
Cópia do termo de audlência �e.sorteio �e n�meros d�s
candidatos a vereadores dos mumcrpios de Canoín

....
has, Tres.

H'al"ras e Major Vieira, e sorteio da ordem de colocação dos no

mes dos candidatos a Prefeito na cédula oficial dos municípios
acima mencionados.

,

Aos 22 dias do 'mês de setembro do ano de 1. 9'76, às

15,00 horas, na 'sala das audíêncías; no edifício deForum, nes
ta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, onde se

encontrava presente o MM. Juiz E1eitoral desta sa Zona, doutor
JOSÉ GERALDO BATISTA, comigo Escrivão de seu cargo
adiante nomeado e ao final assinado, bem como os srs. pre
sidentes dos Diretórios Municipais dos municípios de Canoí

nhas, Três Barras e Major víeíra e ainda de diversos candi?:a;
tos a Prefeito Vi'ce-Prefeito e Vereadores dos mesmos mumci

pios. Alberta � audiência, fai pelo MM. Juiz iE�e�toral d�clara
tio que seriam aproveitados os números d� s�rIes destinadas

aos partidos e que foram sorteadas nas eleições de 15/11/72,
na seguinte ordem: ARENA DE CANOINHAS _ 2.201; MDB
DE, CANOINHAS - 2.101; AREINA DE �S BAERAS �

2.301; ARENA DE MAJOR VIE:I� _ 2.401. Foram sort�a.
das as séries para o MDB de Três Barras e MDB de, Major
Vieira obtendo-se o seguinte resultado: MDB DE TRmS BA�
RÃS _ 2.501 e 'MDB DE MAJOR VIEIRA _ 2.6011. A seguir
foram sorteados os números dos candidatos- a Vereadores, ha
vendo sido sorteados os seguintes candidatos a respectivos
números: ARENA 'DE CANOINHAS PAULO EDUARDO RO

CHAFARIA -.- 2'.21161; MAURICIO ANTONIO DO NASCIMEN
TO _ 2.224; ODARIO NICOlAU PE'IXER _ 2.2,08; ORLAN
DO PIREiS DE SOUZA _ 2.217; HENRIQUE KREZ,ESINS

KI _ 2.207; ORESTES GOLANOVSKI _ 2.215; BEATRIZ
�RlRElRA BUDANT _ 2.212; JAIR LiESSAK _ 2.218; TU
FI NADER _ 2.2�1; E:ZIQUIEL BUENO _ 2.214; VALDE
MAR SILVEIRA ALBANAZ --- 2.2'051; ELIZiEiU BARCELOS -

2.202; ALFREDO STE:ILEJN - 2.2,2,6,;'ALOEIU NOIDRNBERG
_ 2.2('6; MARCILIO MARIO KUROLI - 2.223; DA·
VID CARVALHO DE CARVALHO. '- 2 .. 213; LANDOALDO
VOIGT - 2.219, JOAQUIM�GELO PEREIRA - 2.22;5; NA·
BOR PIRES _ '2.22-0; ALFREDO-DE MEDEIROS FRANCO
_ 2.222: NELSON WE,TZEL __:_ 2 ..21Ü'. Os candidatos que
concorreram as eleições anteriores de 15/11/72, permanece
ram com os mesmos números assim descriminados: EDMUN
DO BITTENCOURT _ - 2.201; FRANCISCO BUENO DE

SIQUEIRA·_ 2.2'04; VENDELIN METZGER. _ 2:.2:11; GUI
LHERME PRUST - 2.203: FREDERICO HAAG _ 2.209.
MDB DE C lNOINlHAS: ALINORPEREIRA ...,..._ 2 .112; DON�\.-

·

TO NOER.NBERG'- 2.114· EUARDO KUITCHAL - 2.105;
JOÃO MARIA G. FERREIRA - 2.106; JORGE PAULO-

2.104; JUVENTINO VIEIRA - 2.109; LAURO MULLERJ -

2.111; NERY SARDA - 2 '108; NIVALDO BURGARDT -

2.107; OR;LAN'DQ 'MULLER - 2.116; OSV�O SILVANO
MORElSCH -' 2.118; ovrnro DAMASO DA .sILVEIRA _

· 2.l(n;�ODOI�FO ,w-oJ"m.:,W'l::O�--=-:-�,4'Oª; S�_C. ,PIEC-,
I

ZARKA _ 2.119;'SILVINO CUBAS':_ 2.1l$;'·WALDEMIRO ,

ANDRADE _ 2.1W;/WILT':'I RADK:E _ 2;115; GUIDp HEiN
NING � 2.117, STELITA PACHECO COSTA _ 2.102. , Os
candidatos WALDEMIRO ANDRADE, RODOLFO WOLF NE·
TO e ALINOR PREIRA.permaneceram com o mesmo núme
ro com o qual concorreram às.eleiÇões de 15j111/72. ARENA
DO MUNICíPIO DE TRÊS BARRAS.: EDISON CORR!í!:A
2.308; ABIGAYL PACHECO - 2.302; JOSÉ B. P. MlRANDA

I I.lMA _ 2.317; ALFREDO MACIEL - 2.316; TADEU RO,
DRIGUES KONART - 2.318; DUILIO CORNELSEN -

2.306; ALCE:U KAR�EN -- 2, 3i5; ARTIBANO PACKER _-,
�.3.o9,; ooIDIO MORErrTI - 2.310; JOSÉ ALFREDO DOS

SANTOS _ 2,�r4; PEnRO FAUCHUK _ 2.319; ADHEMAR
SCHUMAOHER _ 2,.314; SÉRGIO JARSCHEL ......:. 2.307; CAS
SEMIRO GAULOSKI _ 2.311; JOAQUIM E:UCLIDES -

2'.301;' JOSÉ SAWINSKI - 2.313; FEILIX DAMASO DA SIL
VE,IRA - 2.303 - TEóFILO JAMGMIONKA - 2 ..3:12, e GEL
SO MA!ÇANEIRO _ 2.30'5. MDB DO MPNICiPIO UE TRÊ_S
BARRAs: ANTONIO PiElRCIRA COUTINHO - 2.505; NEL
SON RODOLFO CUSTODIO _;. 2.504; ERNÁNI WOGEN1A.J{t
.; 2.502; ESTEVÃO BEDRE'TCHUK - 2.508; HEíNRIQUE
FLORIANO JENSURA - 2.506; :l3A!?,THOLOMEU GIÍlMI
LUK FILHO - 2.5'Ü'3; WILSON JOSÉ BUENO - 2.5Ü'1;
ERALDO COSTA - 2.510: DOUGLAS EVALDO NEIZER -

,2.511 _ IRlNEU KAROLE'SKI - 2.509 e ANGELO LUIZ
RAMPANELU ,- 2.507. ARE�A DO MUNICíPIO_DE MA-
JOR VIEIRA: NEREU J08'5' HENNING _ 204'07; AUGUSTO
PAPES - 2.406 WALFIÜnO RODRIGUES -: 2.403; ADIR
FRANCISCO VEIGA _ 2 405; AiMBROSIO MARCHINIACK
-;- 2.404; APOLINARIO TYSKA � 2.410; PAULO HOME
NIUKA - 2.409; FIDELIS CARVALHO DO PRADO _ 2.401;
LICIO DE OLIVEIRA - 2.408; CESARIOKOASiKI _ 2.402.
Os candidatos NEREU JOSÉ HENNlNG e AUGUSTO PAPES
ficaram com o mesmo número que lhes fora sorteado quando
concoreram às eleições de 15; 11/72. MDE. DO MUNICíPIO
DE MAJOR VIEIRA: HUGQ GROSSKOPF - 2.605;

__

LUIZ
F�RJREIRA TERREIS � 2 603; MIGUEL SCHUMACKER-

· 2.601; MARC.ELINO GUEDES - 2.602; NARCISO WOICHI
KOSKI _:. 2.609; VITOR ,JANKOSKI - 2.607; SEZEFRE
DOPAUiLlT8KI -'2.6107; VITOR KICHIl.E:SKI _ 2.6'06 e

WALFRlDO DOS S:.A.NTOS LIMA - 2.608. A seguir, foram
sorteados os nomes de Prefeito para a colocação na cédula
Oficial, obtendo-se o' seguinte resultado: MUNIC�fIO DE
CANOINHAS; 1° lJUGAR -lVIDB 3; 2° LUGAR MDB: 1; �o
LUGAR - MDE 2; 4° LUGAR '_ ARENA 1 e 5° LUGAR
ARENA,2. MUNICíPIO OE TRÊS BARWlS: ·1° LUGAR _

ARENA 2; 2° LUGAR --: MDR; 3� LUGAR - ARENA 1. MU·
NI9PIO DE MAJOR VIE,IRA: 1° LUGAR, _ ARENA; 2° LU
Gl\R. - MlDB, E, nada mais havendo a constar, mandou o
MM. Juiz que fosse encerrado o presente têrmo o qual vai
devidamente assinado. E:u (as.) Luiz Nascimento Carvalho,
EScrivão Fleítoral o escrevi e subscrevi. (as.) Dr. JOSÉ GE�
RALDO BATISTA - Juiz Elfitoral da 8a Zona. ,Era o que se

conthiha em dito têrmo dI) qual extrai a presente cópia. I

o 'Presidente Geisel, em Santa Catarin'a
o contrato para o asfalto da

280, .
CANOINHAS�MAFRA

o ato ocor-reu na cidade
de Blumenau, onde o Presi
dente Geisel e o nosso Go
vernador foram aclamados
por uma grande �ultidão .. ,

