
CJ<icardo '�lbuquerque CJ<auen
(CRicardinfio)

DEUS nos seus insondáveis desígnios de misericór-
dia levou-nos prematuramente .nosso querido Ricardinho.
Tã� estimado, sempre alegre e carinhoso, dócil, amável, a�uan
te, rápido, parecia que tinha o pressentimento. da brevidade
da efêmera vida, neste vale de lágrimas, como dizemos na ad

mirável oração da Salve Rainha!
, Jovem atualizado, sentia normalmente os anseios

de sua geraçâo inquieta, neste inundo conturbado, em q�e não
'temos morada permanente, porque voltaremos ao PaI, que
tera muitas moradas. E, assim, transplantou essa flor, para a

I
Pátria celeste, antes que o mundo perverso a co�taminasse.
No plano de Deus, certamente cumpriu sua �ssao n� terra,
c, agora, nos deixa a saudade pungente, o terrível sofnmento
I

da separação que só é aliviado pela esper:mça do reencontro
na eternidade, e, principalmente, pelo b�lsamo celes�e .

que
'emana da Consoladora dos Aflitos, da Rainha dos Martues,
que por nosso amor entregou seu Divino Filho à morte, na

Cruz, para nos salvar. Só c Coração Imaculado e Doloroso de

Maria pode nos consolar, nos amenizar a grande dor, até por
que Ela conheceu o martêrio incruento. e ninguém mais so

freu que a Rainha dos, Mártires, a Mãe Desolada: "ó vós que

passais, olhai e vede se há dor semelhante à minha dor... ., E o

Senhor Bom Jesus, em cujo Santuário me encontrava, na terra
do lileijadb)ho, dias de graças e de luzes, em pleno Jubileu,
consolará peJa intercessão da Virgem Imaculada, seus amoro
sos pais, tios, irmãos ...

A terrível noticia veio pelo telefone, aqui em Congo
nhas, quando eu já estava saindo, com o piedoso e grande Ar
cebispo Dom Oscar de Oliveira, para dar assistência a uma

multidão de pobres, tão carinhosamente socorridos, os quais
representam o Cristo, neste secular Santuário do Bom Jesus.

E, já com o coração partido, recebia os pês�mes, �, lo�o depois.
Dom Oscar rezava a santa missa pelo quendo Ricardmho, en
quanto inúmeros pobres, participantes da sagrada comunhão,
choravam e rezavem comigo. Designios insondáveis da Di

vina Providência: não estivesse eu aqui, na época das missões, e
não teria o Rícardinho a piedosa missa, com as comunhões e

preces de tantas pobres, prediletos de Deus, que representam
o próprio Cristo, como nos ensina o Evangelho: "Tive fome e

Me destes de comer, tive sede e Me destes de beber, estava nu
e me vestistes, estava triste e Me consolastes... " ''Vinde bendi
tos de Meu Pai ... "

,
Certamente o Ricardinho, pelo seu coração generoso,

bem, formado, seria o médico dos pobres; dos aflitos e desam

parados. Mas, o Médico das almas o quis bem perto de Jesus,
Maria e José! Ele seria mais um Cirineu para o seu querido e

devotado pai -- o Rubens, a exemplo do Carlos, jovem médi
co que ajuda o progenitor no consultório, na cirurgia, no Hos

pital em Chapecó:- Mas Jesus o preparou para ser mais efi
ciente Cirineu no céu, onde ao lado de nossos queridos e sau

dosos pais Otavio e Julieta, 003 Irmãos Amlr e Haidê, é nosso

advogado, conhecedor de nossas necessidades.

Um breve testemunho sobre esse jovem, meu queri
do afilhado, sempre que me encontrava, dava-me "aquele
abraço", carinhoso e pedia a benção. No Rio, quan.do prepa
rava o vestibular de Medicina, tínhamos freqüentes encontros,

,
às vezes na residência�e seus dignos tios Henrique e Dalva, As
sumindo minha responsabilidade depadrinho, procurava orien
tá-lo e aconselhá-lo, preocupado com um jovem normal, 'inex
periente, num ambiente tán perigoso. .. Edificava-me com a

docilidade com que me ouvía . E quando lhe fiz o lindo hístô
rico da Medalha Milagrosa de N. Senhora das Graças, ele
manifestou vontade de possutí!-la, recebeu-a e passou a usá-Ia,
atento às palavras da Virgem Imaculada à vidente Sta. Ca
tarina Labourê (há cem anos intacta em !paris, rua Du Bac
140)" "Darei muitas graças a quem trouxer com confiança a

minha medalha"!
.

Vimo-nos a última vez em Curitiba, nas férias, quando
'nos esforçamos juntos para conseguirmos uma vaga na Fa
culdade de Medicina, da Universidade Católica. Queria ficar
mais perto de seus queridos famllíares. Infelizmente, entre
tanto, não o conseguimos. Lembro-me como ele se sentiu
triste e decepcionado. Procurei consolá-lo. Sempre delicado
amável, despedimo-nos. .. Para sempre ou melhor. .. até {J

céu, Ate breve. A morte vem de répente, quando menos se

espera, ficai preparados, ninguém sabe o dia nem a hora, nos
adverte o Bom Jesus ...

Estuante de mocidade, atuante, rápido, cheio de
amor, pode-se dizer que o amor fm uma das causas- de sua

prematura morte, participando, ajudando o' próximo �a pres
sa, que o levou a acelerar o carro, na estrada da morte, ines
perada. E, assim. partiu Ricardinho; tão jovem, mas já com

tantos amigos. E agora, lá do céu, Bícardínho, pede a Deus
o consolo e a paz a seus pais, irmãos, tios, sobrinhos, primos,
noiva, a todos os que o amaram aqui na terra, e, saudosos,
lembrar as candentes palavras de Paulo Setubal no Confi
teor: "Há emoções que abrem talhes incicatrizáveis na alma
da gente". E nós, a exemplo da Regina Martirum, repitamos:
"Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Vossa

palavra"! E, com Jesus padecendo no Horto, digamos: "Pai

faça-se a tua vontade e não a minha"l

Congonhas-MG, 10-9-76.

BENEDITO FELIPE RAUEN

alias próceres, empresariais
e políticos, foram prestigiar
a 'assinatura do contrato

.' do asfalto
Estiveram ontem em Blume

nau altos próceres locais,
empresários e politicas, afim
de prestigiarem a assinatura,
pelo Governador Antonio Car
los Konder Reis, com a Cons
trutora

. BBTA, para o tão
sonhado asfalto da rodovia
que nos liga a BR-l:l6, via
Mafra. O ato também contou
com a honrosa presença do
Exmó. Senhor Presidente da
República,

. General Ernesto
Geisel.

Assim, lá estiveram a Exe
eutíva da Associação Indus
trial e Comercial, dr. Hilton
Ritzmann, Rajar ,M. Bittar,
Agenor ChristofoU, Luiz Fer
nando Freitas, dr. Saulo Car
valho, entre outros e da área
politica, o Interventor dr.
Hélio Juk,· os candidatos Be
nedito Therézío

'

de Carvalho
Netto, da Arena 1 e Oldemar
Mussi, da Arena 2, além do
candidato a Vice-Prefeito sr.

Fábio Nabor Fuck.

Fundação da Associação· de
Pais e Professores (A PP)
do Colégio Estadual "Colombo
Machado Salles" - Três Barras
No dia 17 do corrente, realizou-se

no Colégio Estadual «Colombo Ma_
chado SaIles» a sessão solene de
fundação da APP do Estabelecimento.

A reuniAo, presidida pelo diretor,
Prof. Tadeu Kurpiel, contou com a

presença do Corpo Docente, repre
sentantes do Corpo Discente, pais
de alunos, autoridades' e pessoas
da comlinidade.

