
Iten�ão para este· aviso
Segundo o calendárío eleitoral, o prazo para ins

crições, requerimento, para, titulo e transferências, encer

ra-se sexta-feita, dia 6 de agosto próximo. Assim avisa

mos a todos, aqueles que já atingiram' a' idade de 18

anos, como aqueles, já eleitores, em outros, municípios,.
para que procurem o cartório eleitoral, no edifício do

Forum, afim de regularizarem suas situações peranee a

Justiça Eleitoral e evitando o eterno problema de condu

ção, no próximo pleito, para cumprir o dever do voto,

obrigatório para todos. A Aliança Renovadora Nacional,
·ARENA, com seu escritério instalado ã rua Felipe Schmidt,
auxiliará os máis necessitados, com as fotografias para
os, novos títulos.

.fBSTA DO COLONO B MOTORISTAS
Criaoão' do Parque de Bxposioões
A nossa cidade viveu um grande e destacado dia,

domingo último, com as festas programadas, do COLONO
e MOTORISTAS, ambas bastante concorridas e animadas,'
com a tradicional procissão de São Cristóvão, com o maíer
número de veículo até agora regis,trado.

O ponto culminante da Festa do Colono foi o

anúncio pelo Interventor' dr. Hélio Juk, da criação do

Parque de Exposições do Município; mais um incentivo

aos setores industriais e agropecuário de nossa região.
O projeto respectivo, ,já pronto e lido na ocasião, será
enviado n� próxima semana para apreciação � éonsequen
te aprovação do nosso legislativo..

Sem 'dúvida, de grande alcance a medida tomada

pelo nosso Interventor, com repercussão fávoravel em

todas as áreas, cujos reflexos positivos abrirão novas pers
pectivas aos produtores.

Notícias do Interior
'João Wzorek

ESTRADAS .MUNICIPAIS: Não há queixas. Estão con

servadas na medida do possível."
SAFRA DE ,FEIJÃO: Este ano, em geral, as colheitas

foram boas. Foi plantado somente pelos agricultores médíôs
e fracos, motivo .por que em grande escala é dificil colhe
lo com máquinas, pois essas ora cortam abaixo das raízes,
ora passam por cima sem cortar...

kPICULTURA: Com o uso e abuso de inseticidas,
acabou-se a criação de abelhas, uma das melhores rendas
dos camponeses.

PECUÁRIA: A criação de bovinos e suinos ficou em

maior escala somente com os mais fortes. Não é fácil criar
nas condições atuaís quando cada metro quadrado" dos ter-,
renas está ocupado pela lavoura.

'

PLANTAÇÃO DE FUMO: Foi íníoíada em nosso Mu
nicípio pela Companhia Souza Cruz e mais tarde' também

pela Tabacos Brasileiros Ltda., de Blumenau. Estas Compa
nhias incentivam e dão assistência total aos plantadores.
Seus inspetores e instrutores, sempre ativos, fornecem vali
osas orientações aos lavradores. Por' outro lado, o Governo,
através do Banco do' Brasil, financia as construções, de
estufas e depósitos; aquisição de fertilizantes e defensivos,
facilitando assim a produção de fumo que é exportado e

constitui, ao lado do café, uma das maiores riquezas do
Brasil. (Mui acertadamente estas duas plantas foram inseri
das no Escudo Nacional)

CORREIOS DO INTERIOR: AE! agências postais dis

tritais, na maioria dos casos, são distantes e torna-se difícil,
a remessa de correspondência para as localidades... Os
encarregados do interior enviam cartas e jornais �o destino
final por um ou outro portador, o qual, por sua vez, entrega
tudo a um segundo ou terceiro e assim sucessivamente, até
que o destinatário pouco ou nada recebe... Isto é um dos
motivos por que a luz da instrução não se pode difundir
através da boa imprensa no meio dos camponeses. Não seria'

possivel fazer algo de concreto neste sentido pelo menos ao

longo das rodovias servidas pelos ônibus? Seria um progres
so e o correio deixaria de ser o privilégio das cidades.

COLONO! Tenho para mim que deveríamos substi
tuir este têrmo pelas palavras: agrícultor-Iavtador-camponês
plantador ...

O COLONO, segundo «Dicionário Brasileiro Contem
.porãneo» de Francisco Fernandes é: «aquele que faz parte
de uma colônia; habitante de colônia ou possessão.s A CO
LONIA, segundo o mesmo autor é: «Conjunto de emigrantes
que se estabelecem em um pais ESTRANHO (o grifo é meu)...

Ora, em Canoinhas, a grande maioria de lavradores
'nasceu nesta terra. Muitos deles são descendentes (terceira
ou quarta geração) não de emigrantes estrangeiros, mas bra- '

sileiros que vieram de outras regiões de Pats... Embora o

têrmo «colonos substitui por vezes a palavra «lavrador>,
creio que não somos colonos, mas sim, agrícultores'breeílefres.

Governa de Konder Reis
dades fi lantrõplcas de nossa

IssiRados convênios com os Asilos dr. lalocelli e Lar de Jesus'

/

Terça-feira última; em importante so

lenidade realizada, pela manhã, no Salão
Nobre do nosso Legislativo, foram- firmados
dois convênios de auxilio financeiro e téc
nico .entre a FUNDAÇÃO CATARINENSE
DO BEM ESTAR DO MENOR, órgão vincu
lado a Secretaria do Trabalho e Promoção
Social do Estado de Santa Catarina e os

ASILOS DR. MALUCELLI e LAR DE JESUS,
contando o ato com a, presença da Sra.
Ingrid Zwoelfer de Trancoso, Presidente da
Fundação, FUCABEM; autorídades, dr. Hélio
Juk, Interventor Municipal; dr. José Geraldo
Batista, MM. Juiz de Direito da Comarca;
Vice-Prefeito, dr. Paulo E. Rocha Faria;
João Seleme, Presidente do Diretório Muni
cipal da ARENA; Cap. Osvaldo Conrado Nar
loch, Delegado da Junta de Servíço Militar;
Mário Ferraresl, Presidente do Rotary Clube;
Russel Faria Lima, Presidente do Clube do
Sigilo; Antonio Simões, Presidente do Lions
Clube; dr. Oclair Silveira, Delegado Especial
de Policia; Glauco Bueno, Gerente da Rádio

.Convênio que entre si fir
mam a Fundação Catarinen- ,

se do Bem Estar do' Menor,
ôrgãfJ vinculado à Secreta, ia
do Trabalho e Promoção So
cial do Estado de Santa Co»
tarina e a Associacão EsPi
rita Lar de Jesus, d. cidade
de Canoinhas.

Ao. dias do mês de junho do
ano de, 1976, na sede da Fun
dação Catarinen8e do Bem Estar
do Menor, localizada à rua Es
teves Júnior n,O 168, ne8ta

cidade, 'presente. a Senhora
Ingrid Zwoelfer d'e Troncoso,
Preaídente da Fundação, órgão
vineulado à Secretaria do Tra
balho e Promoção Social e

representando o Governo do
Estado de Santa Catarina� do
ravante designada FUCABEM,
e a Senhora ,. Hilda Ostroski,
Presidente da Associação Espi
rita Lar de Jesus, do município
de Canoiohas, doravante desig
nada Associação, foi assinado o

presente, Convênio referente à

delegação de reoursos, que será
regido pelas cláusulas' abaixo;
devidamente 'aprovadas' pelo
Excelentillstmo Senhor' Gover
nador do Estado.'

Cláusula Primeira

Obje'to' do Convênio
o presente Convênio vis. a

cooperação técníco- fina'nceirapor
parte da FUCABEM, em favor
da Kssociação Espirita Lar de
Jesus, a fim de. que seja exe

cutado o seguinte projeto: aten
dimento de 40 menores, na faixa
etária de O • 6 anos, em regi
me de internato ou semi-inter

'nato, na área terapêutica,
segundo as díretrlzes da Politica
Nacional do Bem Estar do Menor.

Cláusula Segunda
.

