
Â HORA E VEZ DA VERDADE
Quando o gigante despertou de leu SODa milenar,

lentiu que devia recuperar seu tempo perdido. Afinal, não
mais poderia permanecer dormindo cem berço explêndído>.

E, hoje, caminha a passos largos, para leu futuro
,

grandiosa. Precisa porém, amparar-se em s6lido suport•.

Evidentemente, quem não permanece cdormindo em

berço explêndído>, sabe perfeitamente, que o suporte de um

pais, está fupdamentado na 8ua estrutura eeonômíce e politica.
Ambas, devem coadunar-se atravêl de liâmea muito

estreitos. Politica, é em última análise, a ciência d. aproxi
,

mação dos povos a�ravés do diálogo, objetivando sempre os

maia altos interessei da comunidade.

O diálogo, deve ser sempre o principio báaico. Sem

ele, a politica é ,mutilada e, seus prop6sitos fatalmente
desvirtuados. '

Dentro deste contexto, os partidos polítícos devem
encetar suas campanhas,' procurando sempre, o' diálogo à
níveis mais altos passiveis.

"Indubitavelmente, é a diplomacia, a chave mestra
com a qual se pode abrir quase todas as portas.

A porta que não nos for aberta por meio do diálogo,
da diplomacia, seguramente é a morada de um ignorante
empedernido pela incivilidade e pela má'vontade;

Então, .ó mesmo à machado' - e esse obviamente,
não é o processo recomendado e desejado.'

_

A ARENA - agremiaçio estreitamente ligada ao

Presidente' Geisel, tem procurado através de seus represen
tantes, ampliar o diálogo com o povo.

Faz-se necessária, uma maciça e objetiva campanha
de concientizaçio e eaclerecímento a08 brasileiros.

As dificuldades circunstanciai. que ocasionalmente

possam afetar a vida do País, não devem ser usadas dema

gogicamente, como armaa de protesto. Embora (> direito a'o

protesto seja facultado pela democracia imperante na nação,
o mesmo deve aer usado com critério' e bom senso.

Nunca com o asqueroso e nefasto propósito de sub
verter a ordem das coisas, de empanar o brilho das boas

ações, de indispor comandos e comandados.

A 15 de novembro, o povo certamente saberá escolher.
Escolherá, os candidato. apontados e recomendados pelo
Presidente Geis.el. Os candidatos da ARENA.

Será um reconhecimento e um agradecimento à um

governo que tem procurado dai' condições e oportunidades
iguais à tedo brasilei'to.

Que tem procurado dar educação e assistir social
mente aos necessitadoi.

E� Canoi'nhas os candidatos' da ARENA tem' procu
rado desenvoiver uma cam'penha fundamenteda na �erdade
e no diálogo aberto.

. '

Therezinho por exemplo, encetando com sacrificios
um jornada digna e pontilhada de bons exemplos,. com sua

simpatia e diplomacia, porta a porta, num diálogo franco

,

com seus amigos e correligionários.
Aqueles que e'stio maldosamente a apregoar que

Therézio se eleito for" continuará residindo na capital, pas
sando o cargo à· leu (:Gmpanheiro de chapa e futuro vice

prefeito, estão publicamente passando 6eus 'atestados de

ignorância - e o que é pior, pensando que quem os ouve

se nívela aos mesmos.

Ora, todos sabem que tal objetivo, se verdade fOI.e
(o que não ocorre) inão encontraria acolhieia p..lá pr6prla
legislação municipal;" por ser inconstitucional.

O procedimento de determinados candidatos da
oposíção, denota Dntes de mais nada, total falta de argu
mentação e méritos prôprtos,

Espero que procurem melhorar o nivel da campanha,
pois procedimentos similares, não encontrario por oerto,
nenhuma acolhida jUD'tO a gente boa, leal e hospitaleira de
Canoinha•.

GLAUCO JOÃO BUENO

li'
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A exemplo da menina,moça que faz
seus 15 anos em janeiro e debuta lá por se
tembro do mesmo ano - portanto, um pou
quinho além da idade ideal - CANOINHAS,
a nossa «Princesa gentíl do planalto», está
em pleno desfile, rompendo com garbo e

galanteio entre seus pares, procurando dar
a melhor -de suas Impressões de simpatia,
de desembaraço, de potencialidades e de
vigoroso crescimento, neste certame em que
todas as cidades buscam um lugar ao sol.

A menina· moça, não obstante todo seu'
apuro e cuidado, tropeça, por vezes, em

sua primeira e plana passarela. CANOINHAS
não foge à regra: tropeça, chega a desequi
librar-se, a causar apreensão; porém, inte
ligente que é e ciente dos recursos huma
nos e materiais que encerra, recompõe-se,
recobra a postura de vencedor e retoma, com
passos firmes e seguros, sua marcha de en

canto e de progresso, na árdua conquista
de uma posição de destaque entre suas se

melhantes.
Por isso,' o caloroso aplauso de sua

gente e de seus espectadores.
E realmente assim o é. Hasta que olhe

mos o pó como símbolo de atividade e de
trabalho, que suportemos os buracos .de nos
sas ruas por mais algum tempo - já estão
com os dias contados - e que elevemos nos

sos olhares para as árvores plantadas em
nossos passeios: a cada ano anunciarão uma

primavera de esperanças e estarão mais be
las e acolhedoras. É preciso subestimar os

poucos defeitos e cotar bem mais alto a

série de dotes' positivos, para podermos
aplaudir de pé e ardorosamente esta Cano i ..
nhas que, em seu desfile, ostenta atríbutos
de prosperidade e bem-estar:
- Gente laboriosa e confiante no desenvol
vimento pleno de sua eídade.
- Ruas largas, bem traçadas e arborizadas.
- Iluminação boa, energia em abundância
e a eletrificação rural estendendo seus bra
ços a todos os recantos do município.
- Ligação asfáltica: de sonho à realidade,
diria o poeta.

.

- Telefonia _com sistema D.D.D. É bom re

lembrar: «Telefonista, por favor, preciso fa
lar com Curitiba ainda' hoje e já estou com

a ligação pedída desde as oito da manhãl»
- Rede de água, água tretade, e que água
e quanta água!
-- A Faculdade formando a primeira turma
de cAdmiJlistradores de Empresaas.
- A banda para o 3°. Bat, da Policia Milita"r.