A explíeítação, a cargo do Prof.
Neúzildo ,Ferna!J.des, foi concisa e

esclarecedora quanto as vantagens
da referida associação e sua neces
sidade de 'existir em cada Escola,

Após a explíeítação, a leitura e

aprovação dos estatutos foi eleita e

empossada a Diretoria, que ficou
assim constituída:
Presidente: Sr. Gebrael Boulos El louba.
Vice�Pres.: Engeuheiro Paulo o. Hrappe
1.0 Secretário: Proi. Victória A'sseii
2.° Secretário: Prof. Jamili Uba
1.· Tesoureiro: Sr. Ladislau OIcha
2.0, Tesoureiro: Sr. Geraldo José de Carvalho
Urador: Sr. Ataide Soates do. Santos

Conselho Deliberativo:
Diretor Tadeu lurpiel
Engenheiro Antoaio I. TsuDoda
Sr. Theodoro Sachweh
Proi. Paulo 8. Tem
,Sr. Vitor Mende•.

Aproveitamos a oportunidade pa
ra apresentar DOSSOS agradecimen
tos a todos aqueles que compare
ceram à reunião e deram um apoio
tão grande e tllo necessário.

A Diretoria desejamos uma feljz
gestão e que levem a certeza, que
toda: a COlaboração que derem ao

eolégio, a estarão dando ao futuro
de Três Barras.

A toda comunidade tresbarreDs8
o nOS80 pedido de apoio a esta
iniciativa, porque a APP funciona
no sentido de integrar Escola-FaDÚ
lia-Comunidade, Dum trabalho de
desenvolvlmento comunitário.

Três Barras, setembro de 1978.

Canoinhas-SC
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Sortead'os OS números dos candidatos a
I '

vereador e a ordem de classificação
dos candidatos a prefeito

Em audiência pública, realizada na tarde de quarta-feira, DO Ga
binete de Juiz Eleitoral da 8.· zona, foram sorteadoI OI Dúmeros do.
candidatos a ver�ador e a ectoeação dos candidatos a prefeito, com o

seguinte resultaáo: dr. Paulo Eduardo Rocha Faria, D. 2216; Mauricio AD
tonio Nascimento, n. 222.; Odário Nicolau Peixer, D. 2208; Orlando Pires
de Souza, n. 2217; Henrique Krezinski, n. 2207; Orestes Golanovski, D. 2215;
Beatriz Ferreira Budant, n. 2212; Jair Leasak, n. 2218; Tufi Nader, n. 2221;
Ezequiel Bueno, n. 221,4; Waldemar Silveira Albanaz, n. 2205; Elizeu Bar
celos, n. 2202; Alfredo Steílein, n. 2226; Alceu Noernberg, D. 2206; Marcflio
Mário Kuroli, n. 2223; David Carvalho do Prado, D. %213; Landoaldo Voigt,
u. 2219; Joaquim Angelo Pereira, 'no 2225; Nabor Pires, D. %220; Alfredo
Medeiros Franco, D. 2222; Nelson Wetzel, D. 2210.

No sorteio dos candidatos a Prefeito, em primeiro o MDB, Da
seguinte ordem: J040 Gonçalves Neto, JOlé Joio KIempous e Alcyr Woi
texen e ARENA I, BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO e
ARENA 2, OLDEMAR MUSSI. Por absoluta falta de .espaeo, deixamos de
publicar a relaçAo e posiçAo dos. candidatos de Três Barrai e Major
Vieira, o que faremos no próximo número.

'

do TrabalhoMinistério
concede

Sindicatos ,de
bolsas para

(anoinhas
Conforme expediente enviado pelo Governador

Konder Reis ao nosso Interventor, dr. Hélio Juk, o Mi
nistério do Trabalho distribuiu bolsas de estudo aos

sindicatos locais, através do Programa Especial de Bolsas
de Estudos - PEBE, assim elassífícadas: Sindicato dos Tra
balhadores Rurais de Canoinhas, Cr$ 31.000,00;
Sindicato dos, Empregados no Comércio de Canoinhas,
Cr$ 10.500,00 e Sindicato dos Trabalbadores Jnd. Consto
Civil e Mobiliário de Canoinhas, Cr$ 48.750,00, num total
de Cr$ 100.250,00. Eis o expediente recebido:

«Estado de Santa Catariná
Gabinete do Governador
or, GG-n.O 3.711-C/SPG/76
Ilustríssimo Senhor
Hélio Juk I

Dígníssímo Prefeito Municipal de
Canoinhas - SC.
Assunto: Comunica concessão de Bolsas de

Estudo pelo PEBE
Data. 30 de agosto de 1976

Senhor Prefeito
\

Com os meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação
de comunicar-lhe que o Ministério do Trabalho, através
do Programa Especial de Bolsas de Estudo - PEBE, con
cedeu ao Esta�o de Santa Catarina, por intermédio dos
seus 337 Sindicatos, 27.404 Bolsas de Estudo, no valor
de Cr$ 13,702.000,00 (TREZE MILHOES, SETECENTOS

. E DOIS MIL CRUZEIROS). Deste total foram liberados
o-s 6.851.000,00.
'Outrossim, no pagamento da l.a parcela coube a esse
Município 401 Bolsas, no valor de Cr$ 100.250,00, Esta
importância foi depositada na Agência do Banco do Brasil.
que serve essa cidade e os cheques correspondentes foram
entregues nesta Capital, dia 27 do corrente, "em solenidade
pública realizada no Ginásio de Esportes, de Capoeiras,
na presença do Dr, Francisco Gago Lourenço, Filho,
Diretor-Executivo, do PEBE, em favor das seguintes
entidades de classe:

N.O DE BOLSAS
Sind. Trab. Rurais de Canoinhas 124
Sind. Emp.'no Comércio de Canoinhas 82
Sind. Trab. Ind. Consto e Mobílárío
de Canoínhas

Valho-me do ensejo
protestos de estima e

VALOR
31.000,00
20.500,00

48.750,00
os meus

195

para reiterar a V. S8,
apreço.

Atenciosamenie
Antonio Carlos Konder Reis
Governador do Estado»

•Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sociedade 'Agrícola « 3
.
de Maio»

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ass.mbl.ia Geral Extraordinária

Pelo presente Edital, ficam convocados�"""olf""Senhores
a88�ciado!l e· simpatizantes da cSociedade _,,�grté'õia 3 de. Maio»,
antiga cPOLONEZA>, para se reunireJQ",'é'm Assembléia Geral
Extraordin ia, de acordo com o A�t,,·!'.o ": § 3.° de seus Estatutos,
8 realizar-se dia 03 de out9.ºJt) do corrente ano, às 15 horas,
no Salão Psroqu cCriilto jlé'f:t' de Canoinhas, gentilmente cedido
pelo-Bevmo. Vigério ej..<"'\1italino, para os seguintes f·ins:

.

1.° - Eleiç�i"e' p da nova Diretoria;
2.° .._ ÇEfÍl�titUir nova!. ill�.rlzes à Sociedade e

3.° �,{/'Outr,?s assuntos de interêà social.

C.t;inh.Í1, 01 de setembro de 1976.

COdISSÁO REORGANIZADORA DA SOCIEDADE
.

Clémentino E. Pieczarka - Presidente

D�. Waldemiro Bubniak -' mexq.bro
, ,

'.
. João Gapski - membro

I. ,,'F,rancisco' Timoteo 80jars,kl - membro

. "

Dr�. Zo� Walkyria Natividade Seleme
, ;.,

Cirurgiã Dentista
...."'\

.

-'
- _�i&9lStJD.KP � "";/"

Clfnica ,dentária de senhoras e crianças�-""
Especialização' em Odontopedíetrta,

Bora marcada
Pra,. Lauo Müller, 4.,. - Fone, 22-04.61

Reserve desde já os brinquedos pe-
,

ra o' Natal e �tSue�stt�"mente na

���__,:'��� /0/" '.

'

I

��-- , /

Um novo modelo de ambu
lância, com vantagens de con

forto e dirigibilidade no trânsito
urbeno, acaba de ser criado
pela General Motórs do Brasil,
com a adaptaçllo do' Chevrolet
Opala Càravan a esse tipo de
veiculo.

'

AMBlJLANCIA CARAVANI

As primeiras unidades entre-
,

'

gúes pela fábrica a, diversas.
entidades asslstenciai,s aprova
ram plenamente e as crescentes
encomendas levarem a GMB a

ampliar a produção do modelo.

