
Definida a sucessão
em (anoinhas
Sexta-feira, dia 27, foi definida a sucessão em nosso

município, após as convenções da A�ia�lÇa Renovadora Na
cional e Movimento Democrático Braslleíro, ambas com todos
os convencionais presentes e grande massa popular a

prestigiá-las.
.

Pela ARENA foram homologados os' nomes de Bene
dito Therézio de Carvalho Netto, para Prefeito e Fábio Nabor

Fuck, para Vice, na legenda 1; Oldemar Mussi, par� Prefeito
e Miguel Oliskovicz, para Vice, na legende 2 e fInal�ente,
o Vereador Sebastião Romeu Oerdeíro, para PrefeIto e

Edmundo Bittencourt, para Vice.

Pelo MDB, para Prefeito: José João Klempous, João
Gonçalves Netto Q' Alcyr Woitexen, acomp�nhand� as três

chapas o candidato a vice-prefeito osr. Olementíno E. Píeozarka.

As chapas de Vereadores ficaram assím constituídas:

A R E N A: dr. Paulo Eduardo Rocha Faria, Wendelin
Metzger, Tufi Nader, Francisco �ueno de Siqueira, Nabor
Pires Valdemar S. Albanaz, GUIlherme Prust, Landoaldo
Voigt, Frederico Haag, Jair Le�sak, Jo�quim Pereira, Osny
Krauss, Ezequiel Bueno, Beatriz Ferreira Budant, Alfredo
Steilein, Henrique Krezinski, Odário Peixer, Elizeu Barcelos,
Lourenço Taborda Ribas, Mauricio Nascimento, Orestes Go
lanovski, Fléríde Bittencourt, Orlando Souza, Glauco Bueno,
Eraldo Stelzner, David Carvalho do Prado, Alceu Noernberg,
.Franeísco Osni Krauss, Marcilio Mario Kuroli, Elzio Crestani
e Rogério Hugen.

. MDB: Waldemiro Andrade, Juventino Vieira, Nivaldo
Burgardt, João Maria Guimarães Ferreira, Eduardo José
Kwitchal, Donato Noernberg, Alinor Pereira, Ezilton Budant,
Nery Sardá, Boleslau Kwiecien, Orlando Müller,. Lauro
Müller, Ovidio Damas da Silveira, Guido Henníng, Rodolfo
Wolf Netto, Osvaldo Silvano Moreschi, Silvino Cubas, Selma
C. Píeezarka, Jorge Paulo e Wille Radke.

Ambas as chapas, até a data do registro e posterior
data de renúncias, previstas em lei, poderão, sofrer alterações
e alguns nomes poderão ser substituídos.

OperáriO Padrão
d o Município

o operário Emílio Bernardo Seidel da firma Wiegando
Olsen S. A. é o operárío padrão do município o qual repre
sentará Canoinhas no concurso operário padrão de Santa
Catarina, promovido pelo SESI - Serviço Social da Indústria,
Departamento Regio'nal de Santa Catarina e o jornal O Bstado
da Capital.

' .

Queremos nos congratular com a firma Wiegando
Olsen S. A. sempre solícita e s,olidária às iniciativas que
visam enaltecer a condição humana e grandeza do trabalha-
dor brasi'leiro.

'

A firma Wíegando Olsen S. A. nos apresentou seu

operário padrão, homem operoso, responsável e digno, que
muito honra o nosso' município como seu magno represen
tante e mesmo que não chegue a operário padrão do Estado,
pois as condições são desiguais, poderá sentir-se realizado,
uma vez que mereceu a confiança dos diretores de. sua fir
ma, pois trabalhando há quase 25 anos na mesma empresa
tornou-se modelo a ser seguido por seus companheiros de
trabalho.

O esforço do sr. Emilio Bernardo Seidel e de sua

dígníssíma consorte reflete-se bem na educação e orientação
dada a seus filhos, que estudando ou tendo já terminado
seus estudos, estão preparados para lutar por um Brasil
'mais unido, mais forte e mais rico. /

Queremos dar aqui, como homenagem ao pai Operá
rio Padrão do município o nome de seus filhos, sua glória e

galardão, compensando assim seus esforços e sua dedicação
ao trabalho, à família e por conseguinte, a sua comunidade
integrada no contexto de sua Pátria:

IARYS SEIDEL - nascido em 22 de dezembro de 1949, 26 anos,
tendo os seguintes cursos: Curso Técnico em Contabilidade - Colégio Co-

. mercial de. Canoínhas; Curso de Geografia - na Fundação Faculdade
Estadual de Filosafia, Ciências e Letras de União da Vitória (Pr); frequenta
a <t.- série do Curso de Administração de Empresas - da Faculdade de
Ciências Administrativas de Canoinhas, mantido pela FUNPLOC.

ERICH OSMAR SEIDEL - nascido em 23 de dezembro de 1951; 24
anos, tendo os seguintes eursos: Inspetor de Segurança do Trabalho. feito
em São Bento do Sul, pelo SENAJ; Cursos de Melhoramento de Métodos
no Trabalho, Relações Humanas DO Trabalho - pelo SENAI; frequenta a
2.· série do CUrlO Técnico em Secretariado - mantido pela FUNPLOC.

.

ERLIT4 TEREZINHA SElDEL - nascida em 23 de janeiro de 1954,
22 anos, tendo osvsegulntes cursos: Curso Primário - Grupo Escolar Manoel
da Silva Quadros; Curso de Corte e Custura não diplomado.

HORST CARLOS SEIDEL - nascido em 28 de abril de 1958, 18
anos, tendo os seguintes cursos: Curso Ginasial - Colégio Bstadual Santa
Cruz; frequenta a P série do Curso Téonico em Oontabilidade - Colégio
Comercial de Canoinhas.

BOSO� SBIDEL - nascido em 11 de junho de 1961, 15 anee, fre
quenta o 7.° Grau - 8scola Básica Manoel da Silva Quadros.

EOLA SElDEL - naschla em 10 de junho de 1962, 14 anos fre
quenta o 8.° Grau - Escola Básica Manoel da Silva Quadros. '

BMILIO RBNATO SEIDEL • nascido em 15 de novembro de 1914,
11 anos, frequenta o 5." Grau • Escola Básica Manoel da Silva Quadros.

HAltOLD SHIDEL· nascido em 8 de junho de 1966, 10 anos fre
quenta o S.o Grau - Elicola Báliica Maliloel da Silva Quadros.

ERICA ELZA SEIDIL· nascida em 11 de novembro d. 1970, I) anos.

ARENA de Três Barras também
homologou seus candidatos

Também a A.liança R�
novadora Nacíonal-ARENA,
do vizinho município de Três
Barras, homologou seus' can-

. didatos ao pleito de 15 de
novembro, sexta-feira,dia 27.

Foram escolhidos pela
ARENA I, o sr. LINEU
PACHECO, para Prefeito e

PEDRO· PEREIRA, pi Vice.
Na ARENA 2, ODILON

PAZDA, para Prefeito e

WILLI SUDOSKI, pI Vice.
Na oportunidade, entre os

- vários oradores, o sr. ODI
LON PAZDA, agradecendo
a indicação do' seu nome,

proferiu o seguinte discurso:

lIme. Sr. Dr. Juiz Eleitoral da
8.a Zona, Dr. JOlé Geraldo Ba
jtistll; Ilrno. Sr. FeUcio de Souza,
Dignissimo Prefeito Municipal;
limo. Sr, CeI. Wil8,D Walbach,
Diretor do CamPo' de Instrução
Marechal Hermes.

Senhores Convencionais

Meus Senhores.

Elcolhido neata memorável
convenção numa das legendas
para concorrer ao honroso cargo
de Prefeito qesta comuna, a

nOllsa querida Três Barrai, onde
resido e traba1ho a mais de 35
an08, antes de mais nada, os

meus agradecimentos ao. senho
nhores convencionais pela COD

fiança em mim !iepositada.

Começaremos, 8 partir de
agora, mais üm. caminhada
Cívica, visitando todos OI recan

tos do ncsso Municipio, levando
a mensagem dos postulados do
n0880 Partido, a Aliança Reno
vadora Nacional.

Devo frizar e quero esclarecer
a todos, que 8 vaidade não no.

anima e 8 razão maior da acei
tação de nossa parte para con-

correr ao honroso cargo,
prende-se 80 fato, único e ex

clUsivamente, de procurar servir
a terra, a gente de Três Barras,
juntamente com meu digno
companheiro de chapa, o Ir.

