
Estadual
de Três'

"Colombo Machado
cede salas

funclcnamento do ICurso
Municipal

Colégio
Sal·les"

para o

Pré-P.rimário

Asfaltamento· ,da
MAFRA terá

, no corrente

rodovia CANOIHHAS
seu ,início ainda
mês de agosto

Conta com duas' amplas salas de
aula 'completamente equipadas {le
material pedagógico, excelente moo'
biliário e jogos infantis. '

Noticia das mais alvíçareíras, sem dúvida, é a que
recebemos do dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto,
Presidente do lRASC, na, tarde de 4.a feira última, dando
conta de que' o Governo do Estado firmou contrato com a

BETA CONSTRUTORA S A., para o asfaltamento do trecho
da rodovia Canoinhas-Mafra, um velho e acalentado sonho
de todos os canoinhenses.

'

Após Q anúncio, pelo próprio Governa��r Antonio
Carlos Konder Reis, quando de sua honrosa VIsIta a nossa

cidade, do aludido asfaltamento, uma série de problemas fo
ram surgindo por ocasião das licitações, agora tudo sanado,
com o contrato firmado e o início, das obras, previstas ainda,
para o correntemês.,

,

Konder Reis, o nosso Governador, que nos deu água
tratada, comunicação rápida e fácil, através do DDD,. além
de outros importantes, cometimentos, nos dá agora, o· tão

prometido asfalto, eonsolídando assim, o nosso grande desen

volvimento, pelo que, os nossos agradecimentos' e' o apoio,
justo de todos os. eanoínhenses de boa vontade.

Com a eotaboreeão da Prefeitura
,

Municipal de Três\ Barras; Rigesa,
Celulose, Papel e Embalagens Ltda.; ,

Empresas Regionais, do Município
através do Rotary Clube de Canoi
nhas e Coordenadorias Regional e

Local de Ensino, foi inaugurado dia
2 do corrente o Curso Pré-Primário'
Municipal.

o grande prêmio da loteca movi

mentou a nossa cidade e o interior
Foi das mais movimentadas a tarde de segunda-feira

últíma em nossa cidade e também no interior. Após a notícia
pelas rádios e televisão do país de existirem apenas dois
acertadores no último teste da esportiva, um carioca e outro

,

.

h Ao ato inaugural compareceramcatarínense, mais precisamente, eanom ense, começaram 8S
o representante do sr. Prefeito Mu-

especulações e os boatos. eram os mais variados. Repórteres
/

níeípal de Três Barras, sr. Rogério
de várias emissoras se deslocaram,' para a nossa cidade e Bastos; o represent�nte da Riges�,
somente 'à noite todos tomaram conhecimento do felizardo, ,na pessoa do sr. MáriO A. Ferraresl;

"

B O' TOK RSKI d
'

d"
.,

1 f ílí I' 1 representante do Rotary Clube, sr.
sr. ERNARD A, e tra iciona arm la oca, Milton Tormena' sras .[<'lérj(l'e Bit.
residente .no bairro Alto das Palmeiras e exercendo atíví- tencourt e Tânia Mara Ramos,

.

dades agrícolas em Timbozinho, no interior. Conhece.dor da rep�esentando as Coo�de?adori&s
grande nova Bernardo e sua família tomaram rumo ignora- Regional � Loc;81 do Ensíno: sr..Ta-

-

'
.

1 Ií d
,.

b t t d deu Kurpíel, Díretor do Curso Cíen-
do, nao s�ndo mais oca .iza o, mesmo as. �n e proc.u�a o. títíco Profissionalizante do C. E.
Segundo mformes, se encontram em Brasüía, em VISIta a cColombo Machado SaIles:. e os

parentes e fazendo planos para a aplicação da grande soma, pais dos alunos.

quase 14 milhões de cruzeiros, 14 bi antigos.
-

Presidiu a cerimônia a sra. Niza
B. Platte, orientadora ped�gógica do
Curso que, em eloquentes plilavras ,

ressaltou a importância do aconte
cimento para as crianças da região
na faixa dos 3 aos 6 anos de idade
congratulando-se com' todos que
apoiaram a campanha e de uma ou

outra maneira colaboraram para a

concretização do objetivo. Agrade
ceu em especial àival,io�a colabora
ção da Rigesa que fez doaçãc dos
móveis e grande parte no material
pedagógico; ao sr, Preteíío Municipal
'que aeatou com a máxima atenção
o assunto requisitando as salas de
'aula e çontratando as professoras.
Dirigindo-se aos' ;;lais das crianças
agradeceu a eontíança depositada,
reàfirmando sua intenção em bem
dirigir seus trabalhos; à sra, Fléride
Bittencourt e sr. Tadeu j(urpiel que
não mediram esforç!>s em ver reali
zado o objétivo, bem? como ao sr.

fideles Lovatel representado pela
"ra. Tânia Mara Ramos.

Usou da palavra em seguida o' sr.

Sucessão em

ODILON, PAZOA
De acordo com as demarches desenvolvidas no, vizinho

munlclplo de Três Barras, pa�a a sucessão do Prefeiro sr. José
Felicio de .Souza, Juca, além do sr. Llneu Pacheco, também
concorrerá numa sub-legenda, o .sr. ODILON PAZDA, pres
tigiosq líder, residente, no bairro da Xsrqueede e de grande
penetração no vizinho município. Possivelmente haja ainda
uma tercelra candidatura.

.

Documento extrlyi�dO,
OSNI SOARES DE LIMA; declare

para os devidos fins que extraviou
sua Carteira Nacional de Habilita
ção n.o 171.292. A mesma fica sem

efeito por haver requerido a 2.& via.

,'Em 'CANOINHAS
Em nossa cidade, a ARENA se movlmentende, sua

Exe.cutiva, srs. João Seleme c Eloi Bon�,' acompanhados do
Interventor, dr. Hélio Juk, estiveram em Florlenôpclls, seguindo
na m'anhã de 5a. feira, submetendo vários nomes,. de 'possíveis
candidatos, à apreciação do Governador Antoniq Carlos
Konder Reis. Como se sabe, a convenção erenista, para ho
mologação dos candidatos, será no próximo dià .16, conforme
editais expedidos e publicados.

.