\,

Obrigações da
�UCABEM

A FUCABEM obriga-se a:

a. contribuir, financeiramente
para. manutenção dÔ projeto

,

descrito na cláusula anterior;
b. prestar orientação técnica

para reta execução do projeto;
c. fiscalizar a aplicação ,de' re

cursos financeiros oriundos
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assiste enti
cidade

Canoinhas; e suas diretorias, com todo. os
seus membros presentes, comandadas pelas'
suas Presidentes, sra.' NEREIDA CHEREM
CORTE, do Asilo dr. Malucelli e Ira. HILDA
OSTROWSKI, do Lar de Jesus.

, ,
. . .

,Aberto os trabalhos pelo dr. Hélio Juk,
o sr. Ozildo, Chefe de Unidade da FUCA- .:

,BEM, leu o aludido convênio, aprovado e

autorizado pelo Exmo. Governador Antonio
Carlos Konder Reis,- em data de 10 de maio
do corrente ano.

Após, falou sobre as atividadelil da
FUCABEM e o empenho do governo pelo
seu funcionamento, a sua Presidente, sra,
Ingrid, seguida dos agradecimentos de Da.
Nereida e Hilda. '

os ilustres visitantes foram' recepcio
nados com um almoço no Restaurante do
Clube Canoinhense.

A seguir cópia, na íntegra, de um dos
convênios firmados:

do presente Ccnvêaío e exa

min_ar a prestação de contas.

Cláusula Terceira

Obrigações da
Assoclaç60
A AS80ciaç,o abriga.e a:

a. executar direta:nente o pro
jeto desertto na eláusule

primeira contratando pessoal
necessário .e adquirindp bens,
equipamentos e materias;

b. suplementar recursos finan
ceiros e materiai. através de
mobili�ação da eomunídade
e convênícs com outras en

tidades públicas ii! privadas;
c. contabilizar recursos finan

ceiros recebidos da FUCA
BEM, para efeito de p!:.estaçio
de contas;

d. prestar contas des recursos

financeiros da FUCABEM,
conforme normas e instru

ções; (mensalmente)
e. enviar trimestralmente, rela

tório sobre execução dos
projetos e fornecer infor�a
ções quando .olicitadas;, '

f. atender 5 (cinco) menores

encaminhados pela FUCA
BEM;

g. estudar e planejar implanta
ção do reghnfIJ' de semi-in
ternato;

h. organizar • obra segundo
padrões que se assemelhem
aos da convivência familiar;

i. desenvolver trabalho de ort
entaçAo aos familiares dos
menores atendidos.

,Cláusula Quarta
Duração
O presente Convênio terá a

duração de 7 (sete) meses: junho
e dezembro do exercicio de

1976, podendo ser rescindido a

qualquer tempo por uma das
partes, mediante aviso por es":

crito com "trinta dias de ante
cedência.

Cláusula QUinta
Valor da Cooperaç60
Financeira

,O valor da cooperação finan
ceira será de Cr$ 28.000,00
(vinte e oito mil cruzeiros), que

correrá por conta do item 1402
- Acordos e Convênio. do
orçamento da FUCABEM, de
sembolsável segundo o leguinte
cronograma:
Junho .

-

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Cr$ 4.000.00
4.000,90
'4.000,00
4.000,00
4,000,00
4.000,00
4.000,00

Cláusula Sexta

Aplicação dos Recur
,sos �Inancelros

Os' recursos financeiro. serão
aplicsdos para pagamento de
pessoal e manutenção em geral.

Cláusula Sétima
Do Foro

Elegem as partes, o foro
da comarca de Florianópolis,
com renúncia expressa • tácita
de qualquer outro, 1J0r maia

privilegiado que seja, para nele
serem dirimidas dúvidas e

'questões oriundas do presente
Convênio.

E assim, por estarem de co

mum acordo, assinam o presente
Convênio, os representantes das

'partes, [untsmente com as tes

temunhas,
Florianópolls, junho de 1976»

OS DOSSOS agradecimentos, ao

�xmo. Sr. Governador Konder
Beís, pelo substancial auxilio
ccncedído agora aos nossos asi
los, que ta�tos e relevantes
serviços vem prestando 101

menores abandonados de nOlls.

terra.

Aviso
o Departamento Estadual

de Caça e Pesca • Csnoeni»
com IBDF, comunica a todos
os caçadores que " caça fe
chará dia 1.° 'de agosto.

aUSTA VO PR!JBE
Inspetor Regional

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
-----------------------

31-07-1976

Juizo de Direito da Comarca de Canoinbas • Santa Catarina

Edi_al de Interdição
. o DOUTOR JOSÉ GERALDO BÁ.TISTA, JUIZ DE DI.

REITO DA COMARCA DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA
CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER a qnentoa
-

o prelente'Edital ,irem on dele
I

conhecimento tiverem qoe, po� eete Juizo e Oart6rio do Cível, Gomércio
e Anexol delta comarca, foraDl regularmente procelladól, a requeri.
mento de 'Romão Kondageskl, OI aotol n.

D ,6.412, de
Interdição de Aroldo Kongageskl, por eltar lofrendo dae
faculdadel mentail, cuia interdição foi decretada por lentença pro.
ferida nelte Joízo, em data de' 14 de iulbo de 1976. tendo lido
nomeado curldor. o requerente Rom60 Kondageskl, bra
lileiro. calado, lavrador, relidente e domiciliado no município de
TrS,1 Barrai. delta comarca, o qual iá preltou o devido compromiuo
IS e,tá no exercício do cargo, pelo que aerão, conlideradol nulos e de
nenhum efeito, todol OI atol, avença e convençõel que o interditado
celebrar. E, para que chegoe ao conhecimento de todos, é expedido
o presente edital, em quatro vial. que lerá afixado no logar de COI-
tume e poblicado pela impren•• local e pelo «Diário da JUltiç8:t do

III1
Eetado, com intervalo de d.ez (10� dial.. Dado e paliado nelta oide-.
'de de Canoinhai.' Eltado de Santa Catarina, aOI dezelleil dial do
aiS. de julho de mil, nOYecentol e letanta e leil. Eu, ZAIDEN E.
SELEME. Elcrivão, o ,Iublcrevi.

.

. s
JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

Julze de Direito da Comarca de Canolnbas • Santa Catarina

Edi_al de Interdição
o DOUTOR JOSÉ GERALDO BATISTA, JUIZ DE DI.

REITO DA GOMARCA DE -GANOINHAS, ESTADO DE SANTA
CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETG.

FAZ SABER' a quantol o prelente edital virem 00 dele co.
nhecimento tiverem que, por e.te Juízo e Cart6rio de Órfãol e Ane.
XOI delta comarca, foram regularmente procelladol, a requlmentc de

I
'
Maria dos Anjos Cordeiro Wend'. 01- au�ol n.O

II. 6 . .t96" de interdiçãõ de Bernardo José Wend', por eltar

I lofrend" dai faculdades mentail, cuia interdição foi decretada por
lentença proferida .neste Juízo, em data de 14 da iulho de 1976, ten
do lido J)omeada curadora, a reqoerente MARIA DOS ANJOS COR.
DEIRO WENOT, bralileira, cRllda. do lar, relidente nelta cidade.·
a qual iá preltou O devido compromillo e eltá no exercício do cargo, .

pelo que lerão conlideradol 00101 e de nenhum efeito. todol OI atOl,
avençal e convençõel que o interditado celebrar. E. para que chegue
ao conhecimento de todes, ê expedido o presente edital, em

.

qoatro
,ial, que lerá afixado no lagar de costeme, e publicado pela impren-

I Ia local e pelo «Diádo da Juatiça,. do Estado, com intervalo de dez

I/li �'O) 'dial. Dado e paliado nelta cidade de Ganoinha., Eltado de
Ssota. Catarina, aOI dezelleil dial do mêl de iulho de mil, novecen
fOI e letenta e leil. Eu, ZAIDEN E. SELEME, E.crivão, o lublcrn-i.

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito 3

O Moyimento Arenillta Jovem
avisa a todos que no dia 06 de

Agosto, encerrar-se-é o prazo
para transferência de' Titulo
de Eleitor.

Comunica, ainda, aos interes
sados, que poderão comparecer
na sede do MA.J· à Rua Felipe
Schmidt n.o 8.3, com o leu Ti
tulo para efetuar 8 transferência.

Nota: Os' serviços serão pres
tados gr�tuitamente, inclusive
as despesas de fotografias.

