
I

AS "FRAQUEZAS" 0'0
SR. GARCINOO ( I )

Li, reli e treslí, sempre atentamente, tirando
conclusões até das entrelinhas, das intenções veladas e
dos objetivos, a famosa entrevista das «fraquezas» do
ex-Prefeito ao jornal «Opinião •.

.

'Em edições sucessivas, à guiza de respostas, a

nalísaremos, capitulo por capitulo, a verdadeira. novela
do roteirista egresso das colunas do «Jornal do Brasil»
a cujos quadros disse haver pertencido ...

.

Cuidaremos hoje de «Bole - Boles, que alguns
desejam mudar para «Saramandaías. Garcíndo deseja
por força transmudar o nome «CRECIFE» para«EMBRAFb.
Não sei se o Banco Central e a Policia Federal acei-
tarão a manobra...

'

O ex-prefeito faz-se de inocénte e de ígnosante.
Perguntado pelo imaginário repórter que teria formu
lado a indagação sobre o financiamento do Banco Ore
cife de Investimentos S/A, respondeu, simplesmente com

,um ,«não tenho eonhecímento», Depois, empreendendo a

tentativa de jogar' a eventual responsabilidade às costas
da «EMBRAFb, Garcindo disse: «A EMBRAFI SIA», de
São Paulo, entidade de assessoria financeira, tinha pro
euração da Prefeitura para junto aos bancos de inves
timentos, conseguir financiamentlls. O grifo é nosso para
sublinhar a importância de FINANCIAMENTOS, DO plural.
Mas perguntamos nós, que procuração tão ampla é essa?
Quais os poderes que o ex-prefeito concedeu à «EM
BRAF1»? A autorização legislativa emanada da Câmara,
indispensá.vel a qualquer financiamento e a procuração
do chefe do executivo não devem ler especificas uma

para cada operação?
Pouco depois, na mesma entrevista, contradizen

do-se a si próprio na contusão que engendrou, afirma,
textualmente o ex-prefeito: «É O mutivo que justificou a minha
assinatura como avalista da Prefeitura». Então houve o financia
mento cCRECIFE» e Garcindo dele tinha conhecimento?
Nesse caso, onde está o dinheiro?

, Quase no final da. pergunta do «entrevístader»,
afirma, categõríco: «Meus advogados estão tomando
contacto com 08 diretores da «EMBRAFh afim de conhe
cerem o fundo da história». E que história FUNDA,
dizemos nós ... Mas desde quando o sr. Garcindo pre
cisou de advogados para conversar com o sr. Alencar,
tão conhecido em Florianópolis?

Pode inferir-se, dá afirmação tão categórica
do ex-prefeito, que as relações de parceiros, entre

Garcindo e Embrafi já não são tão boas e deduz-se que
do entrechoque de interesses e da divisão das respon
sabílídades muitos fatos novos poderão surgir.

Depois de iniciadas pelo Banco Central e Poli
cia Federal ampla ínvestígação em torno do obscuro

episódio, mostra-se extremamente zeloso o ex-prefeito
que, publicamente, diz querer conhecer o fundo da hís

,tória da qual ele próprio é o principal personagem.
O que Garcindo deve fazer e com urgência, se

não nós do «jornal do Aroldo Carvalho» faremos, com

clichê e tudo,' é mostrar ao povo de Canoinhas ,a ínte

gra do vergonhoso contrato que firmou coma �EMBRAFI»
e da super elevadas, quase astronômicas, «corretagens»
que assegurou a essa, nunca vistas no Brasil, comple
tamente fora de todas as normas, fatos que por si só,
inquina de suspeítíssímo o citado instrumento contratual.

E Garcindo, oportunamente, foi advertido do fato
e da enrascada em que estava se metendo. O Dr. Jorge
Konder Bornhausen, então Presidente do Diretório Re

gional da ARENA, hoje Presidente do BESC, informado
dos termos do contrato .GARCINDO - EMBRAFI», adver
,tiu-o sobre as corretagens verdadeiramente imorais e

altamente lesivas aos interesses do Governo Municipal
de Canoinhas, tendo dito a Garcindo que não assinasse

aquele contrato que poderia dar até cadeia.

É ótimo que Garcíndo conceda entrevistas e a

plique os seus dinheiros no Jornal «Opinião». Há muita
coisa a ser examinada, debatida e esclarecida.

O povo de Canoinhas que foi a' grande vítima,
será o grande julgador e precisa conhecer tudo, tudo.

AROLDO CARVALHO

COMUNICADQ
Considerando o aumento que se verificou na

confecção do jornal, no que concerne à elevação �a
mão�de.obra especializada, custo do papel, clichês, etc.,
as empresas que editem os jornais Correio do NOrt.
• Gazeta, resolvem de comum acordo, estabelecer o

preço de Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros) o centímetro de
coluna de 10 cícerosr em páginas indeterminadas.

Quando a publlcldsde for inserida _

na última pá
gina, o preço será de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros)" o

centímetro de colun ••
Com esta padronização de preços, terão as em

presas signatárias' do presente, mais amplas condições de

oferecer uma melhor prestação de serviços.
Canoinhas (Se), 17 de maio de 1976.

CORREIO DO :NORTE GAZETA

Correio do Norte completa
hoje 29 anos de -atividades

.Precísamente há 29 anos, plantava
se no solo dadivoso de Canoinhas, uma

pequena semente de idealismo.
Estabelecia-se uma trincheira, posto

de luta de homens ilustres e combativos.
Em príncipio na rua Vidal Ramos, depois
e ainda hoje, na rua Paula Pereira.

E, com que emoção manuseio as pá
ginas já amarelecidas pelo tempo, do
exemplar n.? 1. "r" Não, não é apenas
um pedaço de papel.

Somente quem abraça e se integra
às lides jornalísticas, quem aceita com

despreendimento os sacrifícios e as in

compreenções que dela decorrem, é que
pode compreender a importância deste
evento.

«Este jornal quer que o povo tenha

parte em todas as manifestações' de pro
gresso, sentindo, palpitando, vibrando nas

emoções mais gratas de nossa história.
- Teremos força para construir, ensinar,
divulgando erros, torpezas e mesquinhe
zas. - Profligando o mau e elogiando
o que for bom. As nossas colunas servi
rão para defender o direito daqueles que
se sentirem espezinhados. - Havemos
de fazer um jornal que há de ser um

clarim para os dias de triunfo e uma

inúbia para os dias de opressão e tristezas».

Isto, está inserido na íntegra, no con

texto do Correio do Norte, exemplar n.?
1, de 29 'de maio de 1947 - ,La página.
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Tem um sentido de juramento.
Alguém duvida que, ainda hoje, esta

é a linha que norteia bOSSa jornal?
Nossos assinantes, leitores e amigos,

-sabem que ainda hoje e assim o será
sempre, nos mantemos absolutamente fiéis
aos princípios daquele juramento.'

A fidelidade com que o mesmo cir
cula, merece também uma menção. Du
rante 29 anos, religiosamente aos sábados,
com qualquer tempo, chega às mãos

daqueles que nos honram e nos prestigiam
com suas assinaturas.

.Estríbado nos mais sérios princípios
da ética jornalística, honrando sempre seus

compromissos é, antes de tudo, por tra

dição, um jornal honesto e de vida 'pró
pria. - Não é subvencionado por ninguém.

Tem uma linha partidária que, segue
sim, mas é um veículo aberto aos justos
reclamos da comunidade.

Salve pois, «Correio' do Norte».

Que continue como nasceu: liberto
de quaisquer liâmes outros, que não sejam
vinculados à defesa dos mais altos inte
resses da Cidade, do Estado e da Nação.

Que siga em frente, pisando em es

pinhos -ou colhendo flores, mas sempre e

sempre atuante e verdadeiramente demo
crático.

GLAUCO JOÃO BUENO

DE PRATA
BOLA0

DO
PRIMAVERA

o Clube de Bolão «PRIMAVERA» neste
mês de maio está comemorando seu jubileu de

prata com uma programação muito bem bolada

por sua Diretoria, cuja presidente é a sra.

Bety Allage. Para encerrar na próxima quarta
feira, dia 2, estarão reunidas na cancha da
Sociedade Beneficente Operária com a maioria
das jogadoras que atuaram no Primavera des
de 8 sua fundação com distribuição de lem

branças alusivas a data e uma animada partida.
A noite acontecerá nos salões do Clube Canoi
nhense um lauto jantar quando as jogadoras
acompanhadas de seus maridos comemorarlo
o acontecimento.