Na cidade 'de Tubarão, a

primeira visitada, ao falar de
su'iL satisfação em ver a mes- '

ma totalmente recuperada da
calamidade de 1974, o Chefe
da Nação assim se expressou: O conbecido médico dr. RENEAU CUBAS; com pro-'
"Tubarão é hoje bem mai'or blemas de saúde, após submeter-se a vários exames, foi

do ',q1,le-er!1 ontem e amanhã
"
operado, na, ma,?-,hã de qllinta.-�ei�a, .lÍlt,ima ,elll )..����P�:l!!2..�.......

será maior ainda. Mas a sua pela famosa equipe do dr. Zerbíne. "

'

'

recuperação, num esforço . Os nossos votos de pronto restabelecimento.
conjugado entre Governo Fe-
dera1 e Estadual, é' sem dú-
vida o milagre que nos r,ea::-
lizamos, sobretudo -o esforço
do povo, que com ânimo forte
não se deixou vencer pela
calamidade e que desde en-

.

tão não só se recuperou'ma-
.

terialmente e moralmente,.
mas também soube crescer,

Assinado
,

Rodovia
Uma grande data, sem dú

vida, iii; de sexta-feira, dia 24
último, quando da assinatura'
do contrato do asfalto da ro

dovia BR-280,. que nos liga 8.:
vizinha cidade de Mafra, pelo
Governador ANTONIO CAR-,

. LOS KONDER REIS e a fir- '

ma empreiteira. 'BETTA, ato .

também testeinunhado pelo
Exmo. Sr. Presidente da Re
pública ERNESTO GEISEL,·
com vários lideres locais.
prestigiando' o grande e ím
portante acontecimento.

- Mas há os que demago
gicamente, .

sobretudo nesta'
Campanha Eleitoral se apre-

,

sentam a pós, e quando eu

falo de nós eu falo da Arena,
, considerando-se como () povo,
procurando díssocíar o Go-
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verno do povo e apresentar politico,
.

o Presidente Bmesto
o povo como adversário do Geisel ressaltou que "afora
Governo. Eu não aceito

'.

essa as dificuldades que enfrenta
tese. Pelo contrário, consíde- mos, dos problemas" naturais
to-a demagógica e ímpatríó-

-

que assolam o mundo inteiro
tica, porque o Governa é e que também aqui se mani
povo. O Governo vive para festam, temos realizado, te-
o povo e desde o início do meu mos progredido, temos de
Governo tenho proclamado senvolvido o País e sempre, _

que o objetivo dele é o bem . estamos voltados para o alvo.
estar do homem e creio .que Continuaremos assim, e sem
essa promessa, esse objetivo dúvida se nós soubermos de
até então não foi desmentido". sénvolver essa união, a nova

Concluindo seu
. pronuncia- mola se tornará mais forte,

meato, que como disse .teve saberemos vencer os nOSS08

dois objetivos: um de exaltar adversários e contínuaremos

as obras que a Eletrosul vem a construir a grandeza do
Brasil".realizando e outro de cunho

DR. ,CUBAS
EM' SAO

OPERADO'
PAULO.'

,Deputàdo Nel,son
veio proferir

Pedrini

palestre
O Deputado NELSON PEDRINI, lidar do Governo na

Assembléta Legislativa, convidado pela Direção da FUNPLOC,
esteve ontem em nossa cidade, proferindo palestra no audi
tório da Faculdade, �ssistido por autoridades, professores e
alunos. O ilustre parlamentar, figura destacada nos meios
polítícos do Estado, representa o oeste catarinense, a grande
Joaçaba, na Assembléia.

'

ARENA UNIDA 'CAMINHANDO
JUNTOS PARA AS URNAS

Dr. Benedito Therézo de Carvalho Netto

candidat� a Prefeito pela'ARENA 1
Professor Fábio Nabor Fuck, candidato'

a Více-Preteíto pela ARENA 1
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FEIJ'AoMILHO, e
melhores

preços

com
\

, '.

ruvers .nosos
" .

mrrumos

CO,m o' objetivo de amparar a produção e

de garantir a9 agricultor preços mais justos na

comercialização, o Góverno Federal decretou os
Preços ,Míilim08. Coube ao MILHO e o FEI]AO'
os níveis maia altol de aumento.

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

hora de. vender 'a produção, al�m de'estimular
os cultivos de. MILHO e FEIJÃO, para safra's
-cada. vez· maiores.

.

-

.
.

Ass�m} o Preço, Mínimo fixado pelo Governo:
.

,- . \

Para o MILHO é Cr$ 64,�0 enquaute que para o,

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

A, Agência do' Banco do Brasil e o Escri�
tór�o,de Assistência Técnicà e Ext�nsão Rural do
t. .

. .'

nosso município estão aptos a prestarem i.�fol'.
,

mações' necessárias' sobre a aplicação dos Preços
Minimos na Região.

.

FOTOCÓPIAS XEflOX
Serviço inatantâneo e perfew·,"��

--'-'-'.
.

"

.

ln ..._�""""':;:c

Pro�ure .escritório de Der'by·Carlos
, '/ 'Viii 'na Praça Lauro Müller, 251

, ANOINHAS S,inta, Catarina

DI�a essa
-aí curaI

. ,

Nosso Brasil- Nossa·Gente
,'CES C

C�luna do 2.8 CIENTIFICO Matutino
Professora Responsável:," JUCI SELEME

"
.

Almirante' Barroso
Nome pelo qual ficou sendo conhecido o almirante bra�l.

leiloo' 'Francisco "

Manuel Barroso' da Silva, barão do Amazonas
nascido em Lisboa, em ,23.9-1804; morreu em Montev-idéu, Uruguai:
e'm 8-8-1882. Vindo muito jovem para o Brasil. formou-se 'p,.la
Academia de Marinha. Distinguiu-se Das campanhas .navaís. do
Rio da Prata, 1826·1828. e do Pará, 1836.

Desempenhou diversos cargos' importantes na marinha
brasileira: Declarada' a Guerra do Paraguai, sssumtu em' 1864 o

comando da �squadrà que, obedecendo as instruções do almirante
Tsmandaré, bloqueou em Goya. as 'Qlargen8 do Paraná. Depois de
vâríoe combates, travou a batalha decisiva de :Riachu�loí 'que
jnfluiu na sorte de toda a campanha; empregando nsvíos a vapor
como aríete, Barroso .revoluclonou a estratégia naval, sendo a

sua atuação exaltada por diversos periódicos estrangeiros; a bata.
lha resultou em derrota completa dos paraguaios, ímplíeando DI

desístêncía da invasão de Entre Rios pelo Gen, 'Rcbles e no iso.
lamento de Estigarrib28 às margens do Uruguai, prenúncio de
sua derrota completa; o feito de Barroso foi celebrado. pelos
poetas e representado mais de uma 'vez por pintores, inclusive
Vitor Meireles, num quadro célebre.

'

. Recebeu o tit�lo de barão do Amazonas em rase. Nomeadc
comsndante-chefe da esquadra, 1867, promovido a více-almirante
1868 e reformado em 1873. Seus restos mort&is foram transpor.
ta.dos de Montevidéu para o Rio de Janeiro, a bordo do cruzador
Barroso, e colocados Da base do monumente erigido em sua

memória na pria do Russell.'
.

.' - l'

Equipe: Aurl, Pedrassani, Barbara Freitas, Cérls Tremi,
,Raquel Pedras,ani 8 ftelindes Werka.

I' Dra., Zo'é Walkyria' Natividade ,Seleme
-, .

Cirurgiã Dentista
G I G. 00SS89159/DBP

CHnica dentária de sé'nhoras e �rianças.
. Especialização em Odont,opediatrta.

Hora marcada
Prap La_ Mõller,'.4.94 -.. fODe, 22-0461

II

I'

"; .

Venha conhecer,
:
novo herói - Super Rural. É Ford Rural, ag,ora com o novo motorde,4 cillndros, ,

Um herói que faz tudo r vecê, sem exigir quase nada em troca.
' .

,

'

",
Com uma s

.

er economia de manutenção. Mecânica ultra simples. Um herói que não bebe em serviço,
,

E na hor > e vencera estrada - zaaapt. Para enfrentar os buracos - tzuuuct. Para o lamaçal, a-Iadeira,
a montanha e a em acão sua tração nas quatro - tzuuum. Super Rural.Quatro cilindros,

"

Qual uer coisa, é só chamar.. No Revendedor Ford.