®®(f)®$�(f).®e$�.�®.®.®(f)®®�®�••e.®®.®®e.®®.®�(f)

1®®··®®®®®·Sli®e.! PAI, HOJE EU REZO PARA
111
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'

(ilS®®®®S®®®fi....e. �
.� No segundo domingo de agosto está em construir :
® comemora-s:e o Dia dOI Pais. É o dia a felicidade dos outros; �I da ternura, da emoção e da prece. ,'. Que a sua posição de joelhos •

I Sim,' da prece, porque, ao menos me ensine a subir a Deus; :;
I no seu dia, merece o presente de uma' Que a sua serenidade nos reveses I

- .

h 1 f' d me ensine a: esperança; •: oraçao earm osa aque e que ez e .

ii
® sua vida uma súplica perene pela Ielí- Que--o seu esforço em construir a

fi)

I cidade e bem-estar, de seus filhos: oídade dos homens :;
• me ensine a verdadeira política. ,.

I Senhor, neste domingo, sé tudo isto,' Senhor, ' =
• que a humanidade quis não está em meu pai, •

I dedicar ao Pai, estará na soma dos país. I:
I eu queria te agradecer E se posso dar um palpite, :
ii pelo pai que me deste. faze, meu Deus, ®

:f: Obrigado pelo seu caráter forte, que haja sempre mais pàis, I
� pela sua bondade firme, 'que se assemelhem a este homem :
(ii pelo sacrifício de cada dia, que eu queria f,o'sse meu pai, ®

I por' tudo o que há de bom
para que haja sempre mais filhos :

! no coração de meu pai. que queiram� ser pais assim.' !
.... Pos,ia ele ser na minha vida ...

I, uma presença continuada, A TODOS OS PAIS, A HOMENA- I
ii 'uma benção perseguindo meus caminhos. GEM DA ESCOLA BÁSICA (ii

,I Que a sua mão fatigada «ALMIRAMTE BARROSO». :
• me recorde sem cessar (ii •

: que a grandeza das pessoas Canoinhas, agosto de 1976. �,
(ii 8
(ii®�®(i.®.(i®®®®®e®(il••(i®®®•••®il••iI®®.®®.®®®(il.®®••(il®.il®®®®se®••••�®(il.®•••®®a••••

Barras,

Milton Tormena . que parabenizou o

corpo docente e os pais dos alunos
rejubilando-se ,com o fato. Em .rápi
das palavras falou também o sr.
Tadeu Kurpiel que demonstrou seu

interesse em conseguir para o pró
ximo ano o funcionamento do Curso
Básico no estabelecimento e o sr.

Rogerio Bastos, em nome do sr.
Prefeito Municipal de Três Barras.

Na oeasíão também a sra. Niza
Platte' apresentou as professoras
que atuarão DO Curso, ara. Aída

Canoinhas-SC

07/agosto/1976
Número 1382

Ano XXX.

Martins e srta. Maris BtelaSouza Oba.

Mais tarde, na Ca,s& de ,Hóspedes
da' Rigesa foi oferecido um coquetel
aos convidados que brindaram o
acontecimento.

'

De parabéns, portanto, moradores
do Km 2 com esta magnifica reatí
zaç40.
A redação cumprimenta' o Sr.

Prefeito Municipal que assim veio
a'o encontro deste objetivo há muito
esperado.

"

-
...

PREFEITURAS DA RE-
GIAo.NORTE RECEBEM
ASSISTENC,IA ,DO FEAR
Fpolís, - A prefeitura de

São Bento do Sul recebeu
recursos no valor de C.r$ Bu
mil do Fundo Estadual de
Assistência Rodoviária, refe
rentes a primeira parcela do .

convênio firmado objetivando
a pavimentação a paralelepí
pedos da estrada das Neves,
em sua etapa inicial.

O Secretário dos Transpor
tes, Nicolau Fernando Malburg
determinou também ao FEAR
a liberação de Cr$ 100 mil à

prefeitura de, Canoinhas, .rela
tivos aos serviços de melho
ramento e revestimento da
estrada ligando a localidade
de Arroios à Rio da Veada.

O FEAR também liberou a

'última parcela, no, valor .de
CrI 75 mil, à prefeitura de
Três Barras, relativos aos

serviços .de alargamento e
revestimentodaestrada RM-27,
no trecho compreendído entre
a ponte sobre o Rio Bugre e
a divisa municipal de �afra.

..

ALIANÇA RENOVAD9RA NACIONAL
DIRETÓRIO. MUNICIPAL DE TR�� BARRAS

Edital da Convocação Municipal
O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Muni-.

cípal da ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL - ARENA - do
Municipio de TREs BARRAS, Estado de Santa Catarina, na forma
da legislação eleitoral vigente, convoca 08 Senhores, Membros d'o
Diretório Municipal, Vereadores, Deputados e Senadores, com

dçmícího Elp�toral no Municipio e 08 Delegados à Convençio
Regional, para CONVENÇÃO MUNICIPAL, a realizar-58 no dia
14 de agosto do .corrente ano' de 1976, às 20 horas, na sede da
Sociedade União Operário, nesta Cidade, à Avenida Central n.o
220, para deliberação da seguinte

ORDEM DO DIA:
Escolha de Candidatos do Partido a Prefeito, Vicé"Prefeito

e Vereadores 8 Câmara Municipal, para as eleíções do dia 15 de
novembro de 1976•

Três Barras, 03 de agosto de 1976 ,.

JORGE ,DE SOUZA - Presidente da Comissão Executiva

48RADECIMEITO e CONVITE-MISSA
Familiares de

João Cararo
ainda consternados com o seu' falecimento, ocorrido
"dia 1.0 de agosto, agradecem a todos que os con

fortaram neste momento de tristeza, aos drs. Osvaldo
Segundo de Oliveira e Régines Prochmann, de Curí
tíba, pela assistência médica, bem como aqueles que
enviaram flores, coroas e o acompanharam até a

sua última morada.

Outrossim, convidam parentes e amigos para
a ,Missa de Sétimo Dia, que será celebrada 'hoje, às
19:00 horas, na Matriz Cristo Rei.

",.

Por mais este ato de fé, agrade�em.
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Ir· I BASILIO. :HUMEHHUK
I I Revendedor

& (IA. LIDA.
FORD I

. / ..
"",..;.'

Fazemos sempre a melhor ofert�ém veículos
/" �

novos FORD usados de ...qualquer marca.
,..""