"

EZEQUIEL BUENO
1.° Vice-Presidente

VENDE-SE
o Mercado das Malhas,

estoque·e também' o prédio.
tratar no 'Iocal, à Rua

Coronel Albuquerque, 764
(ao lado das Casas Pernam-
bucanas).

-

Documento extraviado
SEBASTIAO MARCONDES

DE FRANÇA, dec,lera para os

devidos fins que extraviou sua

Carteira Nacional de Habilitação.
A mesma fica sem efeito por

haver requerido a' 2.a via. 1

Do(umentos extraviados
SILVIO CARDOSO, declara

para devido. fina que estra
víou o Certificado de Proprie
dade e damaie documento.
do veículo Volkawagen ano 6:!,
p.aca CA-1810, (:01' verde, 1
O. meamoa ficam aem efeito

por haver requerido a 2,& via.'

, ,
EXPRESSO CATARINENSE DE TRANSPORTES lTDA.
Servindo a Capital do Mate há mais de dez

anos, transportando sua8 cargas das principa'is
Praças do Pais, até o seu destino, com rapidez,

segurança e pontualidacie.
•

MATRIZ. em São Paulo-Se"
FILIAIS - Rio de Ja.néi;o, Curitiba, Joinville,
Jaraguá do Sul, Blumenau, Florianópolis, Itajai,
Port? Alegre, R�o/Negro e Brusque.

Em Canoinhas-SC, à Rua Frei Menandro
Kamps s/n.o - Fone 138

'

Prestigie ama Empresa aenallamente Catarlnense, ••

I Expresso Catarinense deJransportes Ltda.
,

'

�

FOTOCÓPIAS X�J\OX
Serviço instantineo e perfeito. \

Instalação modernissima.

Procure no escritório de Derby Carlos
Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina
.

,

lãs Pin�ouin e· Cisne

Casa Er I i ta I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



31-07-76
N.G 1381
Ano XXX

Arena de Monte Cas.elo já.
homologou Candidatos,
o Diretório Municipal da Aliança Renovadora Na

cional � ARENA, do vizinho município de Monte' Castelo,
realizou convenção domingo último, escolhendo dois can-

.

didatos à sucessão do sr. Lidio Secon.
.

O conclave transcorreu. normalmente, com o com

parecimento de todos os convencionais.
. Assim a ARENA concorrerá com doís candidatos

a Prefeito, sra. HONORATA GADOTTI DE LUCCA, numa
chapa e a outra liderada pelo sr, WALDEMIRO DE JE
SUS MEISTER. Da. Honorata é esposa do ex-Prefeito,
sr. Anibal de Lueca,

Segundo nos infornou o sr. Lídío Seccon,
.

é pacífi-
ca a vitória governista em seu município.

BANCO, DO -BRASil, S. A.
EDITAL.'

,

Sele�ã8 de' Auxiliar de Escrita D. 128
o BANCO DO BRASIL s. A. comunica 80a cendídetos

inacritóa nestIÍ cidade, que se acha afixada em sua agência, na

rua,Vida1 Ramos, n.? 81Q, 8 rela,çAo dos aprovados -nas provas
PSICOLOGICA, de PORTUQUEs ti de MATEMATICA da Seleção
de Auxiliar de Elicrita n.? 120�"re�lizad8' em 02.05.76.

Os candidatol aprovados preste,rAo a prova de DATILO·
GRAFIA no dia 29.08,76, na cidade de .MAFRA CSC), Da rua

Felipe Scbmidt n.o 353, às 9 horas, devendo. comparecer' muní-
dos de:'

J ,

- caneta t,inteiro ou eaferogréfica, com tinta azul;
ficha dj Inscrtção; e

fôlbetô' de Instruções a,o Candidato.

Cánoichu (Se), 29 de julho de 1976.
.

ALFREDO GUILHERME KNüPPEL - .

Gerente Int.".

CILAS. LOURIVAL ZIEMANN - Subgerente Interino
.

PreFeitura •Municipal de Cánoinhas
A V I S O

A. P.refeitura·Municipal de Canoinhas, avisa a

todos os contribuintes, que já esfão prontos os car

nês para' o' pagamento do imposto _ territorial ,�
predial, como também OI alvarás de licença, que
poderio ser procurados," para, o devido pagamento,
no setor de tributação desta Municipalidade.

Canoinhal, 30 de julho de 1976.

ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CANOINHAS

Edital de \Convocação Municipal
... I

, ,

O President@ da 'Comissão Executiva do Diretório Muoi·

'cip&l da ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL· Arena - do

Municipio àe Canoinhas, E&ta�o cSe- Saotá Catarina, na forma da

legislação eleitoral vigente,vcO:rivoca os senhores membros do
Diretórto Municipal, 'Veréâdores,' ,Deputados e Senadores do Par
tido com domicili9/Eleitoral ,J'o . Municfpio e ali delegados à
Convenção Regional, p.r....,.--éONVENÇÃO MUNICIPAL, a re8.- ,

}iz.r-se nO dia/i6 d�"'âgo!lto do corrente ano de 1976, às 20,00
horas, no recint�váa Câm.ra Municipal, à rua Vidal Ramos n.o
632, nesta 9idáde, para as deliberações da leguinte
// ORDEM DO, DIA: .

--,,/
.

Escolha de· candidatos do Partido a Prefeito, Vice:Prefeito
.

e. Vereadores à CAmara Municipal, para as· eleições de 15 de
novembro de 1976.

.

.

,

Canolnhas, em 26 de julho de 1976

JOÃO SELEME Presidente da CominA0 Executiva Municipal

Fd,tocõpias?·
Em apenas 10 sêtg_y_ndGs,--VO-éif"tira FOTOCÓ
PIAS, d. >,

•.qualquer . documento, jornais ou
/' .

livros, nó C A R T O R I O O O R E G 1ST R O
C I V I Lo de NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM' desta cidade.

A C O N T,E C E N D O
r

Responsabilidade J. J. e, J.

* Novamente o início das
aulas. O reencontro com

nossos colegas e professores
após estas gostosas.terias de
julho e, também as saudades
dllqueles que nos deixam para
estudarem em outros lugares.
* Será que o Quim não nota

que tem uma menina que
esta caidinha por ele.
Que é isso, não seja tão mal
vado, di ao menos uma
olhadinha para ela.

* Segunda .. teira passada
econteceu a p, tmeire reu

nião das debutantes de 76, no
Clube Canoinhense. Muitas

COMUNICAÇÃO
.

Informamos J a ,quem
possa interessaf, que' o sr.

Celito Pedrosd, .nâo faz
m .. is parte �,� nossa or

ganizpção. I
. .

Não�";4a�8u!piremos res

ponsabilidacJes pelos atol

'praticados �eIo 'mesmo.

Comércio de Trens
,portes e Veiculos S.A.

COTRASA
Três Barras - SC

DOCUMUTOI iXTIAVlADOI
ASSIS TOMPOROSKI� de.

clara para devidce fina que
edrâviou aua Carteira de
Identidade e Carteira Nacional
de Habilitação.
A. meama. fiClam .em efeito

por haver requerido a 2.a via.

Registro Civil - EdU.1
Maria G6as Glinekl, Oficial do

Registo Civil do Distrito de Paul.
Pereira,

muni�p.. ia.
e Comàrca de

Canoinhal, EiI ado de Sant.' Ca.
tarioa, .

.Faz saber qu preteodem Caiar:

João Dom nskl e Hel.na
Kutas; ele. na�ural de. te eatado,
naacido' em Papanduva 00 dia 12
de julho d. 19b4, lavrador. 101·
teiro, domioilisdo e reeidente oel'

te Distrito, fil)lc. de Leonardo
Domanek] e de f.osalia Domanlki;
ela, oatural deite Estado, oa.cida
em Serrito 00 dia 14 de junho
de 1941. domés�ica. lolteira, do.
miciliada e rel,dente .oelte Di••
trito, filha de loté Kut.1 e de
Vitoria 'Gevielk� Kutlll.
.