Se você vai fazer' vesti
bular em janeiro, ainda
está em tempo de dar·
uma UBELA"

'

revisada
nas boas do vestibular:

no Colégio Santa Cruz
. ,está funcionando o

Cursinho Pré-Vestibular,
com gente apta a dar a

você toda .: a orientação
necessária para que

você seja um

calouro'77.
Que tal?
Vá ao Santa Cruz e

converse com a Jussara
ou com o Arnaldo.
Você' não vai se

arrepender �",

Certificado' extraviado,
-

GABRIEL ANTONOVICZ,
declara para' os' devtdos fins

que extraviou o Certifi o qe
Propriedade do. ve o, marce
Chevrolet, ano ;, cor verde,
placa .DA· " chassis n.o'
D683ZB 5225.

0-< esmo fica sem efeito par
haver requertdo a 2.8, via.

Basilio Humenhuk -: & Cia. 'Ltda.
Rua. Vida!' Ramos,� 203 - Fones 22-0268 22-0468 - 22· 0024

C A N O I N H A S SANTA CATARINA

Hove'nl 'Poderosa ao

Menino 'Jesus de Praga
Oh'l Jelol que dilleltel: Pedi

e recebereis, .proourai e acharei.,
batei e .. Porta abri"·lé-vol·á.
Por intermédio de Maria, Voila

Sagrada Mãe eo ,bato, procuro e

VQI rogo que minba prece leja
atendida (Meneionae o petiidol
Ohl Jelol que' di leltél: Todo

que .pediedes ao' ai, em Meu
Dome, Ele vai /,at nderâ,

Por ietermêdio: e Maria, Valia
Sagrada Mãe e ; humildemente,
rogo ao

..

Vali Pai, em VOS lO

Dome, que oha oração 'leia
ouvida (Me'ti IODae' o pedido]
Obl JelOl que diu8ste.: O c�u

e a

,terra;e
.Iliarão, IDal 8.mioha

. palavra o paliará. ,

Por in ermédio de Maria, VOlla
Sagfada/Mãe eu confio que mi
nhs or..ç�o laja ouvida (M!,ucio.
,niu, o pedido]

.

Rezar' 3 Ave·Maria. e 1 Salve
Rainha. Em calol urgentes ell8
Doveo. deverá sé" 'feita em horal
(9 horalD . Uma Devota

Vende-Se
o Mercado das Malhas,

estoque e também o prédio.
,

�.tratar no 10 ',' à Rua
Coronel AI rquerque, 764
(ao lado das Casas PernaID·

.

bucanas).

Material escolar e "de
escritório você encon-

r

tra na' loja da

Impressora, Ouro Verde
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Secretário da Saúde
em nossa

. cidade
O Secretário da Saúde, dr. HÉLIO DOS ANJOS

ORTYZ, deverá visitár novamente a nossa cidade, quinta
feira próxima, dia 7, devendo aqui pernoitar. Na oportu
nidade, visitará as obras do Hospital Santa Cruz, devendo
manter contato com' a direção do mesmo, classe médica,
lideranças políticas; diretório da ARENA, Verea-dores e

candidatos do partido. Dia 8, pela manhã 'segqirá para o
'

vizinho município de Papanduva.
É 'o seguinte o seu roteiro pela
DIA 06:
Quarta 06:00 hs

12:00 hs
13:15 hs
15:30 hs

região norte do Estado:

DIA

19·:00 hs
20:00 hs

07:

Partida de Floríanópolís
Almoço Irineópolis
Partida para Matos Costa
Matos Costa

'

Reunião: Prefeito, Presidente Câma
ra de Vereadores e Candtdatosgda
ARENA
Jantar - Porto União
Reunião com as lideranças

Quinta 07:00 hs Partida pI Irineópolis
08:15 hs Reunião Irineópolis
11:00 hs Três Barras
l::S:00 hs Almoço Canoinhas
15:00 hs Major Vieira
19:00 hs Jantar Canoinhas
20:30 hs Canoinhas Reunião

DIA 08 :

Sexta Ol:OO hs Partida para Papanduva
08:30 hs Reunião em Papanduva
11:00 hs Reunião Monte Castelo
13:00 hs Almoço
15:00 hs - Reunião Itaiópolis
19:00 hs Mafra - Jantar
20:30 hs Reunião

DIA 09 :

Sábado 07:30 hs Retorno Floríanôpolís

Futebol �alã.o
Sérgio Borges

Teve prosseguimento o Campeonato Municipal de Futebol
de Salão, com mail uma rodada, realizada oa segunda-feira, na

quadra da AABB.
'

O primeiro jogo da noite reuniu as equipes da Rlgesa e

Cinderela, numa parti<1a que teve um primeiro tempo equilibrado
e muito disputado, com o placar de 1 • 1. No segundo tempo à

Rigasa voltou ma,is dísposte e conseguiu aumentar o marcador,
f8Z�ndo 4 a I, mas a equipe do Cinderela lutou bastante e dimi
nuiu a diferença, terminando com o resultado final de, 4 a 3 '

para os Rígeseauos,
' /

O. gols foram assinalados' por: Alceu (2), Anita e Odani
(contra), para o Rigesa a Kolinha (3) para o Ciaderela.
Arbitro: Gilberto Zaziski, auxiliar Kalempa, com ótima atuação.

No, segundo encontro da noite, defrontaram-se a8 equipes
do River' Plate e Batafogo, 'num jogo tecnicamente muito fraco,
ma. bastante disputado. O primeiro tempo foi equilibradissimo,

,

terminando com a contagem de 2 a 2� No segundo temIJo o River
voltou mais entro8ado e bem postado na defesa, chegando fácil
aos 8 a 3, merecidamente.

Marcaram para o River PIate: Gilberto (3), Orlando (2),
Brito (2) e Cavalheiro, enquanto, Edgar (contra), Paulo Cessr e

i

Chavalinha, marcaram para o Botdogo.
Mediador: Gilberto Zaziaki. Auxiliar: Kalempa.
Bom público compareceu para prestigiar esta promoção

da CME.

de

NÚMEROS DO CAMPEONATO
Partidas realizadas: 8; gols marcados: 69; média por par':

tida: 8,6. PRINCIP,AIS ARTILHEIROS: L°) Canário (AREP) 6 gols;
2.°) Luizinho (Botafogof 4 gols; 3.°) Melado e Zolmar (BESC),
João (Mu!!si)" Chavalinha (Botafogo), Gilberto (River PI&te) e

,Kolinha (Cinderela). 3 gols; 4,°) Ivan (Botafogo), Mário Cesar e

Jussaro (Vidal Ramos), Brito ,e Orlando (RIver PIate), Ché e

Alceu (Rigesa) 2

O campeenato prossl'gue na próxima semaba com maiS
-

duas rodadas, oa segunda-feira: Musai x BESC e Vidal Ramos x

Agua Verde; quinta-feira, AABB % Cioderela � Botafogo x

Impressora Ouro Verde.

. Aguardem para muito, breve a inauguração do Ginásio
de Esportes, com a vinda do Palmeiras de São Paulo.

(anoinhas-

Enlace Hugo Maria

de Lurdes
Conforme anunciamo, teve

lugat: segunda·feira, dia �5, o
enlace matrimonisl do indus
trial sr, Hugo Colodei cofh i
gentil senhorita proressora
Maria de Lurdes, filha do

Aniversariantes·
da semana

Dia 2 • a S'." Tereza Tysz
ka; o [ooem Osvaldo Granza;
a menina Maria Aparecida,
filha do sr. Bernardino Schup
pel; o menino Angelo Marctlo
filho do sr. Alcides Pires.

Dia 3 - o sr: Orlando
Froehner; o jovem Jânio
Sérgio Sczygiel.
Dia 4 - o sr, Francisco

Zaziski.
Dia '5 - os jovens: Haroldo

Grosskopr, Abel Maron Becil
e Adib Sakr Jor.

Dia 6 --- a sra.:Maria de
Lurdes esposa do sr, Wal»
trido Langer; os srs.: Derb»
Fontana, Adir Veiga, José
Vamaso da Silveira e Adolto
Hedter; o 'jovem Gilberto Se.
leme Netto.

Dia 7 • i sr». Ema esposa
do sr. Carlos Mülbaue,.; a

srta. Ivone Terezinha. Paulo;
o jovem R.einaldo Crestani P.

Dia 8 - as srtas. Siglinde
e Sr. Sigtried Thiem (gêmeos);
a 'srts. Reni Cla,isse Metzger;
os jovens: Paulo Anisio Neu
burgel' e Sérgio Novak.

Aos aniversariantes nossos
votos de muitas felicidades.

DOCUMENTO
EXTRAVIADO

Foi extraviada a DCM n.o
1819· 3, pertencente 8 BERNAR
DINO C�SAR FEDALTÓ.
O mesmo fica sem efeito por

haver requerido' a 2.8 via.