Atúalmente o Primavera conta com 8S,

seguintes sôcíss fundadoras: Loty Schmidt,
Bety Allage, Helma Wifese, América Sachweh

'

e Melinda Fallgatter.
Na data da fundação do clube @ram doze

as essocíedss: -Bety Allage, Helma Wiese, Me
lfnda Fallgatter, Loty Schmidt, Àmérica Sachweh,
Adelina Bartnick, Marta Müller, Resilva Walter,
Melani Brehmer, Nica Mo�er, Erica Schreiber
e Wally Schramm.

O Clube de Bolão Primavera trouxe para
Cenotnhae muitas taças e várias de suas com

ponentes participara:n dos Jogos Abertos de
Santa Catarina, conseguindo obter galharda
mente o bi para a Princesa do Planalto.

, A atual Diretoria está assim constítutda r.

Presidente: Bety Allage
,Vice-Presidente: Melinda Fallgatter

Secretária: Guiomar Buss Gonçalves
l.a Tesoureira: Elfride Diener Lutke
2.2 Tesoureira: Janete Boeing
Capitã, do time: Leony Allage'
Oradora: E.tacha Oliscovicz

«Correio do Norte» que sempre apoiou o

esporte na Capital do Mate, a8socia-se às mui.
tas congratulações .que o «Primavera:. está
recebendo nesta festiva dati.

Para comemorar as Bodas' de
Prata foi adaptada a seguinte
letra que as jogadoras entoam

entusiasmadas:
Revendo as nOllsa8 amigas ,

Do tempo que o bolão 'íníclou
'

Trazemos nos olhos molhados
A imagem que pouco mudou ...

Mais jovens, alegres e belas
«Primavera» nascia então
Trazendo sempre taças e mais taças
p'ra Canoinhas, querido torrão. '

Vinte e cinco anos vamo. lestejar com amor
li: a felicidade continua em nOS80 timão
«Primavera» aumenta nOS8a amizade com calor
ftós estamo. firmes jogando o nosso bolão ...

Vinte é eíneo anos vamos todas comemorar
Todas juntas sentindo emoção
E . .. onde' estivermos havemos de sentir
Bastante alegria em nosso coração.
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CORREIO DO NORTE

Coop"��ativa Agr�pecuária
tle Cano'inhas

'

Ltda.
Regiltrada DOI INCRA seb D.

o 312

EDITAL DE CONVOCAÇÃO-

Sindic�to Rural
de Canoinh�s
&,G",c 83.t94.092/0001-t5

Edital �n�'O�/76 (R�sumido)
TOMADA'" 'DE PREÇO

o Sindicato Rural de
.

Cano.inhas 'avisa aos tnteressados
que 8e acha aberta a l'omada de Preços n.o 01/76 para constru
çilo de um prédio pllf,8' sede própria, com o prazo de encerramento
até às 15 horas do' dia sete de junho de 1976. Os 'interessados'
deverão obter c6pia do Edital na sede do Sindicato Rur61 de
Canoinhas, à, rúa Paula Pereira n.o 1593.

iI
.

Cal\Óinhas, 20 de. maio, de 1976.

EWALDO ZIPPERER Presidente

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
Serviço instantineo e perfeito.

Instalação modernissima.

PrQcy.t_e no eacritório lé_';Derby Carlos
Ulhm�nJL �raça ,r.auro'Müller. 251
- CANOINHAs-:::.-;-/Santa Catarina

lo Departamento de Veículos Usados
de MiO'uel'Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você -eDcontrará
para pronta

.

entrega:
Marca Ano

Fusca 1300 1972
Opala 4 portas 1974
Volks' 1300 1970

, ()pala 4 portas 1971
TL 1974
Chevrolet gabine dupla - reformada 1964
Aêro WiIlys - reformada 1970

MIGUEL /PIÔCOPIAK COM. DE VEiCUlOS LIDA.
,

�OIÍéessioDárlo OeDeral;, Mo�orl do Brasil S. I.
r Rua Major Vieira, 289

C a n'o i n h a 8' '-:-, " Santa Catarina

29�05-1976

DE ONTEM
,- , O nossQ segundo aniv:ersário

essa ingreme mODt�Dha
I

deste pedac� da ca�arineta te�ra.
Os sussuros e as blasf�mias

que ouvimos durante esse pe
ríodo serviram-nos de estimulo.
Sem eles a transposição da

etapa seria sem entusíssmo,
lânguida e mole. Enfibra-nos
as largadas contra nós.

Doie anos passaram-se. Aqui
ficamos pensando, e trabalhando
para o. terceiro ano e tudo
faremos para sermos dignos da

:onfiança que em nós deposi
tam os n08SOS caros assinantes
e ,anunciantes.

Suamos .eomo verdadeirCj»s ope,r�rio8 pará transpor
No dia 29 de ,maio completa- mas atravessar duas vezes 360

mos o nosso segundo ano de dias, sem deslizes, numa linha

existê�cia, 16m flores, sem fo-
. retilinea, é pular de abismo ém

gos, sem feitas, dentro, apenas, abismo, de' cabeça erguíds, na

do nosso íntímo, sentimos com, doce e suprema ânsia de vencer

entusiasmo a passagem da obstãculoe.
grande data. Dois aoos ê quase

'

nada. no desenvolver dós dias,

I '

Com a gentil senhorita Alcidia,
dileta filha do sr, José de Souza
Freitas consorciou-se o J'ovem
Milton Wendt.

.'. (Correio do Norte, de 2 de junho: de-:1949 -, n.o 91)

Dr. Fernando
de' .Oliveira

Foi ontem; muito festejada, a

passsgem do aniversArio nstalí
cio do sr. dr. Fernando de
Oliveira, ilustre médico do 5.°
distrito �anitAri.o deda cidade.

O ilustre aniversariante goza
de larga estima entre nôs, por
Isso, o dia de seu natal foi
ocasião própria para as ma

nifestações recebidas.
Nossos parabéns.

Sr. Antonino Nicolazzi
Dia 25 festejarA seu aniversA

rio o ilustre Contador sr. Anto
nino Nicolazzl, alto funcionário
da Empresa Força e Luz desta
cidade. Bastante estimado pelos
seus altos e elevados dotes de
coração a par de grande inteli
gência; contando com sólidas
amizades, muitos parabnés vai
receber, aos quais juntamos os
nOSS08 com efusão.

Consórcios'

O jovem Arlindo Cordeiro,
uniu-se pelos laços matrimoniais
com a gentil senhorita Isolda,
dileta filha do. casal Afonso
Voigt.

'

- Consorciaram-se ontem, o

jovem Celeste Lombardi, comer
ciário nesta praça e a distinta

,senhorita Híldegard Haensch,
dileta filha do nosso assinante'
sr. Emilío Haensch.

Assembléia Geral Extraordinária
O Presidente da Cooperativa Agropecuária de Canoinhas

Ltda., no uso. �e suas atribUições que lhes são conferidas pelos
, Estatutos SOCiaiS, convoca todos os associados para reunirem-se
em Assembléia Geral Ex\1'aordiriAria, a realizar-se no Grupo
Escolar Souza Cabral, no d� 08 de junho de 1976, neste cidade
de Canoinhas - SC, às 7:00 hO'{as em primeira convocação, com

a presença de 2/3 de seus ass�iados; às 8:00 horas em segunda
convocação, com a pre!!lença da

�tade
e mais um de seus asso';;

ciados; às 9:00 horas em terceira e última eouvocação, com a

presença de no mínimo 10 dEI seus associados, com a seguinte
O R D E M D O \D I A: •

.1 - Aprovação ou desaprovação do re-�atQrio. apresentado pela
Comissão Mista, com o objetivo de' incorporação da Coope-:
'I:ativa AgropecuAr�a de Canoinhas Ltdá. à. Cooperativa Re-
gfunal Norte Catarioense Ltda. (COOPERNORTE).

2 - Assuntos Gerals.

Nota: Para efeito de cálculo de equorum> o número de' associa
dos da Ceoperetíva �grapecuária de Capoinhas Ltda, é de 495 sócios

,

Canoinhas, 07 de maio de 1976 a

MOISES DAMASO - Presidente

Consorciaram-se, tembém, há
dias o sr. Emilio Haensch, zela
dor do Clube ,Operéria, e a

exma. Sra. d. Maria da Luz
Matos, ambos víuvos,

Parabéns.

Rotary Clube
Foi fundada nesta cidade uma

secção do Rotary Clube, orga
nização mundial que muitos
beneficios vem prestando à
humanidade.

Nascimento
EstA em fe8t9s o lsr do Ir.

Ernesto Pereira de Almeida e

exma. esposa d. Areci Varela
de Almeida;. pelo nascímento
da robusta garota que recebeu
o nome de Maria de Fátima,
fato ocorrldo dia '13 de maio.
Maria de FAtima é netinha do \

nO!!80 redator sr. Guilherme
Varela.