Apreientarla) os documtntol
exigidos pelo C6digo Civil árt. 180.
Se alguem tiv'i'r conhecimeoto de
exiatir .

algum impedim·ento legal,
acule.ó para fiol de direito.
Paula Pereira, 20 de julho de 1976.
MARIA GÓSS GLINSKI
Oficial do Regi.tro Cjvil

Registro (ivil - Edital
JACIRA EMILIA PAUL 'COR
RÊA. Oficial do Regi.tro Civil
do Di.trito de Pinheirol, Gomarea
de €8ooiohal. E.tado de Saota
Catariol, �az laber que pre,teo.
dem calar:

Francisco Soares dos San ..

tos e Gertrud.s Borges; ele.
natural le\SerrR dai Mortes, dei
te Distrito\ o81cido aOI 24 de
àgolto de 1�42, agricultor, soltei·
ro, domiciliidO em Sena dOI Bor.
gel, deite 'ti.trito, filho de San
tiago Soare, dOI Saotoa e de
Joséfa de (\liveira; ela, natural
de Serra dos�Borgel, deite diatri.
to, oascida aÔI 17 de agolto de

"

J 94�. d(J lar, rolteira, domiciliada
em Serra dOI) Borge., filha de
Miguel Borges iii de Emilia Borgel.

Se alguém "Iouber ,de algum
impedimeoto, opooha·o oa forma
da lei. I

Pinheirol, 24 de 1ulho de 1976.
SILVETE D�RGI PAUL
Eloreveote

.

Jurameotada

decisões foram tomadas 'e
muitos preparativos estão
sendo feitos para esta ser o

melhor baile do ano.
,

* Após passar sutis férias
em Tubarão, retornou a

Canoinhas domingo passado
a graciosa menina moça
Milentl Nora Batista.

* Matando as saudades de
Canoinhes estiveram entre

nós Patricia e Leticia atual.
mente residindo em Joimnlle.

* Já começaram as obras
para a construção da nova

Feculâsâe em Cllnoinhas.- Vs
mos torcer para qué tudo dê
certo.

,* Claudia Budant menina
simpática é sempre moti

vo de muita alegria onde se
encontra.

.

* Cheg» hoje de Porto União
Paulo Roberto Ferreira,

que deixou muitas saudades
princiPalment, para a Viviane.

.
.

* Quem despede-se hoje de
Canoinhas são: LJUam,

Jsnice, George e. ��ário Michel.

*. Domingo pess�do na sede
. da Matriz Cristo' Rei,
Mara e Nilton, comemoraram
o batizado de seu filho Neri

Waltrik Neto.

* Passaram suas férias
conosco' João Carlos e

Marile,ne SchramannJ agora
residindo em São Paulo.

* Marcos Romeu Mebis será
o novo carequinha de

Canoinhas, passou em -8.°
lugar no Vestibular de Enge
nharia J1ecânica em Joinoiue.
Parabéns.

.
-

* Completa hoje Um aninho
a graciosamenina Patsi

ce Carvalho. Parabéns.

* Dia 2 [dois}, às 14 horas, '

haverá uma palestra ng
- Clube Canoinhens« ministra
da por \

Nair de Oliveira, e 0,
assunto será Ballet. Vamos
prestigiar que o assunto é
interessante e de muita cria
tividade, .e talvez com esta
palestra desperte algo que
está apagado dentro da gen
te. Vamos lá, tá?

* Se voci quiser ,planta,.

para um dia, plante uma
Semente.

Se. você quiser plantilr para
um ano, plante uma árvore.

Se você'quiser plantar para
a vida, construa um homem.

Tchau

A ni versariantes da semana
Dia 31 - o jovem Laércio Silva; Dirce Ma,ia esposa do

Gonchorourski. . sr.. Nivaldo Roeder e Anita
Dia 1.° de agosto II o jovem . Luiea esposa do sr. Eroina

Paulo Roberto Plothotn. Mews; os srs. Evaldo Plothow
Dia 2 • a sra. Tecla espos« e. Osvaldo, _WruQlewski; e

do sr. Evaldo Gonchorowski; l'.rei Sérgio Wrublewski.
a srta. Tânia Siooane Dama. Dia 6 - a sra. Lia, �sposa
so; o jovem Jair Sconhetzki. do sr. Orlando 'Tremi; o SI'.
Dia 3 .. o sr. Orlando (Iatz, Altredo Roesler 8 Dr. Mário
Dia 4 11 a menina Iuana fi- Mussi; O' menino Carlos Cé

lha do sr, Ivan de Paula e sar filho do sr. WaLdomiro·
Silva.

. Schulka,
.' Dia 5 II as srass Julieta Aos aniuersariante« nossos
esposa do sr.

/ Llbalde R. da 'parabéns.

.

Fslecimento
Diretori,,,,,;, Funcionários, da Esqtiadr,i.s Santa:

Cruz S/A e Plásticos' Santa Cruz S/" partiCipam com

pesar o falecimento do seu Ditetor .e Membro do
Conselho Fiscal ' , '. ,

.

'

,

Jak:uti"'josef' Sobelman
ocorrido na Russia, n,o ·dia 21 do' corrente.' ti sepul
tamento dar-se-á hoj� às 16 horas na cidadé de São.
Paulo.

Registro, Ci,vil
NERE�A c. CÔRTE, Oficial

do

Regiltl'o�CjVil
do 1.° Dil.trit�de Canoinha Saota Catarina faz

.ab&1' que pre eodem caiar· .e:
.'

«Mirocan d�mes·d. Melo.
com «Marli "os'. Gonçalves:t,
brali'eirol, lolteiros) _ domiciliadol
nelta cidad�; ele 'comerciante,
nalcido em CaphQeira, Município
de Gravatal. Eltado da Paraíba,
aOI, 17 de agolto de 1931, filho
dê Eroelto Gomél de Melõ e '�
Severioa Alve. de Melo; elá, dó"
lal'. Dalcida em Rio dOI Pardal", «Silvio Fernandes da Ro
o/ Município aOI 15 de maió d'e cilil. com «Maria Elenir Paz-
1955. filha de João Marià' Goo· dziora." bralileirol. lolteirol,
calvei e de Pedr�liDÍI Gonçalvel. domibiliadol e relideotel oelte

«,Paulino Pereira' de Mat. diltrito; ele lavrador, nalcido em

tos. com elina Martins., €anoinhal aOI 21 'de outubro de

bralileiros, lolteito., domiciliadol ·1950, filho de Olívio Rocha e de
e relidentel .lelta cidade; ele 18. {)alila Pereira Rooha; ela do Jar.
nador' apoleotado, oalcido em oalcida e� Santa Emidia D/
eanoiohal aOI 02 de letembro. Município aOI 03. de dflzembro de

de 1900, filho de João Francilco 1954, filha de Jôão Bati.ta
-

Paz·
de Maltol e de Maria Madalenll dziora e de Marta Pazdziora.

Pereira, falecido.; ela. do lar, 081-
cida em fluritibaool·Sa. aOI 31
de dezembro de 190.6, filha de'
Aogulta Martiol, falecida.

'EDITAIS
eJosé Osni Leite. com

eNalr Ferreira., bralileirol, 101.
teirol, domiciliadoI e reaideotea
nel�a cidáde; ele operário. nalcido
em Felipe Schmidt D/ MuoicÍpio
aDI 26 .de letembto de 1955, filho
de João Leite e de Deovioda Pa.
dilha Ferreira Leité; ela do lar,
Dascida em :yiiíhalzioho, diltrito
da Major)Vieira-Se. aOI OS de
jaoeiro-de 1954,� filha de Altioo
Fer,l'efra e de Davioa Ferreira de
(BãítrO.

Gaooiohal, 28 de iulhQ. de 1976.

NEREIDA €HEREM CÔRTE,
Oficial do Regiltlo 6ivil
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Estado de Santa Catarina
Poder Judiciário
COMARCA DE CANOINHAS

Edital de Concurso
o Doutor J08m GERALDO BATISTA, Juiz de Direito e

Diretor do Fórum da Comarca de Canoinha8, Estado de Santa
'Catarinaí DO uso de suas atribuições legais, etc.

Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhe
cimento tiverem, que se ache vago o cargo' de Tabelião do 2,0
Tabelionato de Notas da sede da comarca e que, de acordo com
o regulamento de concurso para provimento dos cargos de Auxi
liares da Justica, publicado no Diário Oficial da Juetíçe, edição
de 23 de setembro de 1966, com republicação do art. 9.°, na
edíção do dia 05 de outubro do meemo ano, encontra-se aberta,
com o prazo de trinta (30) dias, contados da data da primeira
publicação -deste edital, a inscrição para provimento do referido
cargo.'