Registro Civil
EDITAL

SebaatiiIo Gr.,io Costa, Escri�
vão de Paz e ficisl do Registro
Civil do mu icipio de ,Major
Vieira, Coma a de Caooiohas.,
Estado de Sa ta Catarioa.
Faz saber qq preteodem casar:

ANTONIO I2ARDO e ,PER
CELINA LA RES TABORDA;
ele natural de te Eatado, nascido
nelte muoidp o no dia 24 tie
dezembro de 926, lavrador, 101·
teiro. domicil' do e relideote
neste Muoicíp , filho de Joaquim
Ricardo, falec do e de Marinha
Ricardo; ela tura} deste Eatado,
nalcida nest municipio no dia
18 de març de 1921, do Jar,
lolteira, do iciliada e residente
neste muni pio, filha de Guilher
me Laurel aborda, falecido e de
Luiza Lau el Taborda.

Apre8e aram o. documentol
exigido! eJI) €6digo Civil art.
180. Se a guém tiver conhecimen·
to de e stir algur,n ímpedimento
legal, acu e-o para fioa de direito.

Major ieir., 30/aetembro/1976.
SEBASTIAO GREIN COSTA

Oficial

de
casal Emiliano Seleme.

Felicitações.

Hotel Brasil
o sr. Carlos Spies adquiriu

,por compra, o hotel a rua

Vidal Ramos, nesta cidade,
que antigamente se chamou
Hotel Wagner, e, ultimemente
Hotel Ipiranga e agora pas
sou a chamar-se, Hotel Brasil,
completamente remodelado
atendendo todas 85 exigências
de higiene o contorto.

Aniversários
Fazem anos:

Hoie, dia 18, as distintas
senhoritas Dioair, dileta filha
do casal Firmino de Paula e

Silva e Otília, querida filha
do sr, Joaquim M. Marques,
residente em Arapongas; a
interessante menina Nilde
Mafalda, filhinha do casal
Alvaro e Elisabeth. Uhlig.
Dia 19, II exm«. sra. Norma

Seleme Wiese, virtuosa espo
sa do sr. Darcy Wiese; o me.
nino Jorge Ricardo, filho do

,

cessl Alvaro Mallon; o garoto
Erminaldo filho do sr. Ludo
vico Pieczarka.

Dia 20, a srte. Evina Maria,
filha dileta do casal Arnoldo
Jforitz; o menino Charles
filho do sr. Ervino Wiese;
residente em Marcilio Dias;
a exma. sra,Nazira Seléme
virtuosa esposa do sr. João
Seleme; a menina Ingrid
Elisabeth filha querida do
casal Leo Freund; o menino
Jayme filho do sr. Leopota«
Buba.
Dia 21, o travesso garoto

Alberto filho do casal Miguel
Dureck.

ontem -

Dia 24, o hábil mecânico
sr, Pedro Prim; a exma. sr•.

Anita- dignà esposa do nosso

assinant« sr, S,rgio Gapski.

Lar em festas
Está em testas o lar do

casal Rsu! Fernandes - Alde
noura Varela, pelo nascimento
de mais uma garota que na

pia batismal recebeu o nome
'de Euzilde, fato registrado
no dia 13 d, agosto.
Muitos parabéns.

Antonio Agostinho
Gomes

Vítima de borrtuel desastre,
ocasionade pela queda da.
cabine do caminhão em que
viaiava, sofrendo 6Smllgamen
to do crâneo, ,aleclu domingo,
o sr, Antonio Agostinho Go
mes, propriet�rio de ferraria
nesta cidade.

.

O g'IIVB acontecimento teve
repercussão chocante entre
todos que conheciam Antonio
Agostinho, porque dentro de
sua modéstia era um homem
bom. Pacato, muito prestativo,
bom chete de família, era

figura destacada na Socieda�
de Operária e nos Clubes de
Bolão, que lhe prestaram ho
menagens, comparecendo
incorporados.
Sepultou-se, segunda-feira

com grande ecompenhamento,
apesar da chuva que caia.
Sobre seu caixão viam-se

muitas corôas com fitas pretas
e letras douradas dizendo do
sentimento de seus amigos.
Deixa viuva,' vários filhos,

noras e netos. Pesames.

Correio do Norte, d. 18!agosto/:t9(9

PIaDO Rodoviário Catarinense
Novos Contratos

A realidade das obrae rodovi6rias que o, governo catarl.
nense desenvolve, atinge mais um expressivo estágio com a assio:
natura de novos contratos, celebrados no Palácio do Governo
dia 15 de setembro.

Assumindo a importâncii de Cr$ 554, milhões de cruzei

ros, os contratos prevêem o asfaltamento de 214,7 KtIi de rodo
vias, 296 Km de Ante-Projetos de Implantaçio Básica, 214 Km
de Projetos Finais de EDgenharia, dues pootel etn concreto
armado e pavimentação a lajotaa em ( 2.700 metros.

O atraso que se verificava DO Eatado Barrigi Verde, em

relaçlo à rodovias, tolhendo em muito 8 ,sua potencialidade eco

nômica, não constituirá mais um obstáculo ou entrave, mas sírn
um incentivo à produtividade.

O esquema lançado, relativo ao Plano Rodoviário Catàri
nense, está sendo trabalhado e em grande parte já está cumpri;'
do, prestando seu depoimento concreto, o esforço conjunto do
Governo Estadual, através da secretaria de Transportes e Obras e

especlfteamente pelo Departamento de Estradas de Rodagem, �s
tá traduzindo nas realizações, naS evidências obreiras que sulcaJD
o chão catarinense em forllla de rodovias, um dos mais impor
tantes fatores para o progresso de uma Região.
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CORREIO PO NORTE

Governadores
'em julgamento

,

RIO - O julgamento administrativo dos governa
dores está, feito, em nível míníetertsl, e registra Uma razoá
vel faixa de coincidência n8 avaliação de méritos e falhes
com as naturais mas írrelevsntes díscrepâneías,

•

� 'claro, que o balanço dos acertos e equívocos do
processo de escolha fechado s6 pode ser levantado pelos
ministros que, por força da área' de ação de SUBS pastas;
mantêm contato frequente com 'as administrações estaduais.
,E, no caso, este é o tipo de Juizo que Importe, porque
lastreado em experiências repetidas.

(.,', ,
" .

A atual sefra de' governadores, examinada pelo
ângulo estrito da competência � operosidade 8dmioistr�tiv8,
fornece um saldo bastante ,capreciável. Algumas admínlstra
�ões são destacadas como, excelentes: a do governador do'
Rio Grande do Norte, Tarcisio Mais; a do governador Kon
der Reis, de Santa Catarina; e a do Governador do 'Rio'
Grande' do Sul, ,8ynval GU8ztelli. Os três certamente que
não pôr coincidência, cem bagagem politica, com a vivência
parlamentar e bom 'trânsito fedecal. Mas há outras menções,
elogiosas, como ao Governador de Minas Gerais, Aureliano
Chaves; ao, governador Canet Júnior, do Peraná, e ao go
vernador de São Paulo, Peulo Egydio; Dos governadores do;
Nordeste, além do Rio Grande do Norte, destace-se o

desempenho do governador Ivan Bichara, da Paraíba, e do
governador Divaldo Suruagy, de Alagoas. Não há restrições
mais severas ao,s goveroadores Roberto Santos, da Bahia, e

Feria ,Lima, do Rio, embora com ressalva' para a pouca pre
sença do último e o seu evidente desencontro com o

temperamento carioca.'
'

. ,Os demais se misturam n1:lma
'.

mesma faixa, com

cotação enlr� sofrível e medíocre.

E, no fim de' file; �s, três' insucessos índíscutlveis,
reconhecidos na conversa 'informal, pela virtual hunanimidade
�o governo: Henoch Reis, do' Amazonas; M(mre Cavaleant],
de Pernambuco; e Nunes Freire, do Maranhão. O governs-.
dor do Amazonas contínua perdido na' administração do
Estado; , incapaz "de estabelecer UDia prioridade racional de
programas e de" formular' projetos coerentes ao' governo
federal. O "governador Moura Cevalcantj, vitima talvez da
IIU8' folclórica ioabilidade polítíe«, não tem.sído levado muito
a sério no seu esforço administrativo.

'

Quanto ao governador do Maranhão, re8v�10u para
o escorregadio do anedotário. Trata-se de um personagem
pitoresco, que não chega a ser tratado com um mínimo dê
respeitebílídade no plano federal, e de um erro clamoroso
da artículsção do senador Petrônio Portella, que o governo
reconpece. lamenta, 01a8 não tt'm como corrigir.

, ,Mas, se é �sta a visão critica qti'anto ao' comporta-
'

me,nto administrettvo, o julgámento politico vai ser forinu
lado, agora, com', o desempenho' na camp,nha eleitoral e
pela avali�ção �os resultados.

O governo já tem alguns _ juizos esboçados. Mas
éOttlo o' teste final e �eci8ivo E:stá' sendo feito na i:ampaDha
para uma eleiçio municipal, os julgamentos foram suspensos,
à espera dos d.des qUe os confirmem ou retifiquem.

'

,
A importância de um result.do faveirá·vel ná avalia

ção' da capacidade de liderança e articulação politica dos
governadorea se�é sentida na oportunidade pa formulação

. da tática do ,governo para as, eleições de 1,978. As perspec
tivas da manuténção da eleição direta vinculam-se, em boa
medida. à confiança 'na competência doa governes des Esta
dos, bases dI! estrutura politica dq esquema federeI.