Engalanou. se o lar feliz do
casal Ivelasio, Olga Coelho pelo
nascimento de uma bela garo
tinha que recebeu o nome de
Neuza Maria.

.

- Também floriu o lar do casal
Sebastião e Terezinha Batista,
com o nascimento

.

do menino
Glaucio José.
- -O lar do casal Osmãrío e

Edite Davet está em festa pelo
nascimento de uma galante
menina nalclda no dia 12.

Parabéns.

Suando como verdadeiros
'operAdos superamoa tudo em

,beneficio de Canoinhas. sem

, otimismo, talvez, porquea U.D.N.
não cochila embalada pelos
cantos dissonantes das Sereias
governamentais. Vencemos esses

,

dois anOB Bem olhar para traz
tendo como ponto fixo o futuro

Fundi.ção Wrublevski
-

Mais' um marco de ouro da iniciativa particular
plantado em solo canolnbense

, f= , ,.

Foi inaugurada, dia 25 de Na (presença dos convidados

maio, às 16 horas, nesta cidade foram feitas algumas experíên
à rua Vidal Ramos, perante clas de cara ter definitivo agra

, gratrde número de convidadas, dando plenamente, A.. .todos ·fei
.

a primeira fundição de metais, oferecido ·far,to churrasco e -de
iniciativa e propriedade do in- Iiciosas bebidas,' havendo trocas
dustrial !I::'. 'Estefano Wrubleski,
moço de grande capacidade de brindes. Renovando Inºssos
coirierci'al

.

e um dos valares parabéns somos gratos ao con-

aconômicos de nossa terra.. vit.e enviado. i)

\.;'

Dando exemplo
dando assim exemplo 80S de
mais vereadores que pOBllue'm
terras- e - ca"s e que, nunea
obedeceram 'aos editais da
Prefeitura.
A justiça começa por casa.

O sr. dr. Osvaldo 'de Oliveira,
digno e honrado -Prefeito Mu
nícípel, na vaga do titula,r
daquele e-cargo, mandou .ecns
truíe. em seus te�renos à praça
da Igr�ja, um tQurro de tíjoles,

Atencão
•

Senhores Agricultores r
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES AGRICOLA. CA ...

TARINENSE LTDA, estabelecido ria cidade de Papan.
duva-sc, à rua ��nente A'ry Rauen n.O 565 (ao lado
do correio), Repre-sentaÁte autorizado da COMPANHIA

:,., ,

RIOGRANDENSE O'E;. ADUBOS, -e R A», tem para
venda todas êis FÓRMlI'LAS para serem usadas nas,

Lavouras 8 Pecuãria, à'tendendo com exclusividade
os municípios de: PAPA,NDUVA, MAJOR .YIEISA,

MONTE CASTELO ",E. tTAIÓPOLIS.

É Representante }��qUínà. e Irnplementes
Agrícolas, Inclusive �e: !nseticidas, herbicidas, etc.
Brevemente terá 'l/.éÍisposlção dos interessados pro-
dutos Agro.�arios e derivados. ,

p�melhores Inform.çõe�\. esclarecimentos,
os interessados poderão dirigir-se ad\endereço acima
qua sarão prontamente atendidos.

.

'1_,__... ,

Presentão da DENELAR
das Noivas:para o

A-

mes
-."

..
)

Na, compra de um RefrigeraaOr Consul,
.,.

G. E. e Brastemp . OlJ/-'"'úrri Fogão a .gãs
à,t

ou a tenha, você leva como brinde
y

uma linda" panela de pressão.
� ///

[}E-N ELA R
,7

J'

�ua Vidal, Ramos, 906 - Fone: 185,

Ganoinha.
1 Sânta 'C�tarina

'I--_.---------------------�
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E o' I T
Encontram-se em cartório, à Rua Vidal \ Ramos, edifieio do Forum,

para serem�testados, os seguintes títulos: .

. NP n.o�- vencto.27.04.74. - valor Cr' 4..880,00 (quatro mil e
oitocentos

cruzeirOS�emitida
por AN.ASTÁClA

LACOVlCZ em favor de
Clemente Olescovicz. »>

.

DP n.o 93 .: ve nto. 01.05.76 - valor--trrf25.0oe,OO (vinte cinco

mil cruzeiros), emitida por o�l\torsul
Ind. é Com. de Tratores Ltda., cl

PRESAORIL . PREST. SERVS. GRtCOLAS LTDA.. .

DP n.· 93-C - vencte. 15. �;7!i - valor Cr' 25.000,00 (vinte cinco

mil cruzeiros), emitida p/ Tratorsut"-.Ipd. e Com. de Tratores Ltda., c/
PRESAGRIL - PREST. SERVS. AGRfCO[;�LTDA.

DP n.· 4.841-3 - vencto. 17.04..76 - ·v·alor CrI 1.100,00 (hum mil e

cem cruzeiros):emitlda pI Aristides Mallon cl DRA,.GO 8TEFANOWIlS.

DP D.· 22233-ll - vencto. 011.04. 76 - valor''Cr$ 1.452,00 (um mil,
quatrocentos cinquenta e dois cruzeiros), emitida pi Arll1tides M'allon c'

EURIDES CANANl. "<,
Por não ter sido possível encontrar os referidos r�:uonsáveis,

pelo presente' 08 intimo para no prazo de trê. (3) dias, a contar 'tia publi
ção deste j6rnal «Correio do Norte», virem pagar os mencionados títulos,
ou darem as razões ,por que não o fazem, 'e, ao meamo tempo, no caso

de não
\

ser atendida esta intimação 08 notlHeo do competente prote�to.
Canoinhas, 26 de maio de 1978.

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestos

E o I T A L
Ácham-ae em Cartório. 2.° Ofício, à Rua Getúlio Vargas n," 622,

para protesto por falta de pagamento, os. seguíntes titulos:

DP n." 9638 A - vencto. 26.04.76 - valor Cr' 425,00 (quatrocentos
e vinte e cinco' cruzeiros). emitida por SOBEL - Sociedade Brasileira de

:lnxovai. Ltda., cl TEREZA GRABASCH.
.

.

DP n." 5955 F -- yeneto. 05.05.76 ..- valor Or' 767,00 (setecentos
• sessenta e sete cruzeiros) emitida por Mallon & Oia .• el LUIZ CARLOS

.E,JARBOSA.
DP n,é 89418:18 - vencto, 64.05.76 - valor Cr' 772,59 (setecentos

e latenta e dois cruzeiros e cincoenta e nove centavos). emitida por Fínan

cJadora Volkwagen I/A, e! ROSA AUGUSTA SCHKOEDER BARBOSA.

DP n.o 729 - vencto. 21.09.74 - valor Or' 2.812,72 (dois mil

oitocentos e doze cruzeiros e setenta e dois centavos), emitida por Comer

cial Miradouro Ltda., e! SILVIO CANCELER.

o ,DP n." 662 - vencto. l2.69.14 - valor Cr$ 130,50 cento 8 trinta

, cruzeiros e 'etnccentã centavos), emitida por Comercial .Miradouro Ltda.,
c/ BILVIO OANCELER.

Por não ter sido possível encontrar os responsáveis, pelo presente
08 intimo para os fins de direito e ao mesmo tempo no caso de não s.r

atendida. esta lntímação, os notifico dos competentes protestos.

Canoinhas, 26 de maio de 1976.

PAULA S. CARVALHO Oficial Substituta

A V I S O'
A firma COMÉRCIO E INDÚSTRJoA, SCHADECK

LTOA. - Revendedor Massey Ferguson, prevenindo os

proprietários de tratores e máquinas agrícolas com refri

geração' a água,. tendo em. vista a previsão de grandes
geadas para o próximo mês, avisa aos mesmos para que

retirem a ·água dos radiadores, para evi�ar � quebra das
.

blocos, ou' recomenda o uso de líquido anti-congelamento

que V. Sa. poderá encontrar no Revendedor Massey

Ferguson, desta cidade, à Rua Caetano Costa, 1122. I>

AGRAOECIMENTO
Viuva e filhos de

Celso Búch
profundamente consternados c 4 o seu· trágico desapare
cimento, ocorrido dia 11 de aio, agradecem as mensagAns

de pesar recebidas, aos ue enviaram flores e coroas,'

/aos -Fúncionários e � icos do Centro de Saúde de Ca
.

noinhas,' Direção e /:��cionários da firma Merhy Seleme

& Cia. Ltda., turma do Bolão e a todos que os conforta

r-am no doloros9/transe por que passaram.

Outrossim convidam parentes e amigos para a

Missa de um mês de seu falecimento, li realizar-se dia

11 de junho, às 19 horas, na Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé, agradecem.