.
,

As inscrições serão realizadas na Secretaria do Forum,
rio horário das 14,00 às 18,00 horas.

,O requerimento .de tnsceíção, dirigido ao Presidente da
Comissio Examioadors, a ser constituida por portaria deste Juizo,
assinado pelo interessado, ou por procurador bastante, terá firma
reconhecida e deveré ser instruido com os seguintes documentos:

I - Certidão' de nescímento ou outro equivalente 'que
prove ter o requerente idade superior a dezoito (l8) anos e infe
rior a quarenta e cinco (45� anos, salvo se tratar de ocupanteefetivo de cargo ou funcão pública;

II - Quitação Milit,ar;

....
IU - Titulo' de eleitor quitado;
IV - Laudo de inspeção médica de saúde, realizado porJunta Médica Oficial e que comprove condíções fisicas e mentais

para o exercicio do cargo;

V -:- Atestado de Vacina;
VI - Folha corrida dos .certôríos crimineis da comarca

ou comarcas onde o réquerente haja residido DOS último! dez
(lO) anos;

VII - 'Atestado de ídonefdade moral pus.da' por auto
ridad.e judicial da comarca ou comarcas onde o requerente haja
residido nos últimos dez (10) anos;

.

VIIl - Quitação escolar;
IX - Duas fotografias 3%4.

O programa das provas do referido., concurso ache-se
publicado DO Diário Oficial da Justiça, edição de 21 de outubro
de 1966.

E para que chegue 80 conhecimento de todos, mandou
expedir o presente editeI, que será afixado DO lugar de costume
e publicado, por 'três vezes, DO «Diário Oficial da JustiCII:t.

Dado e passado nesta cidade e comarca de Canoinhas,
aos seis dias do mês de [ulho do aDO de mil novecentos e setenta
e seia (6�7.1976).

Eu, Luiz Nascimento Carvslho, Sec�etário do Forum o

datilografei e subscrevi:

DR. JOS� GERALDO BATISTA
Juiz de Direito

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

. ;
Marca "no

Opala 4 portas I 1974
Opala cuPd \ I 1972
Opala cupê <I ma�chas I 1973
Veraneio luxo \ 1973
Caminhão Chevro��t 5 marchas, 1973
Cheurolet gabine du\'ll - reformada 1964

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
Coneessionário General Motor. do Brasil S. I.

Rua Major -Víeíra, 289
C a n o i n h a s -:- Santa Catarina

Notícias de· .Papanduva
, ,

Mobral na sublime missão •••
o Movimento Brasileiro

de Alfabetização «Mobrab,
na sua Sublime Missão de
ensinar, reiniciou suas au

las, dia 15 do corrente, com
812alunosmatriculad08 com
19 classes, em convênio
assinado entre o ar. Prefei
to e Presidente sr. Jamir
Carvalho. A nova Diretoria
flcou assim constituida :
Presidente, Sr. Jamir Car
valho; Encarregado de Fi
nanças, Esmeraldino M. de
Almeida (repetente); Secre-

. tário Executivo, Alzira Le- Escreven:
mos de Oliveira; Encarte- Esmeraldino K. Almeida
gado da Mobillzação, Wal-
mir L. Senna, Broníalava G. Frederico; Encarregada
da Supervisão Municipal, Roai M. Carvalho. Localida
des onde funciona as classes: Rio da Pratinha, com
25 alunos; S. João do Mirador, 8; Lageado dos Grein,
tll; Campina Jungles, 14; Lageado dos Grein, (2), com
14; Arroio Grande, 11; Valado da Lagoa, S. João tio
Mirador, 17; Residência de Valadock L. 05; Serro do
'I'aíoztnho, 23; Rio das Pedras, 22; Nova Cultura, 19;
Passe Ruim, 20; Queimados, 24; Queimados (2) com
%5; Rio Guarani, 15; Floresta, 23; Barro Preto, 11i; Rio
do Prato, 12; e Capítão Soter Km 78 com 12 alunos.
O aluno mais Idoso conta com 30 anoI e o de menor
Idade conta com 15 anos. '

Dallanhol visita Papanduva
O Deputado Federal WUmar Dallanhol esteve

.día 23 do corrente em Papanduva. Manteve contato
com o Presidente da Arena, oportunidade em que
colheu dados sobre o movimento arenista relatívo a
candidatos. Prometeu o nobre Deputado que para as

próximas campanhas eleitorais virá prestigiar inclu
sive participar de eomtctos, o que para nossa campa
nha será de grande valia, considerando suas vibrantes
oratórias que por certo resultados compensadores,
virão. Acompanhou S.S. o seu Progenitor, velho Ca
pitão das lutas em prol da democracia.

Prefeito seguiu à (apitai
A viagem anunciada por esta coluna no número

anterior do sr. Prefeito Municipal a Florianópolis só
foi realizada agora, razão pela qual no próximo nú
mero daremos melhores detalhes dos contatos manti
dos entre nosso edil e os altos escalões da adminis
tração estadual, relativos aos interesses de nosso

município.

Nova turma de Cursilhistas irá
A exemplo das turmas anteriores que estagia

ram em Caçador e ultimamente em Rio Negro-Pr.
agora seguirá uma nova turma, esta porém, .será de
senhoras que irá participar do Cursilho. Será na
cidade de Rio Negro, a data marcada para o estágio
será dia 19 do mês de agosto p. v. e participarão as

seguintes senhoras: Olaudete Atanasio de Lucca, Elza
Greflin Matioski, Rose Mui Marcon, Domingas Endges
e Rosa Schàdeek Ciupka. Será a primeira turma de
senhoras que estagiará em Rio Negro, visto que as
demais Cursilhistas estiveram estagiando em Caçador.

Hospital & notidas
Foram adquirido. em Blumsnau na firma LOJAB

HERING S.A., conforme as notas fiscais série B/2 n,o
007106 e 007106, com desconto de 10%, mercaderias

Oração ao Divino

Espírito Santo
E.pírito Santo, Tu que me

e.dare�ee em tudo, que ilumi
na todos OI caminho. para que
eu atinja meu ideal, Tu que
me dia o Dom Divino de
perdoar e eaqueeer o mau que
me fazem; que em todol o.
inltante. de minha .ida eltáa
comigo,

-

quero nede curto
diálogo agradecer· te por tudo
e confirmar uma vez mail que
não quero .epara�·me de Ti.

Por maior que lej a a ilu.ão
materia l, não' lerá o mínimo
da vontade que einto, de um

dia eltar eontigo e todol o.
meu. irmãos, na glória
perpétua.
Agradeço·te· uma vez m.i••••
A pe••oa deyerá fazer elta

oração trê. dial aeguídoe .em

fazer o pedido. Dentro de trê.
dia. lerá alcançada a, graça,
por mail difícil que leja.
Publicar a••im que receber a

-graça. '

Publicada por ter recebido
uma graça. Uma Devota

no valor de CrI %%.712,00. O mencionado material é
em sua totalidade artigos de cama, acolchoados para
adultos e crianças, cobertores, lençóis, fronhas, pija
mas, travesseiros, toathas, artigos para recém-nascido
e outros artigoI correlatos. A Comissão de senhoras
de «boa vontade» que foi a Blumenau, são as segutn
tes: Sra. Nivia Almeida Jazar, Sra. Maria Parta la,
Sra. Pasqualína Trevisani e Professora Elenice Sch
mldt Povaluk. Brevemente irão a Curitiba e Campo
Largo para a aquisição de louças; talheres, utensüíoa
de cozinha, etc. .

Daisy Maria Karlsins'kl David
Daisy Maria Karaslaski David e demais Iorman

dOI de 1976, da Faculdade de Ciências e Pedagogia
de Lages sentír-se-ão honrados com a presença de
V. Ss. e Exma. famílla às solenidades de sua Forma
tura. É o convite que estou recebendo da [ovem
senhora. A colação de grau será no S�lão Nobre do
Colégio Diocesano, no dia 31 do corrente, às 19,30
horas. Os votos da coluna de muita. felicidades .na
nova e sublime missio de ensinar.

Passarela da Sededacle
Dia 03 p. v- quem completa mais um ano de

vida é o sr. Narciso Guebert, pessoa estimada e ben
quista, receberá os mais justos cumprimentos' de
seus amigos.