II

- O Coral Masc�o Professoz'Pedro Reitz
com o primeiro lug�no concurso de corais
Planalto Norte Catarinense.
,...- O comércio evoluindo; os supermercados
dizendo presente na cidade e nos bairros.
- O parque industrial florescente, diversi
ficando e racíonalfzando suas linhas de pro
dução. Lâminas, laminados, lambris, para
citar apenas madeiras e produtos com cV�.·

"

- Mecanização, fertilizantes, corretivos, se-
mentes selecionadas, itens que somados tra
duzem os. elevados padrões de produção e

produtividade, para os quais a agricultura'
da região está evoluindo.

.

- Ser dos primeiros na lista do lC.M. se
ria contrasenso, se esse fator não fosse si
nônimo de pujança econômica.
__; E templos, e praças de esportes e colo
rido de carros;
-.- I.N.P.S. novo, Banco do Brasil novo, e

quem não acredita na nova Caixa Econômica?
- A erva-mate (preço atuall) e os reflores
tamentos acenando esperanças para a região.
- Em verdade, magnífico o desfile e or-.
namentada a paasarela, Deixa mesmo trans-:
parecer mais riqii"t\�,

melhores dias e bem
estar para toda a

> nte desta Canoinhas.
«Terra de imigrante e, em pé na clareira,
nova raça de heróis viu surgir!»

Contudo, falho seria o desfile, se, dado
todo o apoio e conforto ao homem ativo e

sadio,não lhe fossem dadas também condições
favoráveis ao tratamento de sua saúde, a

recuperar-se de doenças e males que atlí
gem a população. Mas, neste grandioso des
file, nem esse item passou despercebido: gra
ças ao dinamismo e dedicação de um Pre
sidente do Hospital Santa Cruz, Sr. Inocente
Tokarski, e à celaboraçâo destacada e mul
tiforme do Prefeito Municipal, Dr. Hélio Juk,
ambos representando o: esforço conjugado
da eomunídade e do poder público, não con

tamos com uma nova unidade hospitalar,
mas passamos a ter um Hospital Santa Cruz
aumentando em s1:111 área e .eapaeldade de
atendimento, modificado em sua estrutura e

distribuição, modernizado em suas instalações
e aparelhos e asststído por componente equi
pe médica, somando condíções capazes de
proporcionar o indispensável e benéfico aten
dimento aos que dele necessitam.

Aos que emprestam muito de lua capa
cidade de realizações, de, seu devotamento e

de seU espírito altaneiro e empreendor, pará
o maior brilhantismo deste desfile, a menina
moça Canoínhes, agradece..

Governo Knn�er Reis é<�.� ema �e e�itorial �a fol�a �esão Paulo
Analisando a situaçio políti

ca em Santa Catarina, o jornal
«Folha de São Paulo», em suâ

edição de 2 do corrente, sob o

titulo «Uma questão de estilo»,
8 nível de editorial, 'traça o se

guinte comentário, referindo-se
ao governo Konder Reis:

que pode para mudar o curso

da trajetória eleitoral no Estado,
e se mais não tem conseguido
é porque não esteve 80- alcance
de suas forças. Faze.ndo um

governo eminentemente politi
co- PR rtídário, ele 'acabou por
restabelecer nas fileiras da Are
na uma autoconfiança já notável,
contrastando com o derrotismo
de al),tes - quando se chegou
até mesmo a vaticinar a invia
bilidade do partido.

(
O método que o governador

da AreQa utilizou para devolver
o unimus beUb 80S SeU!! cor

religionários nem precisou ser

original e criativo. Tratou-se.
simplesmente, de tr�zer a!! lide
r&Dça. partidárias para o acon

chego governamental, abrigao-

Aos que alimentam a suposí
çAo de que as eleiçÇ)es de no

vembro não serão mais que'
uma repetição do protesto de

'14, quando 8 Arena em Santa
Ca,tarina viu o seu gigantismo
del!afiado até então inofensivo
MDB, os lideres areDistas cata
rinenses invocam a reversão de

expectativas iniciada a partir do
governo politico do infatigável
Antonio Carlos Konder Reis.
N. verdade, Konder Reis fez O

do-a' de um prolongado relento.
E, «sempre que eticamente pos
sível», fszê-la. credoras dos
dividendos politicas de cada
bolsa escolar concedida, de cada
,escola inaugurada, estrada abetta
ou linha de energia rural im

plantada. Parece demasiado sim

plório. Mas, até bem pouco
tempo, DO longínquo Oeste, era
possível a um candidato mais

esperto do .MOB assumir a ps
ternídade de uma obra lê reali
zada - exatamente pela falta
de comunicação partido-governo.

rígida disciplina que não raro

causam distanciamentos politi
cas. Ele nio conhece a transi

gência de seu vizinho Sinval
Guazelli, que encontra clima

para presentear cachimbos ao

presidente doMOB, Pedro Simon.
E questão de estilo. Mas, essa

Imposição de comando, ao invés
do exercicio brando de lideran
ça, ê talvez uma consequência
da precária situação interna da
Arena no Estado, um partido
tio heterogêneo como um cba
laia de caranguejos» conforme,
expressão utilizada. há dias por
um destacado lider oposicionista.
Acusado por um lado de

udenizar a Arena, e por outro
d. dar trelas excessivas aos

ex-pessedistas, ele caminha so

bretudo em meio a Baraivada de

Nàscimento
MONICA 'BEATRIZ é o

nome da linda garotinha que
chegou no aaUimo dia 9, na
Maternidade do Hospital Santa
Cruz, trazendo muita alegria
para seus pais CA�LOS
(MARGUIT) BOCKOR.

Parabéns!

Konder Reis adota um tipo
de governo que, não obstante
o epíteto de epolíticos, apresenta
algumas singularidades inibio
darás. Met6dico, não abre mio
de um estilo pessoal e de uma

criticas do MOB - que também
o aeusa de aliciar seus adeptos.
E esse é o dado inicial de ava

liação do desempenho do seu

governo politico. A Arena ecom
garUlt e o MOB começando a

se impacientar com as rédeas
mais CUrtas.
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IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mai. côre.'

perfeito
VERDE LTDA.

, \

"UNGIR" resó)ve .. O seu problema:. I .
.

•

Serviço rápido e

IMPRESSORA OURO
.

Com sua esmerada equipe de funcionários,
bom funcionamento; de suas caldeiras e lo.

o
I"

Artigos para. presentes.

.