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cll'ul"glã Dentista

C I C 8055891S9/DEP

Cltnica dentária de senhoras e crianças�
Especialização em OdoDtopedlatrta;

Hora mllreada

-'" Prata LaIlN Milller, 4.94 - '••e, 369

'"

ACONTECENDO
Paulo Roberto Ferreira,

passando o fim de semana

em Podo União; deixando

Registro Civil
-

ED!TAL
NEREIDA IP. CÔRTE. Oficial

do Regi.tlo Civil do 1.° Di.trito
de Canoinhal,/Santa Catarina faz
.ab61' que pretendem ca.ar· .e:

«PEDRO
. Ofi,ICE RINCONlI com

«MBRCEDES .pA CRAÇA GONÇAL
VES DA ROC�AlI, brasileiros, solteí
ros, domieiliad\o. e residentes neste

distrito; ele. I vrador, nascido em

Ftuvíópolís-Pr, aos 3 de maio de

1947, filho de Alvir Rincon e de
Maria Ballão:1 Ríncon; ela do lar,
nascida em: Rio da 6e.rra nl Estadoaos 24 de sefembro de 1951, filha
de Olídio Gogçalves da Rocha' e de
Guilhermina farvalho da Rocha.

Canoinha., �.'7 de maio de
A

1976.

NEREIDA \CHEREM CORTE
.

.

Oficial do Regittro Civil

Registro Civil

EDITAIS
Sebastilo Gr�io Costa,. Escei

vão de Paz e qfici91 do Regietto
Civil do municipio de Major
Vieira, Com.r�a de Canoinhal,
Estado de Santa Ca�arina.·
Faz �8ber .que í pretendem calara

«NATALIO MA:LACOSKb e «PAU
LINA MODESKb; ele natural deste

Estado, nascido! em Pulador, neste
município no dia 21 de abril de 1951,
lavrador, solteiro, domiciliado e re

sidente neste ijlunicípio, filho d.
Vitor Malacoski ,f! de Helena Boreck
Malacoski; ela natural deste Estado,
nascida em Ribeirão Raso nl muno

o no dia 28 de abril de 1957, do lar,
solteira, domicilada e residente
neste município, filha de Antonio
Modeski e de Irene Modeski.

«LAURO MORANTElI e «JUSTINA
SYMCZACK; elEi natural deste Esta

do, nascido em Rio Novo neste
município no dia 27 de julho de 1954,
lavrador, solteirp, domiciliado e re

sidente neste munícípío, filho de
José Morante e de Marcêlia Morante;
ela natural de,te Estado, nascida

em Rio Novo p'8ste município no

dia 24 de novembro de 1954, do lar,
solteíra, doniiciliada e residente

neste municlpiQ, filha de Alexandre

Symczack e de rosauna Gaspechack.

Apresentar,m o.. d"cumentos

exigido!l pelo) C6digo. Civil art.

180. Se alguéi. tiver conhecimen

to de exiatir algum impedimento
legal, acuse.oipara

fina de direito.

Major Viei�a 26 de maio de 1976.

SEBASTIA GREIN COSTA
Oficial

Vende-se
6 datal em local alto e leco

no Bairro Campo da. Agua
Verde.

Melhore. informaçõel no

local, à rua Henrique Zugman
23, com· a .ra. Alaide Vieira.

ZO anos a servivo da Comunidade

OTretor: RUIEIS RIBEIRO DI SILVA

'Gerelte Comercial: GLAUCO J. BUEIO

Administração, gerência, redlção:
RUI Getúlio Vargas, 527 • Caixa

.

Postal, 242 • Telefones: 172 e 232
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Impressora Ouro Verde L1dl.
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aquela menina de olhos-ezuis,
muito triste.

x x x x

M.tando a saudade da ten«
o sr. Alvaro Cararo e sra.,
residentes em Cascavel.

x x x x

Sábado último completou
seus 15 anos, Ana Kohler,
reunindo sua turma na So»
ciedade Avícola, para testejsr
a data.

.

x x x x

Já em sua nova e linda
. residência o casal Antonio
Simões, mostrando a todos
o seu bom gosto. Parabéns.

x x x x

Cirene Linzmeier, mostran
do seus dotes de pintura.
Continue assim menina.

. x ,x x x

Quem anda por aí com

muito charme e beleza é De
nise Tormena.

..JS' x x x

Edgar e Décio, passaram
o último' fim de semana na

o, »citv»,
'%; x x x

Muito animado o baile dos
Calouros. Nossas ''{ueridas

. Solange e Barbara Freitas,
pontificaram como sempre.

x x x x

E hoje no. Cspele do Colégi«
«Sagrado Coração de Jesus.
torna- se realidade mais um

sonho de amor. O sr, Eloy
Bona recebe como. esposa a

Srta. Soeli Bertão. Ao casal
nossos parabéns e votos de

felicidades.
x x. x x

Januétio quando I que você
vai resoloer Talar com aRo'"

sângela, Afinal, fica você
subindo o morro todo dia.
Cansa não é?

Ani versariantes
Dia 30 -' a sra, Rosana

esposa do sr. Raymundo Feijó
Oaião; o sr, Vigando Prust;
IJ srta. De�ise R.egin. Wfchtel.
Dia 31 " a sra Ma,.ia Su

zana. Tomporoski, 'e5. em

Ouarapuava,' o sr. Fredefico
Witt; 4) iovem José Fernando

Tomporoski,
\
residente em

Ouarapuava.
. Dia 1.0 de iunho - QS sras:

M�ria de Lurdes esposLl do
sr. B,uno Hugp Colodel e

Judith esposa ao sr. Wiegm-

Quem quis�r estar sempre
por dentr» da moda, d� um

.

pulinho na Pingo de Gente
Boutique. Para os interes
sados a boutique fica na

Vidal Ramos, 921.
x x x x

,

Terça-feira última, Rosân-
.

gela Prohmann em companhia
do Luiz, recebeu seus amigos,
para testejarem mai!;' une
«nioer»,

x x x x

Também térça-teira.: as

cAtivas .. reuniram-se na Casa

da Liiian. Já estamos ,not�ndo
blusas novas e muito trabalho.

x x x x

Hilá,io , Infla circulando
permanentemente, sinal' que
amor chegou.

x x x x

Beno F. ruck e Eunice
lrami Dalla Barba ruck,
reuniram familiares, sábado
p.p., dia 22, para comemorar

11 anos de 'feliz consórcio.

x x X x

Oiovann. D.Ua Datba fuck,
na última. quinta-feira, com
pletou 6 aninhas. Parabéns.

x x x x

A AssociaçãQ Espírita La,
de Jesus está realizando hoje
na Sede Social da Paróquia
um jantar beneficente. Se você
não adquiriu sen cartão po
derá dirigir-s« à Sede Social
durante o dia de hoje.
Sua presença e colaboração

são muito importantes e a

Diretoria, em nome das cri
anças asiladas, agradece.

x x x x

Se podemo. fazer o bem,
po» que será que algumas
vezes fazemos ti mal?

Tchau

da semana
do Knopp; o sr, Sérgio Arno
Hoffmann.
pia 2 - (J sr. Henrique Artner.
Dia 3 " o sr. LadislQu

Knorek; a srta. Edilete M. de
. rátima Noernberg.

Dia 4 " o sr. Antonio Mar
tins dé OliveiTa, Fune. do
B.N.C. em Rio de JaneiTo; a

s,ta. Beat,.iz Isabel Maron
Bfcil; a menina Simone filha
do sr. Dionisio Karnos.

Aos aniversariantes nossos

. pambéns.

('0 N·V I T E
Grande Festa Junina

de junho
19:00 horas

Va lá. Sua presença é muito importante.

Haverá quentão, pinhão, bingo, aviãozinho, danei.
.

nha, coroaçiQ da Rainha do Colégio, não faltando
ainda a alegria da quadrilha e o calor da fogueira •

As 16:30 • grande casamento caipira. '.

Pela .ua valiosa participação, agradecem 08

a:ONTADORANDOS

COLÉGIOLocal:

dia 05

início

COMERCIAL

1976de
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CORREIO 00 NORTE

Notíci.as de Pa,p.anduva
Prefeito viaja

a capital '

o sr. Prefeito Municipal,
Aloisio Partala seguiu a

Florianópolis afim de ace
lerar diversos expedientes
já em andamento e cuja
solução poderá ser já f8.to
consumado. Também outros
assuntos de relativo inte
resse da comunidade pa
panduvense serão revisados
constando na pauta do sr. Escreveu:
prefeito. Assim sendo, no Esmeraldino M.· Almeida
próximo número daremos
meihores informes .sobre
08 assuntos de interesse do munícípíó.