Disponibi ades/da semana,:
RU1al 19,1 - 4x ..��rmelho e brsnco

le�p com

ca:po
fl'd ço - 19CO .. verde

Pick-up 19,4 - 4x4 M I

Pick-wp 197 - 4x4 - tur s. roy'al .

/ .

Cami0n:Jie Cheorolet 19,0 M zul

RuraJrJ970 .. 4x4 - aeut dip ata ..

'

branco

Kori 19,2 - branco

Adquira fiu feitlOlo usndo rom
.

a minima eu �a.
'-..!eiculos inteiramente revisados, de boa p�cedência,

aOI melhores preços da região. -,

IVisite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024

, ,
EXPEIESSO CATARIMENSE DE 'TRANSORTES LTDA.
Servindo a Capital do Mate há mais de dez
anos, transportando súas cargas das principais
Praças do País, até o seu destino, com rapidez,

segurança e p fualãdade,
�/-.

MATRIZ. em São Paulo-Se.. ,

/�
FILIAIS • Rio de l�ro, Curl· a, Joinville,
Jaraguá do Sul, BJ,uÍÚenau, Flol'ianó o.Hs, Jtajaí,
Porto Alegre, n(Negro e Brusque.

Em C. oinhas-SC, à Rua Frei .Menandrc
Kamps s/o.o - FOQe 138

Prestigie oma Empresà genuinamente Vatarlnense •••

I E�presso (lItarinen�e de Transportes Ltda.
"'.

.'

' . ,

M . UEl PROCOPIAK COM. DE VEicUlOS LTDA.
Concessionário General Motor. do Brasil S. I.

. Rua Major Vieira, �89
C a n o i n h a s -:- Santa Catarina

lãs P·n�ouin e Cisne

ALIANÇA RêNOVA.
DORA NACION AL

Diretório
de p�p
Edital de

Municipal
NDUVA

nyocacâo
.

da Comissão
Executiva do Di tórió Munici.
pel da Aliança R novadora Na
cional - ARENA do Município
de PapaIl'duva, tado de Santa
Catarina, na for dfl Legislação
,Eleitoral Vig'!nt, convoca os

senhores membr s do Diretório
Municip .. J, Vere dores, Deputa
dos e Senador s do Partido
com domicilio e eitoral no Mu
ntcípío.:e os De gados a Con
venção Regtona], para a Con
venção Municip 1 a realizar-se
no dia 14 de ago to, do corrente

ano de 19,76, às 4:00 horas, no

recinto da Câ ara Municipal,"
à rua Sérgio G vinski 0.0 134,
nesta, cídade, p as delibera
ções da seguint

DIA:

Escolha de Candidatos do
Partido & Pref ito, Vice-Prefeito
e Vereadorea Câmara Muni
cípal, para 8S ele íções de l� de
novembro de 1976.

Papanduva, 3 de julho de 1976

Esmeraldin M. de Almeida
Presiden e da Comissão
Executiva Municipal

29 anos II serviço da Vomunidilde

Direlor: RUBENS RIBEIRO DA SILVA
Gerente Comercial: GLAUCO J. BUENO

Composição, impressão e redação:
Impressora' Ouro Verde LIda.

.

Rua Paula Pereira, 165 - Fone' 22-0319'
CANDlNHAS - Sanla Catarina

Indústria e Comércio

Irmãos Zugman S. A.

A 1'50
Comércio Irmãos
lO avisa aos srs.:

JOSE FARIAS,
portador da Carteira Profissio
nal 0,0 069 6, série 458 S C,
ADALBERT AUGUSTO' RI
BEIRO, por dor da Carteira
Profissional .

o 20.282, série
313 se e SC IRLEI MORAES
DA SILVA, ortadora da Car-
teira Profissi 43,983,
série 347 SC, apresentarem-se
na empresa n prazo de 3 (teês)
dias pare re ularizarem SUa

situação.
O não comp eciroento impli

cará na 'rescísã do Contrato de
Trabalho por bandono de ser

viço, n08 term s do artigo 482
da C.L.T.

REFLORE TAOORA

ZUGM.

so
Reflorestador Zugman S. A.,

RIA DE JESUS
"portsdore da

iOD81 n.? 57.579
a apresentar-se

-

prazo de 3 (três)
ri'ZBr sua situação

O não com recimento impli
cará na rescis o do Contrato de
Trabalho por abandono de ser

viço, nos ter do artigo 482
da e.LT.

NotíEias de PIPANDUVA
4 firmas participaram da Licitação
o Departamento de Estradas de Rodagem

de Santa Catarina, através do Grupo Executivo
de Licitações (GEL), realizou dia 23 p. p. a

tomada de preços para a execução das Obras
de Pavímentseão a Lajotas de Concreto (comum
e intercalado) no acesse PAPANDUVA-BR' t!6
numa extensão aproximada de 2.700 metros,
com prazo de entrega até às 9.00 (nove) horas.
daquele dia. 4 firmas partícíparam da concor

rência, ..a firma vencedora será a responsável
pelo serviço. Na próxima edição a coluna dará
melhores informações -sobre o palpitante assunto.

Geisel pede ao povo
apolo e confiança Escreveu:

O Presidente Ernesto Geisel pediu em Esmeraldino H. Almeida
Cubatão, São Paulo, o voto e a confiança do
povo, ao quebrar o protocolo e discursar de improviso 'num clube
recreativo naquela cidade, após inaugurar o segundo auto-forno da C08IPA
(Companhia Síderúrgtca Paulista): «Dai-nos confiança e julgai-nos adequa
damente». afirmou o Chefe da Nação, para dizer em seguida que «se desse
julgamento houver resultado positivo, apoiamos com a prerrogativa supre
ma que tendes, que é o voto». O discurso do Presidente Geisel foi feito
para cerca de duas mil pessoas,' que foram ao club recreativo. (Gazeta
do Povo)

o material está chegando
.

Na última reunlão do Diretório da Arena. o sr. Preíelto Municipal
que esteve recentemente em Florianópolis, levou 80 conhecimento dos
presentes de que o material destinado 80 Hospital São Sebastíão de
Papanduva, está chegando. além da parte já vinda, remetida do Rio pelo
FunruraI. Assim sendo. esperamos que as pendências ainda existentes
sejam superadas e o nosso Hospital será inaugurado, fato que por sua'

natureza dispensa comentários. Vamos confiar no Governo que tudo está
fazendo para que Santa Catarina tenha aquilo que realmenie precisa.