NOVIDADES em « Instalaçõe ndustriais»

undicão,
Oficina especializa

reformas de

UNGER &Casa ri tta Rua, Desembargador Costa Car
Don 04·25 - Caixa Posta 1106

4 - Fones: 23-1770 e 23-2014'

tJNiAo DA VIT6RIA - Paraná
. .

IRua Paula Pereira, 648
Rua Vldal Ramos, 188

prestando _se_ry_i...!..-�o_s__;._a__;._'$_io_d_ús_tr_ia_s_"_,1/25 anos
)/

Representante em Canoinhas: Waldemar Kniippel
Rua Major Vieira, 360. Fone, 22-0336 Canoinhas -. Santa CatarinaNo Departamento de Veiculos Usados

de Miguel Procopiak Comércio de
Veiculos LIda., você encontrará
para pronta entrega:

Marca Ano

Opala i p'ort�s 1974
Cheuette 1975
Veraneio, luxo 1973

/!:'"
'"Caminhão Cheurolet 5 tr.l 7zas 1973
. Cheorolet gabine dup(· etormada 1964
C;;mi1thOoDiesd:; 'etchss cltrucão 73

I �

- (anoinhas de ontem j
Nascimentos

Refloriu oovamente o lar feliz
do casal Bernardo Metzge.r, re

sidente em Mareilio Dias, pelo
aparecimento em seu lar de

· uma menlna que se chsmerá
Lucia. O fato ocorreu no dia 2
do corrente.
- Está em festae o lar do sr.

Estefaoo Ostrovsky e de d. Rosa
DubieIa Ostrovsky pelo na8ci�
mento de uma garota que se

chamarâ Ralél Rosiris, nascida
no dia 4 do corrente em Barra
Grande. Parabéns.

Bodas de Prata
:F: de fito um verdadeiro,

acontecimento socíal .. comemo
ração das bodas de prata, ou

sejs 25.0 aoo de casamento.
Dia 6, do corrente tiveram B

grata sstisfação de registrar essa

efeméride o casal Carlos e HuI
da Benkendorf, residente nesta

cidade. que foi muito felicitado,
Nossos cumprimentos.

20 anol a servi�o da Comunidade

Diretor: RUBEIS RIBEIRO DA SILVA
Gerelte Comercial: GLAUCO J. BUEN� ,

COllposição, ·impressãa e redação:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
CANOINHAS - Sanla Catarina

Enlace Matrimonial
Realizar-se-á dia '15 do cor

rente o enlace matrimonial do Boião «Democrata-
ilustre advcgado sr. dr� Saulo O sr, Artur Burgsrdt, presí-de Carvalho, com a gen.til dente do clube de Bolão cDe.
senhorita Paula Maria, dileta moerata> expediu, o seguintefilha do casal Emiliano A. Sele- oficio ao clube de Bolão c3 de
me. o ato civil terá lugar às 16,30 .

Maio» no dia 14 do corrente,
horas na residêncía do pai da· r'espondendo, ao oficio datado
noiva e a cerimônia religiosa às do dia> >12.

'

18 horas na
.

Matriz Cristo Re-i., . O· c Democrata» respondeu
Que St!j8� felizes. asstm: cDeiiberamos aceitar o

seu
.

honroso· .cónvíte para a

Consórcios partida a ser realizada na noite

Uniram-se' pelos laços Indes- de sâbado, 17 do corrente, com

trutíveís do matrimônio, sábado inicie de uma .alegre festinha.

passado, os ·seguinte, jovens: Dizem que o Democrata tem
10 elementos seguros que toma

Flavio Haensch e srta. Neusà rão parte nessa 'partída.Scholtz, Podemos informar: dessa par·
Angelo Scheller e srta. Hele- tida os elementos que irão

na Martinichen. participar, são 'componentes da

Henrique Artner e Wanda mais alta sociedade canoínhense.
Gurczskovsky, '

.. Quem vencerá?

I Dia 6, o sr, Antonio de Bar- Será que o c3 de. MaiQ» con-

ros e Zelinda Schroeder. . seguirá quebrar a ínvencíbílída-
de do cDemocrata»?

.

.

Deu-nos o prazer de sua visita
o Secretário do Clube de Bolão

,

cDem,ocrata», que além de !,U8
· agradável palestra, nos convidoU
para assistir esta festa que vai

· marcar uma Doitada alegre, e

divertida. ,

Muito agradecemos 8 visita do
sr.: Allage, e lá estaremos para
agradecer e entusiasmar 08 dis

putantes destas bravas entidades.

(Correio do Norte, 8jsetembro/1949)

, >.

Documentos extraviados
SEBASTIÃO GREiN COSTA:

declara pua OI! devidos fins que
'extraviou 08 seguintes doeu
mentos: Carteira Nacional de
Habíhtação, Carteira Proflasío
Dal, Cartão do CPF, bilhete de

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

1973, chessís D.o CO-54.313. 2

Os me!!mos ficam sem
'

.. feito
por haver requerído a 2.a via.

MIGUEL PROCOPIAK (OM. DE VEicUlOS LTDA.
Concessionário Oenerid Motora do Brllsil S. I.

Rua Major Vieira, 289
<'

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

I BASILIO HUMENHUK & ,(IA. tTDA.1
·1 Rev.endedor FORD I

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos
novos FORD e usados

_

de .qualquer marca.

Disponibilidades ·da
Veraneio lux« - 1974· 'Srde" direção 'hidréulics
Camionete Ford F-3

.

- 1960 • azul
Variant - 19,3 - o

.

1 niagara
.

•

Rural 4x4 . 196 'verde pastel e branco
Volks .. 1972 • de iguaçú
Voiks - 1973 zul ntagara
Volks - 1974 'II vermelho rubi

Adquira seu veiculo usado tlom a mlnima entrada.
Velculoa inteiramente revisados, de boa precedência,
aOI melhores pre�os da regilo.

Visite-nos sem compromis�o, em nessa loja à
J

Bua Vidal Ramos, Z03 - Fones 2Z�0268, 22-0468, 22-0024

r
,

Certificado extraviado
CARLOS SCHRANN. declara

para 08 devidus fins que extra
viou o Cer'tificado de Propríe
dade da Perua .Rurllol. ano 1968,
chassis 8832'2006986, placa
CA·1648.· 1

o mesmo fica' sem efeito por
haver requerido 8 2.8 via.

FOTOCÓPIAS XEI\OX
Servico inltaotineo e perfeito.