Wmi Sudoski .

Tenho certeza que o amor a

terra tresbarrense, nos dá, a

mim e ao outro companheiro
de .chape, Sr. Lineu Pacheco, a

coragem suficiente de lutarmos
-sobrenceiramente, visando o

íateresse com uma vitória do
n0850 Partido.

Lutaremos com todo o deno
do, com todo entusiasmo, ma!!

acima de tudo, com toda a

lealdade, quer entre nós com

panheiros, quer com nOBS08

adversários.

Pretendemos fazer esta ma

ratona Civica, repetindo e reno

. vando as tradições históricas
vividal em n08SO Municipio.

Esperamos e temos a certeza,
que O entusiasmo que DOS 8ni-
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vida, nio esquecendo os enli
namentos, OI exemplo. que me

tranlmitiu o meu aaudolo pai,
ouso afirmar neste momento
histórico, com convicçio e intei
ra sinceridade de que, se eleito
for, como esperamos, haveremcs
de nOI dedicar, junto com Willi
Sudoski e aliadoll 8 todo! os

tresbarreneea que visam a grsn
deza desta terra, pelo. alto. e

Iegítímos interresees de leu povo
e pelo crescente progresso, que
já .sti ai, de nOlsa terr•.

Muito obrigado.

ma, contagia, por inteiro, esta

pleoidade Ide homens valorosos,
que emprestam lIeUI honrosoe
nomes para concorrerem 80

n0l110 Legislativo Municipal.
Partiremos com eles, para •

luta, lem esmorecimentos e
,

voltaremOI empunhando; bem
alto, a bandeira do noslO Par
tido. para conferirmo. 8S urnas,
depcsítórtcs da vontade sobera
na do povo, o resultado da
nossa perigrinaçlo. '

.

Formado apenas na escole da

Jornalista Zuri· Mac�a�o
A nossa cidade. deverá hospedar a partir de hoje

o conceituado jornalista ZUR! MACHADO, que vem

especialmenre afim de participar do baile das debutantes
no Clube Canoinhense. Zuri, há anos ocupa o destacado
cargo de Chefe do Cerimonial da Assembléia Legislativa
de Santa 'Catarina, sendo também colaborador exclusivo
da coluna social do jornal o «Estado de Santa Catarina».

As nossas boas vindas, com votos de feliz estada
entre os canoínhenses.

o grande desfile
do dia 7

Tendo como lema, no corrente ano, "ES'rE É
UM PAIs QUE VAI PRA FRENTE", foram programadas
solenidades cívicas em todo o território brasileiro, em come

moração a mais um aniversãrio de nossa independência.
Em nessa cidade foi programado um grande des

file cívico-militar, com inicio às 9:00 horas" dele partici
pando todos os estabelecimentos de ensino, o 3.0 BP M,
sindicatos de classe e atletas filiados a LEC, em número·
superior a 3.000 pessoas.

Convidamos o povo em geral a prestigiar o acon

tecimento, comparecendo em massa, ostentando na lapela
uma fita com o verde, azul e amarelo, difundindo as

nossas cores e vivendo intensamente, com o necessário
calor cívico, a Data Magna de nossa Pátria.

.

A tarde o programa será no Estãdio Municipal
Benedito Therézio de.Carvalho Júnior, com o sensacional
encontro reunindo a Seleção da L�C e o provável cam
peão estadual, Joinvile Esporte Clube.

Correio do Norte -

nao

circulará na
, .

proxime semana
Bste semanário, devido �. feriado de 7 de setembro,

data da nossa Independência, e outros motivos alheios a

nossa vontade, não circulará sábado próximo,. dia 11,
voltando normalmente dia 18, pelo que pedimos escusas
aos nossos leitores e anunciantes.
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IIGESA, (elulose, ,apel e E_bal.gens Ltda.
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Ele1r��a de,' veículos
E x I G I �'«: �_

Expedencia: em enrolam�tQ de dínamos e

motores;fe arranque de veículos - m9tores peque-
nos enfgeral. .

,

Os interessados. deverão procurar o Setor de J

Recrutamento e Seleção da RIGESA, em, horário'
comercial, 1

FOTOCÓPIAS XE.I\OX
Serviço inltantineo e perfeito.

Instalação moderníssima.

Procure no escritório· de Derby Carlos
UlhmanD, na Praça Lauro Müller, 251 .

CANOINHAS - Santa Catarina

Reserve desde já os brinquedos pa

re o N.t·at-e-..�gue SU8Vemt:���. ne
.

� -,,-----
",:,>- »-::

••

â/-/Érllta
II

� BASILIO HUMENHUK

I . �ev�ndedor
& (IA. UDA.I
FORD I

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos

novos. FORD e usados de qualquer mares.

� .

I

Oisponibil,lda� da semana:
.

Maverick. cupê lu?,o.��W-4
-

.. b,
ra 'P��ca -

Corcel a T - 1976 - uer oti.· metdlico
ChtveUt 19.74 - branco e -est
Pick-up 1974 II 4x4, • }JI-itzu .

rovsl
leep com capota

..

dd�e
.

ço - 19(', verde

Pick-up 1974 - 7'f - azul
Pick-up 1972;/4x4 - turquesa ro�al

Adquira seu leieQlY"'usado flom I mlnlma entrada.
Velculol inteiramente revisados, de boa prece ênela,
aDI melhores preços da regiAo.

Visite-nos sem compromisso, em noesa loja à
Rua'Vldal Ramos, Z03 - fones 22-0268, 22-0468, 22-0024

I

•

Notíci s de· Papanduva,
I

Amanhã as grandes corridas
Conforme divulgamos an

teriormente, amanhã serão
realizadas na Hípica de
Papanduva grandes corridas
onde disputarão as melho
res classificações os animais
que estão integrando as

duas pencas. A primeira
penca correndo 3 animais
sendo: Preto, do sr. Teófilo
Tavares; Égua, do sr. Bubí
Schlnabel e Tostado, do sr.

Fernandinho Reusing. A se

gunda Penca está integrada
pelos animais: Correca, do

Escreveu: sr. ,Waldemiro Weíeí; Bala,
Esmeraldino II. Alm.eida do sr. Fernando Reusing e

Sapo, do sr, Nivaldinho T.
de .Almeida. Os afeiçoados ao Turf estão eufóricos
por terem oportunidade de presenciar uma tarde tão
cheia de surpresas no decorrer dos páreos.

Para nós o seu dinheiro vale mais
do �ue você p'ensa.

..
. ..

.

Somos um Revendedor Ford.
É na hora de trocar o seu carro usado por um novo,
ou comprara seu primeiro carro,que você vai perceber
uanto vale o seu dinheiro. Procure-nos.

.,;-,.'

··�Q�e a valorização doseu
dinhewÕl)GtJ)ossa conta.

, �1�1!:.,� �,����...li.;.$lI-�.��""""� �
-p."lM{#?,"'·"

.. ' .
.

.

f:f(sF..J�:,;..�fIf"'� ��M"""" '".
"""",

""'-,'''''
'�l)'

Prefeito regressa ,.com boas novas

o sr. Prefeito Municipal Aloisio Partala trouxe
para todos os seus munícipes boas novas. S.S. íntor
mou que as obras de Eletrificação Rural já tiveram
início em nosso município, diversos s.toros estilo
sendo atacados e duas firmas estão bom cohtratos
para a execução das obras. O Hospital São Sebastião
será inaugurado, dependendo de uma pequena parcela
do inaterial que foi adquirido de uma firma de Minas
Gerais, sendo então em seguida remetido com os

demais que já. estão em Florianópolis. Vamos aguar
dar para breve novas noticias.'