Na mesma data, o jovem Herbert Krieck, filho
do casal Renato (Nilsa) Krieck. A jovem-guarda res

> ponderá pela alegria contagiante da festiva data.

Dia 04 festejando idade nova o sr. Hamilton T.
Almeida, tune. municipal. 4migos e colegas promove
rão o DRINK para abraços e felicitações de praxe.

Dia 05 festejando niv�r a srta. Fátima Regina,
filha do casal João (Leonor) !i)onagIlo. A simpática
senhorita será alvo de mil e uma demonstrações de
amizade e estima.

Dia 06 niver da senhorita Rita Cassia, filha do
casal Adyr (Júracy) Clola, residente em Malra. Dia
festivo para seus pais e alegria para Buas amiguinhas;
com abraços e felicitações.

Da. JOANA MALAKOVSKI. Na mesma data
registramos com prazer a passagem de niver da Sra.
Joana Malakovski, progenitora do sr. Victor Malakovs
kí, do alto comércio local. As mais merecidas e justas
homenagens receberá a distinta dama.

Dia 08 festejando idade· nova a Srta. Leatrice
. Teresinha Furtado, fllha do casal Manoel (Maria) Fur
tado, ele presidente do MD.B. Cumprimentos pontifi
carão em alto estilo para a aniversariante.

Dia 08, também aniversariando o garotão Jamlr
Wilson, filho do casal 8gt. Jamir (Rosi Marl) Carvalho;
ele Del. de Policia. A mirim-guarda' lá estará para
abraços e refrigerantes.

Um por semana
AÇÃO: As boas ações ocultas são as mail

dignas de estima. (Pascal)

Você também é responsável:

leve algUém 10 MOBRAL.

Hovena Poderosa' ao

Menino Jesus de Praga
Oh! Jesus que di.le.te.: Pedi

e recebereis, procurai e achare�l,
batei e a POrta ebrie-se-voe-â.
Por iotermédio de Maria, VOlla

Sagrada Mie eu bato, procuro e .

VOI rogo que minha prece .eja
atendidá {Menciona" o pedido]
Oh! Jelul que dillel.tel: Tudo

que. pedirdea ao Pai, em Meu
Dome, Ele VOI atenderá.

Por intermédio de Maria, VOII.
Sagrada Mãe eu, humildemente,
rogo ao VOIIO Pai, em VOSIO

Dome, que minha oraçã'o leia
ouvida (Mencionar o pedido]

Oh! Jesue que diueste.: O cên
e a terra palllarão, mal 8 minha
palavra não paliará.

Por intermédio de Maria, VOlla
Sagrada Mãe eu confio que mi
nha oração eeja ouvida (Meneio
nae o pedido]
Rezar 3 Ave-Marial e 1 Salve

Rainha. Em cá,ol urgentes ena

novena deverá ser feita em hor!u
(9 horalD Uma Devota

Vende-se
em ótimo estado de conser

vação, os seguintes maquiná
rios de serraria:

circular
destopadeira
quadro horizontal e

éaldeira cf 24 HP.

Preço c-s 10.000,00
Aceita·se troca no negócio.
Os interessados poderão

tratar com o sr, Waldir P.
Ssmpele, em São João dos
Cavalheiros, ou nesta Redação.

SEPROC
(Serviço de Proteção

ao Crédito)
Proteja sua empresa

contra os maus pagadores.
Filie-se ao SEPROC.

Informações: fone 22.0402
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INFORMATIVO GENERAL MOTORS

6MB incentiva o uso de ferrovias
.

Procurando Integrae-se na polí
tica de desenvolvimento ferroviário
promovida pelo governo Federal, a

General Motors do Brasil elaborou
e já colocou em funcionamento um

. amplh programa de incentivo ao

transporte ferroviário de carga em

todas as suas fábricas.

Há pouco maia de um ano, foi
alsiuado contrato com a .Rede Fe
roviária Federal S.A., visando à uti
lização de vagões no transporte de
materiais entre as fábricas da GMB
em São José dos Campos ti São
Caetano de Sul. inicialmente, quatro
vagões começaram a operar entre
as duas fábricas, transportando um

volume médio de 30 toneladas cada
.um, Hoje, já trafegam' seis vagões
com a mesma capacidade de carga.

Um
.

transporte de peso
Durante os onze meses do ano

passado em que o convênio entre
a GMB e a RFFSA esteve em vigor
(de fevereiro a dezembro), foram
transportados no trecho São Caeta
no-São José dos Campos 13,660,609
quilos de material em 924 viagens
completas (ida e volta).

.

Em 1975, só no item abastecimento
de chapas de 'aço, 'procedentes das
Usinas Siderúrgicas Nacionais para
as duas fábricas da GMB, foram
tranlportadas, por via férrea, 74.917
toneladas, o que significa 71% do
total recebido pela empresa. Os res

tantes 29% continuaram sendo
entregues por rodovia.

Outro quadro que bem mostra a

disposição da GMB em dar grande
ênfase só transporte !erroviário é o

que S9 refere ao envio' de sucata
da fábrica de São CaetanG do Sul
para algumas usinas de Minas e São
Paulo. De janeiro a dezembro do
ano passado, 452 vagões foram, utí
.I1zados para essas remessas totali
zando 13.661 toneladas. Quanto ao

forneéimento de ferro gusa para a

fundição em São José dos Campos,
basta dizer que da Usina Queiroz
Jr., em Minas Gerais, 13.845 tonela-,
das foram transportadas por via fér
rea, contra apenas 401> toneladas
l:evandss por rodovia.

O Departamento de Tráfego da

GMB dispõe de 84 cáminhões para
transporte de componentes e màtê
rias-primas dos fornecedores até suas

fábricas. Essa frota, apesar do au

mento de produção verificado duran
te estes üuímos doze mezes, não foi
aumentada em razão, exatamente,
do uso mais intensivo das ferrovias,
o que tem proporcionado uma eeo

nomia acentuada de combustivel,
além de aliviar o já congestionado
tráfego de nossas rodovias, especí
almente a Via Dutra, no trajeto en

tre São Paulo e São José dos Cam
pos.

21 anos a serviço di Comunidade

Direlor: RUBEIS RIBEIRO DI SILVI
GereRle Comercial: GLAUCO J. BUElO

Composição,
.

impressãl e redlcão:
Impressora Ouro Verde Lida.

Rua Plula Pereira, 165 - FIne 22-0319
CABOINHAS - Slnla Calarina

A·DIFEREN�
ENTRE UMA OFICINA

COMUM E»MA
OFICINA/foRD
é'A QUALIDADE.
O PREÇo·É UMA
CONSEQUÊNCIA.

;'

r,

Automóveis também

viajam de trem
Paralelamente ao inicio do pro

grama de transporte de material
entre as duas fábricas, a GMB 'pas
sou a usar as ferrovias também para
entregar seus veículos no Rio de
Janeiro, a exemplo do que vinha
fazendo desde 1970 com suas expor-

-

taçõel para li BoUvla.

. De janeiro 'a dezembró do ano

'passado, foram enviados ao Rio de
Janeiro, por via férrea, 14.062 veí-

, culos: Opala, Chevette e utilitários
C-lO. A Bolívía, no mesmo período,
recebeu 331 esmínhõea, I) ambulân
cias, 62 Opala, 20 Píck-Ups, 26 Ve
raneio, 7 Chevette e 13' Oaravan,
levados por trem, totalizando 471
veiculoI entregues.
Diante do sucesso alcançado pela

primeira fase do programa, a GMB
acredita que em breve cerca, de
60% de todo o material movimenta
do entre as suas fábricas poderá ser

despachado por via férrea.

Já na primeira quinzena de maio
de 19i6 teve inicio o transporte de
carros entre São Paulo e Belo Ho
rlzente, por ferrovia. Esse progra
ma também deverá ser ampliado
dentro em breve, a exemplo do que
vem ocorrendo no eixo São Paulo
Rio.

Em fase mais adiantada, a Rede
Ferroviária Federal também deverá
ser utilizada pela GIIIB na distribui
ção de veíeulos às ooncesstonàrías
Chevrolet no interior do Pafs.