Instalacão !pderni.ssima.
Procure no escri ' de Derby Carlos
Ulbmann, m raca Lauro Müller, 251

CANOINHAS. - Santa Catarina·

GALAXIE 500-FORD LTD
'NoGalaxie 5 voce' e

famosos do mundo. Venha vê-los em nesse

Basilio Humenhuk & Cia, ,JA

·

onol dos carrosmais
alão de Exposição. EVENDEDOR

. '

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22.0268 •

22-0468 - 22,0024 - CANOINHAS - S C
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EDITAL
\

Encontra-se em Csrt6rio, à Rua Vidal Ramos, edificio do
. Fortim, para ser protes do o seguinte titulo.

NP nO. 151.882/ - saldo Cr$ 19.260,62 (dezenove mil, du
zentos sessente cruzeiro e sessenta e dois centavos), emitida p/
Wilson Silva, em favor do Banco -Bradesco de Investimento, sIA
ou FinRnc. Bradesco S :A - Créd. Financ. e Investimentos.

Por nio ter si possível, encontrar o referido responsável
pelo presente o intim para no prazo de três dias úteis, à con

tar da publicação d te Jornal Correio do Norte, vir pagar o

referido titulo; ou d. as razões por que nio o faz, e, ao mesmo

tempo, no caso de O ser atendida esta intimaçio, o netífíco do

competente protesto.
Canoinhas, 14 de outubro de 1976..

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protesto!

Aniversariantes da semana
Dia 16 - os srs. Celso Glins

ki e Max WachfeJ Filho; a
. menina Nereida filha do sr.
Jooino Reesler.

Dia Ir - a sra. Odilza es

posa do sr. Sylvio Maye,.; o

sr. Raymundo I-eii6 Gaião; os
jovens Alcides Pires Janior
e M.x Ferdinando Wachtel.

Dia 18 - a sra, Francisca
esposa do sr. Silvestre Hollen;
os srs.: Walfrido Langer e

João Alberto Nicolazzi, resi»
dente em Joinville; a srta.
Cecilia Oaspechak.
Dia 19 - a sra. Laura es

posa do sr. Vicente Perciak;
o sr. Orlando Buba; Pasto,
Douglas Benkendort, residente

em Csstro-Pr.; as srtss. Doris
das Dores Maron Becil e

Nadir Apareciâa dos Santos
Veiga; o jovem Ademir Pereira.
Dia 20 • os srs; Alex Mi

chel
-

e Mário Morsch; o [ouem
Cesar Partala.
Dte 2.1 - ai srs. M.ria espos«

do sr. Elisio Preisster; o sr,
Paulo Bockor.
Dia 22 - os S, s.: Carlos

Dreher, Renato Silveira e

José Ooanâe W,ublewski; a

srt«. Janice AParecida Wicse;
o jovem Romeu Babireski, o

menino Osvaldo, filho do sr.
Basilio Szengzuk, residente
em Cianorte Pr,
Aos aniv,rsariantes muitas

felicidades.

- ACONTECENDO .....

* Hoje a partir das 17 horas
no Elite Tênis Club, ha

verá uma gostosa tarde dan
çante ao som de La Six Pas..
Vamos todos até ld.

* Liana Juk com toda sua

simpatia e beleza, fiz-se
presenté sábado passado em

. nossa cidade. Liana é filha
do doutor Hélio {Lilian) Juk.

* Guilherm« Roeder e Lélia
Carualho, novo pa,.zinh»

que está pe,.ámbul,mdo poraí.
* Oláuâo (Rosélis) Allage,

Registro Civil

EDITAL
Nereida C. Côrte, Oficiai do Regis

tro Civil do 1.· Distrito de Canoinhas
Santa Catarina, faz laber que pre-Itendem easar-ee:

Fernando Baro' Portes 8 Sônia
Bueno. Ele, brasi iro, solteiro, co

merciante aposen do, domlciUado e
residente nesta c ade, nascido nes
ta cidade no dia 5 de dezembro de
1948, é filho de dro . Paulo Portel
e de Donárla da· ilva Rocha Portes.
Ela, brasileira, solteira, do lar, do
miciliada e residente _ nelta cidade,
nascida em União da Vitoria-Pr. no
dia 12 de maio de 1960. filha de
Augusto Bueno e de Maria Josefa
Bueno.
Canoinhas, 1( de outubró de 1976.

NERElDA CHEREM CÔRTE
Oficial do Registro Givil

Certificado ext,aYiado
LUIZ ALFREDO WENDT,

declara pera 08 devidos fins
que extravlou o Certificado de

Propriedade do vt'iculo Chevro
let Opala, ano 1972, placa CA-
1110, cor laranja solar, chassis
n.o 54871 BS 141, 701 HP 80.

O mesmo fica sem efeito por
haver requerido a 2.a via. 3
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muito felizes com a che
gada de mais um robusto
garoto que veio. ao mundo
esbanjando s.ade. Felicidades.

* Os alunos do .Grupo Es-
colar Rodolfo Zippere"

p,.omovem hoje na S.B.O.
uma noitada muito animada
com som a cargo do Vitinho.
Compareçam lá.

.

* Os olhares da menina
moça Mi/ena Nora Batista

estão completamente voltados
oar« um certo rapa« de olhos
negros. O Colégio Vidal Ra.
mos não é tão longe viu?

* Muitas meninas. perma-
neceram em suas casas

estas últimas semanas entre
, tricôs e crochés, para ajuda
rem a APAE numa rifa de
colchas. Parabéns. .

* .

Um certo ,apaz moreno
.

estd de olho na bonita
Denise Tormena.

* E as meninas do Collgio
. Sagrado Coração de Jesus

todas as segundas e quintas
teiras •. se reunem no Estddio
Municipal, para os ensaios
da . demonstração que deter-

RespODsabllldade
J. J. e, J.

minará a abertura dos jogos
da primavera em novembro.

*. Ma,.ia Clara Wendt, a

linda morena de olhos
azuis, está deixando muitos
corações em pedaços.

* Nós da coluna Acontecen-
do desejamos as cri.nças

pela passagem de seu dia,
toda a telicidade do mundo,
e aos mestres o nosso muito
obrigado pelas suas dedicações
de nos incentioarem em todos
os momentos para que nós
trabalhemos, por um futuro
melhor.

* Sábado e domingo reuni
ram..se em nossa cidade os
membros da família Wiese,
vie,..m à nossa cidsd« pessoas
de lugares distantes, num
entrosamento qUI.continuará.
Das festividades, recepções,
devemos salientar a missa
rezada pelo I-"i Aurélio,
comovendo a todos.