Dià do Soldado e Dispensa
.

de Incorporação
Em comemoração ao Dia do \ Soldado e do

Patrono do Glorioso Exército Nacional eDuque de
Caxias», foi solenemente realizado pelo Capitão
Osvaldo Conrado Narlooh que coordenou os trabalhos
na qualidade de MO. Delegado da 13.. Delegacia do
Serviço Militar, a entrega do CertificadG de Dispensa
de Incorporação a 149 cidadãos, da classe de 1957. A
solenidade se revestiu de um brilhantismo e vibração
Patl1ótica, inédito em nossa cidade. Presentes autori
dades locais, Sr. Prefeito. Municipal, Secretária da

. Junta de Canoinhas, Sr. AlfredO Franco. na parte das
transmissões por auto falante, Sr. Egon Thiem, foto
grafando' os momentos mais solenes da entrega dos

•

eertífícados, O Grupo Escolar, Iscola Básica, Proles
sores, Professoras, todos compartilharam com suas

presenças para a grande homenagem ao Dia .do
Soldado e a entrega do (C.D.I.) aos jovens.

Deputado Oallanhol 'informa
Confirmando noticias sobre a Eletrificação Rural

em nosso município, este colunista na qualidade de
Presidente do Diretório da Arena, vem de receber
telegrama do atuante deputado federal Wllmar Dal
lanhol sobre

.

o palpitante assunto. Eis a íntegra do
telegrama: Esmeraldino de Almeida - Presidente Dire
tório Arena. Papanduva. AP.I03- Brasilia DV-4IiO-703-2S,
14,ÓO. Satisfação' comunicar segunda-feira serão
asstnedos ordem de serviço para execução obras
etetrificação rural deste Município. S.D.S. Wilmar
Dallanhol. (Nota da Coluna) Solicitado que toí por
este colunista para que o nobre deputado intercedesse
sobre' o assunto, inclusive outros, áí está a resposta.

Eçle l um Pai" que IIai prá frente.
GOllernar l ellCurlllr áiçtdnc;a.r.

Oltimas palavras de:
Luiz XV - Pensei. que era mais difícil morrer.

Byron - Agora vou descançar. Babelals -. Acabou-se
a farça. Washíngton - Vou-me contente. CRISTO -

Tudo consumado. Dante - Vinde a mim, ó Deus. Goe-

the - Mais Luz. Gregório VII - Amei a justiça, odiei"
a iniquidade, morro por Isso no exilio. Mirambeau _

,.

Deixe-me morrer ao som da música. a

11

ESPORTES
Dia 29 p.p, realizou-se o último jogo do torneio

realizado entre clubes. Os finalistas: Papanduva F.C. I
versus ClBRAL, já no domingo passado empataram,
agora novamente o marcador registrou o mesmo
resultado, empate por 2x2. Assim sendo teremos no
vamente novo jogo onde estarão se defrontando OI
citados quadros para um deles sagrar-se o campeão e I
arrebatar a linda Taça «Deonísío Trevisanb. A data
para a decisão final será brevemente marcada e então,
teremos a oportunidade de assistir mais uma vez a -

acirrada peleja entre os dois maiores no gramado,
Papanduva F.C. e CIBRi\L. Vamos aguardar o desen
rolar dos acontecim-entos.

o R T O O O X O 5 (II)
Oontínuaçãc do número anterior. É certo que a

'Igreja Oriental, mesmo com um cabedal de cultura
superior. não pode exercer o papel que lhe caberia
na História, por, estar sempre subjugada aos impera
dores bízantíaos. Roma ao contrário, inteiramente
livre de injunções externas, pode sobressair, de
maneira soberana, dentre 0& primeiros centros de
irradiação cristã, como Constantinopla ou Bizâncio,
Jerusalém, Antlóquia, Alexandrina, Damasco e outros.
As relações da Igreja bizantina com a romana podem
ser descritas como um crescente afbstamento, do séc.
V ao séc. XI, entremeado com uma série de tentativas
de concllíaçãe, Para a ruptura linal bastou, apenas,
um protesto: a disputa teológica a respeito da terceira
pessoa da Santíssima Trindade, o. Espírito Santo.
(continua no prõxímo número)

. Passarela da Sociedade
Dia 7 do corrente quem efltará festejando idade

nova é a sra. Marilza S. Senna, DO. Diretora do
Grupo Escolar «AUnor Vieira Côrte», esposa do sr.
Walmir L. Senna. no. Coo.rdenador local de Educação.
Felicitações pontificarão em alto estilo.

. Dia 8 do fluente data muito importante para a

numerosa família Schadeek, é que estará completando
mais um feliz aniversário o sr. Jacob Schadeck, chele
da grande famfIia. Na intimidade dos mesmos a data
será comemorada festivamente.

.

Dia 11 do andante aniversariando o sr. Deontsío
Trevisani, cidadão que desfruta de larga amizade
entre seus amigos, por certo na festiva data receberá
ai significativas demoDs.rações de amizade e carinho.

Sra. NIVIA A. JAZAR. Também na mesma data
nosea agenda social registra a passegem de niver da' I
sra. Nivia Almeida Jazar, virtuosa esposa do Dr.
Rubens A. Jazar. A distinta dama será alvo das mais
merecidas e acalollldas manifestações de aprêço e

carinho.

Dia Í2'do corrente lestejando troca de Idade
nova o sr. Ernani Woyciekoviski. proprietário do
«Nosso Posto». Abraços muitos e votos de perenes
felicidades serio frases indispensáveis. no seu grande
dia natalíeío, inclusive os vOt08 da coluna.

Um por semana
ESQUBCER: Não me esqueças nunca, e .e um

dia Die· esqueceres, esquece.me com carinho.
. (Alba Demário)

leia! assine! 'divulgue!
Correio do Norte

BASIL-IO HUMENHUK � elA_

LTOASJRua Vida I Ramo., 203 .; Fones 22-0268 - 220468 -

2200.24
I

.
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Documentos extraviados
JOSÉ ROSA DO IUSCIMENTO,

declara para devidos fins que extra
viou sua Garteira Nacional de
Habilitação, Seguro Obrigatório 8
Certificado de Propriedade n," 641690,
do Veiculo DKW Vemaguete, ano
19&5, cor azul; 1

Os meamos ficam sem efeito por
haver requerido a 2.& via.

ende-se
O Mercaqo das Malhas,

stoque e também o prédio.
tratar no local, à Rua

:aronel, Albuquerque, 764
ao lado das Casas Pernam
iucanas),

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mai. côre.)

Serviço rápid� e perfeito

IMPRESSORA OURO 'V_ERDE LTDA.

Balanceamento
. Eletrônico de Rodas

A'gQra em Caóoinhal o 1.° balanceador
de rodas eletrônico, para qualquer veículo
cÁutom6vel ou Utilitário», de qualquer marca.

, .

,

'Ef�os o balanceamento de rodas
em seu

veículo�·.por projeç

..

ão

..

lu�i"óS;;. dentro
da mais perteit exatidão, em- "apenas quinze
minutos.

.

_/,i/
. Convidamos '" ",cdr:hecer esse sensacional

sistema' moderno,,; c nfirmando a segurança
total liecessári,/ã

./
",,'"

,

.

Revendedor FO �Rua Vidal Ramos, 203 - Fone 22-0024
,

.lJ.aradecemos sua [jonrosa visita em
nossas oficinas

F9tocõpias?��,� ,Em apenas t&-"s�tgundos, você tira FOTOCO·
PIAS, d. qualqu<ê'�.��.,,,<#_ocum.nto; jornais ou

livros, n�, .CART Ó-R I O"" '0".0
__

R E G 1ST R O
C !.,.V�H;· d. NEREIDA C .. CORTE, .nc edifício

do FORUM desta cidade.

No Departamento de Veículos Usados
de' Mjguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você -BOCO rará
para �a entrega:

Ano
Opala 4 portas 1974
Cheoette 1976
Veraneio luxo 1973
Caminhão Cheorolet marchas 1973
Cheorolet gabine d'lf:p a -

'f!...:�mada 1964
Ceminhâo Dies<l:li

malc� \C!"UCãO 73

,

114/
MI�UEL PROCOPIAK. COM. DE VEicUlOS lTDA.

Concessionário Deneral Motor. do' Brasil S. I.
Rua Major Vieira, 289

Canoinhas -:- Santa Catarina

BOLSAS
Relação dos pais ou responsáveis pelos

alunos contemplados com bolsas de estudo,
concedidas pelo governo estadual através dá
Secretaria de Educação (SlAIE), num total de
oes 34.5001,010 no 2,0 Grau.
ANO.: 1976.

ESTABELECIMENTO: Colégio Comercial de
\ Canoinhas

,MUNIC1PIO: Canoinhas
COORDENADORIA REGIONiAL DE ·EIDUCA-
çÃO oa.