.

CASAN � no'fclas
Também na sua estada na Capital do Estado, o sr, Prefeito levou

ao conhecimento dos presentes na reunião de que a CASAN (Companhia
Oatarínense de Águas) por intermédio de seu Diretor, adiantou que os

trabalhos a serem ínícíades em Papanduva, ao que tudo indica,
.

será ini
ciado em breve. Dia 07 do eorrente deverá ehegar a nossa cidade autorí
dade do citado Departamento para contatos e analizar as possibilidades
do início dos trabalhos nesse setor.

General Médici se pronunciou
Em seu primeiro discurso como. ex-Presidente da Repúplica, o

general Emilio Garrastazú Médici, afirmou em Belo Horizonte que quem
carrega a bandeira de combate a subversão «não renega a liberdade mas

ao contrário busca defendê-la contra aqueles que, valendo-se' das franquias
do estado de direito, pretendem Da verdade aniquilá-la pelo confisco de
todas as.Iíberdades». O discurso, pronunciado em Vícosa, no interior mi-

. neiro, quando Médici. recebia homenagens de agricullores da região, foi
principalmente um histórico da luta da Revolução em favor do desenvol
vimento .das atividades agrárias do País. (Gazeta do Povol

F.lrma vence concorrência
A firma «Octavío Passamaí» da cidade de Rio Negrtnho-Sü, foi IA

veacedora da concorrência pública realizada dia 23 p. p. em Florianópolis.
para o calçamento do acesso de nossa cidade. Tal notícia foi fornecida
pelo sr. AloisIo Partala em reunião do Diretório da Arena, adiantando
8. S. que o Deputado Moacir Bertoli foi o portador da boa nova para.
Papanduva.

Bodas d� Cristal
Dia 29 do mês p. p, na intimidade dos familiares festejaram suas

bodas de cristal, o distinto casal Sr. Aloisio Parta la e Exma. senhora
Maria Partais, ele MO. Prefeito Municipal de Papanduva, São 20 anos de
união matrimonial que comemorou o casal rodeados pelos Iílhos, no feliz
convivia do lar. A coluna almeja que o feliz evento se reproduza por ou
tros tantos e que Deus na sua infinita bondade, cubra de benção, saúde e

prosperidade o lar do distinto casal e sua excelentíestma tamüía,

Enlace matrimonial
Dia 08 do corrente, passarão- a usar alianças na mão esquerda 8

Srta. Moka e o jovem Marcos, ela filha do casal Eraldo (Eunice) Freire
Sanches, residentes. em São Paulo. A cerimônia religiosa será realizada
na Capela Franceza Liceu Pasteur, às 16:00 horas. Após as solenídades de
praxe os convidados serão recepcionados na residência dos pais na. noiva,

- a rua 'I'ravessa Tamoio n." 1. O colunista agradece
i.,

e convite recebido
para participar das solenidades.

- .

Passarela da Sociedade
Dia 10 do corrente festejando niver o garotão Reínhardt, filho do

eesal Renato (Milsa) Kriek, ele Tesoureiro da Prefeitura. A festinha vai ser
muito badaladll.

Dia 11 do corrente festejando idade nova o velho amigo de Pa
penduva. e ex-Radíalísía Alfredo Franco, o popular (Alfredinho). Daqui o
nosso abraeo ao amigo poputarízado entre todos os papanduvenses,

Dia 14 completando mais um ano de sua prestativa existência o

sr, Roberto Horliana, residente em Santos·SP, onde é alto funcionário da
«ALBA S,A» e que aqui residiu pormuítos anos. Cumprimentos pontificarão.

Um por semana'

ERRAR. O erro das maiorias tem mais força do que a vontade
de upl� criatura isolada. (L. Romanowski)

_ C>
_

FO-r:OCÓPIAS XEI\OX
e perfeito.

10...1 . 'i�. moderníssima.� ---'_
1'rocure 00 escritório e Derby Carlos
Ulbmann, na Praça Lau MüUer, 251

CANOINHAS Santa',atarina
.

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista

G I C 0055891S9/DKP

Clínica dentária de senhoras e crisnças.
Especialização em Odontopedíe'trta.

Hora marcada
.

Prap'La_ Müller, 494 - FODe, 369
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PreFeit�ra � Municipal de (anoinhas

�"ls-e
. J"":,�

-

,

A Prefeit9!'�cpM'�nicl� de c:.anoinhas, avisa a

todos os c�-f�tti1)ulDte8, qu� J��tao pront�s o� car
nês parA .f�o pagamento ao. ImpQ(I,to territorial e

predjJd( como também 011 alvar�s � licença, que
poderão ser procurados, para o devido'gagamento,
rio. setor de tributação desta Municipalida�" "

'Canoinhas, 30 de julho de 1976.
.

* Em todos nota-se expec-
tativa e animarão para

o baile 'que acontecerá no pró
ximo sábado no Clube Cenoi
nhense, num» promoção filsn
trôpica, ou seja em benefício

do natal dos filhos dos sol..
dados..

* A elegante senhora Cristina
P�(Jc(Jpiak séra a potro

nesse des debutentes do Clube
Canoinhense neste ano. A es
colha foi legal e as meninas
moças estão felizes com sua

jovem madrinha.

* O lar do casal Bdir
(Cynthia) Kamrad: foi

enriquecido com o nascimento
de uma linda garota que re·

ceberd o nome de Cristina .

* De parabéns os felizes
aprovados no concurso

do lNPS, nossos médicos e

dentistas, que mais uma vez
provaram sua capacidade e

inteligência.

* Dra. Adair continua te-

'cebendo cumprimentos
pela sua bem bolada progra.
mecão por ocssião, do Simpósio
de Neonatolagia.

ANIVERSARIAN.:'
TES'DA SEMANA
Dia 7 - o sr. João Alberto

.

Borges de Souza.

Dia 8 • o sr. éândido Ao
Rocha; o jovem Guilherme
Grosscopt Neto.
Dia 9 " a srta. Marilze

Tarcheski; o jovem Bernar
dino Cezar Feâalto.