* .S6 Deus pode da, ale
. grills, mas vocêpode lazer

todos sorrir»,

Tchau

Registro Civil - \ Edital
S·ebaitiilo Grein COIta, Escri.

vão de Paz e Oficisl dó Registro
Civil do mudicipio de Major
Viei-ra, Comarca Canoinhal.
Estado de Santa Cata =--.

'Faz Babar que pretendem casa

ALDO SZÀBELSK!..I.-m::JJ
VESOLÓVSKI; e ral deite
Eetado, na,' eate muaicipio
DO dia 2 novembro de 1956,
moto ris solteieo, domiciliado e

relidente' neata cidade, filho de
Vence.lau Szabelski e ÉltefaDia
Kogg; ela natural· dede Estado.

Dascido nelte mUDidpio DO dia 30
de julho de 1958. do laf, lolteira,
domiciliada e reaidente Deite mu.

Dicfpio, fi�b!l de JOlé Vesol6vlki
e Roaa M.chado Veaol6vski.

Major Vieira, 09/outuhro/1976.
SEBASTIAO GREIN COSTA

Oficial
�,

Nosso Brasil- Nossa Gente
CESC

Coluna do 1.9 CIENTIFICO Matutino
Professora Responsável: JUCI SELEME

Dia �o Professor
':'_,..

A data 15 de outubro é, em todos
.

os
.

paises civilizados
conllagrado AO professor. O mefltre instrui e educa preparando 8S
geraçõell para a Pátria de amanhl.

Cabe ao professor a dificil tarefe de éontlnuar a educação
do lar. Fazendo do trabalho honesto o seu meio de vida, o homem
satiafaz a 2 objetivos. Um, é o de .er útil 8 ,i e a lua famUia.
OutlO o de ser prestativo à sociedade e- a Pátria.

.

Entre os beneméritos bem"feltores da bumanldade, entre.
tanto, oculta-.e um nome comum aquele que multo raramente
recebe o respeito .. consideração e a justa compreeDslo do seu
trabalho.

� O PROFESSOR.

O seu trabalho tem o màla �lto ligniflcado, porqu. é. um
fator decisivo no progrea-Io da humanidade e na valorlzaclo do
homem, poil que o tira dos baixos planos da igDorância, para
levá-lo aos altos nivels de entendimento.\

Ser prof'!ssor é saber minorar a JgnorâDcia, é traçar
estratias novas em vida. que despontam. E '

ar a humanidade
dando a todos que passam nas escolas, um ueo de si mesmo:

Ser professor é ser carinhoso, compreensivo, enérgico. �
saber combater o monstro d8 Ignorância com a arma inesgotável
da cultura e da bondade.

As c�ên�ias que promovem o progresso material, o con
forto e a saudei as Artes, que dio à vidas um sentido mais no.

bre, a Religiio, que dá 80 hom�m a razio de existir, nade s�ria
sem o professor, que faz com que 011 seus ensinamentos lejam
compreendidos.

Equipe: Paulo Roberto Lacava, Luis Carlos Packar,
Francisco Vllrnar.
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Secretário da Saúde
em Papanduva

Dia .08 do corrente
esteve em noua cidade
o Exmo. Secretério da
Saúde, Dr. Hélio Anjo
Ortiz, acompanhado do
Dr. Valvite Paganella
MD. Secretário do Oeste
,Catarinense e mais o

Deputado Federal Wil
mar Dallanhol, A finali·
dade da visita foi de
serviço, sendo o ponto
alto do assunto a ínsu- Bscreveu:

guração do Hospital São Esmeraldino II. Álmeida
Sebastião. Debatido o

, problema ficou assentadc que a referida íneu
guraçio será dia 31 do corrente' (domingo), isto
devido as verbas concedidas pela Secretaria da
Saúde, Governo Estadual e FUNRURAL, sem

.

ás quais seria humanamente Impossível tal
acontecimento. Assim sendo, diá 31 do andante
se abririo as portas de nosso Hospital que hê
mais, de vinte anos vinha lutando por este
acontecimento. Agora, com a ajuda do Governo
Federal e Estadual ai está a realidade.

ta. Comunõão e testa dia 24
,

No próximo dia vinte e quatro do corrente
será realizada em nossa Paróquia a primeira
Comunhão de aproximadamente seesenta crian
ças. Após a.aente mísse e distribuição da Santa
Eucaristia as crianças . que pela primeira vez

receberão a Consagrada Hóstia; simbolizando o

sangue e 8 carne do Divino Mestre, participan
do também, a comunidade toda. Logo após
terão inicio os festejos no pátio da Paróquia,
onde o povo encontrarê suculento churrasco,
galinhas assadas, leitão assado, uma variedade
de comestíveís," doces, salgados, etc. Outras
surpresas fario parte do programa do festivo
dia ds primeira comunhão da turma 9Ifano de
1976.. A Comissão da Matriz te�onra em

convidar e poder contar
.

com�'é presença de
todos as paroquiano! e dêvotos

,_
de São Sebas

tião. Dia 23 grandioso baile antecipará os festejos.
j".' : .... �::"A<\

NOTICIAS DI PIPANDOVA
Calçamento teve inicio
Di. 7 do corrente os trabalhos iniciais do

calçamento a lajota foram àcionados com o

lev8n�amento topográfico da rua que receberá
o mesmo, que deverá fazer ligação com a

BR.ll6 passando antes pela avenida Jo.ão XXIII
a qual será a entrada preferencial para o centro
da cidade, numa extensão de aproximadamente
2.800 metros. Realmente é uma obra que vem

de encontro ao anseio de toda a comunidade'
de Papanduva, inclusive do ínteeíor do municí
pio, visto tratar-se do progresso e evolução da
cidade. O comércio será o' maior beneficiado
uma vez que as ceass comerciois se ressentiam
muito da poeira que em tempo seco era

natural em rua de terra batida.

Como afirmou o

Presidente Geisel
cComo afirmou o Presidente Geiseb, dírí

gíndc-ee recentemente aos Presídentes doa
nossos Diretórios

Regi!.ais,
o que temos feito

o que o Governo 'tem etto - é patrim_ônio do
Partido... E patrimô '1

'o do Partido porque,
evidentemente, fie () GIll�erno não tivesse. Par
tido só poderia realiz8l1 uma grande e ampla
obra num Pais em ditJdura... Se realizamos
tudo isso foi porque o Partido constituiu a base.
indispensável, atrsvés dos votos, através do,

apoio popular que se transmite ao Governo.
(Condensado do - O Renovador, Orgão da

Aliança Renovedors Nacional)

Fraude na indústria do trigo
o Conselho Administrativo de Ddesa

Econômica já começou a investigar KS denún
ci,a de que os grandes industriais do trigo
estariam procurando estabelecer um monopólío
do produto e burlando a economia. popular ao

vender a farinha, de /primeira como semolina e

a de segunda como de primeira. Enquanto Isso
o Mlninéria da Agricultura continua empenha
do em conseguir uma fórmula que torne mais
efetiva a moagem colonial.