'

Nome do'Pai ou
Responsável

N° Alunos
Benefie ,'

Valor
Recebido
.: CR$

Afonso Model 1
Fábio Fagundes dos Reis, 1
Emídio Líncoskí 1
Victor Gibovski 1
Donatilio Lader 2
Gildney D'Aquino F. 1
Glaucio Wagner 1
Arllto de Souza Pinto 4
Osvaldo A. Heilmann 1
Silvia T. Novak 1
Eva Szenczuk 1
Floresvaldo Silva 1
.João Mateus Barbosa 1
Na;gib José Basilio 1
Jorge Stocker , 1
Miguelina Vipiéski 1
Sebastião dos S. Pacheco 1
Olivia Franco de SOuza 2
Elemer Feger 1
Eurico Osvaldo Wagner 1
Maria Madalena Noga 1
Melania K. Guttervill 1
Pedro Artner Gonçalves 2-
João Bechel 1
João Pedro Woichikoski 3
Pedro Benigno Verdan 2
Religa B. Grosskopf

'

r
João Dirschnabel 1
Francísco Porkryviecki' 1
Dirce Lezan Plaschek 1
Maria de Lourdes Krauss 1
Pedro Soares 1
Waldomiro Küchler 3

Miguel Suchara 1
E[vira B. Granemann 1
Aniela W. Tomporoski 3
Maria do A.C. Wendt 1

882,0'0
588,000
882,00
8812,00

1.1761,0'0
88-2,00
882,0'0

3.528,00
882,000
88,2,00
588,0'01

1.4701,00
1.47-0,00
882,00'
882,000
882,000
588,000

2.3'52,0'0
882,00
882,0'0
882,000
882,00

1.764,0'0
1.4700,0'00

'

2.64,6,010'
1.764,00

5088.,00
588,00'
588,00'
882,00
882,00
588,010

2.3,52,000
588,'0'0
122,00

2.Ü58,00
1.470,,0'0'

DE 'ESTUDb
Valor

Recebido
C[R$'

----�---------------------------

882,'00-
1.470','00

, 882,000
882,0100
882,010'

1.470',00'
5880,000
882,00'
88-2,0'0
588,00
88.2,00
588,0'0'
588,010
882,000

1.764,00
882,00
588,000
588.,0'0

1.470.,00'
1.4'W,O'O
1.4701,0'0
1.4701,.000

882,0'0
0882,'00
882,0'0
588,0'0
882,0'00
588.,000
88.2,0'01
88.2,000

1.176',0'0'
88.2;00'
588,0100

1.176,000
588,0'0
588,0010
882,0'0'

1.470,0'0
882,0'00
882,00'
588,0'00-
882,O'a
588,0'0
882,00'
882,000
588,00

Nome do Pai ou
Responsável

N° Alunos
Benefie.

Adir Groth - 1

Hildegard G. Ziemann 1
Maria Madalena schíessl 1
Sebastião da Silveira 1
Rodolfo Wolf Filho 1
Plínio da Silveira 1
Derby Fontana 1 ,

Edival Wischnéski 1
Djanira Witt 1
Olindina R. Ludka

.

1
Tereza de Souza Frantz, 1
Egon H. Jarschel . ;1,
Hilário Etrhardt 1
Friedrich Brauhardt . 1
Pedro B. Moreira 2,
Lindolfo Witlich 1

,

Leomar Neppel f
LaurentínaN. Cordeiro 1
Carlos Felipe Romais z
Matilde W. Wittlich 1
Carlos Ferreira de Souza 1

Sérgio Gapski
.

1
Neiva B. Woiciechovski 1
Jorge Maiéves 1
Erotides dos S. Pacheco 1
Leocádio Walter 1
Joaquim Silveira 1
Sezefredo Corrêa da Si!va 1
Izidoro M. dos Anjos 1
William G. Nayzer -

-, 1
Pedro Acedíno Andrade 2
Célia Ribeiro de Farias 1
Nilton Zimann 1
Ilze Carvalho do Prado 2
Ivo Becker .1
José Fagundes dos Reis 1
João Schidolski ' 1
Edu P. Goya 1
Lauro Pscheidt 1
Martin Petry 1

Ondina ,s. Moreschi J 1
Maria Claudete H. Bueno 1
Pedro Horski' 1
Romilda Raabe Brüske 1
Siné.zio Alves Massaneíro 1
Zeneida M. Linnemann 1

GOVERNAR É ENCURTAR OISTANcrAS.

REGISTRO 'CIVIL EDITAIS
falecido e de JuveliDa P. da
SilviJ, falecida.
Major Vieira, 21 de I)go�.to/1976
Victor la'Ítkovskl e Zelia

Lecim, 9'li natural deste Estado,
Da8cid�,.gl!ste município DO dia 6
de joJ.lío de 1946, lavrador. solteiro,
domiciliado e rellidente Deste mu-

'�ícípio. filho de José' laokovski e

',de Hosalie laokovski; ela oatural
deIte Estado, nascide neste muni
cípfo ,DO dia 12 de maio de 1953,
do l�h,' solteira. domiciliada e

re!lident��nede município, filha de
Pedro F�'e$ierico Lecim e dê
Luc...na Leci�lJl.
Apre8eDtar;�,'. o.. documentes

exigidos pelo C6"digo Civil art.
180. Se alguém tiver\flonhecimeo
to de existir algum i�edimento
legal, souse-o para fiDI d,direito.
Major Vieira, 28/egostor1976.

SEBASTIAO GREIN COSTA
Oficial.

Seba&tilo Grein Coita. Escri- Rio Vermdho, deste município no
vão de Paz e Oficis1 do Registro (lia 5 de ago�to de, 1928, operário.
Civil do município de l\1ajor;c,_.�lteiro" domiciliado e residente
Vi.,ira, Comarca. de Canoióhàs.

-

Dê';fã--cida�e, filho de Joaquim
Estado de SaDta Cata·rina. Alves dos Santos..,,_ falecido e de
Faz saber que' pretendem calar I Hortencia Lemos 'Reis, falecida;'.

ela natural deste Eltado,"',nal!cidaAugusto Alves dos Santos
em Canoichas. deste Estado DO• 8albina Adamczeski;, ele di. 15 de fevereiro. de 1927:-'",\0oatural deste Estado, naacido em lar, solteira, domiciliada e relident�.
Delta cidade, filha de Estani.lova
Adamczeski, .falecida, /

José Gonçalves dos San
tos • Maria Beéker Maia,
ele oatural de8te.�Estado, oascido
nelte muuieípié no dia 05 de
fevereiro' de-: 1946, lavrador, sol.
teiro, domiciliado e residente neste

município. filho de Rufioo Gon
calve.idos Santos e de RosaliDa
Vieir'ÍI doa SaDtos; ela natural
deste Estado, nascida em Cancl
nbae, neste muoieípio no dia 31
'de agosto de 1923, do lar, viúva,
domiciliada e residente Deste mu··
nicípio, filha de Dionizio Becker,

Oração ao Divino

Espírito Santo
E.pírito Santo, Tu que me

esclarecee em tudo, que ilumi
na todos o. caminho. para que
eu atínja meu ideal, Tu que
me dá. o Oom lJivino de
perdoar e esqueeer o mau que
me fazem; que em .todoe o.'
indante. de minha "ida e'tá.
comigo, quero nelte cureo
diálogo IIgradeeer- te por tudo
e confirmar uma vez mai. que
'não quero .epa�ar·me de Ti.

Por' maior que .ej a a ilu.ão
material, não .erá o mínimo
da vontade que .ioto, de um
dia eatar eontigo e todo. o.
meu. irmãos, na glória
perpétua.
Agradeço·te uma vez mab •••
A peaaoa deverá fazer eata

oração trê. dia. .egüido. .em
fazer o pedido. Dentro de trê.
dia. .erá alcànçada a graça,
por roai. difícil que .eja.
Publicar allim que receber a

graça.
. Publicada por ter recebido

W. B.uma graça.

t .. "Agradecimento
Os familiares do extinto BE.NEDITO
vem por intermédio deste agradecer
s�us parentes e pessoas amigas que os confortaram no

doloroso trãnse por que' passaram e em especial a Dra,

Adair, Dr. Osvaldo Segundo e ao Frei Pedro. A todos,
mais uma vez, os seus sinceros agradecimentos.

