
Therézio marcha
firme para a vitória

Demonstrando despreendimento e fidelidade às cau

sas de seu partido, o nosso Therezinho, em aceitando s�a
candidatura, demonstrou antes. de mais nada, ser um' homem
de coragem.

Sim, porque ao aquiescer ao chamamento dos ami

gos, de seus incontáveis eleitores, 8abia os rtseos que iria

correr.

'Aqueles que possuem a felicidade de vislumbrar com

meíor- clarividência o que ocorre nos bastidl?res d. politica
local, o sabem ..... estl, é uml campanha diferente das demais..

Therézlo, ao meu modo de ver as coisas, enfrenta uma

luta desigual. Luta em a dual, algun� de seus mais perigosos
adversários não estão vestindo 11 farda do «inimigo»
comum - d MDB. Os chamado! «objetos não identificados»

permanecem acoitados sob dislarces vários, tentando solapar
seu trabalho. - Não o consegulrão,

Embora destituído de palpáveis recursos financeiros,
Therezioho possui inégavélmente um cabedal de conheci

mentos, que sem,dúvida o recomenda da maneira mais positiva.

Desenvolveu uma excelente administração quando
prefeito. Já anteriormente, havia cumprido com empenho e

, . lisura, o mandato que seu povo, sua gente lhe havia outor

gado pelo voto, em campanha memorável.

, Depois, engolfado por uma metamorfose cuja ampli
tude nacional até hoje, é lamentada nas fileiras arenist.s,
foi derrotado. Uma eventual derrota, contingência natural
da vida. Mas, jamais se eonteasou vencido.

Com o nome que herdou, com o retrospecto que
possui, nosso Therezinho 8abia que uma derrota não poderia
abatê,;.lo jamais.

'

Prova do reconhecimento de seu valor, foi dada de

público por sua excelência o governador de nosso Est,ado,
Dr. Antonio Carlos Konder' Reis. De imediato, chamou-o

para ocupar o alto e espinhoso .poste de presidente do Ins
tituto Nacional d. Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

I '

Homem estre,itamflDte ligado ao governo do Estado

por laços politicas ta de amízsde, é O mais indicado para
novamente dirigir a nossa comunidade.

Recém formado em Advoc,acia, f$to gue bem eviden
cia o seu empenho em le apri!(Dorar para.�elhor servir -
igualdade .0 .recomeíl�a plenamente.

,

Muito jovem ainda, (embora alguns adversários
maldosa e tendenciosamente tentem vinculá-lo à uma suposta
«politic9 velhs») tem indubitavelmente, .muíto a dar de si,
a sua terra Datal. .

Dotado de extremo e nato poder de_simpatia, é o
mesmo jovem alegre, comunicativo e amigo, em qualquer
circunstância.

Nal ruas da cidade, no ínterfor, nos gabinetes de
trabalho :- todoa réconhecem nele, um homem sincero e

sempre pronto a atender a todos.
-

Assim é o Therezinho ... como o povo o trata cari
nhosamente por onde passa. Lider autêntico, capaz de captar
amizades com rera facilidade.

Infelizmente, todo o homem que denota facilidade
em fazer coisas difícieis, fatalmente encontra obstáculos. Mas
Therezlnho continua fazendo com 'muita humildade a sua

campanha porta a por:ta.
E, quando bater a sua, amigo leitor, receba-o bem.

.

Deposite nele a sua confiança. - Ele a merece - já o

demonstrou antes. Façamos dele, o n0880 futuro Prefeito.

GLAUCO JOAO BUENO

Semana �a Cultura
Instituida por Lei Municipal, após projeto enviado a nos

tia Colenda Câmara de Vereadores, pelo Interventor àr.-H�LIO
JUK, estamos vivendo iotensamente a Semana da Cultura, pro
gramada sempre na primeira quinzena de outubro.

Assim é que tivemos ontem'; homenageendo os professo
res, um Festival de Poesia e Música, n'õ Clube Canoinhense,
prestigiado por grande público e ali presen maioria dos
mestrel locais.

"HOJE, em prosseguimento, teremos na Matriz Cristo
Rei, uma noitada esplêndida: CONCURSO DE CORAIS, reunindo
corais de nossa cidade, Porto União da Vitória e Curitiba, com
a participação também do Coral e Orquestra da Faculdade Téc
nica Federal do Paraoá e seu apreciado Maestro, sr. Mário Garau.

O aludido concurso teve a feliz denominação de CINTI
LAÇOES DO PLANALTO, homenagem a todo o planalto de
Canoinhas. Uma ooitada, sem dúvida, que esperamos seja bem
prestigiada e que deverá marcar época em nossas atividadeI
culturais.

\

Geisel· �recisa �e . você, eleitor I
O Preside.nte Geisel falando

aos trabalhadores, .'
em Volta

Redonda, no último dia 1.0 de
maío, disse: cÉ a partir dessas
bases que o Movimento Re
vohrcíonàrlo de : 1964 . está
construindo um Brasil DQVO;
à altura dos nOS80S sonhos
de grandeza, muito mais am
biciosos agora que somos

tantos mais brasileiros a fazer
jus, todos igualmente, aos
beneficios de nosso progresso
incessante. Para tanto, o Go
verno precisa de .vôs; traba
lhadores do Brasil - não só
do esforço continuado de
vossos braços criadores, mas
sobretudo do apoio de venta
des indomáveis, confiantes de
fato no elevado propósito que
nos anima - o da redenção
do homem' brasileiro das ci
dades e dos campos».
Para ilustrar as palavras

do Presidente Geisel vamos
publicar o calendário das leis'
que desde 1964 traduzem os

melhores beneficios ao povo
brasileiro.

Devemos confessar que não
pertencemos nem à.Arena e

nem ao MOB. Embora residin
do em Curitiba votamos em

nossa querida cidade de São
Francisco do Sul, onde já
escolhemos os candidatos n08
quais, confiaremos n08SO voto.
A Arena pecou, na escolha,
portsso vamos preferir o MDB.

Mas o Governo- merece o

nosso' respeito e a nossa

colaboração, porisso este tra
balho representa uma contrí-:
buíção ao apelo presidencial.

1964 - Lei n. 4.506 - criou
a bolsa de estudos para .o

empregado,
..

- Lei n. 4.440 - instituiu

S'HARP em

Santa Catarina
. Ainda no corrente ano, a

Sharp SIA Equipamentos Ele
trônicos, vai inaugurar sua fi
lial em Jeínvílle para cobrir
todo o estado. Afim de forta
lecerem posição no mercado
e manter contatos com

empresários da região, esti
veram em Joinville, Blume
nau e Florianópolis, os srs. Ne
mer Iskandar Salida - Geren-

. te Nacional de Vendas, Ru
bens Von Tempski . Gerente
de Vendas do PR. e Amilcar J.
Ribeiro - Gerente Regional
de SC.
O Grupo Sharp,· fabrica,

comercializada e financia:
TV a . cores, .Iínhas de Som,
calculadoras eletrônicas e

mini-computadores. Além de
estar ampliando" as unidades
industriais de Manaus, a Sharp
monta em São Paulo, numa

área construída de 11.000 m2,
uma fábrica de componentes
eletrÔiij.<;Qs.

ACIC, A RADECE
GOVERN DOR

o salário-educação.
1965 - Lei n. 4.749 - insti

tuiu o 13.0 salário para os

empregados.
- Léi n. 4.923. - instituiu ,o

auxilio-desemprego.
1966 - Lei n. 5.085 - insti

tuiu as férias para os traba
lhadores avulsos.
- Lein.5.107 - criouo FGTS.

1967. - Lei n. 312 - autori
zoua prestação da assistência
farmacêutica aos beneficiá
rios da Previdência Social.
- Lei n. 5.274 - instituiu o

salãrío-mínímo para o menor.

� Lei n. 5.315 - criou o

Beguro' de Acidentes do
T,rabalho.

1.968 - Lei n. 5.440 - insti
tuiu a aposentadoria para
mulheres com 30 anos de
serviço.
- Lei n. 5.559 - instituiu o

salãrío-tamílía para os filhos
dos inválidos.

1970 - Lei n. 5.584 - insti
tuiu a assístêneía jurídica da
Justiça do Trabalho para os

operários..
Lei, Complementar n. 7 -

criou o PIS.

t971 - Lei Complementar
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n, 11·- criou a aposentadoria
rural.