Dia 10 " o sr. João Werka;
a srta. Esmenia Voigt,
Dia 11 - as sras.s Susana

esposa do sr., Vitor Borges e
Clara esposa do sr. Orlando
Froehner: o sr. Walter Prust;
a srta. R.egina Maria Mayer;
o jovem Mauricio Partela; as

meninas: Vioiene EUnice filha
do sr. Valdomiro Nooak e

Simone filha do sr, Arthur
Milbratz.
Dia 12 • a srts. ,Maria Evani

Borges de Souza.
Dia 13 • a sra. Leondina

ésposa do sr. Arthur Milbratz;
os 81'S.: Carlos Bockor e Már

- cio Blosteld: a srta. Cristina
Lemke:

'

Aos aniversariantes nossos
votos de muitas felicidades.

Juizo de Direito da Comarca de Canoinbas - Santa Catarina

'Edital de Interdição
o DOUTOR JOSÉ GERALDO BATISTA, JUIZ DE DI·

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

FAZ SABER a quantoe o presente Edital ,irem ou dele
conhecimento tiver m que, por este Juízo e Cartório do Cível, 80mércio
e Anexol delta co ca, foram regularmente proceeeadoe, a requeri.
mento de Romão Kondageskl, OI autq._'-D;P- 6.412, de
Interdição de Arold Kongageskl ...pot''''êÍiar sofrendo das

fac.uldadel m'ent�il, cuia interdição f.9iA�tada por lenten�8 p.ro.
ferida neste JUIZO, em ata d�r de iutbo de 1976, tendo lido
nomeado curador. o reqne )ie"Rom60 KondDgeskl, brs
sileiro, calado, lavrad9J," r idente e domiciliado no município de
Trêe Barrai, delta pomarca, aguai iá, prestou o devido eompromiaeo
ii eltá no exerc'

. ./
do cargo, pe que serão, ooneideradoe nulos e de

nenhum efei ,'tOdOI OI atol. ave a e conven�õel que o interditado
celebrar. ,para que chegue ao co ecimento de tcdos, é expedido
o presente edital, em quatro vial. que erá afixado no' logar de COI

tume e publicado pela imprenla local e elo «Diário da JUltiça, do
Eltado, com interV8�o de dez (lO� diae, D o e paliado nelta oida
de de Cenoinhae, Elt.do de Santa Catarina aoí dezeueil dial do
mêl de julho de mil. noveceutos e letenta e leil, Eu, ZAIDEN E.
SELEME, Escrivão, o subecrevi, 2

JOSÉ GERÁLDO BATISTA - Juiz de Direito

ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CANOINHAS

Edital, _de Convocação Municipal
O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Muni

cípsl da ALIA ÇA RENOVADORA NACIONAL - Arena - do

Munictpio de Can 'ohas, E!>tado de Santa Catarina, na forma da
legislação eleitoral ente, convoca os senhores membros do
Díretórto Municipal, Ver�ores, Deputados e Senadores do Par
tido com domicilio Eleitorêt

.....
no M!!!lic.{t>ia-�e os delegados à

Convenção Regional, para �ÊNÇÃO MUNICIPAL, a rea

lízar-se no dia 16 de gt!s'to do c�nte ano de 1976, às 20,00
horas, no recint a Câmara Municips-�à rua Vidal Ramos n.o
632,' nesta' e, para as deliberações da�guinte

- .

ORDEM DO DIA: � .

.

Escolha de eandídatos do Partido a Prefei� Vice-Prefeito
e Vereadores à Câmara Municipal, para as eleiç'õ.@B de 15 de
novembro de 1976. '"

Canoinhas, em 26 de julho de 1976

JOÃO SELEME - Presidente da Comissão Executiva Municipal

Gado uruguaio já está em Sta. CatarinaJuízo de Direito da Comarca de Canoinbas • Santa Catarina

Edital de Interdição
o DOUTOR JOSÉ GERALDO BATISTA. JUIZ DE DI.

REITO DA COMARCA DE GANÓINHAS, ESTADO DE SANTA
CATA�INA, NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABE a quantoe o presente edital vireD) ou ele co

nhecimento tiverem ue, por este Juízo e CartóJ,io...d dãol e Ane
XOI delta comarca, f am regularmente prog,etlií'dol, a requimento de
MDrla dos AD-os Cord�()"Wendt. o. autoa n,O

6.496, de interdição de ernDrAlo José Wendt, por eltar

lofrendo dai faculdades m t it:'cuia -interdi�ão foi decretada por
lentença proferida oeite Jgj�o, m data de 14 da iuího de 1976, ten
do sido nomeada cur.c!Pra. a req eote MARIA DOS ANJOS COR
DEIRO WENDT. tilileira, cSlad , do lar, restdente oeilta- cidade.
a qusl iá preito o devido compromi.. e.tá no exercício do cargo,
pelo que larã n.ideradol nulol e de oenhum efeite, todol OI atol,
avenca. e veoçõel que o interditado celebrar. E. para que chegue
ao co he' ento de todOl, é expedido o prelente edital, em quatro
vial. q e lerá afixlldo no Jugar de costume, e publicado pela impren.
Ia local e pelo «Diário da JUltiça. do E.tado, com intervalo de dez

\

CIO) dia•• Dado e paliado neata cidade de Canoinhas, Eltado de
Santa Catarioa, aOI dezelleil dial do mêl de iulho de mil, .ooveceo·
tOI e letenta e leil. 'Eu, ZAIDEN E. SELEME, Elcrivão, o lublcrevi.

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito 2

nição, sendo que as outras
44 vaquílhonas «normando»
e «jersey», encontram-se na

cidade de Lages, para o

necessãrio prazo de adapta
ção. Com essa nova impor
tação, que custou Cr$ ..

'

..