PSCHEIDT,
encarecidamente
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t Frei Hermenegildo
Faleceu ontem' em nossa, cidade, eom idade de 76

anos, o religioso Padre Frei HERMENEGILDO GORALS-,
KI, nascido na Polônia aos 19 de outubro .de 1900 e

aqui prestou serviços em nossa Paróquia desde 1961.

Seu corpo foi velado na Casa Paroquial e seu

sepultamento ocorrerá hoje,' após santa missa de corpo
presente, às 9 horas, na Matriz Cristo Rei, para o

Cemitério Municipal.

Nosso Brasll- Nossa' Gente
CESC

Coluna do l.e CIENTIFICO cÁ» Matutino'
Professora Res'ponsável: JUCI SELEME

Independência Brasildo
Em 1820, 9 regime constitucional foi proelamado pelos

portugueses, sendo convocado em' Lisboa a8 côrtes cODstltui�tes.
Dom Joio VI, desde 1808, que lie encontrava no Brasil, com a

fa,mHia real, aceitou a nova ordem de coisas (26 de fevereiro de
1821�;' depois da adesio do Pará e da Bahia à constituinte. Em
quase todas as provínctss brasileiras, governos provisórios (juntu
gov'ernativas) substttuírsm então a autoridade dos antigos cepí
tõeli-generals. Chamada à europa pelas côrtes, o rer, afinal resíg
nou-se a partir, mas ao sair do Rln de Janeiro (26 de abril), ai
deixou como regente o filho mais velho, o prfncipe real D. Pedro,'
com, um ministério, no quel o Conde dos Arcos era o membro
mais influente.

De retorno 'de uma viagem' a Santos ao alcançar as mar-

_ gens do Riacho do Ipiranga D. Pedro recebe um Illensageiro que
lhe entrega cartss do Rio. �essas missivas, José Bonifácio e D.
Leopoldina relatam' ao Prfncipe as, recém-chegades noticias de

Portugal, inclusive a intimação para que regresse' no prazo de

um mês. Indignado com o que acabava de ler, D. Pedro tira do

chapéu o lusitano, Itlnça.Q fora, e dírtgtado-se aos membros de
SUl guarda de honra e de sua comitiva, eselama: «Desde esse

momento estamos definitivamente st'parados de Portugal. E a

nossa divisa, de hoje em diante será - <'INDEPENDENCIA OU
MORTE».,

'

Equip,,: JOSE MILTON CORDEIRO, ,

GILSON DE PAULA e IVAN K'OELLER
"

Se você vai fazer vestibular e e.tá interessado em

fazer' um cursinho' .com professores altamente

capacitados, procure melhores informações com

I o Arnaldo ou com a Juslara, no Colégio'
,

Santa Cruz. .

R�gistro EDITAISCivil
,"ereida Cherem ('ôrte, Oficial do
Begi8tro Civil do 1.· Distrito de Ca.
noiDh.., Santa Càtarim., f.z ubeJ;'
que pret_de�ea8lU':
Sérgio O,hi' Gonçalve. Padilha e

'

Irene Kn+z,' bralJleiros, 10lt�lros,

domlcllia�s ,e residentes neste

di,
s

trito;
-

ele carpinteiro, nascitio em
Serrlto a 8 23/11/56, filho de Walfri
do Gonç, lves Padilhl& e Elvira

Champosk\; ela do lar, nascida em
Sereia neste Distrito aos 13/7/57,
filha de �.Ú.IO, Kutacz e' Alayde
Erzlnger K:xacz.

'

José de J�sn. Rodrigue. e Harly
Therezinha S�ie., brasileiros, soltei
ros, d,omic1lia(los e relidentes neste
Distrito; ele lavrador, nascido em

, Salseir9 neste \Distrlto aos 7/8/1955,
: filho de Bern"rdino Rodrigues e

Rosa Gonçalves, Rodrigues; ela do '

lar, nascida

ei
Csraguatá 'neste

Distr,ito
aos 18/1

/1954,'
filha de Artur

Spies e Alvina ,ruba Spies.
Orlaado Ferre a Barbosa e EdeDir

Terezinha Nunes' brasileiros, soltel-'
rOI!J, domlciliado� e residentes 'neste
Distrito; ele mqtorlata. nascido em

Fluviópols-Pr, a9s 05/1/1950, f1Iho de
Colatino ,Ferreir Barbosa e Francis
ca Lechinevski arboaa; ela do lar,
nascida em Ca 'inhas aos 16/2/1957,
filha de Antoni Nunel e EUi Fischer
Nunes.

Valênei.., M hade e Izani Uajevlki,
brasileiros, 8 lteiros, domisUiados e .

residentes n ite Distrito, ele 0arpin
teiro, nasci em Rio d'Areia neite
Distrito aos' 28 '7/1938, filho de lene-

dito Machado e fJonceição Gome.
Machado; ela costureira, nascida em

Timbosinh� neste Município aos

14/8/47, filhq. de Francisco Majevskl
e JOlefa Dd�rYChtop Majevski.

A�ilIOIl rftllillky e Berondina dos
Santo., brasi!lelros, solteiros, domici
liadól'l e, re�identes neste Distrito;
ele operário,! nascido em Mafra aos

23/4/53, filho\ de José Felisky e Ze
nilda de Sou�a treliaky; ela do lar,
nascida em 'l't!unay neste município

, aos" 08 lO/54, lilha de Hermenegildo
dos Santos e

�aria
Julia MacanhAo.

'raDeise. H rtiDII e Ondina Rodri
gues de lIaraf o, b,rasUeiros, solteiros. domicilia os e residentes naste
Distrito; 'ele perArio, nascido em

Tamanduá este Município aoa

22/2/1957, fll de Sever8 Martini e

Catarina Co êa de Freitas; ela do
lar, nascida m Csçador neste Esta
do aos 271 õ6, filha d6 João Rodri
gues de M raligo e Maolvina Varela
da Costa.

Altair Ugaer. Sônia de Fátima
Silveira, b asUelros, solteiros, domi
eiliados e residentes neste Distrito;
ele auxili r de escritório, nascido
em Vila Nova do Timbó, Porto União
a08 9/1/46, filho de Ricardo Tilgner
e Isabel Tllgner; ela bancária, nas
cida em CanoinhAB aos 12/2/56, filha
de João Silveira e Geni Ida Silveira.

,

C.noi_ha., 01 de letembro lIe 1976

"EIlElDA C. CÔRTE
Oficial do' Regi_tro Civil

ACONTECENDO .....
Responsabilidade

'J. J. & J. '

* Hoje a noite nos salões
, âo majestoso, estarão se

IIPresentando p.ra a sociedade
Canoinhens6 otnt« e três me

ninas-moças; par. uma noite
inesquecível. Para elas os
nossos votos de felicidades,
e que as rosas e os cumpri
mentos que vão receber nesta
noite lhe sirvam de estímulo
e alento para

I

toda a vida.

* Foi' celebrada çuinta-reiu
passada, na Igreja Matriz

Cristo Rei uma missa em

homenagem para as, debu-

de semana, Ma,.a, SI
* Entre 'outras debutante» Maris, Isabel, Janice, Lili

que estarão se apresen- S'onia, que vã" também p,
tando hoje no Clube Cano i- tigiar o baile dll� debut.n,
nhense, estará a bonita e * Estão novamente iu!simpática menina moca Rita Alteu e Rejane, qUe jde Cassio, filha do casal, mam um 'simpático ParZinBenedito (TIanda) Ribeiro \

"

da Silva. * Notamos os olhares
Também Lêlia, filha do sistentes de um no�

casal Benedito (Lia) Carva« admirador para Silma'Q
lho, Fabiana, filha do casal Teoderooits,
Wallact, (Marilete) Borba, * Comemoram- anivers�
Alexa Mar-ia, filha do casal no dia 27 passado SilvlAdilson (Magali) Zaniolo, Souza e Stela Uhlmann,
Helen, filha do casal A/bano vocês nossos votos de muil
Sholze, Lucun«, filha do cllsal telicidaaes.
Gercino (Silvia) Costa San- ,* Moacir Pereira e NO'Itos, Patrice, filha do casal Dambreski par constaiLeones (Denise) Greipl'J é tâ d d dEliane, filha do 'casal 'Rubens _

em nossa ,CJ a e, an o �,
de muito amor,

(Wilma) Seara, marcarão sua

Presença nesta maraoilhesa *, Estamos nocamente
noite branca do Clube semana d. Pátria" P'OI
Canoinhense. remos demonstrar nosso an

* Seguiu oiagem para a
- por esse Brasil que nos

Alt'manhti dia dois último tantas coisas maravilhosa,
afim de rever tamiliares ,

a * O ceréier dç homem ft
simpatica protessora Renate reside na inteliglnci., n,
Riede. sim no coração.