(Gszeta do Povo 04-10-76)

111••••••••••••••
,II
II
111

I
..
•. «LoureDço Budik» com «Ma .

tBlII domiciliados e residentes nesta eída
liIIIII Leocádía nl Munlcfp\o aos 31 de mal

« _ de Leocadea Budik, falecida; ela do I

.'\i II trito aos 19 de fevereiro de 1958, fil
'\ _ de Joaquina de Oliveira do Rosario.

«Llliz Carlos de Lima,. com ,ereziDha de Lourdes Pereira», brasl·
leíros, solteíros, domiciliados e re dentes nesta cidade; ele operáriO,

.
.

nascido em Felipe Schmldt nl Munlc lo a08 10 de julho de 1956, filho de

B� Bstevão de Lima, falecido e de Mar' i García; Elia do lar, nascida em Rio
_ .... dos Poços nl distrito aos 10 de abr de 1957, filha de Antonio Pereira e

BlII de Carmelia Gomes Pereira. , .

III " «DiDarta Alves de Souza" co «Maria das Neves Martins», brasileiros,
tJII( solteiros, domiciliados e residentes esta cidade; ele pedreiro, nascido em

= Esplgã.0zlnho-Paraná aos 6 de tev eiro de 1948, filho de Otacíllo Vieira
, I1I1II de Souza e de Luoílía de Deus de ouze: ela do lar, nascida em Díst, de

II Ribeirão "da Ilha, Comarca de FI ianópolis-SC aos 6 de agosto de 1951,

_ filha de A�brosinlo Jovino Marti e de Francelina Francisca Martins,'
_ falecidos."
lIIIIII «Jo�é Vidal» com «Elilla M ia Nuuell»,· brasileiros, solteiros, doml·

== ciliados e resídentes nesta cidade; e earpinteiro. nascido em São Sebastião
m do ,Sul·SC aos 4 de março de 1946 filho de Antenor Vidal e de Catarina
_ Eichlnger, falecida; ela do lar, na' ida em Canoinnas aos 29 de julho de

== 1958, filha de Antonio Nunes e de lU Fischer Nunes.

_ «Luiz FernaDdo de Souza cem «Maria LindaDir Varelle BOI.»,

III brasileiros, solteiros, domiciliados residentes nesta cidade; ele torneira,

II nascido em Rio dos Poços nf dístr 'o aos 7 de setembro de 1953, filho de
José Alves de Souza e de Leonln Gomes da .Oruz; falecida; ela do lar,

II nascida em Timbó Grande SC aos O de outubro de 1960, filha de NapoleãO

• Rosa, e de Edite Varelle Rosa ..

«FraDcisco Soares de Lim

•• lelroa, solteiros, domteíüados- e
nascido em Arroio Fundo nl Mun
de Pedro Soares de Lima e de

. II nascida em Arrolo Fundo nl MUI!

II de Bento Carvalho do Prado 8 d

lIIlII «Wigaudo Hauffe» com «

.. domiciliados e residentes .neste

• Munic., Porto União-SC. aos 11 de

• e de Elsa HauUe; ela costureira
de. 1953, Iilha de Lauro Müller� f

I
•
•
B
II

a bÍlsea-:o seu;Opala
e

".
.

�e.ae a descob:rl!' novos caRlinhos.'
o Opala é um carro feito com

carinho. Seguro, experiente e com
a qualidade que todo mundo

.

conllece. Se você nunca teve um

Opala, está na hora de descobri-lo.
Converse com quem já tem mn e

você vai ficar com água' na boca,
Depois, venha até a nossa

Concessão e veja, ao vivo, tudo

o que o Opala tem,
Para você, nós vamos fazer um

financiamento especial, na hora.
E você pode dar de entrada seu
'carro usado. Depois, conte com
nossa assistência sempre
que precisar. Estamos esperando

.

por você..

Sinal dos tempos
DIRIGINDO-SE 80S fiés reunidos no do

mingo pela manhã, na praça de São Pedro,
para bênção dominical,' o Papa Paulo VI se

referiu ao monsenhor Donald Lamont, bispo de
Umtali (na Rodésia), condenado na sexta-feira

por um Tribunal Regional branco da Rodésia
a 10 an09 de trabalhos' forçados por ter se

negado a delatar 8 presença·l.!e guerrilheiros
negros na região de sua diocese.I(Entrelinhas G.P.)

�
Passarela da Sdciedade

I Dia 20 próximo estará festejando idade nova o

sr. Fernando Réusing, grande agro-pecuarista e Verea
dor pela ARENA. Na sua festiva data .serâ muito
cumprimentado por amigos, correligionários e pessoas
de suas relações.

Na mesma data aniversariando o Inteligente
garoto Cezar, filho do casal Aloisio (MarJa) Partala,
ele nosso Prefeito Municipal. O garotão receberá seus

coleguinhas para celebração de praxe «comes e bebeu.

Dia 23 do corrente completando mais um ano de
vida o prestativo e amigo de todos, sr. Evaldo Gra-.
boviski, Contador-Chefe do grupo Schadeck e' Verea
dor pela Arena e também candidato a Vice-Prefeito.
As felicitações estarão funcionando em alta rotação
para o aniversariante.

Srta. LlZETE GUEBERT. Dia 24 do fluente pas
sagem de niver da elegante srta. Lizete Guebert, filha_
do casal sr, Leenídas (Lurdes) Guebert, ele Secretário
da Prefeitura Municipal. A jovem-guarda comparecerá
dando o colorido da alegria na festinha nataUcia da.
etmpãtíca senhorita.

. Também na mesma data. comemorando seu

niver o inteligente garoto Karlo Adriano, filho do
-

casal sr. Hernani (Teresa) Voyciekovski, ele proprie
tário do «l�OSSG Posto». A turminha do, barulho se

fará presente na alegre data natalícia do Karlo.