1.017.000,OO, o número de
animais importados no go
verno, Konder Reis chega a

620.
'

Fpolis. - Chegou a Santa
Catarina o' novo lote de
gado importado do Uruguai
pela Secretaria da Agricul
tura e Abastecimento. O
secretãrio Victor Fontana
informou que dos,187 ani
mais importados, 143 novi
lhas <holando-uruguaía» fi
caram em São Bento do Sul,

.

para �,período de pré-imu-
---------------------------

Vende-se
o Mercado das Malhas,

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

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

BDI,TAISRegistro Civil
Nereida Cherem Côrte, Oficial do "OSNI DE MACENO» com «SBLlA «MARIA GLORIA BODF!NER», bra

Regi8tro Ci't'il 0,1.° Di8trito de Ca· CARULAK», brasileiros, solteiros, sUeiros, solteiros, domieiliados 8
noinhu8, Santa ina, faz saber domiciliados e residentes nesta ci- residentes nesta cidade; ele operário,
que pretendem casar: dade; ele' carpinteiro, nascido em nascido em Caooinhas aoa li de
JAI"E LtJIS LADER, com Felipe Schmidt nl Município aos 21 setembro de 1955, filho de João
BA THEREZINHA ENGEL», bras! _

de setembro de 1957, fi.lho de Fermi- Romã� d� Lima e de Luiza Pereira
ros solteiros domicillados e resi- ,,��� Maceno e de OndlDa S. �oraes de L�m., ela do lar, nascida em

"
"

d'
. u�aceno; ela do lar, nasClda em Espigao do Sugre, distrito de Mafra

. dent�s nesta Clda �,ele escriturárIO, Muniê� de General Carneir\), Dis- SC 'aos 28 de janeiro de 1954, filha�asCldo em Cano,lDhas aos 11 de trito de J&Qgad8' '(}(f"'"Slit-"Pt--aos.. 21.- de .Estaphanio Bodaner e de Etelvi-Junho de 1952, filho de Donatello d II ,J bro"'d
"

'

'.

Lad.er e de Ruth Kelner Lader; ela •
_

�"cUezem ro' �9��. fllha de Rub;} ni Slq.!!eIra Bodener. .

auxiliar de escritório, nascida enr" Carulak e de �da .aladalena -..........
Santa Leocádia nl Municíeio-"áhs 14 Çarulak. .

""-
' «MIGUEL D �TRIO» com �ECILDA.de outubro de �954. f1Ullr�ae Carllto .

«LOURENÇO FAGUNDES OOS PAS- B�NTTO», bra eiros, solteIros, do-
Engel e de Maria (llgoa Engel. SOS» com «MARM ROHRBACHER,., ,mlciUados e resid tes neste distrito;
.' /" brasileiros, solteiros, domict:iado8'é .

ele la�rador, nasci em São Sebas-
«SILVINO �UMINEK» com «TERE� residentes neste distrito; ele operá- tlão dlst. de Poço. eto-Se aos 18
ZA MARI�-'ÓA SIL�BIRA», brasilei rio, nascido am Fartura nl distrito setembro de 1955, lho de Ama�
ros, soUê'iros,. dom�clliados e �esi- aos 2 de agosto de 1947, filho de dio em�tl'�o e de- Ma Brida .GraCla
den!Z:nesta �Idade, ele moto_rIsta, Diamiro Fagundes dos Passos e de de A Id.a, ela do la nascIda em
nas em RIO Bonito nl MUDlc�pio Helena Gurczlikovski Fagundes; ela !orto 8-SC 80S 14 de abrU de
aos 26. de novembro de 1955, filho

operária, nascida em Canoinhas aos �960. filha a Manoel Bentto e de
de A�ao �uminek e de Pelhgla Kav8; 26 de março de 1955, filha de Roberto Arminda da Uva Bentto.
Kumlnek, ela do l�r,. nascida em Rohrbacher e de Inês Franz Rohr-Xs.rqueada nl MUnIcípiO aos 4 de bacher

.

outubro de 1959, filha de Benvindo .

Ambrosio da Silveira e de Rosa
Gonçalves da Silveira.

f-oi.ru:õp i as?
Em a�egun-do�vQCi_.!ir!.FOT.OCÓPIAS, ,oe qualquer, documento, Jornais ou

livros, no C A R T Ó pt I O O O R E G JS T R O
C I V I L de NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.
Canoinhal, 04. de agosto de 1976.

REREIO'- t. CÔRTE
Oficial do Registro CivU

,

«ANTONIO SBRGIO DE LIMA:t com

l�-�.���··.. �D LTD
No Galaxie 500 ou no Ford LTD você-tém o padrão internacionaraos--cCIRO$_mais
famosos domundo. Venha vê-los em nosso Salão de Exposição. REVENDÊõ-OR

BalUio Bnmenbnk & Cia. Ltda. �:::e�I�;�0�����8ks - 22-0024 __
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



aman�ã tem São 8ernar�o X 8otafo�o em.·
.

Marcílio Dias
07-08,:,76
N.o 1382
Ano XXX

:x: :x: x

O Dr. Benedito Therézio 'de

1'1
Carvalho Netto, Presidente do

.

Instituto de Reforma Agr6ria
de Santa Catarina - IRASC,
acompanhado de sua exma. es

posa, passou o último fim de
semana em Dossa cidade, man

tendo vários contatos, inclusive
visitando 'rapidamente algumas
localidades do nosso interior.

:x: x :x:

O
.
último grande prêmio da

LOTECA moUvou a nossa cida
de e interior, 'com a vinda de
vários repôrteres da rede Gloho;
Jornal do 'Braliil, Rádio Guaíba,
TV Coligadas e outros,

.

para
entrevista com o felizardo local
sr, Bernardo_ Tokarski, que não
foi localizádo, tomendo rumo
ignoredo.

:x: :x: :x:

Se_gundo informações do Pre
sidente da LEC, foi . acertado
um amísroso com o. famoso
Joinvill� E. C., para. o próximo
dia 7 de setembro, frente a um
combinado local.

:x: :x: :x:

O sr, Luiz Fernand'o Freitas,
em assembléia geral reshzade

. sAbadQ último, foi eleito Presi-·
dente da COOPerativa Agrope
cuér�a, 'com a �ificil missão de
restaurar a

- aludida entidade;
X :x: x

Mais um advogadó. preten;;'
dendo militar em QQsso Forum,

.
dr. Luiz Niedzlels,ki, agora resi
dindo em Joinville.

Esteve 4.a feira última em

riossa cidade, o engenheiro dr.
Joio Alberto Nieollazzl, Coor
denador do O. E. R. na Rfgilo
Norte.

x

Faleceram' em nossa cidade,
com avançada idade" o indus
trial sr, Joio Cararo e a viuva
da. Marta WordelI.

:x: :x: :x:

Atacado agora com todo o

vigor o calçamento, a paralele
pípedos, do trecho da Xarqueada
ponte do rio Canoinhas até o

alto da firma Muui.
:x: ', :x: :x:

Tratando d. interessfllll da fír-:
ma RIGESA, esteve em Joinville,
o sr, Mário Ferraresi.

x

Retornou. de suas férias, já
tendo reassumido suas funções,
o sr. Fernando Rachá, ativo

gerente da agência local do BB.
Fernando visitou familiares em

sua distante tetra natal, Estado
do Sergipe.