Até a próxima.

tantes de 76.

Vende-se
Uma casa de madeira, com.

um lote, de 600 m2, ótima
localização, distante à 300 m

do Ginásio Santa Cruz.
Preço ,Cr$ 35.000,00.
Tratar na Casa Santa

Terezinha. 3

Documentos extraviados
DANIEL SI!MOE� DE FRAN

ÇA, declara para devidos fins
que extraviou sua Carteira Na
cíonal de Habllitaçio n,? 156.945
e Car:telra de Identidade.
Os mesmos ficam sem efeito

per haver requerido e 2;8 via.

* Estão conosco neste fim

Ani versariantes da semana
Dia"" - a sr», Haly espos.

do sr. Celso Bauer; os srs..
Jooino Roesler, Ernesto Koch
e Osvaldo Prust,
, Dià 6 - o jovem Nivaldo
Warde,uki; a menina Simone
filha do sr. Paulo Neuburger.
Dia 7 - a sra. Tecla esposa

do sr. "Ananias Petrinchuk;
os sts.: José Allage e Antonio
dos Santos Veiga; as srtas.:
Marliza D. da Silveira, Ines
de Fátima Trapp e Rosane
Peixoto; O jovem Florentino
Wit'czorkievcz.

I Dia 8- - a sra. Magaly I

posa do sr. Adilson 'Zatii�1
Dia 9 - a srta. Maria

Rosá,io de Fátima Selsl
res. em Curitiba; os jovl
Sérgio Tokarski e Edmsr
Michel.

Dia 10 II o sr, Milton MI
des; as sriss.: Valcy Ap�red
Godoy � Katia Regina Co;
dei, res. em Curitiba; O méni
Réginis filho do sr. Nival
Roeder.
Aos anioerseriantes nosl

votos de perenes tetiçiâu«

AVISO
EZ1LTON BUDANT, a.i.a

,ao u. Júlio Smenttco.ki, por.
tador da carteira profi••ional
n," 79979, .érie 313, a .prelen
tar'le aa emprese no prazo de
3 (trêl) dial para regularizar
.ua .ituaçio.
O não comparecimento im

plicará na re.ei.ão do contrato
de trabalho por abandono de
lerviço, no. termn. do artigo
482, da C.L.T.

®.�.es••�.e®®8••e®�•••e.®�ee••ee.®�e�s••••eS®st
ii

'

•
8,

�
• •

Registro Civil - Edital I
Maria G688 Gli08ki. 'Oficial do '1 Mens,lgem da, (âmara de Vereadores, de Canolnhal

I Regilto Civil do Diltrito de Paula IPereira. mooicipio e C(lmarca de
-

(ii
, Caooiohal, Estado de Saota Ca.: Sem devoção à Pátria, sem trabalho, sem desen·

tarioa,
'

= .volvímento, sem dignidade e bem-estar' do povo, o dia
Faz saher

q�,
preteodem Casar: '. de nossa Independência é mera abstração [urídíea.

'BRAULIO AZOA com VE. � Recentemente, quando avassaladora onda de
RONICA, FE REIRA ALV�Si I anarquia, de subversão e ódio, ameaçava lançar o ,Brasil
ele oatural d ,t� E.tado,. oaaCldo I no abismo da estagnação e da subserviência" o Pall
e-m Paula

p�elrll
00 dia 26. de (ii inteiro se ergueu, como numa convulção dos n08110S

mar,�o. �e 195 •

I.av,
redor, loltel�o, :' mártires, para

res,
guardar e

fo�ralce,
r a soberania da

domlclhado e elldente oelte 011' (j N�ção a liberdade a 'ordem e o' ogresso '

trito, filho d� JOlé S. Pazda e: '

,

'

,_

.

.

EI.a W. Pazd,i ela oatoral deite: .

O phogresso, ,� or�em, a 1 erd�de. e a soberanIa,
E.tad .... oa.cid, em Paola Pereira Iii ergUIdos co';lP a �edlCaçao e a�! :sacrIficlO .supremo de

,00 dia 2 de i"nho de 1931,' pro. : nossos �e!ÓIs\. eXIgem dos bra�dleIros de hOJe a certeza

,fe,�ola, lolteiia
.. d�mici1i.8da e = da pal'tIcIpaç8:�. de cada un;t, {no resg.u�rdo, na �efes8

relldeote oelte! DI.trlto, falha de ,P!J desses �ens ma�r�s, .no sen�icy> de revIve-los, revIgorá'
Seraphim ,F. �tvel e Aoardiua = los e dIfundi-los, \(harIamentej "

de S" Aly�.. I' ,
, I', Aos ;ho�en�\que têm! em suas mãos a responsa·

ApreseotaraIh OI, documrntos I bilidade do progress{> e df. soberania da Nação, cabe
exigido I pelo C�di�o Civil art. 180. I proclamar e reverellci{lor sUas datas magnas e os feitoS
Se alguem tiv,r conhecimento de (i épicos, de seus anteces�fes. .

I

exi.ti� algum ,mpedimeoto legal,: '.

- " �'
"

,

- "'.
es

acule.o pau fiai de direrto. - •
I, ,Nao eXIste, Na.c, _� sem 8S geraçoes an�erI.or

,

. ! I' I com nas ,lutas e trad ,oell, sem sua cultura e prlI�Clp8J·Paula Pereira, �:n de agoito 1976 � mente sem seus valÓres, \que devem ser en,alteCldos e
MARIA GOSS GLINSKI � transmitidos às

11er
ções aluais e as futuras.

Oficial do Regietro Civil e '\
'

________'_____ I Nós somo os herd�ir08 desse passado glorioSO

�
'. que culminou co o SETE PE SETEMBRO, no grito da

�Zi '�' I

Indepen,dên;Zia
Morte

e, que"
passou a constituir V,I'gO';

a.)'';J I roso, elemento ,spiritual da. nacionalidade.
,

'

r� J
�

t!'7 �
,

'- �".;': REINALD CRESTANI - P,esidente
'.

I NlVALDO ROEDER - Vice-,p,.esidente
� -FREDERICQ HAAG- 1.° 'Secretário'

,

(ir SEBASTlÃO ROMEU CORDElRO - 2.° Sec.tetá(40i.1
I VENDELIN METZGER ,

: JOSE JOÃO KLEMPOUS
• PEDRO TYSKA
: FRANCISCO BUENO. BE SIQUEiRA
(j BOLESLAU KWIEClN ,

I RODOLFO WOLFF NETTO
I ALINOR PERElRA
8

,

1®�••••e®®••�••®�••••8®@.�®®®.®••••••�•••�.(iI.,�
,

Dia da· IndependênCia

29 liDOS a servlco da ComuDldade

Direlor: RUBEIS .RIBEIRO DA SILVa
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Funrural entregou equipamentos
a diversos hospitais

Fpolis. -, o Fundo de Assistêneía ao Trabalhador
Rural - Funrural, entregou diversos equipamentos a, quase
duas dezenas de entidades hospitalares do Estado. Os

equipamentos perfazem um total de Cr$ 782.245,10, e in
cluem' três ambulâncias, um gabinete odontológico, três
lavanderias completas, além de material cirúrgico, apare
lhos de raío-X e outras unidades indispensáveis ao' bom
funcionamento de uma entidade hospitalar. Desde a sua

fundação até esta data o Funrural entregou equipamentos
no valor de Cr$ 18.964.972,00.