A Car&van Ambulância é

apresentada em vt'uões de 4 e
. 6 cilindros, com transmissão de
três marchas (alavanca na colu
na de direção) e bancos dian
teiros individuais, reclináveis,
com encosto baixo.

I

Como equipamentos opcionais,
pode receber todos os conjuntos
e acessórios dísponíveís para' os
modelos Caravao, inclustve ar

condicionado (para o 6 cilindros)
e vidro ray· bano

'

A pintura é toda brancs,
Inclusive pára-choques, rodas (o

calota li.

O modelo normal de linha
vem com cirene e faroletes
acoplados no teto e espelhos
retrovisores externos dos dois
lados. Internamente, uma pare-
de divisória, com visar protegtdo
por grade, e um anteparo late
ral, isolam, praticamente, o

banco dó motorfats do compar
timento traseiro, Atrás do banco
do lado direito, há uma cortina

•

de plástico, que pode ser enro

lada, permitindo o acesso ,do
,acompanhante ao interior da

, ambuíâncíe.
Como equipamentos de assls

têneía, dispõe na lateral esquerda
do compartimento, de um& maca

em armação tubular de 1,76 x

O,55m, com cabeceira -r�gulãvt'l
e colchonete de plástico branco;
banco de assistente estofado e

revestido de plástico branco;
banqueta lateral para o segundo
assistente; armário para medi- '

camentos, instalado na parede
divisória; e suportes para soro

e tubo de oxigênio.
Os vidros traseiros silo foscos

e a ilumin8çllo ioterna é feita
por três luminárias.

A Caravan Ambulância é UDI
veiculo ideal para os Prontos
Socorros, Hospítets e Empresas,
dotadas de Departamentos Mé.
dicas, face a sconomía. ve19ci.
dade, estabilidade e conforto
proporcíouados no transporte
de doentes.

FEIJAoMILHO e

os melhores - níveis

preços
" .

rrururnos

Com o objetivo de amparar a produção e
,

de garantir ao alricultor preços mais justos na
.

comercialização, o Governo Federal decretou os

Preços MÍnim08. Coube ao MILHO e o FEIJAO
os níveis mais alto. de aumento.

Tal medida visa, antes de tudo, assegurar
aos agricultores uma renda mínima e certa na

hora de vender' a produção, além de estimular
os cultivos de MILHO e FEIJÃO para safras
cada vez maiores.

,'.

Assim, o Preço Mínimo fixado pelo Governo:, �

. Para o MILHO é Cr$ 64,80 enquanto que para o

FEIJÃO PRETO é Cr$ 215,40 e para os FEHOES
DE CORES Cr$ 217,20 por sacos de 60 quilos.

A Agência do Banco do Brasil e o :Escri.
tório de Assistência Técnica e Extensão Rural do
nosso município estão aptos a prestarem. infor
mações necessárias sobre a aplicação dos Preços
Mínimos na Região.

•
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Notícias de Papanduva.Balanceamento
Eletrônico de· Rodas

�it,

lO!
toa
S8S
fé.
'CI
rto
rte

Peleja de gi(}ante!$
Finalmente' dIa 19 p. p.

defrontaralJl..se no gramado
da baixada os dois melho
res clubes classificados no
turno d,o campeonato e

agora finalistas do returno.
Papanduva F. C. versus CI
BRAL E." C. já por duas
vezes. se defrontaram com

empate dos giganteI. Final
mente dia dezenove o va
loroso conjunto da CIBRAL
E.C. baqueou frente ao seu
combativo adversário pela
contagem de, 3 a 2, apode-
rando-se da belissima Taça Ellcreveu:
«Dionisio Trevisan1». Linda Ellmeraldiuo M. Almeida
tarde multe favoreceu o

desenrolar da peleja, podemos adiantar que a polidez
e delicadeza esportiva foi o ponto alto da partida 'o
que é um ponto a mais para a rapaziada que tão bem

, se conduziu em campo, colaborando para que a gran
de torcida se retirasse de campo satisfeita e [ubílosoa
,com a vitória' do quadro da casa e ,a 'conquista do
líndo troféu.

Dino e Uri
,
Geller dão noticias

Dlno Almeida recebe noticias dos EE.UU. Urí,
Geller nos Estados Unidos dizendo assim: «O BRASIL
FUNCIONA». Ele está fazendo propaganda do nosso
Pais. Dizendo-se «gamado» pelo Brasil, o Israilense
chamado paranormal, fez ainda outra revelação índís
creta à imprensa norte-americana: No Brasil é fabri
cado o melhor scotsh falsificado no mundo! •.•
(coluna do D. A.)

Agora em t!anoinha. o 1.0 balanceadót
de rodas elet "nico, para qualquer veículo
c.Automóvel ou U °litário:t, de qualquer marca.

Ef�tuamos
em seu veículo po
da mais perfeita e

mímrtos,

Convidamos

balanceamento' 'de ,rodas

projeção lu,mino�a, dentro
atidão, em apen�s quinze

\

-

Écos do, 7 de Setembro
Com o feriado dado ao pessoal da Gráfica,

somente hoje voltamos a dar nossas' eostumeíras
noticias. A data magna de nossa Pátria, sete de se

tembro, aqui em Papanduva foi condignamente feste
jada, o tempo chuvoso não permitiu o desfile, sendo
no entanto, reallzado solenidade. ervíeas no recinto
do principal estabelecimento de ensino. O ponto alto
dos festejos foi a caravana ,com maís .de quarenta
carros que desfilou pelas principais ruas da cidade,
desfraldando o pavilhão Verde-Amarelo, e ribombar
dos fogos de ar�lfício e 2 ,Alto-Falantes tocando mar

chas e hínos patrióticos. Partiu o desfile motorizado
do Grupo de Barro-Preto numa cobertura total' do
trovejar dos fogos Inlnterruptámente. Os promotores
da maratona cívica foram os senhores: Sgto. JalI)lr
Carvalho, MD. Delegado de Polícia; Victor Kachorros
ki; Romeu'Marcon e este colunista.

conhecer sensacional
a segurança

=

Motorista volte para' casa
As cenas que nós vemos todos os dias, com

nossos próprios olhos, levam a unia conclusão deso-
, ladora: tem multa gente que ainda não entendeu o

automóvel. Cada um de nós pegou seu automóvel,
ligou" písou no acelerador e arrancou. E o automóvel
acabou virando um brInquedo perigoso. Um brinquedo
mortal que hoje está nas mAos, de alguns milhões de
pessoas. Que nos últimos oito anos provocou só nas
estradas federais 207.058 acidentes com 137.081 feridos.
E 19,270 mortos. Imaginando que matar com um auto
móvel é menos assaesínato do que 'matar com um
revólver. Então o que acontece são estas cenas que
nós vemos todos, os dias. Em que a vítima é ele
mesmo, o motorista que ainda não entendeu -o automó
vel, «CaJhpanha de Segurança nas Estradas».

Prefeito regressa
com boas novas

Já ao encerrar a coluna, tive cenheetmento que
o Sr. 'Aloisio Partala tinha chegado de regresso da
capital do estado.' Falando lígeíramente com S. S. o

mesmo adiantou-me que é portador de boas novas

para nossa comunidade, isto motivado pelos contínuos
contatos mantidos com o Exmo. Governador Dr.
Antonio 'Carlos Konder Keis. No próximo número
daremos detalhes pormenorizados dos contatos reali
zados.

'

em

CINOINDIS DE ONTEM
\ Telefones!!l Modesto Zaniolo

Comemorou, dia 12, entre a

alegria de sua exma. família, 8

passagem de mais um aniversário
natalícío, o estimado cavalheiro
sr. Modesto Zaniolo, uma das
figuras representativss dos nos

sos meios industriais e chefe
de importante firma madeireira
nesta praça.
Cidadão possuidor da8 mais

acrisoladas virtudes, chefe de
famma exemplar, conta com

largo circulo de amizade, por
iS80 a pungem de tão grande'
dat,a foi motivo de graodes ma

nifestações de seus numerosos

amigos.
Nossos afetuosos parabéns.