1972 - Leí n. 5.859 - ampa
rou as doméstíeas na Previ
dência Social.
1.974 - Lei n. 6.179 - insti

tuiu a aposentadoriá para
ídosos de 70 anos.

- Lei n. 6.211 - instituiu o
direito da coincidência das
férias do estudante com as
do' trabalho.

1975 -- Lei n. 6.226 - insti
tuiu a contagem recíproca
para fins de aposentadoria.
....
- Lei n. 6.243 - regulamen

fo� a situação dos aposenta
do� ne retornam ao trabalho.

1976 - Lei -n. 6.332 - rea

justou as aposentadorias e

pensões até fevereiro de t966,
corrigindo os "alares desde
setembro dê 1�60.

,

Não se diga, a bem da ver

dade, que tais beneficios vie
ram por obra e graça da
Arena. O MDB também con
tribuiu .para . a melhoria das
condições de vida do povo. :
Este trabalho não tem pret

tenções polítíeas.

A Associação Comercial e Industrial de Canoinhas,
presente ao ato da'assinatura do contrato para o astalta-:
mento da rodovia C�NOINHAS MAFRA, agradeceu ao nosso

Governador, nos seguintes termos :

Senhor Governador:

A ASSOCI.:\ÇAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CA
NOINHAS, em reunião plenária, reáUzada no último dia 28 do
corrente, decidiu por vontade unânime de seus membros, trans
mitir à V. Excia., 08 agradecimento. da 'classe empresarial d.a re

gião de Canoinhas,. pela assinatura, em Blumenau, no último diê
24, 10 contrato de pavimentação asfáltica da estrada C.noinhas
Mafra, a mais antiga e reclamada reivindicação de nossa terra .e

de nOS8.8 gente.
A concretização desse anseio, que na verdade era, como é,

justa e necessária providência, significá a verdadeirá redenção
econômica da nossa .região. V. Excia., será, ainda no seu Gover
no, testemunha dos resultados que advirão dessa obra.

Canoinhas, que aguardava, paciente e esperançosamente, a

realização dessa obra fundamental para lua vida econômica, so

cial e cultural, desabrochará, rápida e fi.rmemente, para o lugar de
destaque que deve ocupar rio contesto da comunidade catarinense.

V. Excia., mais uma. vez, mostrou que é verdadeiro amigo
de Canoinhas. E aos amigos de Canoinhas, seu povo sabe retri
buir.

A classe empressarial que compareceu através da Diretoria
da ACIC" ao ato de assinatura do contrato, em Blumenau, a

partir desse momento, .deíxou -de ser credora, para ser devedora
de V. Excia. e' de seu Governo, devedora de gràtidão, de apoio
e reconhecimento. '

, Contamos que dentre de dois anos posla�oll usufruir os
beneficios que a obra n08 trará.

. Sem ,outro particular, aproveitamos para apresentar à· V .

Excia., DOSIOS protestos de real coosideração e apreço, subscre-
vendo-nos, cordialmente I

HILTON RITZMANN -. Presidente.
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Pela, chave dos perdedores,
na segunda rodada, também
domingo, foram realizados dcís
jogos, regtstrando-ee empate de
1 a 1 entre São Crístôvãc e

Havai e vitória do Pinho sobre
o Major Vieira, pelo mardador
de 2 a 1.

A 3.a rodada será realiztda
amanhã, com os seguintes jogos:

I Havei x Comercial
Guarani x Internacioual
São Sebastião x Major Vieira

---------------------------------------.--------� São Joio x Pinho

I BASILIO HUMENHUK

I Revendedor

& (IA. LTDA.I
FORD I -.

Fazemos sempre a melhor c;»ferta am veículos
novos FORD e usado qualquer marca.

Dispon�bili da. semana:

Veraneio lux» 1974. uermelho
Camionete Ford F-350 - 1960 - azul
Varia,Jt -' 1973 - azul niagara
Rural 4x4- - 1962 #I verde pastel e branco
Maverick #I 197'4 - cuPê super #I verde

Adquira leu veieulo usado com. a mlnima. entradi.
Velculol inteiramente revlsa'es, de boa precedência,
BOI melhores preços da regilo.

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Bua Vidal Ramol, Z03 - Fones 2Z-0268, 22-0468, 22-0024

DISCOS - FilAS

sem7.dades
Casa Erlita

Rua ):laula Pereira, 648
Rua Vldal R..mos, 188

Fluminense,
RIO - O Fluminense sagrou

ee domingo bt-campeão Carioca,
ao VeDCe); o Vasco da Gama,
por um a zero, gol de Doval
aos 13 mínutos do segundo
tempo da prorrogação. Os dois
times entraram em campo dis

postos a decidir a partida, mas

as defesas; especíalmente a do

Vasco, muito bem plentades,
anulavam as investidas dos ata

ques. O Fluminense andou sem

pre mais perto do gol, chegando
chutar duas bolas Da trave, um.
DO primeiro e outra no segundo
tempo. Mazaropi, o goleiro vas

ceíno, esteve sempre empenhado.

Campeonato
do Interior
Prosseguiu domingo que pas

sou o Campeonato do Interior,
com a reallzação da terceira
rodada do 1.0 turno dos classi
ficados, a qual apreseDtou. 08
seguintes resultados:

Mirassol 1 x Iguaçú 1
Canarinho O x Três Barras 1
Cruzeiro 3 x União Tauoay 3
Bela Viste 3 x Sio José O

Botafogo 2 x Juventude 1
União Divisa O x Industrlal 7

Pela 4.8 rodada do campeo
nato jogam amanhã.:

Santo Antonio x Iguaeú
Sonda x Mirassol

.

União Taunay x Três Barras
Palmeiras x Canarinho
Juventude x São José
Estrela Azul x Bela Vista
Cortntíana x Industrial
Primavera x União Divisa

-------------------------------------------"

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

ladas, e pontes rolantes aletrificadas 3, 5 a 10

s, com vão livra até 18

A OS PRI;ÇOS DE

IA. LTDA.UNGE
Rua Desembargado ' Costa Carvalho, 41 e

DDD 0425 aixa Postá I, 1106

4 _. Fones: 23-17,70 e 23-2014 .

IÃO .DA VITÓRIA - Paraná

,/

"25/ anos vem prestándo servi'(os às indústrias"
---------------�.�,-----------------------------------------------�

-.

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

Canoinhas - Santa Catarina

,------------------.----------------------1

CARLOS
BOCKOR_

bi-campeão carioca
Em contraposição, Roberto e e o público pagante 127.052.
Dé, estiveram a pique de abrir Os jogadores do FlumiDense
,. eontsgem, mas smboe perde- receberão 60 mil pela vitória,
ram excelente oportunidade, segundo informou o técnico
Roberto chutando para fora" Mário TravagUnl. O Fluminense
diaDh de Renato, goleiro do abriu os portões de Alvaro
Flumínense, e Dé ehutando, Chaves para a torcida, que dei;
fraquinho, na!! mãos de Renato. xou o MaracaDã promovendo

verdadeiro earnaval. Com a vI.
O juiz ArmaDdo M.rques tória.o FlumiDense conquistou

teve multo boa atuação, garan- o 21.0 Campeonato enquanto o
tíndo com sua autoridade, um VISCO da Gama tem apenes 11.
jogo viril mas nunca violento.
Deu cartão smerelo a Rívellno, Os auxiliares de Armando
Doval e Miguel, do Fluminense, Marque'" também com boa
e a Luiz Augusto e Dé do Vasco. atuação, foram os Srs. José Ma.
Deixou de marcar um pênalti ria Bundão e Eduardo MODteiro.
'para ambos os lidos, equllíbran-
do a situação. Em todo o curso

Os dois times jogaram com

doa 120 minutos do jogo, houve
a seguinte eaealação - FLUMI.

apenas uma substituição: Dé NENSE: Benstc, Rubens Gal,.

por Fumanchu, do Vasco. A xie, Carlos Alberto, Miguel 'e

substituição foi determinada por Rodrigues Neto; Carlos Alberto

Paulo EmiUo, aos dez minutos Pintinho, Paulo César e Bívelí

da segunde fase dá prorrogação, DO; Gil, Doval e Dirceu. VASCO
. pois acreditava, aquela altura, DA GAMA: Mazaropij Toninho,

Abel,
.

Renê e Luis Augusto;que a decisão viria por pênalti. Gaúcho, Luis Carlos e Zé Mário;
A rende foi Cr$ 3.258.214,00 Roberto Dé e Galdíno.