:x: :x: :x:

Hoje, dia do papai,' o nosso

abraço fraterno a todos os pais
caooinhenses.

:x: x x

O canoinhense, sr. HERBERT
P. WOEHL, hoje destacado em

presário na.- vizinha cidade de
União da Vitória, onde constítulu
fa�ilia e reside há muitos' anos, .

foi convídado pela AREN I\. a

concorrer no próximo pleito à
Prefeitura Municipal. Honrado
com o convite" declinou do
mesmo, em virtude dos inúme
ros afazeres à frente de seus

negócios. Recorde-se, que o atual
Prefeito dá aludida comuna,
também é capoinhense, o bel.
dr. Alcides Fernandes Luiz.

TABELIONATO, PAULA S. CARVALHO

E'DITAL
Encontram-se em cllrtório, à Rua Vidal Ramos, ediff '0 do Forum,

para serem protestados os' seguintes títulos:
DP n.· 5.95 , vencto. 05.07.76 - valor Cr' 767,00

senta e sete oruzeirQs" itid. pI Mallon & Cia. c[ LUIZ CA

NP D.· 89623-15, encto, O!.O7.76 - valor .Cr$ 1,89 (oitocentoa e
onze cruzeiros e oitenta e ove centavos), emitida p JAIME MOREIRA
.6ASTOS. em favor da Fi neiadora Volkswagen A. Créd. Financ. e
Invelitimentos. ..

NP n! 0089734-14, ven to. 15.07.76 - va . r Cr' 1.175,69 (hum mil,
oento setenta e cinco cruzeiros sessenta e n e centavos), emitida pi
JOSE F. OELPES BATISTA, em tavor da Finap . Volksw�gen SIA, Grédito
Financ. e Investimentos. \ / '

DP n;· 599-810, veneta. 1 07.76 valor Or' 490,00 (quatrocentos
e noventa cruzeiros), emitida pl.co are - Com. de Maqs. Régia Ltda., cl
ANESTOR JÚLIO. '

NP n! 89881-12, venc�. 03.0 76 - valor Cr$ 1.814,66 (hum mil e
q�atorze oruzeiros e cInquenta ,�J.éi8 centavos), emitida pi ANESTOR
JULIO em favor da Financ. VOlk�.:ge

.

S/A Créd:Financ. e Invelltimentos.

DI,J n.· 136, venctQ. 2 .01.76. - valor. Cr' 1.617,60,(hum mil, seis-
centos e dezessete. cruzeiros sessenta centàvos), emitida pI Antenas
COlmos Ltda: c' FRANCISC ,DE ASSIS LITÃO DA SILVA.

.

QPs. n.· 4:051 e . 50-H. vencto. 2 .04.76 e 17�03.76 - valor Cr'
616,00 (seiscentos e dez seis cruzeiros) e S 783,00 (setecentos e oitenta,
e três cruzeir�s). aro as emitidas pi Soe IndI. e Comi. Sicól S/A cl
WALOEMIRO, MEOH. OS.

'

, Chegue n.,/, 96467, emissão, 10.06.76 .

valor Cr' 870,00 (oitocentos
setenta cruzeiro�)�/emitido pI ESTACIA KAR LESKI em favor d. «Martin.
& São Pedro». / .

.. Por n,i ter sido possível, encontrar OI 'referidos responsáveis,
pelo presente/os intimo p'ara DO prazo de três ,(3) dias úteis, a contar' da
publicaçlo d�ste Jornal «Correio do Norte», virem pagar os mencionados
titulos, ou �árem as razões porque não o fazem, e. ao mesmo tempo no
caso de não ser atendida esta intimação os notUico do cpmpetente protesto.

Canoinhas, 04 de agosto de 1976.
PAULA. S. CARVA.LHO Oficial de Protestos

" ,

CARLOS
BOCKOR

COM BINADO I x BOTA FOG.'O 3
Prosseguiu domingo, no Mu

nicipal, o triangular em .disputa
ao troféu 'cDulcidio Sllvetra>,
com o encontro_entre Botafogo
e Combinado, que após os 90

(amp.eonato do Interior
Com mais· 17 partidas, pros

seguiu domingo que passou o
.

campeonato do Interior, que te.
ve 08 seguintes resultados ;

Mirassol 3 x Olaria 1
Unilo (Tatinay) 1 :x: Parado O
Lagoa 1 x Pafmeiras O'
Comercial ·3 x Vidal Ramos 4

. Igusçú 3 x Botafogo 1
Cruzeiro 2 x Bela Vista 1
Guarani 0, :x: Juventude 4
Havai (Gralha� 2 x Corintians 4
Imaza 6 :x: São Luiz O.
InternBcional 2 x Estrela Azul 3
Santo Antonio 1 x São José 1
Major Vieira 4\ x S. Sebastião 1
Canarinho 1 x Três Barras 4
Santa Cruz 2 x Pinho 8
Pinheiros O :x: Primavera 2
SIo Joio 1 :x: Sonda 5
S., Cristóvão 1 x União (Divisa0 1

I

, Amanhl mais uma rodada,
com os seguintes jogos:
União (TaunaiD x Mirassol
Parado :x: Olaria
L"goa x Comercial
Palmeiras x Vidal Ramos
Botsfogo x Bela' Vista
Juventude x Cortntlans
Guarani x Havei (Gralha)
Imaza x Internacional
Estrela .Azul :x: São Luiz
Sãnto Antonio :x: �8jor Vieira
SIo J!)sé :x: SIo Sebastião
Três Barras x Pinho

.

Canarinho x Santa Cruz
Primavera :x: Industrial
SIo João x SIo Cristóvão
União (Divisa) x Sonda

Transportadora Fuck Ltda.
Aviso,'

Transportlldora Fuck a., avisa
ao sr. Á�FEIB portador
da Cartríra· ProftsãfbQ n.o 31. t88,
série 181. a apresenta � na Bmpre-.·
88 no prazo de 3 rês)\dias para
regularizar· sulI uação. \
O não pl\recimento implicará'

na res� o do·Contrato de lrrabalho
por �bandono de serviço,l nos· ter
mos do artigo 482 da C.L.T. .