. Um por semana
PALAVRAS. As palavras podem ferir mais que

punhais, e O tom, mais que as palavras. (Frederico
da Prússia)

RE.GISTRO CIVIL EDITAIS
Nereida Chérem Côrte, Oficial do Registro Civil do 1.· Distrito de

CanoiDh8ll, Sauta Catarims, faz saber que preteadem casar:

«Fer_ino Mass.Deiro» com «A;'ita Groscoppe», brasíleíroa, solteiros,
domiciliados e residentes neste Dlstri ; ele operário, nascido em Pinhal,
distrito de Papanduva-SC aos 25 .de j ho de 1938, filho de Abilio Massa·
nelro ti de Cecilia de Souza; ela do r, nascida em Timbosinho, distrito
de Poço Preto-SC aos 06 de abril de 51.

«Alviuo Clopase» com «EDe a Cardoso», brasileiros,' solteiros,
domiclIlados e residentes nesta cid re; ele operário, nascido em Pauh
Pereira nl comarca aos 7 de abril de 950, filho de João Olopaas e Maria
Carvalho Clopass; ela operária, na da em Sereia DI distrito a08 17 de
dezembro de 1951, filha de Hary Car so e de Victoria Lascoski Cardoso,

e do Bosario», brasileiros, solteiros,
; ele operário, nascido em Santa

I de 1953, filho .de Lourenço Budik e

, nascida em Rio dos Poços nl dls·
de Jos� Gonçalves do Rosario e

com «Maria da Luzia do Prado», hrasi·
esídentes neste distrito; ele lavrado.r,
{pio aos 18 de novembro de 1949, filhO
aria Joana Alves de Lima; ela do lar,
{pio aos 24 de dezembro de 1952, filha
Noemla Carvalho do Prado.
ria Marilda Müller», brasileiros, solteiroS,
trito; ele lavrador, nascido, em Caúnll,
evereiro,de 1950, fIlhõ de Ernesto Hauffe
asCtda em eanolnhas aos 9 de outubr'
ecido e de'Carolina Ribeiro.

«Francisco Souza de A eida» com «�lcidia de Fatima Tl'app»,
brasileiros, solteiros, domiciliado e residentes nesta cidade; ele' operáriO,
nascido em Paula Pereira nl 'strlto aos 10 d�'junho de 1947, filho de
João Pedro de Almeida e de Dl de Souza de Almeida, falecidos; ela do

lar, nascida em Canoinhas ao 22 de maio de 1955, filha de AlIredo
Henrique Trapp, falecido e de ria Trapp.

'
.

«Nelcio Rodrigues da SiI »com «Iolauda Tibes dos Sanlos», brasl·
leiros, solteiros, domiciliados residentes nesta cidade; ele operária,
nascido em Cllnoinhas aos 10 de alo de 1958, filho de 080rio Rodrigues
da Silva, falecido e de Maria Rodrigues da Silva; ela do lar, nascida elll

Cachoeira, distrito de São Sebastião do Sul·SC aos 23 de novembro de

1953, filha de SebastiElo Tibes Antunes e de Alice Alves dos Santos.
.

CanoiDhas, 13 de setembro de !.976
-

NEREIDA !C. CORTE Oficial do Regilltro Civil

.,
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Jacó, João (araro & Cil., SIA '

CGC. 83.t87.690/0001..67

Assembléia Geral Extraordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores acionistas da firma JACO,
JOÃO CARARO IA. SIA, com sede à Rua C,el. Albuquerque,
n.o .936, na Cidade ,noinhas/SC, convocados para reunirem-
se em Assembléia Gera xtraordinária, a realízsr-se no ,dia
14/11/76 (quatorze de novem de hum mil novecentos e setenta
e! seis�, às 10 horas, na lede da endereço acima,
pua deliberarem sobre a se

O M

1.0) Elevação dos orátios da Diretoria;
2.°) Poderes a o Diretor Presidente assinar 'll,eques ou Ordens

de Pág lento em conjunto com o Diretor �.t,Jlercial e ou o

Direto. Industrial; '\,

3.°) E§tudo para verificação da proposta feita pelos Srs. ANTO
NIO CARARO, FRANCISCO CARARO e ALVARO CARARO
para Integralizar capital com entrega de imóvel. 3

Canoinhas, U de outubro de 1976.

FRANCISCO CARARO' -
.

Diretor Industrial

é tempo de VaCINIR

Fotocópias?
Em apenas 10 segundos, você tira FOTOCÓ.
PIAS, de qualquer documento, jornais ou

IivrQs, no CA R T Ó R I O O O R E G 1ST R O
C I V I L ,de NEREIOA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

IDADE VA:CINA

t mês B.C.G. Oral
3 meles TríplicB±Sabi.±Anlivariólica
5 meles 2.a dDse de Tríplice+ Sabin
'Z me.e. 3.· dDse de Tríplice±Sabin±

bli-sarampo
De t a 2 anos após a Terceira Dosl

Reforço de Tríplice
5 anos Reforço de Vacina Dupla
De 5 em

5 an.. Revac:inaçio Antivariólica

De 10 em

lU anos Reforço de Antilelâni.a

Existem· vacinas contra a Rubéola e a

Caxumba que podem ser aplicádas a

partir de t anil de idade.Drao Zoé Walkyria Natividade Seleme
,Cirurgiã. Dentista

81 G OOS5891S9/DBP ,

eUnica dentária de senhoras e crisnçás.
Especialização em Odontopediatrta.

Hora marcada
Pra,. La_ Müller, 494. - FODe, 22-0461

A partir de um mês de idade u tipo
de BCG recomendado é o lntradérmiclt.

Observações
Vacina Tríplice • Difteria, coqueluche,

tétauo •

vacina Dúpla • Difteria , tétano

Vaciua Sabin .. Paralisia ififanlil

o valor
-

que nao

se dá _

NEIMAR DE BARROS

Esse pão que você jogou no canto
, Demorou tanto

Demorou tanto até chegar a você
Por que? /

Porque houve a semente do trigo,
Houve a terra, o plantio amigo,
O zelo, o cresctmento,
O embalo do vento,
Célules se multiplicando,
Chuva, sol irradiando,
Por fim, a colheita,
O suor, ,08 maços,
O carregamento, os passos,
Homens e máquinas, juntos" e

dispersos
Um trigo quase fdto em versos ...