E um contrato que a Prefei
Ira fez e que VP.r& preocupando
toda gente esse com a Com
anhia Telefônica Catarinense.
Is postes ,nd_vam atirsdos
elos pssseios da cídad», mas'
ntem, quarta-feira, apareceram
uem os fosse

_

medir, quem (J8

)sse Ifazer ponta. O serviço
os em alvoroço a cidade. Que
que há? Então fomos tndagar.

� erAo hoje fincados. 011 primei-
lS postes na Rua Vldal Ramos,� las nada de fios, nada de íso

� .dores, isso virá depois, com

!J agar, porque Roma não se fez

a um 16 d�a. A Co_mpanhia está
n [J) negôcío pera

: a compra da

� .sa de residência do sr. Agenor
� lomes, quese defronte à Pre
D !itura onde sedo instaladas a

'

a !taçAo, escrttôrío, dep6sitos, etc.
a Ira, i880 já é uma grande coisa

" ara o tão falado contrato do
lW slefone automático.

a Na cidade encontra-se {) sr,
W aul Duque, encarregado doa
D rímeíroa arrancos para mostrar

Il Canoinhas que ela vai ter

D !lefones, é questão de psciên
'" ia. Esperar nunca taz mal a
� lngêm..

2 Hoje, portanto, serão levanta
� os os primsiros postes, regís-
101 :emos tal fato, para que a

a osteridade não se esqueça que
O li no dia 17 de agosto de 1949
"ue Canoinhas viu erguer o,
� rlmeiros postes para neles cor- Ezequiel veio ao mundo dia
iIt erem as linhas que hão de levar 5, às 2 e 20 da manbã, no

a lensagens, recados, mexericos Hospltsl S. Cruz. Par�béns.
a todos os recantos da cidade.

5 D

a Jé, talve.z, quando 'dealbar o
• ,,�cr�ativa 'S. Bernardo'

a no de 1950 possamos todos n6s A· Diretoria dfJsta Sociedade

l iscar o aparelho e mandar a tem o prazer de convídsr seus
,. ?ssa mensagem de confrater- associadoa para tomarem parte
� Ização aos nossos parentes, no baile que será levado a efeito
ii os nossos amigos daqui e lá na noite de 17 do corrente, em
a e longe, através dos fios da comemoração ds Páscoa, em

� :ompanhia Telefônica Catari- seus salões. com início às 20 horas.

� anse. S6 é permitido' a entrada de

�
São os nossoa votos s6cio e exmas. família8.

� ZE DA SERRA Marcilio Dias, 18 de abrilf1949.

I (Correio do Morte: de 18-08·1949)

I

I IMPRESSOS EM GERAL �em uma ou maia côrea'

I ' Serviço rãpido' e perfeito
I IMPRESSORA OURO
i '

. Enlace José - Irene
Realizou-se dia 18 do corrente o enlace matri

monial do jovem José Rodolfo Greinert, com a

senhorita Irene Corrêa de Araújo. O acontecimento
social esteve pontificado em alto eattlo. A noiva na

sua simpatia cativante estava enradlando beleza nos
, trajes carinhosamente confeccionados por mestres da
costura. O jovem noivo com sua.habítual simpatia e.

bondade, completava aquele lindo parzinho que res

pendeu o tradicional «SIM», passando ti usar alianças
na mão esquerda.

Estrada Catioinõas» Papanduva
o Governo Oatarlnense não tem se descuidado

de cada vez mais proporcionar o Interior do Estado
de rodovias condizentes com o influxo de progresso
que vem passando. Exemplo disso é o telegrama que
este colunista, na qualidade de presidente da Arena,
recebeu do Cel Décio, Chefe da Casa Militar do, Gi)
vernador. lis o texto do mesmo: Papanduva-SC.
Esmeraldino M. Almeida - Presidente' da Arena. Floria
nópolis-SCte-949-62-13-10,20. Será assinado dia J6
corrente mês às 15 horas Salão Palácio Governo vg
contrato entre Governo e Bstado pt. Firma empreíteírs
para execução projeto estrada esse município pt.
Prazer convidar-mos Vocência assistir solenidades et

-

solicito' convidar prefeito e více-prefeíto Arena vg
Coronel Décio, Chefe Casa Militar. ,N R. a mencionada
estrada deverá .'er pavimentada ligando a BR·U6.

'

Passarela da Sociedade
Dia 21 do corrente fei!tejánde idade nova Q' Dr.

Rubens Alberto Jazar, abalizado médico e humenítárte
pessoa. A significativa data será comemorada com

pastante alegria não só por sua estremosa famma,
mas também por todos aqueles que lhes sio
agradecidos.

Dia 24 do fluente festejando mais,uma primavera
,
a srta. Maria Trlzanete, prendada filha do casal sr.
Miguel (Elza) Matioski. Muita alegria registrará a data
de seus 14 anos, nesta primavera que se inicia.

D. Daniel Hostin •

«Continuação do número anterior». O Patriarca-
do 'de Jerusalém foI criado em 451 e tem [urísdtção
sobre a Palestina. É numericamente inslgnUicaIite.
Igreja Ortodoxa Russa. É o' grupo mais numeroso e
o dominante da comunidade Ortodoxa. A conversão
da Rússia ao Cristianismo se f(;>z no tempo do Príncipe
Vladimir, em 988. Em 1.689 obteve o titulo de patriar
cado, passando então a se julgar possutdora da
hegemonia ortodoxa. Foi sempre tutelada e submtssa
aos czares, beneficiando-se e sofrendo com lsso.. Em
1.666 sofreu seu primeiro eísma, «No próxImo número
encerraremos o artigo. Atendendo assim um nosso
assinante e amigo».

Regressou a Lagefii, _ sede ri.
díocese o Sr. D. Daniel Hostin
que esteve nesta paróquia ad
ministrando o sacramento da
Crisma, durante e lgutn tempo.
O embarque de S. Excia. foi

muito concorrido.
Acompanham ao virtuoso

prelado os nossos votos de
felicidfldes.

U1!l por semana
TRABALHO: Se procurares senão a recompensa

o trabalho vai parecer-te penoso; mas, se apreeías o

trabalho por' si mesmo, nele próprio terás a tua
recompensa. (Tolstoi)

,-------------------------------------------,Nasdm�nto
Ezequiel é o nome do robusto

garoto que veio alegrar o Iar
feliz do casal João Felipe Píer
mann e de D. Sofia Píermann,
residente em Mareilio D18s.

UNGER &. elA. ·LTOA.
e ,ExportaçãoComércioIndústria -

.Indústría de esquadrias de ferro (simples e em perfilado) Portas de enrolar, etc.
Fundição e mecânica' industrial pesada - Reformas de caldeiras, locomóveis
e máquinas industriais - Indústria de talhas de elevação, arrasto e pontes

rola elétricas - Carrinhos industriais.

REVENDEDORES DK: os de aço, motores WEG, eixos 'para circular,
fa ado, peças ,.�""'aces'sõrios para locomóveis.

ANTES DE COMPBÃ _ '�ÓN��EÇA OS PREÇOS DE
.� "

UN R & ol,A. LTDA.
Rua Dese gador Costa Carvalho, 41 e �4

UNIÃO DA VITORIA
Fones: 23-1770 e 23-2014

Paranã
(Correio do Norte de 14-03-1941)

Representante em Canoinhas: Waldemar KnUppel
Canoinhas - Santa CatarinaRua Major Vieira, 360 Fone, 22-0336

VERDE LTDA. ,�--------------_.---------------------,
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-

SESI
da Indústria ...

-

de Merendeiras

Pelo SESI

Ana Hortênciá Alves
Ana Lore Boddemberg
Gilda Maria Schreiner Padilha
Ivone Demétrio
ZHda . Alves ladelka
Lucélia -Vieira
Mara Derll Vieira
Verônica Gogola
Naiá ZUa. de Oliveira
Salla Bernadete Coutinho Pieczarka
Stela Páscoa Coutinho Pieczarka

Registro Civil

Joio Maria de Souza e lIaria Ber
nadete Góes, brasileiros, solteiros;
domicillados e residentes neste.Dis
trito; ele operário, nascido em

.

Taquarizal neste Município aos

28/11/51, filho <le EmiUa de Souza;
ela do lar, nascidá em Canoinhas
aos 24/12/58,' filha 'de João Pedro
Góes Filho e Silvia Vieira de Lima.