Aliança Renovadora Na.cional, pelo seu Presidente
estará convocando o mesmo para reunião cuja finali
dade é a escolha dos futuros, candidatos a Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores, ouortunidade em que
serão lidos os ofícios, circulares e regulamentos que
serão observados durante a campanha cios futuros
candidatos.

·1. (ursUho d·e Rio Negro
Nova turma de Cursilhistas seguiram para a

cidade de Rio Negro-Pr., onde foram participar do
Cursilho, pertencentes a Paróquia de São Sebastião.
São os seguintes .senhores: Pedro Giacomo de Lueea,
M_iguel Matioski, Ivo Hendges, Romeu Marcon e José
Olupka, A volta está prevista para amanhã ài noite,
ocasião em que os Cursilhistaa estarão recepcionando
os novos companheiros na sua chegada com muita
alegria e entusiasmo. . '

Nova Carteira �e Motorista (hega
Comprovante dos exames Psíeotécntoes e de

Sanidade Fisica e Mental atualízados, número rio
Cadastro de Pessoa Física - CPF, uma fotografia
tamanho \ 2x2 centímetros e, a carteira anterior. são
as. exigências. que os motoristas vem de cumprir
perante o Departamento de Trânsito, para retirar o
novo modelo da Carteira Nacional de 'Habtlítação,
instituido pela Resolução n.· 498/75 do Conselho Na
cional de Trânsito - CONTRAN. Este modelo está.
sendo expedido pelo DETRAN em Curitiba, desde o
dia trê.s do corrente mês; (Gazeta do Povo)

,

CASAMENTO
'. Hoje. logo mais às 17;00 horas, na Matriz São
Sebastião. pasearão a usar alianças na mão esquerda
� srta. Daísy Karasínskí eo jovem Salézlo Davíc, Ela
fIlha do eaaal Alois [Sídonla) Karasínskí, ele Escrivão
do Cartório local; ele filho do sr: Waldemiro. David e

. senhora, residentes em Mafra. Após as solenidades
de praxe os convidados serão . recepcionados nos
salões da Sociedade Hípica Rec. Papanduvense.

Geisel define rUllo Político
-

I Passarela .da Sociedade·
Dia 03 do próximo mês de junho quem ,estará

festejando idade nova é o senhor' João· .alaia de
Almeida, fazendeiro. aqui residente. Cidadão que goza
de vasto circulo de' amizade, no seu, festivo dia será

.

alvo. de l1Ianlfestações de earínho.

Dia 4 p.v. completando mais um feliz aniversá
rio 8. senhora Teresinha Alves Machado,

.

virtuosa
esposa do sr. Heitor Machado, Coletor Estadual no
interior do Estado. Felicitações pontificarão em alta
rotação à aniverlariante.,

"

Em pronunciamento feito em Feíra de Santana,
Bahia, o Presidente Ernesto Geisel voltou a enfatizar
a Revolução de 1964, afirmando que «em que Pese a

opinião contrária de muitos, a Revolução tem um
caminho político & percorrer dentro de suas possibi
lidades, e dentro de um quadro. polítteo internacional,
dentro das agressões que constantemente se renovam
dos comunistas». O discurso do Chefe, da Nação foi
marcado pelo caráter politico partidário, desenvolven
do-se dentro de um clima de tensão permanente,
devido a característica da cidade de Feira de Santana,
que é o

.

maior reduto da oposição baiana. (Gazeta
do Povo)

,

Um por, semana
SABEDORIA - Viver, sofrer, morrer, três

coisas que não se ensinam nas universidades e que
todavia encerram em si toda a ciência necessária ao
homem. (Auguez)

Tenda Shalom foi a (acador
,

A tenda «SHALOM» de Papanduva seguiu a
cidade de Caçador dia 20 do corrente permanecendo
atê o dia 23, regressando à noite. Foram Q8 seguintes
casais: Sr. Alois Adolfo Werka e Sra., ISr.' Eugênio
Sidorak e Sra., Sr. A'oisio Partala e Sra., Sr. Modesto
Hirth e Sra. Muita dísposieão para os trabalhas foi o
lema da tenda que felizmente foi coroada de pleno
êxito. ampliando ainda mais os indispensáv-eis eonhe-

'

cimentos da sublime missão que nos deíxou Deus
para que, «A paz na terra esteja sempre presente
aos homens de' boa vontade».

Vende-se
'Diretório Arena vai reuniu-se

Vende-se, por motivo' de mudança,
os seguintes móveis:

1 dormitório Cimo
,�

,

1 sala de jantar Cim,o
Para os primeiros dias do mês de junho entrante

o Gabinete Executivo do Dlretôrío: Municipal da
.'

TrataI! nesta .redaçâo, '

Venha dirigir um.Mav(irick 4 cilindros.Você não
vai acreditar que ele sô tem 4 cilindros..

I"
,

NO Ford Maverick 4 cilindros você deixa o
mundo para trás, Seu rnotór simples e
moderno tem um desempenho
excepcional. E com tudo isso, ele não deixa
de ser um carro económico. _

E confortável,macio, tem linhas dinãmlcas,
e muita classe. Venha dirigir oMaverick
4 cilindros. Você vai pensar que ele
tem muito mais que
4 cilindros.

•

REVENDEDOR

.BASILIO HUMENHUK & elA.' LTDA•

RUA VIDAL 'RAMOS, 203 FONES 343 e 145

'29.05-1976

Nosso Brasil- Nossa Gente
CESC

Coluna do 1.G CIENTíFICO c8»
Professora Responsável: JUCI �ELEME

CRUZ
A Cruz Vermelha é uma organização internBc.ional criada

por Jean Henry Dunant, nsseído em 1828 e falecido em 1910.

Duoant presenciou .um trágtco espetâculo; se tratava de
Uma das maiores batalhas sangrentas cBatalha do Solferino»,
p.m 1859, na Itália; milhares de feridos das mais diversas nacio
Dalidades eram transportados para Castíglíone com tétano e

granguena, cobertos de lama, tendo i)ara abrigá-los somente as

igrejas. Não havia ninguém para socorre-los.

No dia 2 de junho Dunant pediu ao Imperador Napoleão
Bonsperte, por intermédio do Gen. Mac Naher, pare libertar os

médicos austríacos dando assim inicio a -Cruz Vermelha.

Em 1862 iniciou-se uma campanha de folhetos que Dunant
publicou com o titulo de M@m6ris!i de Solferino.

'

Em 1864 o Conselho Federal da Suiça formulou convites
a 25 países pedindo que lhe enviassem representantes. a" ums
conferência diplomática que ficou conhecida como Convenção' de'
Genebra, datando dai a origem oficial da Cruz Vermelha. .

Sua principal finalidade é socorrer 80S necessitados de
todas aI! maneiras �nl qualquer calamidade, tanto na paz como:

Da guerra.
,

Nos dias atuais a sua matriz é Genebra; todos os seus

membres tem um distintivo constituido de' uma Cruz Vermelha
sobre um fundo branco.

Equipe; MAROtrVA FALLGATTER - DENISE BURGARDT

3
AVI S O

"./.-.4'
A E.qua��ão Jod Ltdl!v.r'Matriz.· avi�a. ao Ir.

JOAO MARIA M-4..SSANEIRO DE LIMA, portador da
Carteira Profi.. ional"�32173, Série 458., a apre.entar-

. le na emprela ��zo ae�3_ij"!ê,) dia•. pua regulari-
zar lua Iduação. -' --.._.�. .

, .

O /não comparecimento implicará na re.c�.$o do
Contrato de Trabalho por abandono de lerviço, 'no.
termo. do Artigo 482 da C. L. T.

'

Registro Civil EDITAL
Silvete \ Darci Paul, Escrevente

Jurameotada do Disteitc de Pi
nheíros, Co.marca de Canoinhal,
�.tado de Santa 'Catàrioll, faz
laber qnepretendem calar:

ANTONIO KOZAK E TERE
ZINHA FATIMA DA CRUZ;..
ele, natoral de Timbozinh.9....-deête
Diatrito, nescido em

..
2ne ootu

bro �� .1953, ag9�úftor.· .aolteíro,
domieiliado �mRIO dOI Pardos,
deste Di«rfto.· filho de Pédro
Kozak e Zskaluzny.

Ela, natorar de Rio dOI Pardal
destaDíetrito, naeclde em 27 de
dezembro de 1959, do lar, lolteira,
domiciliada em R�dG�o."filha de Arlio.de-da Croz e" Do·
nali��.B�' de Li,ma.'
�

.

Se algoém scubee de algom
impedimentI,?, oponha-o na forma
da lei.

Pinheiral, 24 de ma.io de 1976.
SILVETE DARCI PAUL
Escrevente 'Juramentada

Esquadria,s São Jos'é Ltda.

•

Registro - 'Editais

,"!."

.