Colunista' Vilasboas Correia

Transcrito do jornal o Estado de São Paulo de 26/09/76

DISCOS ... FilAS
novidades

.,

I ita
Rua Paula Pereira, 648
Rúa Vldal RalDos, 188

EDITAL
Acham-se em Cartório,' à Rua Vi

dal Ramos, edifício do Forum, para
serem protestados, os seguintes
títulos: '

DP n.- 6.188-H - vencto. 05.09,76-
valor CrI 400,00 (quatrocentos cru
zeiros), emitida' p/MaIlon & Cia.
ê/P,;&.ULO PiDHO LECHETA.
Di" D.- õ.955-J .. vencto. 05,09.76-

'Valor Cr$ 767,00 (setecentos sessen
ta e sete cruzeiros), emitida p/Mallon
& Cia. c/LUIZ CARLOS BARBOSA.
DP 0.0 011 - vencto. 14.07.76 - va

lor Cr$ 1.ll50,oo {hum mil e cinquen
ta cruzeiros), emitida p/José A. Fuck '

& Filhos c/ALVINO IVO VOGT.'
NP n," 98,286/5 • saldo valai' Cr$

2,426,96 (dais mil quatrocentos vinte
seis cruzeiros e noventa e seis cen

tavos), emitida p/BENTO VALENTIN
FRANCO em favor do BbDCO Bra
deseo de Investimentos S, A.

Por não ter .sldo possível encon
trar os referidos responsáveis, pelo
presente 08 Intimo para DO prazo
de três (3) dias úteis, a contar da
publicação deste Jornal «Correio do
Norte», virem pagar' os. mencionados
títulos, ou darem as razões por que
não o fazem, e, ao mesmo tempo,
no C8S0 de não ser atendida esta
Intimaçãb os notifico do competente
protesto.
Canoinhas, 29 de setembro/1976.

PAULA S. CARVALHO
Oficial de Protestos

Regis,tro Civil
EDITAIS

- 02.10.1976

NOTICIAS DE
j

PAPANDUVA
Pavimentação & Noticias

Sobre o tõpíco 'àcima novas notícias, desta
t�ita incerido no, jornal da capital «O ESTADOI
que em sua edição do dia 15 p,p. na sua terceira
página entre _outras notíeíae diz o lIeguinte:
PAVJMENTAÇAO NA BR-U6, «No, acesso de
Papanduva, serão realizadas obras de p,avimen,
tacão 8 13jotas de concreto, numa extensão
aproximada de CrI 2.233,800,00, com' prazo
de conclusão. de 200. dias». Já noticiamos que a
concorrência para tal serviço foi vencedora 8
firma «Otavio Passamaí» da cídade de Rio
Negrinho•.

'

Bscreveu: Di: .arotao O Velf)o Capitão
�8meraldiuo M_ Almeida
, «Desnecessário dizer-lhe, e, por seu aftó
intermédio, a todos os nossos companheiros da' ARENA, que' estou 'à
disposição dos amigos para a campanha municipal. Sei que vocês tem todas
as condições de .ganhar o pleito sem qualquer COlaboração, mínha. Mas ai
minhas dividas' de gratidão com o povo de Papanduva são tão grandes
que' julgo do meu dever oferecer-me para. colaborar». Parte da carta que
recebo do velho amigo e leal companheiro em todas às .horas. Na sua_
nobre gestão no Parlamento Nacional, foi o deputado que mais reeúrse,
carreou para nosso município.'Esperamos ter a honra, de poder-mos contar
com vossa honrosa, presença na Inauguração do Hospital, do qual foi um
grapde inc�ntivador, concedendo' verbas' de suas dotações para a

construção do mesmo.

Presidente da «CASAlV» agradece
Este colunista vem de receber atencioso e contortador cartão de

agradecimentos pela cobertura feita por ocasião da inauguração dos' sef:
viços de Água e Saneamento da cidade d� Mafra'. Agradecimento este feito
pelo Dr. Nabor Sc,hUchting, eis 'o texto do mesmo: ,Floriaon,ópolis, 20 �e
agosto de 1976. Prezado

.

Esmeraldino de Almeida; Oumprfmentando'd
cordialmente acuso e, àgrade�o o, recebimento do número 1378, do «COR·
REIO DO NORT�», edição de 10-u7-76, que Iloticiou, a ,inauguração do
serviço de abestecímento de água da cidade de Mafra. Noticias desse
quilate nos confortam, e dizem da importância Incostestável 'dos serviçol
desta natureza, que se propõe tão somente a prestar servíços a coletlvi·
dade, no campo do Saneamento básico. Oom minhas saudações, firmo-me,
Atenciosamente Nabor Schlichting' - Presidente. ., ' :

-

-

NEREIDA C. CÔRTE. Oficiál
do, 'Regiltro" ivil do ,1.0 -Distrito
de Caooinh I, anta Catarina faz
laber que pret ndem calar I�:

Ernesto Bano .. "Tet.z�
Gonçalves d Jesus, hra.ilêi�
rOI, lolteirol. d iciliadoÍl e reli·
dentei Deite Mu icípio: ele lavra- I iádor" naacido e Cen:tpo dOI Geisel qu�r_ partiaos torta eCl os

Bueno neste Mun cípio aOI 2/hl/31, «O importante é que os, partidos se consolidem, inclusive a ope-
filho, de Leurind Bueno; ela do

' sição, porque não quero partido único. Tem que haver, oposição». Este é

, lat, Dascida .em erfA dOI Borges-
o' ponto de vista expressado pelo presidente Geisel em Tóquio à jornalis·
tas brasileiros, quando, expllcou que se engaja na campanha eleitoral,

Maior Vieira aoa 12/7/1934 •. filha , porque deseja o fortalecimento dos partidos, e porque .quér que a Arena
,de Francisco Go çalve. de Jesus 'assuma realmente o seu papel e seja.de fato um partídó. polítíeo. Ao ser

e Sebaltiana Soa e. Fragolo. interrogado sobre o f!lt1,lro polftido brasileiro, eSl>e,�lalmente quanto ao

AI-5, o Chefe da N,acão respondeu que sua preocupaçao n� momento são
as eleições, não só de 1976, 'mas também as' de 1978,. des,tacando a

importância da coesão entre os partidos. (Gazeta doP()'V�,
Celson e Wilma

Harbst, b ...alUe rGI, sclteíros,
domíctlíedoe e' e.identel", Deite '

Diltáto; ele, bal oDi.ta� iíálCido,
em Ria Pretinh, município de:
Mafra 'a08 7,7 1-947, filho de
Sozem Oracz e A a Oracz; ela do"
lar. nalcida em Irioe6poUI aOI

'29.5·58, filha d ,Nilo Ricardo
'Herblt e Alice A ma Herb.t.

-

Osvald.o Pia heck e Ollvia
Gonçalves da ocha; br�lilei

,

ro., domiciliadol relideotel neste
, Di.trite; ele .Iavr der. Dalcido em

Veada nelte oiC:ípio aOI
,

15.3/1954, fil�b d Pedr.o PI8chek
e Claredina Wün ch Plachek; ela
db lar, oalcida em Paciência
Deite DiltritJiaol 21afr-1957, filha'
de João Gonçalv I':da ,Rocha e

, Araei Ferreira da Roc�,":'
Nelson Alva dd;- Nasci-

mento e Maria anete Cor.
rêa Palhano, br Iileirol, laltei.
rOI. domiciliadol e re.identel o')
Baino São Crilt6vã .T,êl' Barra.;
ele DSICido elll San 8 Cecilia, 801
9·12.53, motorilta, f lho de Auto
nio Alv,el do Nalêi eDto fJ ADa
Maria Pirei; ela d lar; Dalcida
em Campo Novo- ajor Vieira,
801 15.11.1959, filha de Joaquim,
Corrêa PalhaDo e

IZ[liD,
a Caltre .

PalhaDo.

Silvio Leàl de Barros e
Zenilda de Mace o, bealilei.
rOI, lolteirol, domici "adOI e reli·
dentei De,lte Di.trito ele carpin.
teiro, Dalcido em ereia deste
Di.trito aOI 17.7-19 5, filho de
Jo&é Leal de Bar el e Maria
_Kohler de Barrol; ela do lar.!
Dalcida em Felipe j!)chmidt nede

'

MUDicipio aOI H-!lO.1953., filha
de Firmino de Maceno e Oodina
deI SaDtol Morael de MaceÍlo.

GaDoiDhal, 29 de 'iletemhro/1976.
NEREIDA cREREM CÔRTE VIVER: O homem que maIs vive nio é aquele que conta maiS

,

aliciai do Regi:ltro Civil ; anos; mas o, que mais sente a vida'. (Rousseau)I

Vai,mal o nosso português.

, ,". '.
.