I·Material escolar e de
escritório você encon-

tra na loja da

11mpress,ora _ Ouro Verde

é Itempo de 'ACIIAR
IDADB VACINA
1 mêl H.C.G. Oral
3 melll Tríplice±Sabia±ADtivariólica
S melei 2.& dose de Triplice± Sabin
'mel.,1 3.· dose de Triplice±Sabin±

Anti-sarampo
De 1 a 2 uos após a Terceira DosI

Beforço de Triplic:e
5 aROS Relorço de Vacina Dupla
De i .m

5 anol Revaeina,io Antivariólica
De 10 .,m

10 IROI Relorço II. Antitetânila

Ilxiatem vlliaal coatra • Rubéola e a

Cllumba que podem ler aplicadas I
partir d. I ano de idade.

A partir de nm mês de Idade o tipo
de ReG recomendado é o lntr�dérmillo.

OblJerv.�5••
Vadaa Triplice • DUllria, coq8eluche,

tétauo

vaciaa Dupla - Dilteria I tétano

Vaci.a Sabin • Paralisia infantil

A diferença é que numa oficina
Ford você tem

. mecônicos credenciados,
formados pela própria Ford,

rnõo-de-obrc especializada para
todos QS serviços, ferramentas

especiais e uma completa

aparelhagem pará testes
eletrônicos. Talvez você pague
um pouco jncis por isso,
mos em compensação tem
a garantia de uma assistência
técnica ,de qualidade
impecável.

r

/

Basilio. Bumenbok &: eia. Ltda.
REVENDEDOR

•-L- � �

RUA VIDAL RAMOS. 2 o 3
FONES 343 e 145

Meu recado
CEZAR OURIQUES

Nada como sentir a satisfaçio de uma boa
leitura. Terminei hoje de ler um pequeno livro de
um grande autor que está acostumado a nos oferecer
grandes obras. Trata-se de <Crímínalídade» do emé
rito professor e jurista pátrio H. Veiga de. Carvalho.
Como ele mesmo diz, seu trabalho reflete uma

«téntativa de Interpretação» dos fenômenos crimino

lógicos da nossa época. Com inteligência e argúcia
o autor nos descortina um panorama realista e tam
bém idealista da criminalidade no mundo moderno,
dando-nos com seus abalisados conhecímentos do
assunto tratado, valiosas sugestões, principalmente
quando se refere à necessidade imperiosa do estudo
da personalidade do criminoso, ponto fundamental
em toda a sua obra. Aborda com propriedade um

.

ponto de vista criminal dos mais importantes e obje
tivos o eNeo-ecletísmo penal» dizendo que: «Para
cada tipo de delinquente, mesmo o mais hediondo,
é indispensável a. sua análise minuciosa». Aqui o

ponto central da teoria que defende o ilustre mestre
brasileiro que lúcida e humanamente 'enfrenta com

coragem o estudo da .

prevenção criminal; tema de
veras difícil num país de estrutura social como a

nossa. Diz ainda o autor no seu <Crímínalídade» de
outros aspectos criminais,

-

que devem ser estudados
pela sociedade atual, qual seja o da pena, a reíncídên
ela criminal e um dos temas significativos do seu

livro é o que se refere ao enfoque de uma situação
que temos (infelizmente) no mundo atual, a preva
lência da técnica 'sobre os valores humanos, como

elE" mesmo diz: «O ser humano está a ser menos

valioso que o apetrechamento técnico, e passa � ser

um ente despersonalizado, quase também uma coisa,
às vezes menos apreciado e menos valorizado que
essa própria coisa».

O resto deixo para os apreciadores dai boas
obras, para que conhecendo-a possam analísá-Ia à
luz dos princípios e ideais desenvolvidas com felici
dade e autoridade pelo grande criminalista e reco

mendo às mais exigentes bibliotecas, principalmente
aos que lidam com o Direito, as autoridades e todos

. aqueles que se interessam' pelos problemas das comu

nidades que enfrentam hoje, como sempre enfrenta
ram os cometimentos criminosos, nos dias atuais,

I.
porém com aspectos mais violentos e «adaptados»
aos delinquentes modernos que fazem pàrte desta
massifican:te era tecnolôgíca,

& (IA. LTDA.
FORD t/

Fazemos sempre a melhor oferta /,'m veículos
_ f

\

novos FORD • usados de quálquer marca.

Dispcnibilidedes. dêJ, semana:

Brasilia 1976 - gelo .r .

Volks TL 1fH2 - \ve,:.dé iguaçú
Corcel cuPI luxo 1972 - branco nevasca
Rural 1971 - 4x4 '� vermelho e brsnco
feep com capeta de aço - 19·70 - verde
Pick-up 1972 tração 4x4 • azul
Pick-up 19,74 - 4x4 .. IIzul

•

leep com capota 'de aço 1962 - azul
Pick-up 1972 - 4x4 - turquesa royal•

Adquira seu veiaulo usado com a mlnima entrada.
Velculos inteiramente revisados, de boa precedência,
aos melhores preços da regilo.

IVisite-nos sem compromisso,' em nossa loja à
Rua Vidal Ramo., 203 .Fones 343 e 145

.

Dra. Zoé Walkyria Natividade�Seleme
, Cll'ul'glã Dentista : �

.

Q I C 0055891S9/DRP
eUnica dentária de senhoras e crianças .

Especialização em Odontopediatrta.
Hora marcada

Prata ta_ lliiIleJ', 4.,4. - "ODe, 369
,
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' man ã,,�
·no Ditão, Combinado

,
'
X' BotaFogo

31-07-76
N.o 1381
Ano XXX

',rslotas E$parsas
o bom tempo de domingo

contribuiu e a8 anunciadas fes
t.. do 'COLONO e 'MOTORIS
TAS, transcorreram bastante
atlh:�adas e concorridas.

. x x x

Publicado editais
I

p�ra o con
curso de TabelUlo no Cartório
do 2.° Oficio, 2.° Tabelionato
de Notai, vago em virtud� da
apolentador!a do Ir. Agenor V.
,Côrte.

x x x,
Esteve e,m no••a .cídade, pro

cedente de Silo Paufo, C&.pital,
'- revendo fammares e atnigos, o

Ir. Alvacyr Leilo.
'

x x x

,O .r. Argol Trevisanl, o nOI

ao amigo Ferrilo, aniversariou-'
se sexta-feira, dia 23, recebendo
5eUI amigaI para um bom ehu
rasco em lua conbecida ga'iola.

-x x X

Também eateve e'nt�e nós,
preltigiando a festa do colono,
os agrônomos drs. Gilberto
Schaffer -e Díogenee Cardoso.

x x x

,.. A atual tempoJ'ada de caça,
encerra amanbA, conforme de
terminaçAo do órgão competen
te,. .o IBDF. Segundo oa adeptos
a temporada do corrente ano,
foi uma 11.. melhore. dos últi�

mos tempos.
,

x ,x' x

A indústria de Papel Canoi
nhas Ltda., se instalando no

bairro industrial n.o 2, no Cam
po da Agua Verde, deverá
iniciar. suas atividadea dentro de
eínco meses, no ftm do' ano. '

x x x

Médico. e dentlstal aprova
�os no último concurso do INPS,
para a agência de nossa cidade:
drs. Antonio Vasco Magalhiles
Teles. dra. Adair Dittricb, Hélio
Herly de Miranda, dra. Tércia
O. Tele., Milton Moreno Correa,
Jayme K. Seleme li Carlol
Heinz Sachw@h.

x x x

Os convênio. assinados 3.
feira última, de auxmol aoa DOs
sos asilos, foram objeto de in
dicaçilo do entio Deputado The
rézio Netto, a,82ra atendidos. pelo
Governador Konder Reis. .

x x X

Os Prefeitos da AMPLA aqui
reunidos 5a. feira últíme, após
o encontro, incorporados, líde
rad9s pelo dr. Hélio, spguiram
ao

.

vizinho munícípío de Trê.
Barras; afim de conhecerem o

depósito da ERUSC e o grande
I
material ali edocado, destinado
a eletrificaçilo rural da nOS6.
,regiio.