NEREIDA c. ÇÔRTE, Oficial do Registro Civil do 1.° Disirito
de Canoinhaa. Santa Catarina, faz. sabee que pretendem casar,;

«SILVIO JOSÉ MARTINS» com «EMA RODRIGUES POR
TELLA», bra�\leiros" solteiros, domiciliados e residentes neste
dlstríto; ele ope�rio, nascido em Encruzilhada nl distrito. aos 22

'

de dezembro de l.ll52, filho de Adelino. Martins e de Sebastíana
,Cruz Moreira; ela ii�lar, nascida em Canoinhas aos 19 de dezem
bro de 1953, filha de �vino Portella e de Ermelina Rodrígues,
falecidos.. "

' /' .

'«JORACI FRANCISCQ DCS SANTÓS.//com «ROSaLI DE
FATIMA MONTEIRO», brasilê4"os, Solteiro!''''-domiciliados �•. resí
dentes nesta cidade; ele tratori�a, 'na.scid,() em Rio Novo, Munie.
de Reserva-Paraná aos 29' de agosto f de 1956, filho, de AlbJ'no
Francisco dos Santos e de Maria (lo/Espirito Santos Banks dos,
Santos; ela do lar, nascida em RiO"(JQs Poços neste distrito aGI
19 de setembro de 1958, filha d,�MariD, da. Conceição Monteiro.

,

. /,." '

«TARCISIO HOFFMANlh com ELI�A. HB:LENICE DA SIL
VEIRA», brasileiros, solteiros, domici!iadQs e residentes nesta
cidade; ele comerclante"nascido em Piedade nesta cidade no dia
6 de março de 1940, fUflo. de João HoUmann' e de Maria Marta
Langer Hoffmann; elá balconista, nascida em'\Arroio Fundo nl
,'Município aos 15 dI'novembro de 1955, filha de J:oaquim Damaso
da Silveira, falecido e de'Maria Rosa da Silveira.

.

.

i'
«LUIZ GARLOS RIBEIRO», com «IVJ).NIR DE SOUZA», brasi"·

leiros, solteiroS', domiciliados e residentes em Rio Negro-Pr. e

nesta cida�e;.ele viajante comercial, nascido .em Caçador-SC. aos
1.° de junh de 1951, filho de Elia Tereza Ramos; ela professora,
nascida e Canoinhas aos 11 de agosto de 1959, filha de Getúlio ,

José de Souza e Judith Mafra de Souza.

Canoinhas, 26 de maio de 1976.

NEREIDA eBEREM CÔRTE - Oficial do Registro Civil
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CHEVROLET' OPALA
O CARRO DO

Eleito o «Carro do Ano de 1975». o Che
vrolet Opala Caravan foi considerado o melhor

,

lançamento da indústria automobilística nacio
nal no ano passado. A escolha foi. feita pela
equipe de redatores especíelízadoa da rE:vista
«Auto-Esportu, que. no último dia 18, .entre
gou ao diretor-gerente da General Moton do
Braetl, sr. Joseph J. Sanchez, a placa comemo-,

rativa da eleição.
A Caravan foi escolhida dentro de um

critério de seleção que incluiu não só a &Vali-·
ação têcníce dos carroa concorrentes. como

também flue adaptação às condições brastleíras,
versatilidade do projeto, custo e nacionalização
estílístlea, que constituem conceitos básicos para
a eleição du Carro do Ano.

Concorrerem ao titulo os princtpaísmodelos
lançados pelas fábricas dentro da linha 75: o

Maverick, o Alfa Romeo, o Dodge ) 800 e o

Opala Caravan.
Estes carros .fcrsm indicados pelas próprias
indústrias. que a pedido da revista, apresenta
ram também uma defesa do modelo, justificaD

. do, assim, sua indicação ao titulo.

Os quatro modelos
.

forám então subme
tidos a testes de avaliação em diferentes
eondíções de pista, verlfícando-se seu desempe
nho, segurança, economia, resistência, etc., além
do conforto e da prôprts Unha. Depois, 08 carros.
foram analisados sob diversos ângulos, entre

eles a versatilidade e a nacionalização do pro
jeto; preço. do produto e custo de operação;
resistência e durabilidade; adptação� às varia-
. das condições de pistas

.

brasileiras;
melhoramentos técnicos determinados pela
experiência nacional, etc.

Ao final, cada um' dos redatores especia
lizados em automobilismo participantes do juri
(não só da revista mas também de outros

grandes 6rgãos da Imprensa de São Paulo e.

Rio) ,presentaram seu voto em separado, acom
panhado de jU8tificativa da escolha. A soma

de votos resultou na .eleíção quase
'

unânime
do Opala Caravan para «Carro do Ano de 1975».

JUSTIFICAT.IVAS

Quatro pontos, especialmente, foram des

tacados pelos membros do juri para justifica,
a escolha do Opala Carav:an:

1 ;..... � um modelo que veio preencher
J.lma faixa, vaga no mercado brasileiro; consti-·
tuindo solução ideal para a femilia média, em

CARAVAN,
ANO

viagens ou passeios.
2 - Pelas suas características, é o mais

completo utilitário produzido no Pais, reunindo
desempenho e conforto, baixo custo e operação
econômícs.

3 - Entre os ca'rros naclonaís, é o que
oferece maior número de opções permitindo
grande elasticidade de escolha no' que se refe
re a motor (4 e 6 cílíndros), equipamentos e preço.

4 - � um v;eiculo que pode ser 'utilizado
tanto. na eidade como DO campo, dotado do
maior espaço de bagagem entre os utilitários
nacionais.

Foram considerados ainda a versatilidade
do projeto e 8 grande receptividade que p
,Opala Caravan teve no mercado brasileiro: em

1975, foram vendidas 20.456 unidades, repre
sentando 29,6% das vendas da linha Opala
naquele ano.

o CARRO DO ANO
O Chevrolet Opala Ceravan é apresentado

em
,

modelo único, de três portas, com motor

de 4 ou 6 cilindros e decoração Interior em.
cor preta. Os bancos são revestidos de vinil e

o encosto do banco traseiro é escamoteável, para
aumentar a capacidade de carga (até 1.950 litros).

.

.

Apresenta freios a disco nas rodas dian

teiras, com duplo circuito hidráulico e aU1iliar
a vácuo; transmissão manual de três velocidades,
com alavanca na coluna de direção; e barra
estabílízadore traaeíre. No modelo 76, a relação
de compressão do motor é de 7;5:1, que lhe
confere melhor desempenho com menor eon-

Bumo de gasolina.
'

Dispõe de uma série de opcionaís, que
podem aumentar seu desempenho, conforto e

luxo, como o potente motor 250-S; bancos
dianteiros individuais, reclináveis por processo
continuo, com ou sem encosto para 8 cabeça;
carpete de buclê; transmissão automàtíce, com

alavanca na coluna de direção ou no assoalho;
moldura na abertura das rodas e nas laterais;'
ar condiCionado; vidro colorido; direção hidráu
lica; faróis de neblina e de mílha; tacômetro;
filtro de ar para serviço pesado � pára-choques
com batentes.' entre outros,

As cores disponíveis são: Begt' Copacabana,
Branco Everest, Preto Formal, Azul Clássico,
Azul Vivo, Vermelho Cereja, Amarelo Prfmavera,
Laranja Bronze Metálico, Verde Ouro Metálico
e Prata Ines Metálico.

·.1·. BASILIO HUMENHUK

I Revendedor

& (IA. LTDA.
FORD I

Fazemos' sempre a melhor oferta em veículos

novos FORD • usados de qualquer marca.

Disponibilidades da seman� :

Volks 1970 # vermelho cerâmico
Rural 4x4 ano 72 - azul e branca
Opala 19,0 _

-

Rural tração 4 rodas ano 71 lO azul e branco
Pick-ut: tração nas 4 rodas 199 _. ·âzul
Pick-wp 4x4 19m - azul

.>: /.-' .

Pitk-up 19,2 tração 4_x4/;' azul
Pick-up 4x4 19'15--- <oerde

.

Volks J!H2 -yazul

Adquira J,eU.--VêícÕi;-·'US8dO com a mlnima entrada.

Velculos inteiramente revisados, de boa procedência,

1aos melhores preços da região.
Vi8ite�nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 343 'e 145

",,'

Ca1�f

pre�os especiais:
M·\· daqumas e

Costura - Elgin
em .1 O meses

sem; \ acréscimo

Máquin�s de Lavar

Roupa -\ Brastemp
Siemes le Wanck

I'
,

i

Televisores a
.

cores

e. preto \e branco

Philco - \Semp e

Ad�iral
Máquinas \de Tricô

modelo\ 820
\

Faqueiros
\

_c

Presenteie �ua
noiva com os

artigos �a

Rua VidaI lamos, 906
'one 185
Ganoinbal
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Eu-lu no Matrimônio
Em todo o encontro verdadeiro o Eu se torna

um pouco Tu e o'Tu se torna um pouco Eu. Assim
todo aquele que passa por nossa vida com mais

profundidade, nunca vai sozinho e nem nos deixa

só, sempre deixa um pouco de si e leva um pouco
de nós.