"

NO BANHEIRO. mascullno do teatro Guaíra (grande auditórto),
na placa pendurada na porta está escrito «Homen». .Ou faltou uma perna
no «m», ou o «s» caiu, ou será outra coisa? Na antiga estação rodoviária
de Curitiba, durante, muitos anos lia-se na porta de um dos banheíroe
«Cavaleiros». Até o ano passado; na Rodoviária de Florianópolis, as placas
que .ndicavam os sanitários diziam o seguinte: «cavalheiros» e «cl,ivalhel·
ras»; Em toda a frota do coletivo que faz a linha Nivaldo Braga, lê·se
«eatlDtóres� nos extintores da incêndio colocados nos,Ónibus. (Entrelinhas)

-

Ortodoxos "VI" último artigo
IGREJA CATÓLÍCA ORTO.DOXA.'Algum'as comunidades cristãs

e certos conventos do O.riente e da: Europa Oriental recusaram' separar.sé
de Roma, continuando, pois, fiéis submissas à orientação do Papado, mas
nem por ISSO tiveram de abdicar de seus costumes e ritos orientais. Da!
o nome de Católica Ortodoxa. Há representantes de· quase todas, as Ig�e:
jas ortodoxas no continente americano. A Igreja,O.rtodoxa de Antió�qu!a,
por exemplo, possui dua$ diocesés nos E.U.A., e uma no Brasil. A maiOr
comunidade ortodoxa do. Brasil está em São Paulo, onde existe um ma·

gestoso templ9. (A.X.T.) Ex�raido da: «ENClCLO.PÉDIA BARSA. 10
NETUNO � PIANO». '

Hospital, á: Notícias
No próximo número daremali boas notfcl�s referente a sua i�au·

guraçlo, inclutlive saú funciOl�amento. Será dia festivo de congratulAçoesl
com a presença. de alta8 autoridades em nosso município. que p�rtlciparAO
do tão esperado dia, com a natural euforia que tomará conta de toda 8

comunidade .papanduv�nse.

Passarela da Sociedade
Dia 30 p.p. completou mais um lI'no de sua prestativa existência,

o cidadão João Sonaglio. O capitão ,da bondade, no aconchego de su�
numerosa famflia, foi � data festivamente comemorada.

" Amanhã, dia de Sta. Terezlnha, também a sra. Ida Tereza Woy
ciekovlskl, ,virtuosa esposa do sr. .Ernanl Woyciekoviskl, eltará festejandO
Idade nova. A distinta dama receberá as mais merecidas e' acaloradas
felicitaQões de amizade.

,
' ,

Dia 5 do corrente festejará troca :de idade nova o sr. EmiUo �C,
,Matoso, nosso prezado assinante. As felicitações estarão em alta ro�açao
'para o caro compadre.

Dia 6 nossa agenda social ,registra a passagem de niver dO
estudante Dlno Almeida Jl'" filho do Dr. Dino Almeida. Cumprimentos e

fellcitações pontificarão em alto estl!o para ,o jovem, residente em Curitiba,

SIMO.NE A. JAZAR. Na mesma data completando mais um anil
versário a srta. Simone, filha do �listinto easal Dr. Rubens (Nlvla) Js,zar,
As, coleguinhas serão recepcionadas em sua aprazível residência, gnde
,rec1eberá cumpr�mentt)s.

Um por semana
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POBSANTA

CENTO,
CATARIN'A. 'PI10DUZ 90

BATATA-SEMEN'T'E,DA

DO BHASILAté o fim deste ano ficará pronto
o Centro de Treinamento e Multipli
cação de Batata-Semente de Canoi
nhas. O Centre, foi iniciado há dois pouco se fez em matéria de pesquí
anos, através de um convênio Brasil- sa sobre batata.semente certificada.

'Alemanha, dentro do programa de O pouco que se cresceu nesse

Apoio Governamental a Implanteção período deve-se ao interesse dos

do Plano Nacional de Seméntes- próprios produtores que atra'vés da

(AGlPLAN). É o üníeo do país, por ' 'Cooperativa Agrícolà cotía recebiam
que Santa -Oatarína é também o orientação do Centro Holandês de

maior produtor de bata�8-8emente Informação sobre Batata-Semente,
do Brasil, colocando atualmente no. complementado por· pequeno nüme-:
mercado ,90 por cento, do total ro de técnicos nacionais.

' '

consumido.

Para os .produtores agrônomos e

técnicos agrícolas, a bàtata-semente
certificada não é novidade. Eles
sabem que desde 1957, n08SO Estado
vem produzindo batata-semente. Na-

'

quela época existia o projeto ETA
Íl.o lO, entidade, criada' através de
acordo firmado com o Escritório
Técnico de Agricultura Bra�ll-Esta
dos Unidos. Para quem não entende
do assunto, é bom explicar que a

cultura da batata' é' uma das mais
difíceis, ápesar de ser a inais ren

dosa, e por isso não são muitos os

agnçultores que se Interessam por
seu cultivo. Dá muito trabalho e é

preciso ter boas sementes. Por Isso
a necessidade da batata-semente'
eertícada, e a importância do Centro
de Treinamento que funciona em

Canoinhas.

A batata-sementá certificada rece

be inspeções periódicas durante o

seu desenvolvimento e depois de
colhida, pássa por um processo de
classificação devendo atingir deter
minados indices para reêeber uma
etíqueta com o ,«ok» dos, técnicos.

,

O acordo BrasillAleman'ha
Depois- do etermo de ajuste com

plementar ao acordo básico de,
oooperaeão- Têcníca» entre o Brasll
e a Alemanha firmado em dezembro
de 1972 toda a infra-estrutura de
produção de batata-semente passou
a ter apoio dos técnicos vinculados
ao convênio com resultados positi
vos na escolha de novos cultivarei,
mais produtivos, resistentes à doen-

, ças e adaptados às dtversas regiões
produtoras. E foi atravéll deste con

vênio que se criou Centro de Trei
namento, onde hoje técnicos alemães
e brasileiros pesquisam, espécies
mais resistentes, melhores e mais
produtivo.

'

, O Centro instalado com a colabo
ração da prefeitura, de canoínhas,
ocupa uma área de 497.928 metros

quadrados e tem o nome do primeiro
coordenador do Agiplan em Santa,
Catarina, já falecido «Engenheiro
Agrônomo Oelso Freitas de Souza».
Até o final do ano passado contorjne
relatório apresentado pelo coorde
nador do AGIPLAN, Gilberfo Schael
fer haviam sido feitos li expertmentos

A história da batlta- de competição de 16 variedades,
sende 8 já conhecidas e 8 novas.

'semente em S (
,

Nas casas de vegetação foi, feita
a «quebra de dormência das Batatas,

,

Em 1957, a Coordenação do Plano utilizando-se dilerentes métodos;
de Sementes em Santa Catarina produção de plantas a partir de um

estava sob. a responsabilidade da olho) e multiplicação de 11 espécies
Diretoria do Fomento e Defesa da de plantas indicadoras para ínoeu

Produção' da Secretaria da Agricul- lação das diversas doenças. No setor
tura e os trabalhos de Ce�tiflcltoc9:o de treinamentos foram feitos seis
obedeciam as normas e padrões,' 'cursos 'pará produtores, em São'
baixadas pelo Decreto Federal n," Joaquim e Canoinhas. Através' dos
45.104. Nos 10 anos seguintes foram técnicos lotados no Centro vem sen

certificadas aproximadamente 90.000 do dada assistência aos produtores
caixas de batatas-semente produzi- de batata-semente que estão multi
dai n08 municípios de Lagee, Curí- plicando o material recebido através
tibanos, São Joaquim, Campos do Convênio, nas regiões de Lages,
Novos; e Bom Retiro. Mais tarde, a São Joaquim e Canoinhas.

"

cultura da batata-semente se esten- ,

deu à região norte de Santa Catarina, Neste ano está prevista entre

sendo até hoje produzida nos 'muni- outras atividades «pesquisas sobre
'

eípíos de Canoinhas, Três Barras, díssemínaçâo das doenças pelo solo

Mlijor Vieira', Papanduva, Mafra e com a espécie de' fumo Nicotiana

Monte Castelo, incen�ivadas pela Samsun; criação de plantas únicas

Cooperativa Agrícola de Cotia Sul de algumas variedades para iniciar

Paraná.' estoque básicas de sementes e ger-
minação em oondíções controladas».

A produção vem crescendo muito No que se refere a experlmentos o
nestes últimos cinco anos. Tanto Centro promoverá competições de,
que em 1970/71 se produziu 5:185,2 cultivares nos Estados de Santa
toneladas, quando já no ano passado Catarina, Paraná, Minas Gerais e no
a produção andava por volta de Rio G. do Sul, com variedades novas
15.900 toneladas. Atualmente 95 por importadas da Alemanha; compara
cento desta produção" concentra-se ção dos inseticidas. do solo no
Jla regíão norte, onde existem perto controle das pragas e comparação
de 40 produtores, que cultivam as dos fungicidas contra a requeima e
vartedades «Porta», «,Achate» e pinta preta.
«Omega». Mas isto só foi possível.
depois do acordo Brasil!Alemanha, C governo brasileiro já gastou
firmado em 1972! De 1957 até 1972 com o Centro de Treinamento e

, Multiplicaçllo de Batata-Semente 8
btlhões de cruzeiros, enquanto

-

a

Alemanaa já inve.tiu 10 milhões de
cruzeiros. Atualmente produzimos
15 mil toneladae, mas ainda é neees

sã.r�o, que o arasil' importe 60% do
nosso consumo de, batata-semente
da Holande e de outros países
europeus, Tem havido maior inte
resse na produção de batata-semente
o que leva os técnicos a esperarem
aumento na próxima safra. Treina-

, mentos vem sendo feitos com

frequência; já estando programado
um estágio de seis meses, para
técnicos catarinenses no Centro'

Intemacíonal de Batata, no Perú.

