tí
tulo de campeã, ao vencer por
2' a O o seu adversário, sendo
os dois finaHstas agraciados cem
um bonito troféu; o primeiro
oferecido pela Prefeitura Muni

cipal e o segundo pelo SESI.
'

Ainda na festa do trabalha
dor no Municipal, foram sortea
dos 25 prêmios oferecídos pela
Prefeitura, com os seguintes

ganhadores:
Alfredo Bento Simões, Anto

nio Dias, Argemiro Leffel, An
gelo Cavalin Cordeiro, João 13.

Padilha, Sebastião Alves, Alva
ro C. Gritten, João da Castro,
Agostinho Lecknheschi, Moacir
Valtrim, Agustinho R. Chagas,
Alfredo Groskopf, EV8 M. Be

chel, Francisco Tchaicka, Izido
ro A. Teixeira, Sérgio Mocka,
Antonio Bonette, Hereílio Hultes,
Sérgio Abuda, Adolfo S. Sobs.

Por tempo de serviço:
1.0 lugar: Jorge Gomes - 40

anos - Zaniolo
2.0 lugar: Lorival A. Martins -

34 anos - Prefeitura

3.0 lugar: Euclidei de Camarg
3:-1 anos 6 meses - Zsníolo

Senhoras por tempo de serviço:
Genoveva G. Kawa - 13 anos'

Irmãos Trevisaoi.

Operário mais velho:

Jorge Gomes - 67 anos -

Firma Zaníolo.

Atlético venceu a revanche

A ,volta do São Bernardo
Após um período de inatividades, com' vários de seus

elementes servindo a nossa Seleção, a equipe do São Bernardo
preliou no último domingo em Papanduva, contra o, quadro do

Papanduva Esporte Clube, com' vitória do tri-campeão' eanoí
nhense, pelo elástico marcador de 8 8 4. Marcaram, para o São
Bernardo: Aderbal (2), Ingo, Branquela, Paulinho, Celsão, Borges
e Lisboa.

Amanhã em Joinvllle
Este encontro serviu de teste para os comandados de

Nabir, que estar.ão amanhã em Joinville, onde enfrentarão a

Sociedade Esportiva e Recreativa Tigre, daquela 'cidade. em par
tida que seré ,realizada na preliminar do jogo entre Joinville E. C.
X 'Guarani, de São Miguel do Oeste, válido pelo Campeonato
Estadual.

Para, você
A você' que adquiria ingresso

do jogo 'entre Milionários x

Seleção da LB:C, informemos o

resultado da extração da Lote
ria Federal do dia 28 de abril,
que lhe dá direito ao!! seguintes
prêmios oferecidos pela Liga:

1.0 - um 'televisor, para o'

n.? 0222·
,

2.° - uma máquina de costu

ra, para o n.? 4657
3.° - um fogão a gás, para

conferir
o n.? 2739

4.° - uma enceradeira, para
o n.? ()756

e 5.° prêmio - um ventilador
para o n.? 0961.

Os portadores destes núme
ros tem o prazo até dia 2g de
maio para retirarem os prêmios
na sede da LEC, perdendo o

direito sobre os mesmos após
esta data.

A' Direção da Liga Esportiva O encontro realizado em São Mateus, dia L°" de maio,
'Canoinhense vem de público teve verdadeiro sabor de revanche para o Clube Atlético São
externar seus agradecimentos msteuense, que venceu os cancínhenses p�18 contagem, mínima.
·a todos que colaborarem com A lamentar a falta de vários integrantes de nossa Sele
a sua promoção do último dia ção, que se apresentou desfalcada de alguns elementos e não
25, quando aqui' se apresentou . fora a coragem e o espirita de luta de Kalempa, Borges e outros,
a equipa do Millonários Futebol

O resultado poderia ser maior, uma vez que o clube da Capital
Clube, de São Paulo. do Xisto utav8 disposto a vingar-se da goleada de 8 8 1, aqui

.

Em especial, ao Prefeito Dr. em nossa cidade.
'

Hélí o Juck, pelo valor que deu,
a promoção, construindo em

curto prazo a arqurbancada, com
madeira doada por firmas locais
e a cobertura fornecida pela
Prefeitura. Municipal.

Ao Comandante do 3.° BPM,
CeI. Edson Corrêa, que forne
ceu os Soldados que ajudaram
na construção da arquibancada
f'e ao policiamento interno e do

trânsito, no dia do jogo.
Agradece também a Escola

Básica cAlmirante Barroso, que
'

vendeu todos os ingressos e aos

demais vendedores, principal
mente os srs. Eduardo' Kwitschal
do Posto Mello. e Angelo Ca
valin, da firma Zugman, que'
mais Ingressos venderam e aos

demais, que de qualquer forma
colaboraram com a promoção.

"

o esporte forlDél,
educa e distrai.

Fo+ocÓ p i �.s1
Em apenas 10 seg.ynaos;: võêê"'ti'ra FOTOCÓ.
PIAS, d. g,ual'q'u!,r docu�m.Q!�, [ornáis ou

livros, �c:A R T O R 10 O O R.E G 1ST R O
C I V I L d. NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