O matrimônio cristão é este encontro de duas
pessoas, de duas exístêncías e de duas liberdades. Se
é encontro, nunca � fusão total. Impossível exIgir
igualdade total. Daí a arte difícil de tentar no casa

mento viver esta relação entre o Eu e o Tu.

O que acontece, na maioria das vezes é que
tratamos o outro companheiro como objeto. Ela é a

mulher linda que gostamos de, apresentar aos nossos
�
amigos e à sociedade... Ela tem, de ficar em casa ...

Ele é o homem de negócios quase inacessível ... For
çamos papéis formais aos outros. Isto é o contrário
do encontro Eu-Tu. Toda a tentativa de dominar ou

- domesticar o companheiro é tratar o outro de COISA.
Um objeto dó nosso prazer e" dos nossos capríchos.

Todo encontro verdadeiro exige comunicação.
Amar é comunicar-se. É dialogar: É aquilo que muitos
casais equipistas chamam de «Dever de sentar-se».
Por que dever de sentar-se? Os casais não estão

juntos o tempo todo? Muitas vezes apenas fisicamen
te. Por isso estes casais amigos nossos se impuseram
uma pequena obrigação: o «Dever de sentar-se suma
vez por semana. Neste encontro, está só o casal. É
momento dos dois 'se encontrarem, de exporem o

que aconteceu na semana, de se abrirem um ao ou

tro. St'Q1 diálogo contínuo nós somos aos poucos
empurrados pela vida e em vez de nos dirigirmos os

acontecimentos, estes nos levam de roldão.
.

\

Se a comunicação é essencial para o encontro

Eu-Tu, é preciso então sermos disponíveis. Sairmos
de nós .. Temar o lugar do outro. Assumir o outro
como ele é, e não como nós gostaríamos que ele
fosse. Isso pressupõe um contínuo abrir-se e recolher-,
se. Interioridade e exterioridade. Amor que não é
interiorizado, aos poucos se banaliza. Amor que se

tranca dentro de si. esvazia o homem e o leva ao

egoísmo. Importante, por isso o movimento de aber
tura e recolhimento.

Nunca nos esqueçamos que este encontro do
Eu-Tu não é uma conquista de cerimônia do casa

mento. É um ideal a ser procurado. Uma conquista
a ser. feita.

HENRIQUE SUCHARA

AGRADECIMENTO
Os pais. de

.

�lso.Buch
profundamente co'lrs-ternados com o trágico desapare
menta de seu filho, �tidQ,.�dia 11 de maio, agra
decem 'as mensagens de pesà'r-re,cebidas, aos que
enviaram flores e coroas, aos Funcio�rios e Médicos
do Centro de Saúde de Canoinhas, Direção e Funcio
nários da firma Merhy Seleme & Cia. Ltda., e a

todos que os confortaram DO doloroso transe por
que passaram.

Outrossim convidam parentes e amigos para
a Missa de um mês de seu falecimento, a realizar-se
dia 11 de junho, às 19 horas, na Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé, agradecem.
li

Fotocópias?
Em apenas O segundos, você tira FOTOCÓ.
PIAS, . d. qu.iq-\!er documento, jornais ou .

, '%.

livros, no C A R T O"'R-LO O O R E G 1ST A O
C I V IL de NEREIDA C�CORTE, no edifício

do FORUM desta�·�ciclade.
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Ano XXIX

Nbtas Políticas
A 'Justiea em aeão

No lamentável episódio Garclndo, o nosso «Watergate» indígena,
o mar de lama e de lixo que obliterava os caminhos da Prefeitura naquela
malfadada administração, a Justiça pode tardar, seja em decorrência das
cautelas adotadas pelo nosso digno Promotor Páblíco, pelo íntegro Juiz
de Direito da Comarca ou pelo nOS80 Colendo Tribunal de Justiça. Pode
tardarrmaa não falhará. Nem as ehícanas profissionais dos defensores do
ex-Prefeito, hoje réu, nem os meandros da Lei, haverão de permitir que
o culpado fique impune, tais e tão graves são os seus crimes.

,

Na ação penal que corre contra o ex-prefeito, o Meritíssimo Juiz
determinou o afastamento de Garcindo do exercício do cargo. Garcindo
já estava afastado porque o Governador haviá decretado a intervenção
no Município. Não obstante, o ex-prefeito reeorreu ao Tribunal de Justiça
da decisão no n0880 Juiz. O Egrégio Tribunal, por unânimidade, negou
provimento ao recurso de Gareindo e manteve a decisão do Magistrado
de Canoinhas.

'

Garcindo envolveu-se nas malhas da Lei. Praticou toda a sorte
de atos criminosos, de nítida C-O-R-R-U-P-Ç-Ã-O, mancomunado com

espertalhões de São Paulo e de outras praças. Lesou o povo de Canoinhas.
Traiu a gente humilde. Comprometeu o futuro da nossa terra. Desmorali-
zou ali nossas tradições.

" ,

Haverá ,de pagar pelos seus crimes, pois a Lei não foi feita
, apenas para punir «ladrões de galinhas».

Na Comissão de Jostica da 4L
A Comissão de Justiça da nossa Assembléia Legislativa, por 5

votos da ARE�A contra 4 do MDB, votou pela homologação do Decreto
de Intervenção que !) Governador Antonio 9arlos impôs em Canoinhas.

Frustraram todas as insidiosas manobras do ex-Prefeito.
O comportamento do MDB, partido de oposição, que se arvora

em defensor do povo e da moralidade pública, nem merece comentários ...

Também o plenário já votou a int�rveDcão
A Assembléia Legislativa de Santa Catarina, por maioria (o MDB

votou contra), homologou o decreto de intervenção em Oanoínhas conclu
indo-se assim o julgamento de Garcindo na área do Poder Legislativo. A
partir de agora virão a público todos, os levantamentos, análises e dados
ligados ao doloroso episódio que, tanto nos envergonha e que devem,
realmente, ser do conhecimento público para que alguns ínerédulcs ou
ingênuos saibam de toda a verdade.

Torrente de ofensas
Depois de ofender e envergonhar toda família arenista, bajula o

Presidente da Repúbliea na tentativa de fugir a uma eventual cassação
de mandato.

Atribue propósitos poííttcos ao Governador que realmente negou
empréstimo à administração Gareíndo, naquela altura já identificado como
ínídonea, desonesta e corrompida.

Ataca, violentamente, o nosso operoso Interventor, chamando-o
de ditador e de «dono» da Prefeitura. Entretanto, todos Babem, o equilíbrio
e a correção de atitudes têm marcado a atuação do dr. Hélio Juck.

Quem agiu na Prefeitura como «dono» de tudo, até dos dinheiros
públicos, toí Garcindo. Quem se comportou ditatorialmente, ludibriando a

Câmara, envolvendo amigos, comprometendo incautos, foi Garcindo,' o
mesmo que hoje quer passar por vitima.

.

Crestani, que teve a coragem de oficializar a denúncia contra
Garcindo, expondo ao Tribunal de Contas e ao Governador o que se pas
sava na Prefeitura - era Presidente da Câmar,a e tinha obrigação de
fazê-lo, como Presidente e como Vereador tinha acesso a toda documen
tação da Prefeitura - evidentemente não agradou ao ex-Prefeito. Além
de corejeao é digno e honrado, merece o respeíto dos seus concidadãos.
Pode olhar nos olhos dos seus inte;rlocutores. O seu comportamento só, o
engrandeceu perante seus familiares e amigos. Foi punido, arbitrariamente,
pelo ex-Prefeito. O Interventor, acertadamente, cancelou a punição.

É triste, dolorosamente triste, que as gerações futuras tomem
conhecimento de tudo quanto ocorreu nesta fase da vida eanotnhense ...

�NOTAS ESPARSAS
Segundo informes, a firma

SINOSA, conceituada empreí
tdrQ nacional, foi a ganhadora
da concorrência para a constru
ção do asfalto da rodovia
CANOINHAS-MAFRA.

x x x

O sr. Guilherme Prust e sua

turma, retornando do Paraguai,
.
após uma boa temporada de caça.

x x x

Em nOSSa cidade,' já há dias,
o sr. Thomaz d'Aquino, Inspetor
do Bsuco do Brasil.

x x x

E falando no BB, dia 20 últi
mo, foi inauguradda a agência
de Indaial, com dois eancínhen
ses na sua direçilo, �UBENS
STULZER, gerente e CARLOS
BENKENDORF JR. na sub
gerência.

x x x,
O sr. Jacy Padilha, proprietá

rio do Restaurante do Clube'
Canoinhense, aniversariou- se
dia 18 último, oferecendo um

gostoso jantar a um grupo de
amigos, pato a califórnia.