(AGOSTO,76 - Jornal da Produção)

Edital
Faço saber que pr tend",m casar·se:

ALCINDO ""RNANDES II

ALAIDE DE F TIMA VIEIRA;
ele natura! dó E tado do ParaDá,
nescido em Vera GuaraDi, em 21
de abril de 195 • domiciliado e

resi�eDte em C� po das Moç••
deite Distrito, Ia radar. filuo de
Francisco Fernen es e Julie Fer
nandee; ela ,Dat ral do p"raDÍI,
Da.cida DO B.irro de Rio da Areia,
União da Vit6ri em 1.° de de
zembro de 195,' domiciliada' e

eesidente em Ca po d.s Moça6
deite Distrito., doméltica�,. filhá
de. Diamiro Vi ara II de Emidia
Coita Vieira.

Se alguém ti ar' conhecimento
de existir algum mpedimento legal,
acuse-o pare o fias de direito.

��
.

�" ""''t,t5,

Felipe Schmidt,i 27/seté�bro/1976'
Rita Fiamoncini Scbiessl

CP" 019809119

" Oficial

,29 anos a servi�o da Comunidade

Diretor: RUBEIS. RIBEIRO DA SILVA
Gerente Comercial: GLAUCO J. BUEIO

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

Rua Paula Pereira,165 - Fone 22·0319
CAIOINnAS - Santa Catarina

, �------------I'

"UNGER" resolve o seu problema:
Fabrica talhas elétricas de elevação e arrasto para 1, ,3 e 5 tone-,

. ladas, monovias e pontes rolantes eletrificadas para 3, 5 e 10

toneladas, com vão livre até 18 metros.

Fones: 23-1770 e 23-2014'
DA

'

: VITORIA � Paranâ '.

prestando $_ às ",indústrias"
--------��--,-,-,��--------------�

",

Rua Desembargador
DDD 0425 Caixa Pos

Rua Major,Vieira, 360 Fon�, 22-0336

Rs esentante em Canoinhas: Waldemar KnUppel
Canoinhas - Santa Catarip,a

,--------------------------------------_11

,
'
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BASILIO HUMENHUK

I 'Revendedor
Faze sempre a melhor oferta em veículos

e usados de qualquer marca.

, Disponi
'

.. ades dá
Corcel cúPI luxo ,-r3 .�
Corcel cuPlluxo 19

'

Corcel '"Pé luxo. '1974 ui real metálico
Camionete For F-350 .. 19 • azul
Vartant - 19(. .; azul niagara
Rural 4x4- 1962;1 verde pastel e nco

Maverick 1974 - cUPé super. verde" '-,
,

"
�. "".

Adquira .seu vei o usndo com a mlnima entrada.
Veios, inteiramente revisados, de boa preceden"

melhores pre�os· da regiao.
Visite-96s sem compromisso, em 00811' loja à

R�a/\ridal Ramos, 203 Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024,

novos

v •

/

No Departamento de Veículos Usados
de' Miguel Proeopiak 'Comê'reio' de

'

Veículos Ltda.,', você en ontrará'
para pronta e:ntrega·

ADO
1974
1975
1973
1972
1973

cltrucão. 73

, ,,�
MIGUEL PROCOPIAK COM. DE, VEicUL10S LTDA.

Concessionário General 'Motor. lie· Brllsil S., I.
Rua Major Vi�ira, 289

Canoinhas _.
" Santa Catarina

Fotocõpias?
Em apenas 10 , oce tirai FOTOCÓ.
'PIAS, de quer documento, jornáis ou
livros, C A R 1".Ó R I O

'

O O R E G 1ST 'R O
C I V L de- NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.'

Comarca de
Santa' Catarina

Averbaçâo r

o Doutor J é Geraldo Batista Juiz d. Direito da
Comarca de Canal ,s, Estado de �ant atarlna, na
forma da "Lei, etc.

-FAZ SABE,R a todos uanto
v

e edital virem, ou dele
conhecímento tiverem ou ínte .. 'possa, que por este Juizo e

Cartório do Civel Comércio e os, foram regularmente pro-
cessados OB autos de Retifi .. ç o de, e,,' requerida por EdUh
Tel'ezlnha Hau .• filha de WiI auffe e Frida Gonche-
rovr.ki Hauffe, resiJiente e domiciliada e, MarcHio Diss, deste
municipio e C0!})81"'C8, que de acordo com a ,sentença do MM.
Juiz de Dir�.t6, Dr. José Geraldo, Batista, a" esma pusará a

,chamar-se ê'EdUh Terezlnha Hauffe
"

ssal'b>. E,
para que chegue ao conhecimento de todos mando .o MM. 'Juiz
expe�ir o presente ec;iital' que será publicado 08 forma da Lei.
O QUE CUMPRA. Dido e passado nesta cidade' de Csnoinha",
Estado de Santa Ca�arina, aos trinta dias do mês de agosto (ie
mil, novecentos e setenta'e seis. Eu, Juraci Maria Dlrschn'8bel
Peixer. Escrivão, ,o subscrevi.

,

' 1

JOSE GERALDO BATISTA .,... Juiz de 'Direito

Juízo I de Dkeíto, da
Cenoinhes

Edital
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Notas
'

Esparsas
, Em fase de eenelusão as obras
do ÁGIPLAN, no bairro do
Campo da Agua Verde, cons

truida em convênio, BRASIL
ALEMANHA. A inauguração vai
ser programeda, possívelmente
com a honrosa presença do
Presidente ERNESTO GEISEL.

'x x x

Dr. Abrl9 ,Seleme, procedente
'

de Florianópoli!!; em nossa cida
de, revendo familiares e amigos.

x x x

Retornou do Mato Grosso, de
uma temporadá de pesca, o

empresário, st. Alcidio Zaniolo.
x x x

A sra. Zilde Vóigt Fernandes,
viuva do sáudoso Francisco
Fernandes Luiz, programaritio a

construção em nossa' cidade, à
rua Cei. Albuquerque; do edífí-

-

eio de apartamento RODRIGO
ANTONIO FERNANDES LUIZ,
numa homenagem póstuma' 80
seu filho.

, x' x x

Sábado próximo e domingo,
o Ireencontro da família Wiese
em n08sa cidade, com extensa
e bem bolada, programação'.

,x x x
... " Estio retornando do �litado
do' Pará, onde pérmanece�a[Q
mais de, um mês, comprando
madeira para a Esqulldrias San"
ta Cruz, os sra . José Polanskí
e, Ervino Trem), altos funcioná
rios da aludida empresa.

X x' 'x

Mais
'

um 'bom prêmio da
loteca faz um novo miliooérto
em nossa cidade, um humUde
operárlo da firma Zugman, que
ganhou mais de Cr$ 1.700.000,00.

Me.r:-sagem do

Dr. Enéas Athanáz\o, o nosso

brilhante e culto Promotor Pú
blico, vai deixar a nossa Comar
ca, aceitando promoção" para
Uma 4.8 entrância, 80 que parece
ri de Blumenau.

,

x x ,x

Uma firma madeirei!,a local
em estudos para 8 instalação
em nossa. cidade de uma grande
fábrica de móveis.

x x x

Á Associação Atlética Chspe-:
coense pretendendo exibir-se
em nossa cidade, confórme ofí
cio recebido ao cuidado da
Prefefiura Municipal, e já entre

gue ao Presidente da LEC.

x x x

Hospitalizado em Curitiba o

Vereador WENDELIN METZ·
'GER, a quem auguremos o mais

rápido' restabelecimento.
x x

o - Go;vernador
.,

ÁNTONIO
CARLOS KONDER REIS, con

siderado entre os 3 mais atuan
tes e destecsdoa

-

de todo o

Brasil, conforme editorisl do '

jornal o Estado de "São .Paulo.
:x x :x

- Noitada de cultura e arte,
numa' promoção da Prefeitura
Mllnicipa), instituindo 8 Semana'
da Cultura;' sábado próxtmo, ná
Matriz Cristo Rei, no anunciado

Concurso, de Corais, esperando
se o prestigiamento de todos,

IX X x

Dr. H:Si.!O JUK, o nosso
Interventor, em entendímentos
com a diretoria da ACIC, para
um importantissimo contate com

o� altos, dirigentes da RiGESA
eio São Paulo.