Tomé Antuaes e Neu8a Maria Fer
nande8, brasih�iros, solteiros, domi
ciliados e residentes no Bairro São
Cristóvli.o-Três Barras; ele nascido
em 'Rio Verme!ho-�ajor Vieira aos

8/IZ/1965, filho de João Antunes e

lzabel Lemos Antunes; ela do lar,
oascida em Tamanduá-Major Vieira

- Editais

Joio Maria Bento de Andrade e

Bernadete Conlltantino de Almeida,
brasileiros, soítetros, domiciliados e

residentes neste Distrito; ele operá
rio nascido em Palmares, muno de
Campos N

'.
s, aos 1 °/3/1945, Hlho

de Id
.

o 'Bento de Andrade e Ma
r!. _ .. ,andida Veloso; ela, do lar,

.

asciCjla em Palmares. muno de Cam·
pOB Novos aos 06;3/49, filha de
Otavio Constantino de Almeida e
Felisbina Luiz de Souza.

Joio FranciseG Marafigo e Maria
do Rocio Vieira, brasileiros, Bolteir08,
domiciliados e residentes neste
Distritó; ele operário, nascido em
Floresta do Timbó - 8antt. Catarina
aOI 28/5/1949, r�lho d•. Jollo Rodri
gue8 de

.

Marafigo. e Malvina da
Gosta Marafigo; ela do' lar, nascida
em Antonio Olinto�Pr. aos 30/6,53,
filha lie Pedro Vaz Vieira e Fran·
cisca Baliski.

.

.
.

Registro Civil - Edital
Sebasti.lo Greio Cpsta, Ellcri·

vão de Paz 8 Oficisl �o Registro
Civil do �unicípio \de Major
Vieir�, Co�arca de tnoinha.,

���:�'!:!�;;;t����'���@!!�:
Felipe Guttervill �. M,ig�e 'na Ro

gal.ki; ele natural deste stado,
nascido n�ste municípi() no�dia 27
lIe maio de 1944, lavrad()r,

s�teiro,domiciliado e residente neste uni
cípio, Jilho de Francisco Gutt vUl,
falecido e de Maria Guttervi1l; ela
natural deste Estado, nascida n �te

\

município no dia Z7 de fevereiro de \

1959, do lar, solteira, domiciliada �

residente neste município, filha de
Leonardo Rogalski e 'de Natalia
Belitzki Rogalskl.

Apreeeotaram OI d"cumentol
exigido!! pelo C6digo Civil art.

.1.80. Se alguém tiver conhecímen
t�e��xi8tir algum impedimento
legal, aci'iie..�a finl de direito.

Majo� Vieira, 22/setemb�0/1976.
SEBASTIAO GREIN COSTk.

Oficial

ACONTECENDO .•...
/

* Hoje a simpática menina
moça Maursn Rosi Knüppel

recebe seus amigos na casa
de Seus pais para festejar
mais um anioersério.

* Dia 14 de setembro pró-
ximo passado

- Antonio
Lo, y. Kallut filho, .competi«
na modalidade automobilística,
categoria Turismo; no Autó
dromo Governador Paulo
Pimentel (Curitiba), sagran
do-se campeão. aa prova,
recebendo medalhá de Ouro
correspondente à melhor piloto
ti medalha de Prata 1.° lugar
na ·2a. bateria final, e o troféu

Realizado nos dias 18-14 e 15,' nas dependências do SESI local,
promovido pelo Setor Regional da Campanha Nacional de Alimentação
E8colar de Canoinhas. Sob a responsabilidade da srta, Anete G. Horskl,

,

Chefe do Setor Técnico do mesmo Setor e contando com .a eoteboraeão
da sra. Iara Therezinha Collodel Schumacher, Chele do Setor Municipal
de AUmentação Escolar de CaooinhaB e da sre, Zagala· S. Siqueira,
professora do curso de Educaçllo Alimentar do SEBI.

A Agência do SESI de Canoinhas, congratula-se com a direçllo
do Setor Regional da Campanha Nacional de Alimantaçi'o Escolar de
Canoinhas e com o Setor Municipal de Alimentação Escolar, 'também de
Canoinhas, cujos objetivos 811.0 idênticoI ,aos do SESI, isto. é, promover 'e

aumen,tar o nível de conhecimentos relacionados com a. «boa alímentação>.
O espírito da /confraternlzaçllo reinante entre as componentes do

grupo e auas orientadoras, justifica e amplia a mensagem que o SESI
quer transmitir à todos 08 brasileiros através do seu lema: «Pela Paz
80clal do Brasil».

Foram 8S seguintes as participantes do referido curso:

Pelos Setores, Regional e Municipal:
CeIta Maria Vachlnski '

Dacélia Iarrocheekl
El\'in& Maria Andrade
Gilda Maria Andrade
Ivani Bígas

.

Joana Carvalho do Prado Ferreira
Maria das Graças da Silveira
Maria Ondi na Moreschi
Maria Zulmira F1rança
Marlene Santos de Lima
Gilda Vieira Schreiner
Tereza.Matioski
Terezinha Elisete Cordeiro
UmbaUna Vieira
Walquiria Teodorovitz

Nereida eherem Carte, OficiaLdo aos 03/08/57, filha de José Antunes
Begiatro Civil do 1�· Dutrito de Ca· FernaDdes e -Nair Alve8..
nomha.. Sauta Catarima, faz ..ber
qlle pretendem _r:
Narci80 de Paula Padilha eLidia

Ivanteehuk, brasileiros, solteiros, re
sídentes neste Município; ele .opera
rio, nascido éJD General Osório,
município de Mafra aos 17/9/1950,
filho de Geremias de Paula Padílha;
ela do lar. nascida em Três Barras
aos 25/4/48, filha de Miguel Ivan!Jo'
chuck e Parainka lvantschuk.,.,./'

/
'..

9a1y_dor Bento doa'Santoa�anira
lIartiDl, brasileiros, soIteirps, doml
,ciliados e residentes ne,te Distrito;
ele .lavrador, nascido e91 Três Bar
raB aOB· 07/2/53, filhor de OsórIo
Bento dos Santos e M,aria Ferreira
dOI Santos;

.

ela. do lari nascida em

Canoinh8s. aos 5,8/à8, Illha de AQ_ão
.Martins e Joaquina Pat,Dá MarUns.

.

Teodoro SoareI! Frai080\�zemilda
S�Yeira de An�!ade, braailetr.m:, 801-
telros, domicIliados e residentes
neBte Distrito; ele 'lavrador, D'�Cido
em Serra do Lucindo neste Municí- JOlé Bethmana e Panliaa BudDik,
pio aOB 1.°/7,5(1, filho de João Soà)es brasileiros, solteiros, domiciliados e

Fragoso e Augusta Siqueira Beg� residentes nest� Distrito; ele la.vra
ela do lar, na8cida·em Fartura neste\. dor, nascido em Major Vieira aos

Distrito aOB 09/6/57, filha de Julio', 9/2/1933, filho de O1to BethmanD e

Silveira de Andrade e Jorglna "Ana' Bethmsnn; ela do lar, nascida
Ferreira. '\Im Iraputã, Itaiópolis aos 24/6/36,

fl.Iha de Romão Rudnik· e Edvlges
,.R:Jldnik. .

Franei8eo Ferreira de Souza e·Maria
R08alia Ferreira de Souza, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes
neste Distrito; ele lavrador, nascido
em Farturaneste Distritoaos 16/10/37,
filho de Manoel Ferreira de Souza
e Maria Cordeiro de'Souza; ela do
lar, nascida em Fartura neste Dis
trito aos 16'411953, filha de. Ab1I10
�rreira de Souza e Maris Ferreira

rt:J Souza.