JOINVILLE E. C. mais perto do titulo
Com a vitória de 1 x O sobre o Juventus, domingo em

Rio do Sul, o Joinville E.C. prsttcemente garantiu a. conquiste do
titulo de campeão do Estrado, pois • próxima psrtida será em

em Joínvíllé, Se o jogo· de domingo terminar em empate ou

vitória do Juventus, haverá mais um encontro em campo neutro,

No jogo de domingo o Joinvllle foi 'mais agressivo, mas

a vitória foi alcançada graças ao oportunismo de Linha que con

siguou o único gol da partida aos 43 minutos do segundo t�mpo.
Oscar Scolfsro teve um excelente desempenho como árbitro da

partida e aplicou cartão amarelo em Linha que tirou a camisa

para comemorar o gol junto a torcida.
.

A renda somou Cr$' 110.250,00.

Participantes do (I' que já, conquistaram troféu
Chave 1 - Troféu «Frederico Kohler» Mirassol E.C., de Rio do
Pinho. Chave 2 : Troféu «Saul A. Flores» Lagoa E. C., de Paula
Pereira. Chave 3 � Troféu «Eraldo d!! Carvalho» Iguaçú E.C., de

Irmeôpolís. Chave 4 - Troféu «Rodolfo Wolf Neto» Juventude
E.C., de Rio da Areia. Chave 5 - TrOféu «Fernando Freibergert
Imszs E.C., do Campo da Agua Verde. Chave 6 - Troféu «Sérgio
Trevisaoi» Santo Antonio E.C., de Lagoa do Sul. Chave 7 •

Troféu «Roberto Shtmoguiri» Três Barras E.C., de 'frês Barras.'
Chave 8 - Troféu «Silvino G. de Lucas C.A. Industrial, do Bairro
Industrtal, Chave 9· Troféu «Joito Linzmeyeu União E.C., de Divisa,

Campeão do Tometo Inicio em Bela do Toldo: C.A. Industrial.
Em Rio do Pinho: Mirassol E.C. Em Três Barras: Três Barras
E.C. Em Salseira: Sonda E.C. Em Salto D'Agua Verde: Olaria Prust.

No Departamento de . Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará
par_1 proota eotrega:

Marca Ano

'Opala 4- portas 1974
Chevette 1975
Ver.neio luxo 1973.
Cheoette 1974
Caminhão Cheorolet 5 marchas 1973
Cheorolet gabine dupls= t;etormada 1964

. Caminhão Diesel rchas cltrucão 73

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEicUlOS LTDA.
Concessionário General Motor. de Brasil S. I.

Rua Major Vieira" 2 8 9

C a n o i n h a 8 -:- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



09-10-76
N.e 1390
Ano XXX

o Diretório Âcadêmico Santa' Cruz de

Canoinhas - DASCa., promove ;a semana

da Comunidade, de 18 a 2,3 de ,outubro:
Apresentação do Coral.
Palestras: Dr. Hilton Ritzmann - ACIC

Dr. Centeno - ACARESC '

Dr. Osvaldo Segundo - SAÚDE
Juri Simulado - Trabalho dos Alunos da La série
do Curso" de Administração. '.

Lançamento da Antologia Vale do, Iguaçu.
Encerramento - dia 23 - Tarde Esportiva.

Agradecimento
_ ,

Beatriz Terezinha e seu pai João Saloador Anârsde,
vem com muita alegria sgradecer todos ,!s_canoiuhens�s pelo
apoio recebido na Ca,!!ptJnha p'a,.a ele,çlfo de Candidata

.

a

Rainha da Festa de Sao Franctsco, realizada domingo (03
de outubro). Chegada a hora de apuração, exatam�nte às

16,00 .hs; somou-se o. resultado do esforço da Candidata e

dos colaboradores, eleita com a soma de CrI 6836,10.

t Agradecimento' e CO,nvite-Missa
A Alsocia'ção Recreativa e Esportivá Proeopíak, agra
decê sensibilizada a todos que confortaram no dolo
,roso tranfle por que passou a família de seu e�-s6cio

Ivo Tomaschitz,
'e convida parentes e amigos para a missa de 7.° dia,
que fará celebrar no dia 11 de outubro, às 19 horas
na Igreja Matriz. i,

,t Convite -MisSà
o. Diretores e Funcionários de Irmão. Procopiak &
Cia. Ltda., convidam parentes e amigos para' a

missa de 7.0 dia' de

Ivo Tomaschitz
i.,

a ser realizada no dia 11 de outubro, às, 19 horas,
na Igreja Matriz.

E,dital
, Enco�tram-se 'em Cartório, à Rua' Vidal Ramos, edificio

do Forum, para serem protestados os seguintes tít';llos:
"

, DP n.? 27821 .. veneto. 30.04.76 - valor de Cr$ 'S74,U
(oitocentos e �etenta e quatro cruzeiros f' noventa e dois centavos),
emitida por Miguel Procopiak Comércio de Veículos Ltda., cf MAU·
RILIO ALVES DOS SANTOS.

NP n.o 10 - ven
.

mil. cruzeiros), emitida p /
Dombroskí. (

DP n.o 28319/1 e 28319/2 ..

de Cr$ 5.000,00 (cinco mi

guel Procopiak Comêr
.

Por não te ido possível enco r, os referidos respon-
sávei" pelo presente os intimo para no p o de tr�s (3) dias ú
teis, a contar da publicaCão deIte «jornal C'o -feio do Norte- vi
rem pagar os mencionados titulo., ou darem " razões por que
não o fazem. e, ao mesmo tempo, no caso de não ser_atendida
esta intimscão, OI notifico do competente pretesto.

Canoinhas, 67 de outubro de 1976.

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestos,

va· Cr$ 1.000,00 (hum
em favor de Osvaldo

Fotocõpias?
Em' apenas 10 segundos, v, TOCO- ' .

PIAS, de qual u ocumento, jornais ou

livros, no "O R I O O O Pt E G 1ST R O
CJ _ 'de NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

A C O ,N T E C E N O O .•••.

,

ABRAHAo MUSSI s/A IN·
DÚSTRIA E COM�RCIO, de- ainda consternada com seu trágico de8aparecimento�clara para devidos fios que d bídextraviou o Certificado de Pro- agradece as manifestações e pesar rece I· as,

�

aos

priedade n.? 379370, do caminhão que enviaram flores e coroas e a todos que' o acem-

Mercedes-Benz, ano 1973, .ches- panharam até suá últim� morada.
.

��_�7°11.34413317000577, placa,. Na oportunidade convidam parente, e amigos
para a missa de 7.0 dia, que mandam celebrar ama

. nhã, às 10 horas, na Capela Nossa Senhora Aparecida.

* Com muita simp.til Maria
de Lourdes -Dambroski,

recebe hoje em sua casa seus
. amigos pata comemorar mais
um aniversário. Pelicidades.

* Hoje está acontecendo no

Club Canoinhens«, um

Documento extraviado
GUIDO GONCHOROVSKI,

declara para os devidos fina que
extraviou sua Carteira de Mo
torista (categoria amador) emi
tida pela Delegacia Regional
de' Mafra.

A mesma fica .em efeito por
haver réquerido a 2.- via.

(ertificado extraviado

Documentos extraviados
SEBASTIAO GREIN COSTA,

d@clara para .Ol! devidos fina que
extraviou .oe seguintes doeu
mentos: Carteira Nacional de
Hebtlítsção, Carteira Profissio
nal, Cartão do CPF. bilhete' de ,

Seguro e Certificado de Proprie
dade do carro Dodge Dart placa
MV-OI08, cor vermelho, ano

U)73, chassis D.O CO·54.313. 3

Oil mesmos ficam sem efeito
por haver requerido a 2.- via.

(ertlficado extraviado
CARLOS SCHRANN. declara

para os devidus fins que extra·
viou o .. Certificapo .de Proprte
da de da Perua Rural, ano 1968,
chassis 88322006986, place
CA·1648;

O mesmo fica sem efeito por
haver requerido 8 2.8 via.

(ertlficado extraviado
JOAO LINZMEIER, declara

para devidos fins que extraviou
o C,ertificado de Propriedade,
Seguro .'

e TRU, do veiculo
Corcel-1975•.

o mesmó fica sem efeito' por
haver requerido a 2.a via.

O mesmo fica sem efeito por
haver nequerído a 2.8 via.