Foram beneficiados a Fundação Médico Assistencial
do Trabalhader Rural, de Caxambu do Sul; Hospital São
Roque, de Seara; prefeitura municipal de Sombrio; Fun-.
dação Hospitalar Dr. José Athanásio, em Campos Novos;
Hospital Santo Antonio, em Armazém; HOSPITAL SAN
TA CRUZ, EM CANOINHAS; Hospital Santo Antonio, de

Chapecó; Usati S/A, em Ilhota; Hospítal de -Carídade e

Maternidade São João Batista, em Imaruí; Hospital de,
Carídade Senhor .Bom Jesus, dos Passos e Casa da Espe
rança, ambos em Laguna; Hospital de Caridade São Roque,
em Morro da Fumaça; Fundação Médico Social Rural, de
Ponte Alta; Sociedade 'Beneficente Hospitalar do Cedro,

.

em São José do Cedro; Hospital São José, em São Mar
tinho e Hospital Nossa Senhora da Conceição, em 'Urussanga.

Estiveram presentes o. senador Lenoir Vargas Fer
reira; secretário do governo, Albino Zeni; secretário da
Saúde Hélio Ortiz, representando Konder Reis; Augusto
Pareias, Diretor Regional do Funrural; os deputados Te
rézio Carvalho, Antônio Píchetti, Vilmar Ortigari; presi
dentes da Associação Catarinense de Medicina; da

Associação Catarinense de Hospitais; da FAESC; da
Fetaesc e da Federação da Colônia de Pescadores.

'Dra. Zoé Walkyria' Natividade Seleme
CirurgiA Dentista
c I C 8OSS89159/DBP

Clíntcs dentária' de senhoras e erianças.
Especialização em Odontopedíetrta.

Hora marcada ,

Prap La� Müller, 40940 - FODe, 369

Agência
COLUNA DO CLUBE DE

Vamos falar sobre a família.

"FamUia desajustads, personalidade dese

quilibrada, isto é infalível!
-

Todos sabemos que a convivência amoro-

sa num lar e uma das artes mais dificeis e

exigentes; que o papel dos artistas (pai e 'JIlãe),
é_ o da' maior responsabilidade, porém, sempre
poseivel. Para o casal meduro e responsável,
será uma ter@fa simples, bela, nobre e realí
zsnte, Segundo o dr. Herber Vargas, basta que
observem estas dicas:

(

a) - Nunca estar tão ocupado que não possa
, e�tar a disposição do filho;

b) - Manter sempre uma comunícaçãe aberta
com o filho, independentemente dos

próprios problemas;
c) - Não importunar ou humilhar ,o filho

perante outras pessoes;
d) - Esquecer os problemas ao chegar, em

casa e ao comunicar-se com o filho,
- esposa, esposo;

e) - Evitar gestos e discussões desnecessárias;
f) - Fazer com que o filho sinta-se querido,

respeítsdo e confiado;
g) '"""! Evitar discussões intimas perante 011 filhos;
h) - Ser mais bons que dar bondade;'
i) Nilo fazer premessal que não

ponam cumprir;
j) Ser coerentes com as regru disciplina-

res estabele�idas.
1) - O que vale você como Pai?

2) � Pretende fazer de seu filho seu papel carbono?
3) - Ajuda um filho méis do que o outro?

4D • Censura as outras pessoas peloe próprios
erros e fracassos?

5) - Vive lembrando 80S filhos OI sacrificios
feitos por eles?

'

'6) - Castiga os filhos sem" justificativa? (lnju.
tam'!nte)

7) - Deixa a
_
educseão sexual a cargo ds escola?

8) - Faz do problema do filho um caso mate
màtíco a ser resolvido no escritório?

do SESI
MÃES DE CANOINHAS
9),- Abandona por qualquer motivo uma situaçllo?
10) - Compara as atitudes dos filhos com as

suas nesse idade?

11) - Tem sempre a última palavra no

diálogo com os filhos?

12) - Não levou nenhum gol? - Perabéns I

Siga em frente e verá radiante os frutos
do seu esforço.

Se levou algum, reveja seus métodos e

coragem! Se�pre é tempo de recomeçar.

Além disso, é importante lémbrar aos

pais, que toda pessoa tem o direito de escolher
seu estado de vida e OI pais tem o dever

sagrado de deixar 80S filhos a lívre escolha do
caminho que pretendem seguir.

E, mais, devem Incennvâ-Ioa na realizaçllo
de SU88, justas aspirações, para que não acon

teça o indesejável e maUl tarde terem de

acompanhar com tristeza 8 vida desajustada
daquele que pera satisfazer • vontade dos pa;s
vive a vocação por elites imposta e não a su•.

Consequentemente o mundo teré um parasita
a mais e um HOMEM a menos.

•

cVocê será eternamente' responsável por
aquilo que cativu.

.

Mais do que nunca o mundo precisa hoje
de homens e mulheres que sejam um sinal da.
vida futura, construindo com amor sua familia
e EDUCANDO com responsebílídade seus filhos.

O próprio Cristo quis nascer numa famma
para' confirmar que ela é o ambiente mais favo
rável para o desenvolvimento e crescímento de
uma pereonelídade,

Seré praticamente impossivel ao filho ,crer
num DEUS bom e amoroso se seus pais não

o forem.

A criança fará de Deus, uma Imagem
segundo a de seus �ais.
- Como .erá Deu. para seu filho 1"
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Não percaml dia

do
71 terça-feirai
Seleção da LECano entre, a

no Municipall o jogão

Joinvile E.C.e

Notas Esparsas
A 'nova rede de enf'rgia elé

trica inaugurada quinta-feira no

bairro .do Campa da Agua Ver
de, custou à CELESC, a soma

de seiscentos e dez mil cruzeiros
CCr$ 610.000,00), beneficiando
mais de 200 famJUas.

::xi ]C X

Fala-se de novo na instalação
de uma agência do Baneo ITAÚ
em nossa cidade, ainda para o

corrente anc.

x x x

Amigos e simpatizantes do
ex-Presidente dr. Juscelino Ku
bitscheck, tragicamente desapa
recido em acidente automobílíe
tíco, na via Dutra, mandaram
rezar santa missa em sufrágio
de sua alma, sexta-féira, dia 27,
na Igreja Matriz.

'

x- x x

Amanhã, com muitos atrativos,
festa -escolar, no bairro da Agua
Verde, Da Ea,cola José Grosskopf.

-x x x

Em nossa cidade, o sr. Levy
M.cedo, alto funcionário da
Receita Federal em Joinville,
substituhldo o sr. Francisco Za
ziski, el!l gozo de férias regu
lamentares.

x x x

Dr. Orty de Magalhães Ma
chado desde ontem entre nós,
vindo para o anunciado baile
das debutantes e festejos de
Dossa independêocia.

04-09-76
N.· 1386
Ano XXX

As convenções partidáriss da
sexta-ft'ira, dia 27, movimenta-'
ram toda a cidade.

'

Bernardo e Botafogo empatam
Marcílio e decidem dia 12 no Oitão

São
em
São Bernardo e Botsfogo vol

taram fi demenstrar grande e

quilíbrio de forças, ao empata
rem 'de 2 a �2 domiogo que
passou, no Estádio «Wiegando
Olsens em MarcUio Dias.

J

Foi a primeira partida, da
melhor de três pontos, pela
disputa do troféu «Dulcídio
Silveira », cuja decisão será no

próximo dia 12.

O jogo foi bom, onde pude
mos notar um Botafogo mais
técnico e bem postado dentro

x x x

Resultados dos jOg08 do
campeonato Mirim, In
fantil e' Infanto-Juvenil,
realizados no último fim

de 8emana:

Pelo Mirim. em dispute ao

troféu «WIEGANDO OLSElh,
,domingo. DO Bairro São Cris

tóvão, Continental e G.E. Olsen
empataram em 1 tanto, regts
trando-se o mesmo placar no

Oitão, entre G. E. 5 de Maio x

Flamengo.
, ,

E� disputa ao troféu «ABRA
HAo MUSSllt, categoria Iofsn
til, sábado no Oitão, o Botafogo
derrotou o Ma8sey Ferguson,
por 2 a O e o Santa Cruz goleou
o Imeza por 6 a O. No domingo
o G. E. Olsen venceu o Conti
Dental, em seu próprio campo,
pelo elástico placar de 9 8 O. '

Pelo' Infentc-Júveníl, troféu
«MIGUEL

I PROCOPIAKIt, re

gistrou-se empate de 2 a 2 en

tre Sonda e Botsfogo.