I Canoiahaa, 22 de aetembro de 1976

NERJ:IDA IC. eÔRTE
OfIcial do Repatro Civil

g:}_niuersarianies
da semana

Dia 25 - a' vva. Isabel
Friedrich; o sr. Wilmar Frie
drich; o jovem Aloisio Bockot.
Dia 26 -. as srtas.: Arlet«

Voigt (J M.uren R.osi KnliPpel;
o jovem Alfredo César Dreher.
Dia 27 � a sra. Nair esposa

do sr. Fernando Freiberger;
o sr. Cornélio Tremi; o jovem
Ürlando Nascimento.
Dia 28 - a sra. Ma,.guit

esposa do sr, Carlos Bochor;
O sr, Alexandre. Blosteld; o

jovem Orié! Pereira Sobrinho.
Dia 29 - as sras.: Carmela

esposa .do sr. Aury Eerri
Pedrassani e Ana Maria es-

posa do sr. Nivaldo Burgsrd;
as srtes.: Janete Gats, .}faria
Cecilia Sconh�tzki e Lídia
Tomporoski, reto em Guara
puaoa,
Dia 30 - a sra. Francelina

esposa do sr, Moisés 'Borges
de Souza.

.

Dia 1.° de outubro - O sr.
Raimundo Dambrosta.
Aos aniuerssriantes nossos

-parabéns.
• 15 anos •

DENISE LUCIANE, rece
berá inúmeros amigos amanhã,
na residência de seus pais
AMAUR.I (lZAURA) FAN
TONI, para comemotar a

passagem de seus 15' ,mos.
Nossos pa,.abéns.

l'Iascimenio
Registtamos com prazer o

nasCtmento da garo.tinha"
CLAUDIA, filha da casal
EDMAR (REGINA) SAM
PAIO, o.corrido dia 18 ültimo,
na Maternidade do Hospital'
Santa Cruz.

Felicidades.

ENLACE·
MATRIMONIAL
Hoje às 18 horfis, na Igrej.

, Mat,iz Crista Rei, estarão se
unindo em matrimônio a

senhorita SONIA DE FÁTI
MA, ,filha do ·casal João (Genv
Yda) St'lveira e o jovem
AL TAIR, filho áo. casal Ri-

cardo. (lzabel) Tilgner. .'. Ao jovem par, �s cumpri.
mentos do Correio .do Norte.

29 anoI a servieo da Comunidade

Direlor: RUDEIS RIBEIRO' DA SILva
"

GereRle Comercial: GLAUCO J. BUEIO

COBlposição, impressãl e redação:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Paula rereira, i65 • Fone 22·0319
.

CAIOIIHAS - Sanla Calarina

RespoDsablll<l�
J. J. e, J,

correspondente. No verso de
sua medalha de ouro está
gravado .Por sua coragem
e sangue frio», pois na curva

final estorou um dos pneus
de seu Carro e Antonio Kalluf
percorreu os �ltimos metros
que o separavam da. faixa
de chegada, arriscando sua

própllia vida. Esta roi sua 1.a
corrida oficial. O· notiuo que
o levou a correr toi sua 'fiei.
n.ção pela uelocidede. Antonio
Kallu! foi convidado a parti
ciPar dt uma equiPe tormsda
para competições futuras.
Ele descende de, tamilia

canoinhense que atualmente
reside em CUritiba. É uma

honra para nós saber que
(atualmente) um p,óximo·

.

conterrâneo está com as portas
abertas pa,a o automobilismo
Brasileiro e talvez mundial,
o que é ao mesmo tempo um

incentivo pf,Jra a prática de
esportes.
* E hoie se tudo 4'1' certo

devMá vir p.ra Canoinhas
uma equiPe mirim de oolei
de Rio lVeg,o, que competirá
com as alunas do Colégio
Sagrado Coração de Jesus.

* Hoje no CIUb Rio Negren-
Se, acontecera O baile

das debutantes, onde I �I
Luciane Boeing ,.epreSBrlI
Canoinhas.

* Vi�dos de C..scavel, ti,
teriram reS'ldência jcá' o casal Álvaro. (5010'

Canaro.
* Mandando lindos CQ!

postais para os ali(
a professora R,enatt R,
que está dando um giro
Alemanha. .

* . Mi/ena Nsra Batista
cebeu suas amigas di

próximo passado paro
gostoso chi. Também Ca"

. Carvalho reuniu seu gl
de amigas para um (gosl,
bate-papo, bem inrotmal,
* Que,,! .nda sentindo!

tas saudades do �
Roeder é a Isabel EI
Curiub« não é tão longe, I

* Parzinho bonitinho
surgiu é sem dtít(

Andre« e Ricardo. Felici�
* Carlinhos e Iara ai

[untos, dando. sinal
muito amor.'. Continuem
* A casa da saudade I

.
,

ma-se memória, é
lugar pequeno .a 'um. o

.

do coração. -

Até a P'óx;n

t 'AgradecilDento
A família do saudoso

Leocádio Wendt
agradece sensibilizada ao Médico Dr. Osvaldo Segu
de 'Oliveira, que não mediu esforços para salvá-la
Frei Pedro pelas suas visitas confortadoras, as enfen
-ras do Hospital Santa Cruz, as pessoas que acompanha
ao seu sepultamento. A todos a nossa eterna grati

=8�S®.��.®••®es••e••s••s�.®.e.®®®ee.®•••••es.�
•

•

I Exames Supletivos para 1. "e 2 .. gral

•1 Inscrições de 15/09 a 01/10/76
em M A F R A·

i Maiores ,Informações na
ce

. i ,Coordenadoria J���alR.()�ELEMII--"C
••ee....®e®••®.®e.ee••••e.*s.e.*••••e.®•••••�

Futebol de Salão
. Sérgio . Borges

Mais, duss rodades foram realizadas pelo campeo
muoicipal de futebol de salão, na quadra da AABB.

Na segunda-feire, no primeiro encontro da noite a AI
foi derrotada pela Rig@sa, com o marcador apontando " • I,

Marcaram para o Rigesa: Ché (2), Valdir e Luiz SI
enquanto Renato marcou o tento solitário da AABB.

No outro jogo da noite o ,Botafogo goleou fácil .. Iml
sora Ouro Verde, pelo elástico marcador de 10 a 1.

.

Marcaram para o Botafogo: louizi�ho (4),.Ivan (2), C�
linha (2), Neninho e um contn; o único tento Ouro Ver�
marcado por Pt:ddnl,lO.

.

A segunda rodada realizou-se na quinta-feira, reUI
na p�imeira pelt!ja, a8 equipes do São Bernardo e Belc,
vitória fácil do time de Marci.lio Dias, pela contagem de!
Marcaram: logo (3), Almiro, José e Wilson (contra).
,

Arbitragem de M!lneca, auxiliado por João Guiall
com boa atuação.

. Obs.: Nabir; técnico do São Bernardo, foi expulsO
banco por desrespeito a autoridade' máxima da partida.

Pela segunda partida da noite, jogaram Benfica e 1

Verde, Numa partida que parecia que o Benfica fos!le golell
adversário, fazendo 3 a O facilmente, .mas o Agua Verde. DI
intimidou e chegou a09 3x3. Poucos minutos após' empatall
partida, Adilson marcou contra, terminando 4 a 3 para os.1
los de Pedrinho Ferreira.

'Os gols foram a8sin81ados por: Luizinh�, ChiC�, JI
Adilson (,contra),' para o Benfica, .e ,Adils,?n,' Sérgio e, II'

para o Agua Verde. I; "

Mediador: Gilberto Zaziski, auxiliado por João GuirXIS1
O campeonato proBsegue' 2.a feira com mais dois jl

Rigesa x Cinderela e Botafogo x River Plate.

Compareça na· quadra da AABB. Prestigie esta pro�
da CME que você II!stará colaborando pata o engrandecillleD1
eBporte emador em Dossa cidade.
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I

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
'Veículos Ltda., v,ocê elcoDtrará
para proDta entrega:

Ano
1974
1975
1973
1972
1973

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEicUlOS LTDA.
Voncessionárlo Beneral Motor. de Brasil S. I.

,

Rua Major Vieira" 2 8 9

Canoinhas. Santa Catarina

Rondon abre inscrição para' estágios
A Diretoria Executiva de

Santa Catarina da Fundação
Projeto Rondon comunica que
continuam aberta! as inscrições
para o Programa de Estégios
Remunerados do Convênio Pro

jeto Rondoli/INPS, em 17 �de
zessete) Municípios do Estado
de Santa Catarina.