REGISTRO CIVIL
EDITAL

JACIRA EMILIA PAUL COR
RÊA. Oficial do Regietre Civil
do Oi,trita de Pinheiral, Comarca
de Ganoinhal, l!.:.tado de Santa
CataÍ'ina, faz laber que preten.
dem, caiar:
DOURIVAL BORGES e MA·

TILDES MASSANEIRO; .ele
natural de Serra dOI Borgel, deite
Diltrito, nalcido em' 1 de agolto
,de 1940, operário, lO eiro, domi·
ciliado em Barra nla, deite
Distrito, 'filho de P Iino Borgel
e Ana Alva. Godo i falecida;
ela Datural de Serra ai Mortel.
delt,e Diltrito,

.

na.ci em 28 de
maio de 1952. do '", lalteir•.
domiciliada em Barra aDia. filha
de Antonio Mal.anel o e ROia
Mallaneiro.

'

Se alguém lauber de algum
hnpedimento, oponha-o na forma
da lei,
Pinheiro., 05 de outubro de 1976.

SILVETE DARCI PAUL
E.crevente Jurlmentail.

Responsabilidade
J. J. e, J.

encontro da Família WiesB, * Di« 2 de outubro passado
onde muitas pessoas deste o Elite Tênis Club acolheu
Estado e "de Estados vizinhos, muitas pessoas ao' -som de
concentram-se aqui para co-' boa música numa promoção
memorar este encontro.

.
.

do Colégio Comercial de Ca-
* Dia 2 próximo passado, nºinhas. Esperamos ainda

Joyce de Fátima Wiese e
muitas noitadas como esta.

Sandra Ma,a Allage, repre- * Lilian Friedrich, come-
sentaram Canoinhas no baile morou mais um anioer-
das debutantes em Porto sário dia 28 próximo passadoUnião.· Todas as duas com em Curitiba. Felicidades.
muita beleza fizeram «ius» a \ .

sociedade que representarem.. * Quem anda nas nuvens
é a VanessQ, Prohmann.

* Ontem no Club Canoi» Tomara que seu 'prínciPe\. nhense um grande público descubra logo esta sua paixão.
se reuniu para ouvi,. falar * Nossa recepção de teleoi-de poesia e escutar lindas

são continua ruim mesmo.músicas a cargo das alunas .

de nossos Educandários. Nós merecemos uma «imsgem«
melhor. Vejam nossa classi

* Muitas preparações estão ficação no ICM.
sendo ;feita·8 parti os jogos * Márcia Rib'as Athandzio,da primavera que deu ão recebeu nesta quinta-reir«acontecer em novembropró o. passada algumas amigas em

* Fernando Luis Ferr"éira: sua casá -para um gostoso
completou idade nOVa di. bate-papo entre muitos comes

30 de 'setembro psssedo, Per- .

e bebes.
n..ndo deverá esta, conosco *, Claribel Schmidt comple
neste final de semana a'fim tou idade noua no dia 4
de matar as saudades de de outubro passado. Parabtns.seus amigos e sua nemorsâ«;

* O oerdadeiro segredo da
* Micnel Popa e Helen, felicidade consiste em

Schstze, Joaquim Moura exigi,. muito de si e pouco
e Thelma da Silva, são os dos outros.
novos parzinhos ,que surgiram.

"

Tchau

Aniversariantes da semana
Dia 9 � a sra. Marta espo-

sa do sr., José Kuro li. 1-

Dia 10 - os srs : Sebastião
Grein Costa, Escrivão em

2, Maior Vieira, JaJiy; Lessàk:
e Antonio Maron Becit, res.,

em Maior 'Vieira; a srta.
Evani Nouak.
Dia 11 -. a menina Marial

Terezinhe, filha do sr, Moisés'
Borges de Souza.
Dia 12 - os 51'S.: Alexandre

Novak e" Maximiliano Watzko;
a srta. Anete Toporoski.
Dia 13 • a sra. Geni Mari�

esposa do sr. Amauri lsphsir;
os srs.: Oldemar Mussi, João
Reinert e José A. Pereira
Sobrinho; a srta, Solange
.Aparecida Holte«.

Dia 14 - "as sras.
-

Regina
Ce,li .esposa do sr. Wilson
Seleme e Ce»men Lucia' esto
sa do sr, Teodoro Sconnetzki;,
res, em Florai-Pr.; 'o srta.
Lindamir. Werena Voigt.
Dia 15 • o sr. Celso Koh

ler Pereira.

Aos aniversariantes nossos

parabéns.
.

t Agradecimento e Convite-Missa
.

o �

A Família de

Tomaschitz'Ivo

Por mail est.e ato de fé, agradecem.
. ,

.

Futebol, de Salão
Sérgio Borges

A equipe do CinderJla foi d�sclass:ficad8 do Futsal,' ao
perder para a AABB, num resultado até certo

J

ponto _surpreen
deD,te. No primeiro tempo a AABB melhor colocada dentro daa
qustro linhas chegou com relativa facilidade aoa 6 a 1. No
segundo tempo o Cinderela lutou bastante, mas, não conseguiu
se Igualar no mercador, pois a aorte estava a favor do adversário
que co'm mais 2 e 1 do Cinderelâ deram números finais no marcador.

Os tentos foram consignados por: Renato (3), Gilvan (2),
Paulinho, LeIo e João Air para a AABB. Odoni e Roger para o

Cinderela.
'E na segunda partida da noite, Q Botafogo não teve difi

culdade em vencer o Ouro Verde, que não compareceu. O Ouro
Verde está automaticament,e eliminado do campeonato.

O campeonato proseegue hoje com uma rodada adiada
devido 80 mau tempo, será às 16 horas Da quadra da AABB:
Mussi. x BESC e Vidal Ramos x Agua Verde.

't
•

•

'-

E na próxima semana teremes na segunda-feira: Sio
Bernardo x Rigesa e AREP x Benfica. Na quinta-feira: AABB x

Vencedor entre Mussi e BESC; Botafogo x Venc,ador entre Vida I
RamoS e Agua Verde.

'

: '

Estive visitando o� Ginásio de Esportes e observei de perto
as obras já quase no final, íOllde a decisão do Futebol !!lerá reali.zada.

Prestigie esta p'roIlloçio da CME, comparecendo na

quadra, da AABB. -, ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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os��a�r: :::::l�ad;�:�sa�:!:'F�EIOS: testes garanteDl
sentar?

-

A busca desta resposta cons
titui uma das gran�es preocu
pações das indústrias automobi
lístleas, que desenvolvem testes
e ecsaiolll cada vez mais rígoro
sos para determinar os limites
de segursnça que os freios de
vem oferecer ao veículo e, con
sequentemente aos' seus ocu

pantes.
Na General Motors do - Bra

sil, esses testes são realizados,
atualmente, no Campo de Pro-

VIS da Cruz Alta, em condições
absolutamente preclsss, propor
cíonades por laborat6rios e pis
tas especiais, entre elas a pista
reta e em nível, pavimentada,
de 5.127 metros de extensão.

Todo o desenvolvimento dos
testes

.

é controlado por um

complexo sistema de medição e

avaliação, que inclui decelerô
metros, termômetros, pirôme
tros \para o meio-ambiente e

as peças dos freios), dinamôme-

Registro Civil. - Editais
NEREIDA C.- CÔRTE, Oficial do' Regiltro Civil do I,D

Diltrito de Caooi!lhal Saota Catarioa, Z laber que pretendem ea

lal'-Ie:

VIDAL GOMES E MARIA
Iileirol, lolteirol, domicilíadoe e relide
rio,oalcido em Rio ,dOI Poço. -oelte M
Jorge Gome. e Etelvina Ribeiro Gom
dOI POÇOI nelte Díetrito aOI 5/5/196
lha, falecido .e Maria Otilia Reichard

RICARDO THADEU REIS
EUi\JICE MARIA BARTNIK; brasil
em

. Par.oaguá e ela oelta cidade. E
. em Paranaguá aOI 16/11/1951, filho
reir. e de Tbere5ÍDha Reis de Castil
cida em Cáooioba. aOI 6/2/1953,
Adelioa Gruber Bartoik.

GRAÇA PADILHA, bre
I oelte distrito, Ele. operâ
icípio aOI ] .°/7/1954. filho de
Ela, do lar, uasolde em Rio

filba de Aogolto Carlol Padi
,

adilha.