\

x x x

O comandante RUI BOSSE,
canotnhense, filho do sr, Emilio
Bosss, conhecido barbeiro 'de
nossa cidade, após trabalhar n86
linhas para o exterior, comanda
agora as linhas da Transbrasil,
norte e sul, além de dirigir uma

escola de pilotos da aludíds
empresa.
Na semana passado na Unha

Rio-Porto Alegre, seu aviilo
apanhou em Silo Paulo dois

passagetrcs para Curitiba, In
dustrial OLDEMAR MUSSI E!

advogado dr. Moacir Budant
que, quando do seu conheci
mente, convidcu ambos a via
jarem na cabine do seu comando,
para um gostoso bate-papo e

recordações da terrinha.
x x x

O «placard» contra' 6arcindo deV�tr:�:��i:nItO;Aa����m���
J.) Tribunal de Oontas do 'Estado, por unânimidade de votos, pediu em visita 8 seus pais, sábado _e

a intervenção face aos escândalos que constatou e comprovou.
. domingo último, aqui também

O Governador decretou a Intervenção. estíveram I!I 6ua colega Karin
O Juiz de Direito da Comarca determinou o afastamento de Spiess e professores, médicos'

Garcindo do cargo. ,;
drs. �uiz Carbone e Juan José

O Tribunal de Justiça do Estado negou provimento ao recurso' Arsuga Noble, de Montevidéu·
de Garcindo e manteve o afastamento: Uruguai.

A Comissão de Justiça da Assembléia manifestou-se pela homo
logação da intervenção. O plenário da Assembléia homologou-a. Diante
disso, dessa torrente de constatações e de decisões, Gareíndo, cinicamente,
desabusadamente, descaradamente, vem a público com a «entrevísta» que
só o envergonha e compromete mais, estarnpada no jornal «Opinião» sob
o titulo «MUITA FRANQUEZA NA ENTREVISTA COM GARCINDO» ...

Os tôpícos da «entrevista» não merecem resposta porque ofen
dem a inteligência e o discernimento da gente canoinhense. Garcíudo
apanhado em flagrante delito quer baralhar as colsaa e lançar a confusão,
entre confissões e negaças. MelhQr faria se fizesse suas malas e fosse
levantar as barraquínhas do seu circo noutra praça... não sei antes pagar
ao menos uma pequena parte dos prejuízos que deu 'ao povo de Canoinhas.

A ação moralizadora e corajosa do ex-Deputado Aroldo Carvalho
quer atribuir propósitos políticos e vingativos. Ao exemplar comportamento
do nobre Presidente da Câmara de Vereadores, Reinaldo Crestani, responde
com ofensas chulas e linguagem de ebas Iond», Esqueceu-se Garcindo que
prestígio politico vai e vem. Perde-se e recupera-se. Recupera-se e, perde.
O alcoolismo é doença recuperável. O que vai e não .votta nunca mais é
a honra pessoal, é a dignidade. A desonestidade' crônica, eSS8 é a doença
irrecuperável. É mancha que não se lava. É nódoa que não se tira. É
marca que fica.

x' x x

Jê com data marcada para o

dia 3 de julho o embarque do
Safari Caraiba (turma do Fis
cher) desta vez com destino
ao rio Curuá, terra dos indios
Baruemas, no estado do Pará,
para mais uma caçada e pescaria.

x x x

O japonês Akio, próspero
agricultor na regiilo de Paciên
cia, ofereceu domingo último,
às autoridades e vários conví
dados, uma bonita festa, no

conhecido estilo da colônia aqui
radicada, em homenagem a seus

pais, que agora retornam ao

Japão, após um ano em visita
ao nosso pais.

x x x

Msis quatro novas indústrias,
na êrea industrial n.? 2, DO

bairro do Campo da Agua Verde,
com requerimentos já despecba
dos pela Prefeitura, tratando-se
das firmas, José Adilo Fuck &
Filhos, com serra-fite, benefi
ciamento e fábrica de' caixas;
João Vh:ente, refinaria com

aproveitamento do óleo queima
do; Cararo, com fábrica' de
pape] e Fama-Export, moinho
e empacotamento de 'chê de
mate.

x x x

O nOS80 Interventor, dr. Hélio
Juk, a serviço de sua adminis
traçilo, esteve novamente em

Florianópolis, acompanhado do
Ir. Joio Seleme, Presidente do
Diretório Municipal' da Arena

,
,

e Vereador Francisco Bueno
de Siqueira.

x x x

O dia da indústria foi come
morado em todo o pais, 3.a
feira última, dia 25.

x x x

Visitaram a ncess cidade, 3.a
feira última, os titulares da

justiça da Comarca de Itaíôpo
líe, MM. Juiz dr. Loacir Muniz
Ribas e Promotor Público, dr.
Carlos Gerlach.

x x x

E .hoje outro acontecimento
social, o enlace d. colunista
SUELI SERTÃO com o profes
sor ELOI BONNA, Diretor do

Colégio Estadusl Santa Cruz,
com os nossos votos de um

mundo de felicidades.
x x x

Comemorou Bodas de Prata

d& feliz consórcio, semana pu
sada, o casal dr. ARISTIDES
DIENNER e sra. DIRCE BER
NADETE DIENNER, agora
residentes em Floríenôpolís.

x x x

Já o casal dr. Osvaldo Segun
do de Oliveira e sra. Haydee
Carvalho de Oliveira, aprovei
'tsndo seus aniversários, também
de casamento, com um giro
pelo nosso lttoral, Camboriú e

Capital.
x x x

Hoje, sábado, dia 29 de maio,
é dia de .festes para a familia
deste semanário, 29 'anos de

perene circulação do CN, sem

pre a serviço de Canoinhas e

seu laborioso povo. 08 nossos

agradecimentos pelas menssgena
congratulat6rias e de incentivo,
que já estão chegando,

SESI ,PROMOVE TORNEIO DE BOCHA
ENTRE AS INDÚSTRIAS

Com a participação das firmas: Esquadrias Sta.
Cruz S.A., Esquadrias São José Ltda., Prust & Irmão
Ltda., Wiegando Olsen S.A., A. Agua Verde e Estefano
Wrublevskí, o Serviço de Esportes do SESI encerrou o

torneio de Bocha realizado na cancha do sr. Miguel
Erhardt, no bairro da Agua Verde.

Sagrando-se- campeã a equipe do -A. Agua Verde
e vice-campeã a equipe da firma Estefano Wrublevski.

A equipe campeã formou com, os seguintes ele
mentos: Wilson Voigt, Adilson Voigt, Francisco Eichinger,
João Almir Silva, Landualdo Voigt e Pedro Líncoskí,
Vice-campeã: Estefano Wrublevski - Sidney Wagner, Arol
do Mews, Lotárío Gruba, Vilmar Alves da Maia e Osvaldo
Komochena.

Na ocasião houve uma churrascada de confrater
nização entre as firmas participantes, culminando com a

entrega' de troféus aos vencedores, ofertados pelo SESI
Serviço Social da Indústria.

RESULTADO DO CONCURSO
CHEVETTE 8P

A Concessionária Chevrolet de Canoinhas, Miguel Pro
copíak Comércio de Veiculos Ltda., informa que 05_
ganhadores do Concurso CHEVETTE GP, patrocinado pela
.General Motor. do Brasil S/A, são os' seguintes:

1 - José Ferreira Mateus
Av. Maracanã, 307 - Rio de Jsneíro • RJ

2 - Boaventura Cardoso dos Santos
Linha Silo Pedro - Campo Erê - SC

j - Edvar Rocha
, Av. Antonio J. M. Andrade - Nova Andradina - MT

4 - Milton Tomoyukl Goto
Bairro 9 de Julho - Adamantina - SP

5 - Dalva Silva Glorglanl
Rua Pe. João B. de Aquino, 1140 - Adamantina - SP

VENDA DE MU::' I
DAS DE, PINUS

\
,

AG'RO FeO�'ESIAe OCSElV S/A, auisa

a todas as pessoas interessadas em

�EFeO'RES1AMEN1O, que possui para
pronta entrega'mudas de pinus em raiz:
nas 'uariedades (1AEDA e EeeI01I I)_

Os interessados deverão diriçir-se ao

seu escritório
I

à 'rua Coronel Albuquer
que n_O 460 - CAJ'VOIlVliIl.S - SCI
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