'Os munícípios onde os unl-"
versitários terio oportunidade,
no periodo de 5 meses, partici
par do referido' programa sio:
Mafra com 10 vagas; Arsranguá
CJ>Gi 7 vagas;' Imbituba dispondo
de .11 vaga!; Laguna com 08;
JarS'guá do Sul com 11' Vigas;
São Francisco do Sul 10 vagas;
Urussanga oferece 7 vagas;
Criciuma com 27, Timbó dtspõe
de 12; Rio do Sul de 7; Lages

,

Documento extra·Ylado
GLEUZA PÁIVA SAGAZ,

declara para devidos ,fins que
.

extraviou sua Carteíre
J

Nacional
de Habilitação.
A mesma fica sem efeito por

haver requerido a 2.a via.

-:�

F O t O CQ_pla 51·, ,�'. .

Em apenas segundos, voe
-

,tira FOTOCO-
PIAS e qualquer 'doe jornais ou

li s, no C A R T Ó R I O O R E G l S T R O
C I V u, dé NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

Documentos extraviados
LEVY ROSA PERES, declara

para os devidos fins que' extra
viou o Certificado de Proprie
dade e demais documentos do
veiculo marca Volkswsgen, ano

1965, chassis n.? B5-239.435.

Os mesmos ficam sem efeíto por
haver requerido a 2.a via. 1

I· BASILIO HUMENHUK
,

. I Ravendedór

& (IA.
FORD I

LTDA·I
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos
novos FORD e usados de qualquer marca.

Disponibilidades a semana:

Corcel cUPI luxo 197 "amarelá
Corcel cuPê luxo 1 9 -

. brsnco
,

Maverick �� .' - i{s)7-4- - branco nevasca

Pi
,

. u'fJ"'*!974L'4X4 .. azul ,/

Rural 4x4 l:��62 II verde pastel e branco
,

Maverick /1974 - cuPê super' /I verde
Volks /I -1'968 - pérola '

Adquira seu �e'Dlo nsndo' fom' I, mlnima entrada.
.

Veféulos inteiramente revisados, de boa procedência,
aos melhores prevos da região.

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

o Mercado das Malhas,
estoque e também o prédio.
tratar, no local, à Rua

C�ronel Albuquerque, 764
(ao lado das Casas Pernam
bucanas).

oferece 28; Tubario com 25
vagas; Joinville com 27; Brus
que 10; Blumenau 27 vagas;
Itajei oferece 26 e Florianópolis'
com 63 vaga:;;, sendo 6 para
São José. Totalizando 316 vagas
para todo o território Barriga
Verde.

As inscrições poderio ser

re8Hzadlls nas respectivas Coor
denações de Area, dos Muniei
pios de Criciuma, Tubarão, Flo
rianópolis, à Traveua Raticlif,
16; Itsjei, Blumeuau, Joinville,
e Representação -de Area de Rio
do Sul.

Os Cursos soltcítados . pelo

'INPS são OI seguintes: Admi
nistração, Biblioteconomia, Eco
nomia, Educação Fishra, Ciências
Sociais, 'Matemática, Serviço
Social, Pedagogia, Direito e

Ciências Contábeie.
A duração do Estágio é de

5 meses, desenvolvidos nas

Agências do INPS, dos Munici
pios acima 'referidos.
O valor da Bolsa é de Cr$

1.187,00 por mês; tendo como

requisito o universitário 'estar.
cursando' uma das últimas qua
tro G4) fases dos curso! solicita
dos e o estagiário deverá cum

prir vinte (20) horas semanais.'

Vende-se
Uma casa de madeira, com

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

·do Ginãsio Santa Cruz.

Preço Cr$ 35.000,00.
Tratar na

Terezinha.
Casa Santa

1

Juízo de Direito da Comarca de
Canoinhas Santa Catarina

Edital de' Averbação
o Doutor José Geraldo Batista Jul:z de Direito da

Comarca de Canoinha,., Estado de Santa Catarina, na
forma da Lei, etc.

FAZ SABER 8 todos quantos este edital virem, ou dele
conhecimento tiverem ou interessar possa, que por este Juizo e

Cartório do Civel Comércio e Anexos, foram regularmente pro
cessados os autos de Retificação de Nome, requerida por :EdUh
Terezlnha Hauffe, filha de Willy Hau.ffe e Frida Goncho
rovskí Hauffe, residente e domiciliada em Matcmo Días, deste .

município e Comarcs, que de 'acordo com a· r. sentença do MM.
,Juiz de Direito, Dr. José Geraldo Batista. .. mesma passará a

chamar-se «EdUh Terezlnha,Hauffe Tessarl». E,
para que chegue ao conhecimento de todos. mandou o MM; Juiz
expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei.
O QUE CUMPRA. Dado- e passado nesta cidade de Canoinhas"
Estado de Santa Catarina, 80S trinta dias do mês de agosto d@
mil, novecentos e setenta e seis. Eu, Juraci Maria Dirschnabel
Peixer, Escrivão, o subscrevi. 2

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de, riif�ito, '

, .\
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1 Para nós o seu dinheiro·vale mais
do �ue você Rensa.

.

Somos um Revendedor Ford.
É na hora de trocar o seu carro usado por um novo,
ou comprar o seu primeiro carro.quevocê i perceber
quanto vale o seu dinheiro. Procuresaes
E deixe a vaIQtizacãg.,g9"5€'·

.

,pr

dlnliêlroPOrnossá conta: "

. _o" " •
"

�... REVENDEDOR

"

.. �

_�4�· ,esa
BASILIO HUMENHUK i: elA_

LTD.A:::JRua Vidal Ramos, 203 - Fonas 22-0268 .. 22-0488 - 22.0024
.

. IC A N O I N H AS" - SANTA CATARINA
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Ano XXX

Notas Esparsas
A Câmara MU,nicipal acaba

de aprovar o projeto autorizan
do convênio com 'a Secretaria
de Segurança e Informações
para. instalaçlo .em nossa ci
dade' �e uma Rádio Patrulha.

x x x

A ERUSC - Eletrificação Ru
ral de Santa' Catarina, através
da Cooperativa de Eletrificação
Rural 'do Planalto Norte, com

sede em n08SO município, já
está estendendo as linh'u de
Paula Pereira para �s localida
de. de Pinho" Anta Gordá e

Santa' Leocâ día, em sua prí
meira, etapa.

x x x

Hoje e. amanhi, grande Festa·
da Primavera na Escola Básica
Almirante Barroso, com ,várias
atrações.

'

x x x

N_ ,\ inauguração do Ginásio
Cobel;'to, lá n8 colina histórica,
previstr. para outubro próximo,
teremos a apresentaçio do time
de futebol de sallo do Palmeí-:
r8S de Sio Paulo, sem dúvida,
u.ma grande e arrojada premo
çIQ.. que esperamos, tenha o

apóio' de todos.

x x x

Terça·feil;'a última aconteceu
grande peixada na sede Tiro ao

, Alvo" pesca do Estado do Mato
Groseo, da turma do sr, Cle
mente Dambroski.

x x x

O Centro Espirita progrsmen
,do grandes' f�stejos populares
para outubro próximo.

x x x

D�. Hêllo Júk, nosso Inter
ventor Municipal, já enviou

projeto de lei à Dossa Calenda
e imara, abrindo recursos para
8 aquisiçio do instrumental ne
cessá'rio para a Banda do 3.0
BPM lIqul sediado.

x x X

Os engeahelros drs. Joio
Alberto Nicolazzi, Almir Fist e

GRANDE FESTA DA PRIMAVERA
HA E.. B. "ALMIRANTE BARROSO"

Hoje - dia 25 - às 20 horas - Soiree

Amanhã - dia 26 • Festejos
às 10,30 horas - 'Milsa Festiva

A seguir grande' chrirrascada,., bebidas, ' maionese,
galinhas as&ad�s e outro, salgados.

A tarde - café, doces, jogos" pesca, aviãozinho,
tiro

.

ao alvo, etc.
As 17 hora li - Eleição da Rainha da Festa.

Ali 18 horas - Sorteio dos Prêmios.

Pelo seu comparecimento e' colaboração agradece a

Diretoria da A.P.P.