SES I

Serviço Social da Indústria
E:xist� �m poder, mais forte do que qualquer forçl na

'ferra:' é o poder do coração ,hu�ano.
11: I comunicaçió é a onda sonora do coração. Nós preci

samos nos comunicar com' nossos semelhantes como seres huma
nos, não ,COIllO verdadeiro. sutômetos, gerados pau pensar em

termos de intereases Ílaciotlais" econômicos ·e raci .. is. Nossos
c�rações, e toda a decência e compaix,lio. dadas por Deus que os

completam, precisam servir. como base de comun�cação.
'

,.... �

O lfomem de Nazaré falou com uma compaixão ,que velo
de SEU coração, e ELE iniciou um moviJ:riento que cresceu numa

das mais � poderosas forças mundiais.

Oá- mútucis sentimentos de boa vontade e compreenslô
existem onde as 'pessoas tratam o. seus semelhantes com honesto
interesse. �

"

Temos fé no poder do, coração hum�no:
,

Enquan�o as pessoa's, acreditarem profundamente no pro
pósito divino da criação humana; enquan'to, como homens ·e

\ mulheres cQrajosos, desafiem a8 posições dos materi�list8s cínicos,
há esperanças de que o coração humano', triunfará, final�ente.

'.
,

Botafogo
do

Pelo grupo dos perdedores
foram re"liz�dos dois jogos:
Guaralli 1 :x Comercial 1

'

Onde ,o aperto de mão fraternal tiver cruzado um oceano Pinho 1 X Parado' 5
ou' uma fronteira nacional, o coração estará falando. '

'

À segunda rodada, válida pe-
Onde uma pes.oa renunciar ao seu conforto pessoal para lo mesmo grupo, será realizada

se encontrar com outro ser humlno esquecido ou soUt'ário, o' amanhã, com os seguintes iogas:
�oraçlio estará sendo a forç� condutora.

'

Comercial x Internacional
,Onde as pessoas permanecerem em sua crença d� que o São Cristóvão x'Havai'

amor e o principio espiritual da vida são preeminentes, lá o Major Vieira x Pinho
coraçio humano reivindicará o seu poder. Parado x Slo Sebastião

Onde alguém fornecer' alimento e abrigo ao seu próximo,
o éoraçio reinará supremo.

,-I

CARLOS
BOCKOR

quebra
tri-campeão canoinhense

triangularcampeão
'troféu

, Depois de adiada duas vezes,
uma devido o mau tempo e

outra devido o jogo do Joinvile
contra a Seleção da LEC, foi
realizado DO últímo domingo,
no Estádio. Municipal «Benedito
Therézio de Carvalho Júnícr»,
à decisão 'do triangular, que
alem de Botafogo e . São Ber
narde, também teve 8 partící
pação do Combfnado Industrial
e Olaria Prust, que disputaram
o 'lindo troféu «Dulcídic Silvei
rs», gentilmente oferecido pelo
sr.-Mário Müller.

'

Tanto São Bernardo, .como
Botafogo, disputaram. a partida
com suas melhores formações,
proporcionando. um bom espetá
culo ao. público presente no

Oitão, que foi pequeno para um

jogo decisivo, .onde O São Ber
nardo foi a-equipe mais ofensiva,
mas :acabou perdendo para, o.

alvi-negra, pela contagem de 3
a 2.

O primeiro teato da ,lade
aconteceu &,OS 9 minutos, Albari
avençou pela esquerda e sofreu
falta;, que\ ele mesmo cobrou
para Benstc, de cabeça, .marcar
1,a O •

- Ao. ,27 minutos, Ingo .cobrou
esesnteto na direita, a. bola' foi
afastada p�18, defesa e sobrou
para Aderbal, que de fora da
área atirou na gaveta esquerda
de Allage, consigt;lando o gol
de emprlte para o. São Bernardo; ,

terminando assim a fase iniCial,
com o placar de 1 • 1.

O Botafogo voltou a .marcar

Campeonato
.. do 'Interior

Resultados da segunda roda
da; realizada domingo pessado :

Chave L
'

Santo Antonio O x Sonda 2
Iguaçú 5 x Lagoa O

Chave 2
União TAunay 1 x Palmeiras 1
Três Barra. 2·:x Cruzeiro 3

Chave 3
Juventude O :x Estrela -Azul

ü

São José 2 x Botafogo 5

Chave 4
'Corlntians O :x Primav'!r& 1
Industrial 7 x Imaza O

Jogos prd'gramados para a

manhã, pela terceir.a roda:1a :

Mira�.ol x Iguaçú
Lagoa x Santo, Antonio
Canarinho x' Trê!o Barras ,

Cruzeiro x U.nião Taunay
Bela Vista x São José
Botafogo x Juventude

, União Divisa ,x Industrial
lIIl8za ,x CorintiaDs

\

invencibilidade diasde 252

do

e sagra-se
em disputa
Sil veira»

ao

«Dulcídio
o dia 18 de [sueíro, quando per.
deu em Marcilio Dias, para' o

Juvenil do Cor,itiba, pelo placar
de 2 aI.'

O Botafogo alinhou com:·
Allsge; Mário, Reger, Nenioho
(Chavelínhe) e Ivan; Ricardo,
Paulinho e Renato;' Valmor
(Fonseca), Alceu e Albari.

São Bernardo: Jacir; Lísboe,
Borges, Júlia' e Grimaldo (Jaca); ,

Valdir e Branqueia; Ingo, Kali.
nha (Ché), Brasil e t,\derbal.
Neri Sardá, auxiliado por Sadl

dos Santos e Lauro Dcbrochíns,
ki, forroaram o. trio de arbitra.
gem, com bom/ trabalho.

Renda: o-s 2.530,00.

aos' �9 'minutos. Albart recebeu
de Alceu, foi a linha de fundo
e cruzou,. para Renato, outra
,Vl'Z de cabeça, colocar a sua

equipe à fr�nte do taarcadcr.
Aos 35 minutos, Aderbal

chutou, a bola bateu na' trave. e

Valdir apanhou o rebate estu

.

faodo a rede alvi-negra, ·fszendo
2 a 2.

o tento que deu o título ao
.

Botafogo, aconteceu aos 43 mi
DUtOS. Renato lançou Alc�!U,
que penetrou e atirou à direita
de -Jscír, que nada pode ,fner,
pondo. aseím números finais no

placar.
Durante os' 90 minutos de

jogo, o Botafogo atirou apenas
8 bolas em gol, enquanto o São
Bernardo atirou 14 O Botafogo

,
cedeu 7 eacsnteíos, o' São Ber
nardo 4. O Botafogo cometeu
12 feItas e o São .Bernerdo ,13,

I

Foi justa a conquista alvi
negra, pela bonita, campanha
realizada no decorrer da com

petição e com esta vitória
quebrou a invencibilidade que
<> São Bernardo mantinha desde

"
> •

Na preliminar, pela Taça'
Cidade C'lnoinhas, o Benficl
conseguiu sua classificação para
a fase' semi-,final, ao eD:)pat81

,

com o Olaria Prust, pelo placar
de 3 a. 3, depois de perder' por
3 a O, Marcarêm para o Olaria
Prust: Canário (2) e Alceu, en

quanto Joel, Chico e Adelmo,
assinalaram para o Benfica;

Colégio « Sagra,do _ Coração de - J,eSDS »

,Çanoinhas/setembroj1976

CONVITE
.

,

Homenagear um professor, é missão bem difícil,
Não existem palavras, por' belas e sublimes que sejam,
que possam exprimir, dizer ou relatar o que é .uma vida
em holocausto a um ideal.

.

.

O pensamento pode alcantílar-se, banhando-se
mesmo da luz das esferas, mas trazê-lo, cingi-lo, materia·
lizã-Io na índígêncía da linguagem humana, que só sabe
refletir a, superficialidade' de nossos conhecimentos, é,
tarefa que escapa à contingência da; própria natureza
humana. .

'

'.
,

A você, caro professor, .que ano após .ano, de ser�
viços prestados à Pátria, na missão nobilíssima de instruir
e educar; no trabalho de conduzir almas que despontem
para a' Vida, raspando o véu negro da ignorância; no

esforço dívíno de plasmar o' caráter,' despertar, as tendên
cias salvadoras, enobrecendo os motiv!()s e valorizando a�
oportunidades; vale o 'prêmio da imortalidade na ,beleza
celeste da GRATIDÃO!

.

A você, caro professór, que sabe o que quer, para
que o quer e onde buscar 'a 'divina fonte que l!Iacia _

a

sede temporaria e que leva o homem a projetar..se D,a

própria eternidade - para você, - em' homenagem a seU

Dia: 15' de outubro, promoveremos um retiro, para, o

, qual temos a satisfação em convidá-lo.,
As oportunidades são pouc�s. Não deixe passar esta.

O "pregrama constará do seguinte:
'

Explicitador: Padre João Werner - P.F. Redentorista - Lages
Tema de reflexão: A VIDA

Local: Çolégio «Sagrado Coração de Jesus»

Início: dia 09/10/76 às 14 horas

Encerramento: dia 10/10/76 às 12 horas

Maiores detalhes no decorrer do Retire, a combinar.

Fábio Nabor Fuck
A rmela Welter

.

Presidente- A.P.P.
Diretora
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