,t' AGRADECIM.ENTO
,

'

� Willy ,Gorzeltz e J familiares, 'alnda consternados
com a perda' de sua filha, irm,ã, ,cunhadà e tiã, GONDA
GORZELTZ, vem agraâecer a 1:odos que os confortaram
nestas horas de trlsteza" em especial ao Dr. Haroldo!
Ferreira, pelo pronto atendimento, ao Pastor Gunther
Rueckert, pelas palavras de confox:to na casa e na beira'
do túmulo e a todos que acompanharam o féretro, e

mandaram flores, o nosso Deus lhes pague;

····'11·=·· ··_·=·.···_·····.·· ··..····.•-........__
·
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!i O CLUBE CANOINHENSE ·comuniéa ii== H

P: que a partir do- mês de agosto terá H
iI J1 =

i início, em sua sede, o Curso ,/tje Balé Ü
� ,ministrado p.ela professora N'áir Olivei- Õ:I II

II ra, de, Curitiba. Na oportún. idade, o.0n- ii== RH vida as 'fJe�soas interessàdas, à.' com� I'
= I
Õ parecer em ,sua sede ,dia 2 ps ,agosto I
"

às 14 horas, quando a professora Nair. r:== d

ii Oliveira dará maiores esclarecimentos n== ==

i e efetuará as matrículas. I
u ==
.. ..

=;0::=-==::::l1li::::"111:::::=::::1::-'::::::0:l1li:::::1:===::=:::::::�:=:1I:9==IÜ;

CARLOS
BOCKOR

i

São Bernardo, veDe.e Combinado: 2 a I

O ,Iegundo campeonato do
interior, promovido pela Ligá
E�portiva Canoinhense, prosse
guíu na, tarde de domingo pas
.ado, com a realizaçio de 16
jogos, OI quais' apresen�aram
OI seguinte. resultadoe:

Botafogo' 2 x Cruzeiro 1
Parado O x Mirassol 1
Olaria 2 x Uniilo (Taunay) 1
Vidal Ramos 3 X L.goa 5
Palmeira. 1 x Comercíal O
Bela Vista O x Iguaçú O
Juventude 2 x Havei (Gralha) O
CorioUans 3 x

: Guarani O
S. Luiz 1 x Internacíonal 3
Estrel. Azul ,O x Im8z� 3 '

S. José 3 x Major Vieira O 2.0
S. Seba.tiiQ O x S. Antonio 5 '

T. Barrai 6 x Sta.: Cruz 3
Pinho 1 x Oanarinho 2
Unito' (Divi.a) 3- x' S. Joio 2
Soqda 6 x Sio Criatóvio 2

,DO
I

Formaram o onze CombiAado:
Tico; Roberto (Milton', ,Bidlo,

. Lídia e Osvaldo (Heríberto);
Brito e Cedival' (Ivo]; Alceu,
Canério, Gilberto e ,Garrincha.
Á partida, com vitória justa

do �rl-éampelo caÍloinhense, te
ve. a arbitragem de Gilberto
Zaziskl,' auxiliado por Lauro
Dobrochíuskí e Leomar Benda,
com bom trabalho.

Renda Cr$ 2.075,00.

Com dois gols de Aderbal, o

Sio Bernardo derrotou o Com
binado - Olaria Prust .. C. A.
Industrial - na segunda rodada
do triangular em disputa ao

troféu 'cDulcidio. �ilveira».
O encontro' foi realizado no

domingo que passou, no Estádio
cWiegando Olsen> em Ma'rcUio

'Dias, com presença marcante
da torcida do alví-eeleste da
cCapital da Manteigu, toda
uniformizada.

Os tentai do Slo Bernárdo

êampeonaio
L· • ,"

do Inierior

foram auinalados 80S 30 e 38,
minutos da f.sé inicial, pelo
avante Aderbal e CaDirio, a08

17 minutos da etapa' comple
mentar, marcou o único tento
do Combinado,' que nio esteve
bem, príneipalmente a sua pe-
ça de ataque.

'

O Slo Bernardo alinhou CQm:

Kalemp& (Jacir&; Lisboa, Borges,
Julio e Vilinhoj Brsoquele e

Valdir; lngo (Cebínho], Aderbal,
. Brasil e Ché.

Amanhil será realizada a úl
tima rodada' do returno do

Campeonato do Interior e para
muitos times também será a

última participaçio no campeo
,nato deste' ano, uma vez que
somente a metade prosseguirá
na luta pela conquista do t�tulp.
Silo 011 uguintea 08 jogai pro-

gramadolÍ para amanhi:

. Miralsol x Olaria
Uniio (Taun8y) x Parado
Lagoa x Palmeiras
Comercial x Vid.l Ramos
Iguaçú x Botafogo ,

Cruzeiro x Bela Vista
Guarani x Juventude
Havai .(Gralha) x Corintians
Imeza x Sio Luiz ,

Internacional x Estrela Azul
S. Antonio x SAo José
Major Vidra x S. Sebastiio
Canarinho x Três Barras
Santa Cruz x Pinho
Pinh@iroB x Primavera
Sio -Joio x Sonda,

.

�. Cristovio x Unilo lDivisa)

CIdade' Canoinhas
,

Com doia [ogos. realizados, domingo no Ditio, prosseguiu. ,\
a T�ça Cidade Canotnhae, que apresentou também duall goleadas:
G. A. Meu Pontinho 7 x Fluminenle O e Juventu8 4 x G� E. 5
de Maio 1.

O encontro enlre A.A. Mutei e Olaria
-

Prust, nilo foi rea
lizado devido o compromisso do Combinado em MatcUio, que é
formado por elementos do Oluia fl'Ust, que também não jogará
amanhA co�tra, o Benfica pela 2.-. rodada.

Os demais jogos que completam à rodada seria r�aUzadõB
amanhi no MUnicipal, sendo que Fluminense e 5 de Maio jQgara-o
pela manhi e Juventúa e C.A. Meu Pontinho, fazem. preliminar
'de Combinado x Botafogo.

,

C_ódigo honrade do Esportista
.

1.0 _
/

Um esportista é, antes de tudo um perfeito cavalheiro;
cavalheiro que' por lua experiência é cap.z e está acos

tumado a apreciar' o jogo limpo -nol esportes.
Um e,lIportista joga por tudo o que há no esporte, com

entu.la!'lmo e moderaçio, evitando o fallatismo.
Um esportista' joga ou. dillputa � respeitando .euI conten-
dore. , as regra. estabeleCidas.

' .

3.°

4.° - ,Um, esportista domina completamente leU. impulsos,
es.pecialmente aqueles que possam ser prejudiciais. ,

Um e9porti�ta é ,modesto. Nunca vai a competição c9m
ares de quem vai vpncer e Bem exibe falsa'modést�à.
Um esportista respeita. 9S juízes, o próprio jogo e a com

petição da qual participa. E amigo d'os adversárioe, acei-
tando áe boa vontade � a. de,cisões das autoridades. '

7.° - Um esportista não despreza ninguém, nem' demonstra má
voótade, faz todo o pos,ivel para que o jogo ou esporte,
que pratica, tenha boa r.putaçio.

8.° Um esportilta mantem-Ie em boa. condições fislcas. Nio
,e descuida de cultivar a boa moral e 08 dons iotelectuail .

9.° Um esportilita nlo é egoiata. Joga ou Íuta pel•• flua, cores

aem .reserva e tem vivo desejo de partilhar com os de
mais companheirol, oa triunfos e as derrotas.

10.° - Um esportista gaDha cortezrnente. Procura minorar o

desgosto da derrota dos seus oponentes e jamais tripu
dia Bobre o fracalso alheio.

11.0 - Um esportista nio joga por dinheiro nem por qualquer
outro prêmio ou racompena. do que aquela que a própria
p-'r,ticipaçio do jogo proporciona.

. 12.° - UID esportista evita_ o exibicionismo, pois nlo joga, pata
ser. elogiado pelo público.

13.° - Um esportillta 'não faz coiaa alguma indigna de um autên
tico cavalheiro ti um verdadeiro cipadio.

.

5.°

6.°

MORAL DA HISTÓRIA
'

Se este código fOlse relpeitado todos os érb�tros .eriam excelentel.

Atenç����.�pºstad�rE;S I, a ,partir. de
BOLOTECA' ·agosto -

PARTICIPE
FILIE-SE A

DAS CONQUISTAS
ASSOCIAÇÃO

DE NOSSA TERRA.

DE CANOINHAS.
EMPRESARIADO

E INDUSTRIAL
- i

COMERCIAL
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