Sele�ão da LEC 2 X Joinvile E. C. 3

CAMPEONATO
DO INTERIOR

nha, BranqueIa e Ivan (Jair); IRicardo (Brito), Valdir (Nilton)
e Renato; Gilberto, Aderbal
e Garrincha (Kolinha).
JOINVILE - Renato (Wilfried);
Joel, Alberto (Pompeu), Dítão
e Silvino (Nelinho); Piava
(Jorge Cancelíer), Fontan e

Linha (Ferreira); Ratinho (Sa
mara), Rinaldo (Tonho) e

Veiga.
•

. 16 times prosseguem a luta
pela óonquísta do título do,
Campeonato do Interior de
1976, que tem a segunda fase
marcada para amanhã, com

os seguintes jogos:
Pela Chave 1:

Sonda x Lagoa
Mirassol x Santo Antonio.

Chave 2
Palmeiras x Cruzeiro

Canarinho x União, de Taunay
Chave 3

Estrela Azul x Botafogo

4man�ã '·tem. �ecisãn no Oitão: Hotafolo X., São 8ernar�n

Com muitas homenagens
por parte dos dirigentes es

Joio Rezende, da emprelteíre portivos e torcedores, Canoi-
BETA, equi ':!stiveram 3.8 feira, nhas recebeu com todo o

.fim de definir o acampamento carinho, no último' domingo,
do pessoal que vai trabalhe r 00 a equipe do Joinvile Esporte
asfalto d. rodovia CANOINHAS- Clube, que aqui veio enfren

MAFRA, fruto do contrato asst- tar nossa Seleção, em partida
nado ontem em Blumenau. em amistosa marcada anterior
solenidade presidida pelo Gover- mente para o dia 7 e que
nador Konder Reis e prestigiada fora transferida devido o mau

com a presença do Exmo. Se- tempo.
nhcr Presidente da Repúblíca, O [ego-teve inicio às 15h50m,
General Ern@sto Geisel. e quando eram decorridos 45

x x x segundos. já acontecia o prl-
O nísseí Paulo Murakami,"

meiro gol da tarde. Fontan

destacado agricultor em nossa
apoderou-se da bola logo após

região, preparando-se
-

para
a saída do quadro local e

transferir-se para o Estado do
.
acionou a Linha; que lançou
Ratinho na direita e foi a

Mato Grosso, enquanto que- o
seu pai 'continuará entre nôs,

linha de fundo e cruzou, Rei
naldo apanhou de primeira

x x x com a bola tocando na trave
Os candidatos THER�ZIO e' e sobrou para o artilheiro

OLDEMAR em plena campanha Fontan, que assinalou 1 a O�
no interior e ne cidade. objetí- O Joinvile voltou a marcar

vendo, segundo aeertaram, uma aos 29 minutos, numa cabeça
expressiva vitória do partido da de Reínaldo, aproveitando
do governo, a "ARENA. outro cruzamento, do ponteiro

x x x Ratinho, terminando assim a
,

fase inicial, com o placar de
Dr. H:E':LIO JUK executando 2 a O.

grendes e importantes obras no

.
populoso bairro do Campo da Na etapa final a Seleção
Agua Verde, atendendo solicita-

. local voltou melhor, com'

çio da comunidade local. Branquela muito bem na meia
cancha e com a excelente

x x x presença de Jair na lateral
Já ocorreram dois 89saltos esquerda .. Mas o Joinvile foi

'para roubo de apenai! remédio, quem voltou a·marcar, depois
no Posto de Saúde da COHAB. de bonita tabela, Fontan dei-

x x x
xou Tonho à frente de Marino, .

que nada pode fazer e mar-

O Govemador Konder Reis cou B a O.
autorizou a Secretaria doe
Transportes e O,bras a elaborar Contudo, os eanoínhensea

projetos dt! implantação básica
não se entregaram e, aos 27

do aceseo da BR-280 a Irine é- minutos, Branquela lançou

polis, como também autorizou
Renato nas costas de Pompeu,

a elaboração de projeto de para marcar o primeiro tento

implantação dos trechos de Três
local.

Berras a BR-280 e SC 477, de Com este gol, a torcida

Can�lnhBs a Mejor Vieira. presente no Ditão, acordou,
passando a incentivar os nos-

x, x x 80S representantes, que .dímí-
Também em programaçio e nuiram a diferença aos 35

preparativos, " grande festa da, minutos, depois de uma tabela

Comunidade Evaogélica Lutera- sensacional, Renato lançou
ns, para o dia 7 de novembro

. Aderbal pelo miolo, que mar-

próximo. cou O segundo.
O resultado de 3 a 2 foi

justo e a partida, principal
mente a etapa final, com

vários lances emocionantes,
agradou ao bom público pre
sente no Municipal, que ren
deu a soma de CrI 17.500,00.
Os quadros; LOCAL - Alle

ge (Marino); Lisboa, Chavalí-

CARLOS
BOCKOR.

Arbitragem de Gilberto. 'Za
ziski, auxiliado por, .�ário
Müller e Basilio Sehulka.

As 13h30m, para apé�itivo,
tivemos futebol infantil;, com
vitória do Ipiranga frente ao

Canoinhas, por 4 a 1. "

. ,

E às 14h30m, futebolfemí
nino, com as garotas ,do Santa
Cruz v:encendo as do Colégio
Comercial, pelo placar de 4a O.

Bela Vista x Juventude

Chave 4
Primavera x Imaza

União, de Divisa x Corintians

Na chave dos perdedores,
em disputa ao troféu «Joaquim
Ferraz», (desportista de sau

dqsa memória), teremos tam

bém amanhã três jogos:
Guarani x Comercial
lnternacíenal x S. -Orístóvão
Pinho x Parado.

Certificado extr,aviado
,UNZO .SUZUKI, declara pera,

!ls q,evidos fin!, gue extraviou o

Certificado' de Propriedade do
veiculo marca Ford F·IOO, ano

1976, placa CA·1202, eor vt:rme·
. lho, chassis n.o LA7ARJ-64805.

O mesmo fica sem efeito por
haver requerido a 2.- via.

EDI,TAL
Encontra-sé em Cartório, 2.° Ofício, 6 Rua Vidal Ramos,

edifício do Forum, para ser protestado OI seguintes titulas:

DP n.? 42,000 - veneto. 10.01.75 - valor Cr$ 1.156,77 (um
inil cento e cincoenta e seis cruzeiros e \ seteota � fete centavos),
emitida por Bü�r S/A, c/ 'WALDEMAR FAUSTINO LIMA.

DP_ n.? 1� 1 - vencto. 26.08.76 .,. valor Cr$ 500,00 (qui.
nhentos cruzeirosi.-�itid8 por Luiz Augusto Fontana, cf PAULO
DARCY DE OLIVEIID\..

'

, "-
DP n.O (850/10 -' ncto. 2508.7.6.•: �Valor Cr$ 400,00

(quatrocentos cruzeiros), emi' a po,�,«-L'úiz Augusto Fontana. c/
ALVINO IVO VOIGT.

�.,

/-,.;:1.1
.

ror não ter sido pO'iiifvel e�ontr8r os referidos respon
sáveis, pelo presente .Q.s ,''intimo. para � prazo de três ,(3) dias, 8

contar da publicaç,p>!''deste no «Jornal &orreio do Norte», virem

pagar 09 menc!o6ados titulas, ou dar as razões porque não o

,fazem, e ao Jljesmo tempo no caso de nio ser atendida esta

intimação, os \lotifico do c.?mpetente protesto.',
.

, CaDoinhas, 22 de setembro de 1976.

PAULA S. CARVALHO - Tabeliã Substituta

FOTOCÓPIAS XEI\OX
Serviço inlltantâneo e perfeito.

�nstalação modernissima.

Procure no e.�:�""de> Oerby Carlos

U�aft;",·""'i1a�"Praça-' 't'ai.iro "Müller, 251
.' CANOINHAS - Sant��ina

PA,RTICIPE
r

FI'LIE-SE A

DAS 'CONQ'UISTAS DO' EMPRESARIADO DE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL' E INDUSTR'IAL

NOSSA TER,RA.

DE CANOINHAS.
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