A firma ICOFRISA, com in
dústria no bairro do Campo da
Agua Verde, em estudos para
a sua ampliação.

x x

o Desembargador Euclydes
de Siqueira Cintra, em trânsito,
passou o último fim de semana

em nosse cidade, sendo home
nageado pela fam1lia forense,"
com um jantar, sâbado à noite,
no restaurante do Clube Canoí
nhense. Domingo, em companhia
do MM. Juiz dr: José Geraldo
Batiata, percorreu vârtoa pontos
de nOlijl1a, cidade, impressionan
do-se com o nosso atual
desenvolvimento.

x x x

A GRANDE ·BOLADA
Em pouco mais de .eis anos,

a Loteria Bsportiva transferiu
da praça para o baú da Caixa
uma poupança de 13 bilhões e

600 milhões de- cruzeiros, em

números redondos, Essa fábula
de dinheiro, proporcionada por
290 testeli corridos, representou
a venda de 2 bilhões e' 360
milhões de cartões, a um "in
vestimento" médio de Cr$ 5,70
por cartão. Investimento fatu
rado, na outra ponta, 8 dos 1.3
pontos, por 312 mil felizardos,
desde o que gaahou apenas
83'2 cruzeiros até o caboclo

goiano Miron Vieira de Souza,
que abiscoitou sozinho' os 22
milhões do testa 254. Em nada
menos de 11 testes, a Loteca
pagou o prêmio a apostadores
que fizeram 12 pontos, em ro

dadas prenhes de zebras e aza

rões. Outro dado curioso: o

número de acertadores de 13
pontos, pouco mais de 312 mil,
superou até aqlli o número de
desastrados mercadores de zero

ponto, no total de 209.548 anal
fabetos de pai, e mãe em ma

téria de futebol. O que nio

Oe srs, CéUo Crestani e Paulo
Murskani, retornaram do Estado
do Mato Grosso, onde estiveram
a serviço.

x

Dr. Hélio Juk, depois de muito
trabalho ne escolha dos candi
datos da ARENA, com várias
marchas e, contra marchas, S8-,

tisfeito com o' resultado da
convenção, aeguiU a Florianópo
lis levando os homoiogados à
apreciação do Governador
Konder Reis.

deixa de ser um consolo e um

estimulo para este escriba, que
não sai da faixa de 4 a 8: fazer
13 pontos é mais fácil que não
fazer ponto algum. O Corintians,
sempre ele, foi o clube que
méís. vezes figurou Da cartela
semanal da 'loteca; 187 presen
ças em 290 testes. O segundo
lugar pertence a outro clube
paulista, o São Paulo, com 178
presenças. Em seis aDas de vida,
a loteca mobilizou 418 clubes,
nacionais e estrangeiros, 10 se

leções estaduais e 44 nacíonaís,
ISto significa que a sorte amiga
de 312 mil brasíleíros, premia
dos pela loteca, andou rolando
nos pés de mais de 5.000 fute
bolistas empenhados em 3.770
jogos DO Brasil e no mundo.

A Loteria Esportiva não dei
xa de ser um potente mecanis
mo de captação de poupança,
sonegada ao' consumo de bens
e serviços. Semanalmente, ela
"enxuga" perto de 90 milhões
de cruzeiros, dinheiro levado à
conta da chamada "poupança
estatizada", que tem similar no

Fundo de Garantia é no PIS
PASEP.

Em números redondos, de
cada três cruzeiros que ela ar

recada. devolve um sobre a

forma de prêmio (concentrando
a poupança de muitos nas mãos
de poucos ou, as vezes, de 10
milhões de apostsdorea nas mãos.
de um único ganhador) e fica
com dois para destinação afiDs
econômicos e sociais: o in vesti
menta direto ou indireto do

governo em programas nacionais
de saúde, educação, previdência,
saneamento, esporte e cultura.

O Imposto de Renda levou,
,até, aqui, a fatia do, leão: 1 bi
lhão e 960 um cruzeiros. O
I.N.P.S. foi contemplado com 1
bilhão e 340 milhões. O Minis
tério de Educá'ção e Cultura já
faturou 1 bilhão e 200 milhões.
No total, a loteca proporcionou
a díversos programas, recursos

da ordem de 9 bilhões de cru

zeiros, em benefíctcs indireto ou

intangível de toda cole.tividade.

(Joelimr BetiDg)

CARLOS
BOCKOR,

das quatro linhas, enquanto no

São Bernardo um brilhante es

pírito de luta 'e sempre ímpul-
'

sionado pela sua «fieb.

O papanduvense Alceu, com

um tiro de fora da área, abriu
a contage,m aos 19 minutos e

Aderbal empatou aOI 23. Aos

26, Albari colocou o alvi-negro
novamente em vantagem, ter
minando assim a fase inicial,
com placar de 2 a l.

Na etapa final, aos 20 minu
tos, o artilheiro Aderbal assioa
lou o tento de empate, tendo
o São Bernardo perdido antes
uma penalidade, cobrada por
Borges e defendida por Allage.

Destaques da partida para
Ricardo, e Renato, que se en

contra em boa forma e volta

a jogar o seu brilhante futebol.

O São Bernardo atuou eom:

Kalempa (Jacír); Lisboa, Borges,
Júlio e Vilinho (Jaca); Valdir,
BranqueIa e Brasil; Ingo, Ader
bal e Ché (Cebíaho).
Sotafogo: AlIage; Mário, Ro

ger, Neninho (Chsvele) e Ivan;
Ricardo, Paulinho e Renato;
Luizínho (Valmor), Alceu e

Albari. "

Muito bom o trabalho do trio
de arb�ragem de Porto União,
com Arnaldo de Oliveira, no

apito, auxiliado nas lateraiH por
Odilon Cruz da Silva e Dorival
Lima. Renda: Cr$ 2.380,00.

Na preliminar, pela Taça Ci
dade Canoinhas, o Olaria Prust

goleou a A.A. Mus!i pelo mar

cador de 9 a O.

o Dia da Pátria DO Ditão
O programão para o fadado do dia 7, terça-f�ir&, após

o trsdícíonel desfile pela manhã, acontecerá no Estádio Municipal
«Benedito Therézio de Carvalho Juníors com sensacional tarde

esportiva, que terá inicio àa 13h15m com futebol infaDtil entre
duas seleções: uma representando o Canoinhas e a outra o

Ipiraaga, em homenagem a08 dois ex-clubes de m'aior rivalidade
na década da 50.

As 14h30m. futebol fe�inino, entre 8S garota� do Colé
gio Estadual Santa Cruz x Colégio Comercial de Canoinhas.

E, finalmente, às 15h30m, o tão comentado encontro dos
CaDoinhenses frente 80 Joínvíle Esporte Clube, que surgiu há
pouco o já é uma potência dentro do futebol catarinense.

I

Terio a responsabilidade de representar a nossa cidade
no encontro, os segutntes elementos: Allage, Mário, Roger, Ivan,
Renato e Ricardo, do Botafogo; Valdir, Branqueia, Júlio, Aderbal,
Lisboa. e Borges, do São Bernardo; Marina, do Olaria Prust:
Brito, Gilberto e Garrincha, .do C.' A. Industrial e ,Masic(), d�
Bela Vista. Técnicos: Dr. Fernandes e Nabir.

'

�assagista: Branquioho.

Amanhã haverá um jogo treino no Mupieipal, entre
a Seleção de Canoinhas e a de Três Barras, para o

qual todos estão convidados.

A.C.R.E. Bernardo»
,\

Recebemos e transcrevemos, para vosso conhecimento, a

seguinte circular da AssociaÇão Cultural, Recreativa e Esportiva
«São Bernardo» :

Circular n.? 0.2/76
Canoínhes, agosto de ,1976
Prezado(s) Senhor(es)
Servimo-nos da presente pgra informar a V.(s) Sa.(s} que

em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 25 de abril
último, foi aprovada a alteração do Estatuto desta. Agremiação,
passandc a mesma denomínar-se:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E
ESPORTIVA «SÃO BERNARDO».
Sendo que os demais elementos de identificação,' perma

necem inalterados, tais como:

ENDEREÇO: Caixa Postal n.? 25
89460 - Canoinhas - se.

SEDE: Distrito de Marcilio Dias - Canoinhas - SC
C G C, 83.194.027/0001-g0
TELEFONE: 22-0005
Sendo o que tínhamos a informar, gratos pela atenção,

apresentamos nosses cordiais
,

saudações
A.C.R.E: «SÃO, BERNARDO»

ALCIDES JOSE PIERMANN ,;_ Secretário Geral
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