I.
Notas Esparsas

I. .

Esteve em visita à Riges., na
semana passada, o Vice-Presi-

I deJlte da Westvaco de Nova
Iorque, Mr. 'L. A. Burns, acom
panhado do Diretor�Presidente
da Rigesa no Brasil, de Valinhos,
Mr. R. A. Powers,

'

minutol apresentou vitória alvi·
negra, pelo placar de 3 a 1,
num jogo que teve um primeiro'
tempo regular, decaindo bastan
te na fase final.
Paulinho abriu a ecntsgem

aos 17 minutos, mercsudo um

golaço de fora da érea, com um

tiro no ângulo esquerdo do arco

guarnecido pelo arqueiro'Marina.
Aos 27 minutos, Alceu aumen

tou para 2 a O e Canério, aos

38, diminuiu para o Combinado.

Na etapa final, Ltiizinhó, aos

17 minutos, colocou números
finais no marcador.

.

O .Botsfogo venceu com:' AI
lage; Sebastião, ChaveIa, Nsní
nho [Ganso] e Ivan; Ricardo,
Nico e Paulinho; Luíztnho, Alceu
e Renato.

O Combinado formou cam:

Marino; Miltão, Ládio, Bidio
�José Roberto) e Osvaldo; Brito
(Fatia) e Vendelin; Garrincha,
Gilberto, Canério e Alceu.

O árbitro Basilio Schulks, não
eorrespondeu e' 'os bandeiral!
Leomar Benda e Lauro Dobro.
chínskí, também apresentaram
f.íhas graves.

Rel:!da Cr$ 2.038,00.

Na preliminar, pela Taça Ci·
dade Canoinhasj o Juventus

. goleou o C. A. Meu Pontinho,
pelo marcedor-de 6 'a 1. O outro
encontro, válido p�la 2.a· rodada
'do retumo, o Fluminense sofreu
maie uma goleada, desta feita
pelo 5 de Maio, pelo placar de
8 a O. •

'

A Lisa nas boas do· esporte
No próximo ano Canoinhas poder' disputai:' o campeonato

regional e estadual de futebol d@ s8110. A informaçlo é do pre
sidente Orestes. Golanovskí e a documentaçiío de ·que trata da
filiaçãô da Liga Esportiva Canoínheuse junto • Federação Cata·
rmense de Futebol de Salão, deveré chegar nos próximos dias.
A despesa de filiação foi de Cr$ 1.000,00,· faltan!io ainda a

inscrição dos atletas.

A LEC também está filiada a Federação Atlética. Catari
nense, que compreende a prática de Volley-bool, Basquete,
Ciclismo, A tletismo e Tênia de Mesa.

,

A direção da Liga' esté tratando ainda dá filiaçlo da
entidade junto a Ft'derllção de Bocha, Bolão, Tiro e Handebol.

Posstvelmeute ainja este mês, poderá acontecer uma

ótima partida de futebol de !lallo em nc5l11a cidade, entre 8

equipe da TV; Coligadas Canal·a, de Blumenau ei uma seleção
local. Vamos aguardar.

·«BOLOTECA »
A cBolotec8:t que tem por base prognósticos sobre a

classificação dos 54 clubes participantes da Copa Brasil, consiste
em indicar, iHl ordem, os'sete primeiros clubes com maior número'
de pontos ganhos nas fases preliminares do Campeonato Bresíleí-
ro, independentes de grupos.

.

A portaria assinsda pelo Ministro da Fazenda, Mário
Simonsen, eetabelece que áa normas dos concursos serão baixadas
pela Caixa Econômica, que anunciou o lançamento dos �oncursos.
Para a fase preliminar, a yenda de cartões para apostas, será
entre os dias 2·e 18 de Igosto. Pa.ra a fale final, entre 08 dl8s
20 de setembro e 13 de outubro. \

é'ada aposta, represéntada por um bilhete com seis indi·,
cações, custaré Cr$ 10.00, mas será facultativo ao apostador usar
quantos cartões se desejar. A c'Bolotech teré dois prêm.iQ8:, um
para a totalidade de prognósticos cer�os e outro pará. as indiça·
çõ@s certas imediatamente inferior. Se houver maia de um ga·
nhador, o prêmio s�rá rateado entre os apostadores.

ACONTECENDO
* E neste domingo que se

comemora o (ii.. dos pais,
o nosso abraço a todos eles,
e que eles encontrem sempre

. em seus filhos aquele carinho,
amor, e comp,eensão ·que
tanto merecem.

* Dia 30 ,passado deu-se
na casa de Ciren, Linz

meier II despedida para Janice
e Lilian, que agora estão
estudando em Curitiba.

.

* E a lotéria esportiva
prémiou mais um canoi

nhense, somente que, desta
vez em tamanho grande,' O
felizardo é o sr. Bernardo
Tokarski, residente no Bairro
Alto das Palmeiras. Bernardo
toi um dos dois acertadores
do último teste.

* Retornal'am a Curitiba
domingo pass�do Geovana

• • • • •

e Cleide, que estiveram aqui·
passando suas férias conosco.

.

* fazendo muita falta para
todos nós George, "qUê

agora resolveu dedicar-se mais
ainda aos 'estudos. Muito
bem, continue.
* De parabéns o casal Pe.

dro Penteado com a che
gada de mais uma linda
garotinha.

,

Também Cintia e -Edir feli-·
zes da vida'com o nasci'mento
de sua segunda filha ..

* foi escolhida como patro.
nesse das debutantes de

76 a simpática sra. Cristina
ProcoPiak.
* Todos os di�s estão sendo

realizados na cancha da
A. A. B. B. iogos internos de
basquetebol e futebol. Vamos,

Responsabilidade
J. �. �. J•

até ld.

* E o amor chegou' pra
valer .para Carlos Mikus

e Ma·ria R.osani. Felicidades.

* Retornou para Joinville
sexta-feira pass'ada, Letí

cia, deixando muitas saudades
a todos, ·éspecialmente para
JUnior freitas.

.

* Voltou domingO. passado
para' Porto União, Fer

nando Luis Ferreira,' levando
muitas sa.udades de sua na�

morada. Jo�ce.
* E hoie à tarde na quadra

da Luterana setão ,eali
zados iogos de volei pelo
Campe_onato da Cidade. VamoS
todo� prestigiar.
* O que as 'flons'são para

o iardim a simplicidade
é para as p�ssoas.
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