E CASTILHO PEREIRA e

ros. lolteirol, domiciliadoa ele
engenheiro mecânico, nascido
João Ricardo de (jastilho Pe
Pereira. Ela, profenora, Dal.

ilba de Narciso Bartnik e de

LUIZ CARLOS ALLAGE e

braaileirol, lo]teirol, domiciliadol e

do.triái'io, DSICido em Maior Vieira
AlIage Filbo e Leooy Wojcieckov8k
em Bela Vilta do Toldo nelte m

Pedro OllOVlki e Julieta OIIOVlki.

JOÃO KOGUT e MARI
eHA, braliteirol, lolteirol. domicilíl
Ele, lavrador, na_cido em Felipe
Wadil]au Kogot e Aohela Momot,
Rio da Serra.Monte Caltl'!Jo aOI

.... vel da Rocba e Guilhennine Carv,

NGELA MARIA OSSOVSKI,
,idente. Deste Distrito. Ele, in
OI 2.10.1954, filho de Pedro
Allage. Ele, profellora, oalcida
icípio aoa 15.3·1955. filha de

GONÇALVES DA RO.
OI e relidentel nelte Município.
ecmidt 1i01 10 6.1956, filho de'
ogut, Eis. do lar. Dllllcida em

'3.1958, filha de Olidio Gooçal.
bo da Hccha,

PAULO PALHANO e S
teiros, domiciliedoe e relÍdentel ne

em São Sebestlãc dOI Ferreira ne

de Joaquim Palhano' e Angelina
Itllitiba·RS aOI 26.8.1952, filha d

. r
."

AUGUSTO BARBOZA e:
bralileirol, lolteirol, domiciliada.
vrador, oalcido em Campo dOI B:
filho de Pedro Barboza e Delfina'
Campo dOI' Bueno Deite Munic

.

Boeoo Pereira, e C.tariol Vicente;

INA VISOSKI. beaalleiroe, 801-
e Dietríto, Ele, operário. nascido
e Município aOI 21·12 1949. íilho
fechak. Ela. do lar, oalcida em'

João Vilolki e Joaoa Stachaki.

EOLIND,{' BUENO PEREIRA,
relidentel nelte Di.trito. Ele, Ia.
no Deite Monicípio aOI 7-1.1947,
ibeiro. Ela, do lar, nalcida em

ia aOI 2-8.1946, filha de Manoel
e Lima.

LUIZ '. CARLOS LADE� com MARIA IRACEMA COR.
RÊA, braliJeirol, lolteirol, domicil dos e relidf:ntel Deite Diltrito.
Ele, operário, oalcido em Caooinlí! aOI 23 de iunho de 1952, filho
de Elpidio Leder e de Augulta R lia FeldmanD Lader. Ela, do lar,'
Dalcida em Campo dOI Boeno.' ta Comarca aol 27 de abril de
1956, filha de Sebaltianl Corrêa. \

\

JULICO ALVES MARTI
bra.ileirol, lolteirol. domiciliadol e \
rário. Dalcido em Canoinbel aOI

Pedro Alve, Martinl e de Durvalin
DI.cida em Rio Bonito oelte ·Muoic
filha de Otilià Maria do ROlário. \

.

SEBASTIÃO BANDEIRA \ DERCILIA DE LOURDES
DOS SANTOS, bralileirol, lolteirol." omiciliadol e relideu te I oelta
cidade. Ele•.operário, oaícido em ,Piti, ga, Di,trito de Campo Com.
prido.Pr. aOI 18 de letembro de 194 filho de Luiz BaDdeira e de
Americe Balduioa.·Ela. do lar. oalci eoi Barra Santa Salette. Mu-
oicípio de Maooel Ribal·Pr., aOI 05, : e março de, 1947. filha de
Albioo Frsncicco dei Santol e de M ia do E.pírito Santo.

,

CÉ'LIO DA SILVA com L> IA BERNADETE DE CAS
TRO, bralileirol, lolteirol, do�icilia I e relidentel �elt8 oidade.
Ele, op!,rário. oa�cido em Rio Claro.' ior Vieira. se aOI 27 de maio
de 1955, filho de JOlé Henrique da S va· e de Maria Batida Mo.
reira. Ela, do lar. oalcida em Rio I PoçoI oelte diltrito aOI 28
de agolto de 1957, filha' de João Itro e de Carmelin8 Cardolo

,
.

de Caatro. ,

cLINDOLFO MüLLERlt co

Iileiroí. lolteirol, domiciliadol e relide
ta, nalcido em Rio d' Areia D/ Mon
1.941, filhó de Paulo Müller, falecido
ela do lar, oalcida em Major Vieira-S
filha de Alexandre Kominek. f.lecido e'

com SEBASTIANA ALVES,
lidentel Delta cidade. Ele, ope
de outubro de 1935. filho de
Telel de Campol. Ela, do 'lar,
io aOI 20 de janeiro de 1937,

cMARIA KUMINEKlt, bra·
e. Delta cidade; ele motori,
ípio aOI 19 de março de
de Eduvirgel Fladef Müller;
aOI 11l dfl agaito de 1.946,
e Vaoda Kuminek.

«JOSÉ AMAURI NUNESlt c .RENILDA KAUCTZlt.
br••Ueil'ol,lolteirol; ele. operário, oalcido: m Rio d" Areia o/ Monicípio
aOI 8 de letembro de 1.954, filho de EI eraldo Nonel e de Hebln,.
Delin,ki Nooel, domiciliadol e relidente

.
em Jarlgoá Sul. se.;· e_la

'do 181', oalcida em Rio\.dol Pardol 01 m nicípio aOI 8 de março de
1.960, relidente e domiciliada em Rio do Pardol, filba de Eltaoillau
Kauctz e de Eulalia Kauctz.

.

CaooiDbal, 06 de outubro de 19.

NEREIDA €HEREM CÔRTE
.

Oficial do Regiltro Civil

tros, (força do pedal), manôme
tros (pressão do fluido no cír

cuíto], cronômetros. e fi, quinta
roda (velocídade e a distância
de parada).
Nessas provas são utilizados,

geralmente, os veículos mais

pesados da línba de carro de

passeio, cem carga' equtvalente
à lotação completa, para simu
lar-se as condições mais seve

ras em que os freios podem
ser exigidos.

Os padrões de qualidade, e se

gurança desenvolvidos pela
GMB nesse campo são essegu
rados pela seguinte sequência
de testes:

Inicialmente, os freios são su

bmetidos 8 um teste de diciên
eis, para assentamento" dos
componentes e materiais de a

trito, através de fteflgens regu
lares, às velocídedés de 48 e

96 Km/h, com desaceleração de
6,1 metros por segundo quadrado.

Em seguida, é realizada a fa
se de amaciam�nto, em que ce

fr�ios, com o veiculo à veloci
dade de 64Km/h, são submeti
dos a 2'00 freadas, com desaeele
rsção controlada de 3.66 m/s2 .

Vertftcando o perfeito assen

tamento dos componentes (lo
nas, pa�tilhss de atrito, .etc.),
os freios passam pelo segundo
teste de eficiência, que consis
te em 3 freagens a 48Km/h, sob
uma carga no pedal de 45Kg;
3 6 96Km/h, sob �8rg" de
ê4Kg; e 2 a 128Km/h, lIob car

ga de 67,5Kg - todas com de

seceleraçãc de 6,1 m/s2.
Comprovada eficiência, os

freios são submetidos ao tf!ste de

perda e recuperação, simuladas
condtções de uso severo. Nesta
fase, são realizadas 10 freadas
b-usees, com desaceleração de

4,57 m/;,2, com o carro à velo
cidade de 96Km/h, que resul
tam em perda totel da €ficH�o
.cis dos freios. A oartir dai co
meça o teste

,.ide' recuperação,
qu ..

, se não ocorr�r, det .. rmina':'
rá li elimioação do siiltem!!. de
freio'!- pela G�B. São realizadn,
nesta prova, 12 freagens, de 48
8 OKm/h, com duaceleração de
3,05 (1:'/32. Para a8 5 primeiras
fn agenl', a ca: ga sobre o pedal
não deverá !>er superior 8 90kg;.
da sexta êm diante, a carga'
deverá ser menor que 67,5kg.
Em seguida sio realiiadoe.

dois novos testes de eficIência,
'

interca;ados por um de r,eal!sen

.tamento e outro de perda e re:

cuperação, iguais aos anteriores.
-

Ap6s esta8 provas, os freios
sio desmontados pau verifica
ção do estado dos componentes.
Como condição necessária à
sua aprovação, nAo deve ser

constatada nesse pXBm�, nenhu· ,

ma anomalia, ou' sej!J, 8S guar
nições de.vem estar. intactos. 8!1

fixações inalterada8 'e não pode
haver Vfizamento de fluido.

.

Os freios são então rem(Jnta
do!! e submetidos ao teste de

'recupersção após sofrer ação
da água. Durante dois minutos,
com o vei,culo à velocidade de

8km/h, os freios passam por
uma canaleta com 15 cm de à

gua. A recuperação deve se

8present�r ap6i 15 fre.genl!
a 40km/h com desaceleração
,de 2,44 m 2, sob carga máxi.
ma no pe' 1 de 90kg
O teste inal é o de minima

distância e parada, realizado
com um elos circuitos dos frei
os desligado. O pedal é aciona
do com carro::\ velocida1e de

96km/h e a trsnsmlsaão em

pontá morto. Nestas condições,
os resultados esperados e con

siderado!! llatisfst6rlos "ão estes:

parada total numa distância in
ferior a 200 metros e inêxistên
cia de derrapagens laterais ou

desvios fora dE! uma faixa de·

eficiência. aprovação, o esforço D8 alavan.
ca de mio Dão deve ser SUPe,
rtor a 40kg.
Esta sequêncía de provas d,

aVàliação determina as COndi.
çõt's ideais de desempenho dOI
freios, assegurado aos uSQárlol
dos veiculas Chevrolet a maior
margem de segurança possivel,

3,66m de largura.
Também é testado. nessa úl

tima etapa, o freio de estseío

nemento, que consiste em man

ter o veiculo imobilizado numa

rampa de 30% de inclinação,'
nos dois sentidos para sua

Notícias. �e P.apan�uY�
Governador. em PapanduvQ

Dia 29 p.p. alterando.a rota de suas vlsl.
tas. de servíço, o Exmo. Governador do Estado
Dr. Antonio Carlos Konder Refs esteve em
Papanduva juntamente com a comitiva o depu.
tado Wllmar Dallanhol e Moacir BertoIt. A
finalidade foi de fazer & entrega de parte do
material destinado ao Hospital São Sebastião de
nossa cidade. O Diretor Regional do Funrural,
Dr. Augusto Ellinger Pareias, foi incumbido de
proceder a entrega do material, mediante a
assinatura do Diretor do Hospital e as testemu
nhas designadas Das pessoas de: Pe. Antonio
Cintho e Pe. Pedro, respectivamente. Uma mui.

E.creveu: tidão de pessoas se postou à frente do Reataurao!
Eameraldiuo II. Almeida Fa�roupllha. 'para saudar o Governador e BUI

luzida comitiva. Falando, o Governador dis8!
que não constava na pauta de visitas de serviço a rápida parada aqui,
mas que o fez a pedido dos deputados Wilmar Dallanhol e Moacir Bert1lll,
Mais adíante disse: que a visita foi mais provídencíal de que oficial e que
a manifestação de solidariedade do povo a seu governo fol a melhor pre
va da vitória da Arena, em praça pública. A inauguração do Hosplta!
deverá ser no decôrrer do corrente mês, dependendo somente da data
em que o Governador e demais autoridades possam estar presentes,

Corridas e resultados
Depois de ter sido adiado o dia das corridas por duas vezes,

motivado pelo mau tempo, realizou-se finalmente dia 26 p.p. as mesmas.
Um movimento fora do comum registrou a Hípica Papanduvense, o dia
favoreceu o aconteefmento. O resultado ficou assim classificado: Primeira
penca, em primeiro lugar o animal Rosilha, do sr. Nlvaldino Almeida; em

segundo. Tostado do ar.' Fernando Reusing e em terceiro, Preto, do sr,
Teófilo Tavares e . Segunda penca: primeiro Baia, do sr. Fernando Reusing;
segundo, Correca, do sr. Waldemiro Veis e em terceiro, Sapo, do sr. Mival·
dinho de Almeida. O resultado líquido apurado foi de CrI 4.035,76, o que
bem justifica a boa organização dos trabalhos e o dinamismo do sr, Pre
stdente da Hípica sr. Walmir Lucia Senna. Para breve novas corridas e

multas novídsdes •

20 Bolsos no valor de Cr$ 5.00d,00 cada
,

De conformidade com o oficio GG. n" 8.637-C/SPGj76 do Exmo.
Senhor Governador do Estado dirigido ao Presidente da Arena, na pessoa
deste colunista, DOSSO município, por intermédio do Siildicato dos Traba·
lhadores Rurail. foi contemplado com 20 bolsas no valor de Cr$ 5.000,00
cada. A referida importância foi depositada no Banco do Brasil, e o cheque
correspondente foi' entregue no dia 27, em solenidade pública realizada no

Ginásio de Capoeiras, Da presença do Dlretor·Executivo do PEBE. O total
dos Sindicatos beneficiados s'ão de 337 e o valor total é de Cri 13;702.000,00.
Deste total foram liberados Cr' 6.851.000,00. Real�ente' «Este é um Pais
que vai prá frente».

..

Secretário da Saúde em Papanduva
O Secretário da Saúde. dr.' Hélio Anjos Hortiz, e sua equipe de

serviços, estiveram em nOlsa cidade, na manhA de ontem; onde cumpriram
exteDso programa. Dr. Hélio Anjos Hortiz tem dispensado atençAo especial
a nosso m�nicípio, conseguindo recursos financeiros, medicamentos para
D08S0 Posto, além de outros beneficios preltados a Papanduva. A coluna
se congratula com o DD. Secretário da Saúde e sua equipe de serviço,
fazendo votos de pleno êxito na 8ua sublime missão de aliviar o

sofrimento alheio.

Calçamento será iniciado
O calçamento das ruas � lajota ao que tudo indica terá inicio no

começo do mês, conforme contatai mantidos com a firma empreiteira
cOtavio Passamab, da' cidade de Rio Negrinho. O material está' ch�gando.
pOdendo se notar o mesmo descarregado no, ,local' onde se iniciario oS

serviçol de calçamento. Realmente lerá. um grande passo para o embele·
zlÍmento 'da cidade e acima de tudo, a lImpeza. asseio que apresentará na

pista de rolament.o da principal rua da cidade .

.

rr&ses célebres'
BIZU MATlNAL DO Presidente Ernarto Geisel: «Tem o meu

Governo a maior_ preocupa�ão pela verdade - a verdade econômica, I
verdade política, a verdade social». (Coluna do D.A.)

Passarela da Sociedade
Dia 12 do corrente niver do jovem estudante Neivon de Tar.o

Almeida, fllho do casal Dr. Dino (NadyeggeJ Almeida. Felicitações em alta
rotação para Curitiba onde reside o aniversariante.

JAlRO JOSÉ. dia U do corrente aniversariando o Inteligente
jovem Jairo José. filho do casal sr. Eugênio (Alzira) Sldorak, ele. do .alto
comércio local. A jovem-guarda lá estará para animar os presentes.
,

Também na mesma data' eompletando mais um ano o garotAo
Ma'Qricio, filho do casal Antenor (Teresinha) ZaDela. A mirim-guarda será
a responsável pela alegria da festa.

I Dia 16 do corrente festejando troca de idade nova o Dr. Paulo d.
Tarso Camargo, Diretor Comercial do Canal 12 e genro deste colunista.
Felicitações estarão pontificando em alto estilo para o ilustre aniversariante.

A coluna se aSloei.. às manifestaçõel de amizade e consideraçAo.
desejando aos aniversariantes paz, saúde e multas felicidades.

Um por semana
LlBERDADB: A liberdade' é o direito de fazer tudo que não pre'

judique a. liberdade alheia. O princípio da liberdade é inleparável dO

principio da responsabilldade. (Leonl KalseH)
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do IBDF

empregados
cO incremento da atividade

f�orestal possibilitou, no pais, a

geração de 540 mil empregados
diretos e criHA no futuro, outros

.

1.530.000 empregos indiretos, a

médio prazo, quando 8S florestas
em formação começarem a ser
exploradeu. A informação c.onsta
de balanço do Instituto Brasi
leiro de Desenvolvimento Flo-
restal e foi' revehsda pelo
presidente do órgão, Paulo de
Azevedo Berutti,' a diretores da

Sociedade Brasileira de Silvi
cultura. Acentuou Berutti que
em menos de I) snos a legislação'
de incentivos fisc",ili para o

reflorestemento c estimulou o

plantio de 2 milhões de hectares
de florestas, com investimento

superlor a. 4 bilhões de cruzei-
1"08:t. Respondendo a discurso
do novo presidente da SBS,
Sérgio Lupsttellí, que substituiu
Lente Setubal Filho, o presi
dente do IBDF destacou que
todos esses benefícíos silo con

sequência das excepcionais con

dicõu ecológicas de que desfruta
o Brasil para o desenvolvimento
de floresta8 de rápido rendi
mento e que cainda dispomos
de áreas de grande vocação
flore ..tal íaexplorades>. Dizendo

que a demanda da madeira- é
cada vez maior' e que o supri
mento começa a esbarrer na

capacidade limitada das reservas

florestaíe das zonal temperadas
da Europa e dos Estados Unidos,

Berutti acentuou que C8 variá
vel t'stratégica do desenvolvi
mento florestal, que até há
pouco tempo era a disponibUí-'
dade .de capital, hoje começa a

mudar para. a disponibilidade
de recursos naturais. Sendo o

Brasil o pais que detém cerca

de 200/8 das reservas florestais
mundiais, além de milhares de

quilômetros qusdrsdos de terras
florestai!! não utilizadas, próprias
para o reflorestamento com

espécies econômicas, fácil é

compreender o papel que, em

em futuro não remoto, desem

penharâ o Brasil».

revela:
.540 mil

DESPEDIDA
Por ocasiao da nossa transferência para a

cidade de Brusque, neste estado, despedimo-nos,'
através. deste semanário, de todos os nossos ami
gos, na impossibi

.

,�de de o fazermos pessoalmente.
Na oportunida' agradecemos, sensibilizados,

as demonstrações, de izade e carinho de que
fomos alvo durante a no vivência nesta Canoi
nhas acolhedora, colocandc-fs s à disposição dos
amigos, naquela praça; em noSs 10Cál de trabalho
Banco do Brasil ,- e em nosso residência, no.

endereço abaixo:

Av. Cônsul Carlos Renaux, 97 - 4.0 andar - apto. 4-C
Edifício Itamaraty -' fone: 55-0540
Brusque - S C

Arl:indo
.

Ricardo Bornschein e família.

Dra..Zoé Walkyria. Natividade' Seleme.
CirurgiA Dentista
c 18 0055a'IS9/D.P

Balanco
. �

Reflorestamento gerou
diretos

Áreas Ecológicas
� par' do desenvolvimento do I

reflorestamento econômico, Pau
lo Berutti informou 80S dirigen
te! .da SBS do andamento de
estudos visaódo a consolidação
e

. implantação dõs Parques
Nacionais e Reservas Biológicas,
catravés da identificação de
ecossistemas que, por seus ex

cepcionais atrtbutoe, devam ser

resguardados como unidades de

preservação permaneute>. Dos

estud�s vão depender as medi
das de natureza eonaervecíoníeta

que o Brasil irá adotar, nos

pr óxtmos anos, visando salva

guardar as áreas ecológicas mais

importantes do pais. Após afir
mar que é preciso reconhecer
nas florestas, além de seus

atributos econômicos. outros
etão nobres», o, dtrígente do
IBDF condenou sua deatruição
<pelo uso irracional que acarreta
o desaparecimento ds vid6 ani

mal, a m,odificação do meio, a

poluiçÂo das éguas, � inutilização
dos rios e lagos, o reesecamento
e erosão dos 80108, com o con

sequente empobrecimento geral
da terra e do homems,

Hora marcada'
Praça La_ Müller, "40 - F.ae, 22-04061

,
CHnica dentária de. senhoras .e crianças...

Especialização em Odontcpedíatrte.

__.-.iiiifiII....Il"..r.c.·-�,;·liftrderDí.sima.

e no escritório de Derby 'C:àrlo.
Ihmann�' na Pràça Lauro Mü,I1�r� 251

.

CANOINHAS - Santa "Càtarina

29 anos a serviço da Comonldade

Certificado extraviado
UNZO SUZUKI, declara para

os devidos fins que extraviou o

Certificado de Propriedade do

veiculo marca Ford F·.)OO, ano

197ft, placa CA-1202, eor VHme
lho, chassís n.? LA7ARJ-64805.

O,mesmo fica sem efeito por
hav�r requerido a 2�a via.

Diretor: RUBElS RIBEIRO DA SILVA
Gerelte Comercial: GLAUCO J. BUEIO

Composição. iltlpressãl e redação:
Impressora Ouro VerdI( Ltdl�

Rua Paula Pereira, I6S - Fone 22-0319
CAMDINHAS - Santa Catarina

FOTOCÓ.PIAS. XEI\OX
Serviço instantâneo e pedeito.

/

"
.

,-

FORDRURAL
SUPER RURAL.- JA ENTROU ,At:;AO

NO R ·ENDEDOR FORD.
.

Venha conhecer um novo h oi - Super Rural. É Ford Rural, agora com o novo motor de 4 cilindros.'
Um herói que faz tudo por você, s exigir quase nada em troca. . ,

'.

Com uma super econo a de manutenção. Mecânica ultra simples. Um herói que não bebe em serviço.
E na hora de vencer estrada - zaaapt. Para enfrentar os buracos - tzuuuct, Para o lamaçal, a ladeira,' .

a montanha, entra em acã sua tração nas quatro - tzuuum. Super Rural. Quatro cilindros.
Oualquercoi ,é SÓ chamar, No Revendedor Ford.

Basilio Humenhuk & Cia. Ltda.
Rua Vidal Ramos, 203 -

CANOINHAS
Fones 22-0268 • 22-0468 - 220024

.sANTA CATARINA·

Noveol Poderosa 10

Menino Jesus. de Praga
,Oh! Jesus que di••elte.: Pedi
e rllceberéil, procurei II achareill"
batei e a Parta ebeie-se-voe-â;
Por intermédio de Maria, VOlla

Sagrada Mãe' eu bato, procuro e·

VOI rogo que minha prece .aja
atendida (Mencione» o pedido�.·
Oh! JelO_ que dine_te.: Tudo'

que pedirdei' ao Pai, em Meu
nome, Ele 'voI:--atenderá.
Por intermédio de Maria, Voua

Sagrada Mãe en, humildemente,
rogo 80 VOIIO Pai," em vosso

nome, que minha oração leja
oúvida (Mencionar o pedido)

,
Oh! Je,uI que dillestel: O cêu"

e a, terra paIS8�, ma. a' minha
palavra não p81�rá.

.

Por intermédio de Maria, Voa••
Sagrada Mie eu ooníio que mi
nha oração leja ouvida (M�DCjO.
nár o pedi:io�'
Rezar S Ave·Marial e 1 Salve �

Rainha. Em caiai urgente, enâ
noveoa deverá 8e" feita em horal
(9 horae] Uma Devota

-s'e
o Mercado s Malhas;

estoque e tamb o prédio.
tratar no loc 1, à Rua

Coronel . Albuquerque, 764
(ao lado" das Casas Pernam-
l::iucanas):_

o..

Material esceler e de'

escritório você encon

tfa
.

na loja, da

Impressora' Ouro Verde
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NOTAS
Já em nossa cidade os díri

gentes da empreíteíea BETTA,
para o início do asfalto da ro
dovia CANOINHAS-MAFRA.

x ·x x

Em fase de conclusÁo o Gínâ
aio coberto, lá n� colina histó
rica de Santa Cruz, estando
quase finda a cobertura metálica,
a' cargo da firma especializada
de Porto Alegre.

.

x x x

Recebemos da ACIC o seu,
anunciado boletim, dando conta
da atuação dinâmica da atual
diretoria até a presente data,
num trabalho digno de todos
os encomios.

x x X
, Visitou a nossa cidade' o Pre
feito de qnilo da Vitória sr.
Alcides Fer�andes Luiz.

x x X

O 'ar. Altamiro Ricardo da
Silva, com' problemas de saúde,

,

está internado do Hespítel dos,
Servidores, em Florianópolis.

ESPARSAS
Hoje e amanhã, o anunciado

encontro da família Wíese, uma

promoção dos irmãos, da. Geny,
Afonso, Wiegando e Darcy, com
jantar no Elite e' grande chur
rascada no Clube Fantasma,
inéluindo uma visita de ssuda
des aos entes sempre queridos da
�a[n1lià no Cemitério Municipal.

X x x

Numa promoção da Prefeitúra
Municipal aconteceu ontem no

Clube Canoinhense uma justa e

bonita homenagem ao Professor,
no dia que lhe é consagrado e
de cujo convite constava o se-

guinte: .>

MESTRE!!!
DO mundo estás

há luz e calor
há um BRASIL te esperando
há gente tanta, sorrindo

e também chorando
todo o dia
indo e vindo'

somente querendo
- o teu A M O R.

O Secretário da Fazenda, sr.

IVAN BONATO, está de retorno
da Europa, onde esteve a ser

viço, por várias semaoas ..

x x x

E vem aí, para ·novembro,
duas grandes festas, da Comu
nidade Evangélica e Hospital
Santa Cruz.

x x x

Muito apreciada e aplaudida
a palestra do Deputado Nelson
Pedrine, na noite de sexta-feira,
dia primeiro, na Faculdade,
abordando o desenvolvimento e

economia do norte catarinense.

x x x

O sr. Edmar Padílha, Presi
dente do' Sindicato dos Traba
lhadores Rurais' do DOS�O
município, esteve em Brasi}ia,
8 serviço da entidade e também
representando 8" Confederação
dos Trabalhadores de Saota
Catarina.

'

09-10-76
'N.o 1390
Ano XXX

Sindicato c,anoinbeDse receberá, auxilio de
Cr$ 49.654,00 para aqDisi�ão de ambulaD�ia

o «Sindicato dos Trab. nas Ind. da Construção e do Mo.
biliário de Canotnbea», tenho solicitado do' Ministério do Trsba,
lho uma ambulância para uma assistência mais perfeita aos seus
milhares' de. associados, recebeu segunda feirta últim.. telegrama
do Deputado Arenista Adhemar Ghisi-SC, dizendo que o EXUlO,
Sr. Ministro do Trabalho Arnaldo Prieto acaba de proferir despa,
cho final,no processo NR. 323995/76, determínaudo a concessão
de auxilio no valor. de CR$ 49.6'54,00 que corresponde o valor da
ambulância solicitada, Disse mais aind. que nos próximos dias o

processo será remetido à DE'legacia Regional do Tr�balho de S�n.
ta Catarina, onde deverão ser assinados os respectivos convênios
que permitirã.o a líberação do referido crédito.

Está, assim, de parabéns o Sindicato tias Ind. da Construo
ção e do Mobilário local que congrega entre associados e depeno
dentes mais de onze mil beneficiários.

Cu rricu lum -vita e
r». BENEDITO TIIERÉZIO
DE CARVALHO NETTO

Bacharel em direito,
. formando-se no

ano passado pela Faéuldade de Direito de Ita

jaí, Curso noturno.

Ex-Professor, Vereador, Prefeito e Depu
tado, agora suplente, Presidente do Instituto
de' Reforma Agrária de Santa Catarina -

mASCo

Como Prefeito, convidado participou de

um Curso de Administração na Alemanha
Ocidental.

Filho de Benedito Therézio de Carva

lhç Júnior, seu DITO, e Gertrudes Carneiro
,de Carvalho, Da, RILUCA.

Fez seus estudos primários no Grupo
Escolar j\lmiranteBarl'oso e Colégto "Sagra
do Coração de Jesus"; ginásio no 'Internato
Paranaense 'e Faculdade na Universidade Fe
deral do Paraná,' colando grau em Farmácia,
dedicando-se à

profissão, por muitos anos em

no;,sa cidade. •

CAl\"DIDATO A PREFEITO PEL�
ARENA 1.

expedido 'pela Tecnica de Comércio "DE
Plácido e Si!va", da cidade de Curitiba
PR., em Dezembro de 1969.

'

3 Certificado de.Freqüência do Curso "In
trodução e Programação Assembler",
Sistema Computador E. 6000, prelecíona
do pela Bourroghs Eletroníc Ltda., em

maio de 1970, no Rio deJaneíro-Gfs.
4 - Certificado de freqüência do CUrso sobre

"Relações no Trabalho", na, Federação
das Indústrias do Estado de Santa Cata-
rina - CEPI - SENiAI -, em .

23.11.1968, realizado na cidade de
Joinville-SC.

5 -- Certifícado de freqüência do Curso' de
Filosofia Universal, expedido' pelo De-.
partamento de Educação e Cultura de
Joinville-SC, em data de 18 de fevereiro
de 1.970.

6 - Certificado de freqüência do Curso "Co
mo Ensinar um -3.'rabalho", promovido
pela Federação das Indústrias do Esta
do de Santa Catarina, em 16 de setem
bro de 1970.

. 7 - Certificado de freqüência do' Curso de
Psicologia do Adolescente, coordenado
pela União Cívica Feminina da cidade
de Joinville.

. 8 - Certificado de-freqüência do Curso "Psi
cologia das Relações Humanas", na cio'
dade de Joinvine�SC., em 30 de julho' de
1965.

. 9 - Certificado de freqüência do curso de
Custos Industriais, expedido pelo Insti-

• tuto de Organfzação Racional do Traba
lho - IDORT, da cidade de São Paulo
Capital.

10 .. Certificado de freqüência do Curso de

Planejamento Financeiro, expedido pela
Federàção Indústrias do _Estado de San
ta Catarina, realizado na cidade de
Jo;nville-SC.

11 - Certificado de freqüência do Curso sobre
Administração, Chefia e Relações Huma
nas, expedido pela Federação das Ind ,

de Sta., Catarina, realizado na cidade
de Joinville-SC.

�
,

'

I

FABIO NABOR FUCK

Filho de Jacob Bernardo Fuck Júnior e
de Maria Mathilde Buschle Fuck.

Nascido aos Tl de junho de 1.936, na
,cidade de Canoínhas, estado de Santa Catari
na.

oncluiu () Curso Primário em novem
bro d, 1947 no Colégio "SAGRADO CORA'ÇÃO
DE I SUS", na cidade de Canoinhas-SC.

; Concluiu o Curso Secundário em dezem-.
bro de 195,1, no Colégio "SAGRAI)O CORA
ÇãO DE JESUS", na cidade de Canoinhas-Sfl ,

Concluiu' 9 CUl'SO'Cientifico em dezem
bro de 1954, no Colégio "VERA CRUZ", na ci-
dade de São. Paulo-Capital.

.

TíTULOS COMPROVADOS

1 - Diploma de Bacharel em Administração,
expedido pela Escola Superior de Admi
nistração de Negódo da Ação Social, da
Pontificia Universidade Católica de São
Paulo, em Janeiro de 1957.

2 - Diploma de Técnico em Contabilidade,

\TIVIDADES PROFISSIONAIS E�CID:AS
], ...;... Gerente da firma Empresa Industrial e

Comercial "Fuek" Ltda. de 1958 a 1963.

2 - Contador Geral -e posteriormente respon
sável pelo Sistema Eletrônico de Proces
samento de Dados da firma Buschle &

Lepper S.A. -- Comércio e Indústria
(1963-1973) .

3 - Professor no Colégio Bom Jesus (Joín
ville), nas disciplinas "Normas 'e Métodos
de 'I'rabalhn' _ "Organização de Empre
sas" e "Princípios de Liderança".

4 - Professor licenciado da Faculdade de En

genharia de .Toinville, opção "Mecânica"
e "Eletrônica" na disciplina de "Organi
zação Industrial c Econômica" .'

5 - Professor licenciado da Faculdade' de
Ciências Administrativas de Joinville,
nas cadeiras de "Finanças das Empre
sas" e "Administração de Material" .

6 - Presidente do Rotary Club de Canoinhas
no período 75/76 (junho).

ATIVIDADES PROFISSIONAIS ATPAIS.
1 - Diretor-Administrativo das ,firmas do

.

Grupo "FUCK": E:mpresa Industrial e

Comercial Fuck S.A. , Transportadora
Fuck Ltda. E' FORMAS� - Fornecedo
ra de Madeiras SIA.

2 - Secretário da Associação Comercíàl e In
dustrial de Canoinhas - atual gestão
presidente Hilton Ritzmann.

3 - Professor da Faculdade de Ciências Ad
ministrativas de Canoinhas, disciplina
de "Admíntstração de Material" e "Pro
cessamento Eletrônico de Dados" .

4 - Vice-Presidente do Hospital Santa Cruz
(atual gestão Presidente Inocente To-

karski).
.

5 - Presidente da Associação de Pais e Pro
fessores do Colégio "Sagrado Coração de
Jesus" .

6 - Candidato a Vice-Prefeito pela ARENA 1,
com Benedito Therézio de Carvalho Net
to Candidato a Prefeito.
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