Ensacameoto
ViagE'm,
Venda,
Revenda,
Padaria ...
E uma contida alegria,

Milagre: trensfermaram em
ma!!sa

E, no tempo que passa,
Não se reconhece o vegetal, o

cereal antigo
E o trigo

Evoluir noutra forma,
Se transforma,

Vai pro forno,
Fica quente. Sai, fica�morno,
E, de repente, desponta DO balcão
Com outro nome,
Sagrado nome, que mata II fome:

• epAO» -

E esse pio que você jogou no

canto,
Demorou tanto,

Pra chegar a sua mão,
E depois de tal andança
E desprezado, num segundo,
Enquanto adultos e crianças,
-- Um terço do mundo.
Morrem por não tê-lo,
Por não vê- lo.
ES!le pão que você jogou no canto

Demorou tanto ••.
Agora pense no arroz, na alface, '\,
Na balrata, no feijão,
Pense se tudo isso não

desabrochasse
Prá chegar a sua mão,
E você come sem agradecer,
Sem pensar; sem meditar.
Sem querer saber,
Sem oração
Sem nada! '

Pobres racionais que na corrida
Não olhamos origens da vida
E não entendem a divina poesia
Do «Pão nosso de ::ilda dia» ...

Breve,a "

AristidesMallonvai
responder aos proprietários

deMercedes-Benz as
6 perguntas mais comuns

,

que eles fazem quando
levam seu veículo
a uma oficina.
Aguardem,

,

Ari·d �.
I stí es ':;:>'.l
Mallon Cí'

Rua Vida! Ramos, 1036 - Canoinhas - se

Concession.áriQ

o
Mercedes ..Benz

Leia! Al1sine! DivulgueI

Correio do Norte
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NOTAS ESPARSAS 16-10-76
N.o 1391
Ano XXX

Visitou a nOS8a cidade o Pas
tor Regional Heinz Ehlert, senda
também recebido

.

pelo Prefeito
dr. Hélio Juck, aco�panh.do
do Pastor local Guenther Rue
kert e sr. Guilherme Prust.

x x x

O sr. Ary Carneiro adquiriu
grande érea na regiio de Santa
Leocádia para o plantio de arroz
e . loja. O nome lembra o seu

homônimo Ary Carneiro, famoso
meia direita na década de 30 a

40, do FerrovMrio e Coritiba,
como da Seleção do Paraná.

x x x

Numa feliz e interessante
coincidência a placa do novo
corcel do sr, TUFI NADER é 8

mesma do seu número como

candidato a Vereador, 2221.
% x x

Em nOS8a cidade, vindo para
a festa dos Wiesé, o virtuoso
sseerdote, Frei AURÉLIO STUL
ZER, agora servindo na Psró-

quia de Guaratingueté.
x x x

E o Joinvile S. C. - JEC - é
o novo e autêntico campeio
catarinense de futebol, após
brilhante campanh9, ainda no

primeiro ano de sua fundação,
-fruto da f�lião dos tradicionais
adversári6s, América e Caxias.

x x x

A Indústria de Madeiras Sal
tinho elaborando projeto para
a -eonstrueão de uma moderoa
fábrica da móveis em nesse

cidade.

local, 'com futebol, bom chur
r&&CO e choupada em seu' sitio
na localidade de Salseiro,

x x x

É de ler-se o apreciado livro
do Governador Antonio Carlos
Konder Reis, «Encurtando Dis

. tânciau, aU
-

contendo todos OB

seus pronunciamentos nas co

nhecidas viagens de serviço e

_ outros contatos, no seu primeiro
ano de governo e' distribuido
pela Secretaria Extraordinária
para Assuntos de Imprensa.

x x x

Fim de semana dos mais
cheios, o último em nesse eida

de, falt�ndo cômodos nos hotéis,
com a reunião dosWiesel. Con-

.

curso de Corais e Concentração
da Sociedade São Cristóvão.

x X X

Faleceu "em Ft'lipe Schmidt,
de mal súbito, o sr. Elias Albu

querque, genro do sr, Wespasia
no Crestani, também falecillo,

sendo sepultado na manhã de
3.a feira última, com grande
acompanhamento.

x x x

Um jogão de bola, domingo,
dia 31 próximo, em Felipe
Schmidt, reunindo Associação
Atlética do Banco do Brasil e

Fazenda Crestani, com o com

promisso firmado de Célio e.

Vic@ote jogarem o tempo todo,
depois a grande churrascada
regada com bom chopp.

x x x

E!>teve ontem em nossa cidade,
participando de um churrasco
com os dirigentes da LEC, o

sr. José Elias Juliari, Prestdente
da Federação Catarinense de
Futebol.

Arcncâc
, ,

jovem!
«A JUNTA rio SERVIÇO

MILITAR DE CANOINHAS.
SC. acha-se em condições de

prestar informações aos interes.
sados que desejam ínserever-s,
ga ESCOLA PREPARATORIA
DE CADETES DO EX�RCIrOI,

,

"

x x'
..

x

Ao Associaçio d'it!l� Municípios
do Planalto Norte CataI'ínense
'AMPLA, reuniu-se ontem na

cidade de Mafra.
x x x

Funclonâríos e familiares da
Brahma de Curitiba estiveram

domingo último em nOSS8 cidade,
sendo recepcíonadoa pelos diri

'gentes da revendedora Brahma

Os interessados deverão com.

parecer para 8S respectivas
inscrições até o dia 25 de

outubro de 1976».

Curriculum-vitae
DI' .. BENEDITO THERÉZIO

.

DE CARVALHO NETTO

Bacharel em díreíto, formando-se no

ano passado pela Faculdade de Direito de Ita-

jaí, Curso noturno.
.

Ex-Professor, \Tereador, Prefeito e Depu
tado, agora suplente, Presidente do Instituto

de Reforma Agrária de Santa Catarina -

IRASC.

Como Prefeito, convidado participou de

um Curso de Administração na Alemanha

Ocidental.

CAl\"DIDATO A PREFEITO PELA

ARENA 1.

,
Filho de Benedito Therézio de Carva

lho Júnior, seu DITO, e Gertrudes Carneiro
de Carvalho, Da, BIJ�UCA.

Fez seus estudos primários no Grupo
Escolar .Almirante Barroso e Colégio "Sagra
do Coração de Jesus"; gínásto no Internato
Paranaense e' Faculdade na Universidade Fe
deral do Paraná, colando grau em Farmácia,
dedicando-se à profissão, por muitos anos em

nossa cidade.

expedido pela Escola Técnica de Comer
cio "DE Plácido e Silva", da cidade de

Curltíba-Pfã., em Dezembro de 1969.
3 - Certificado de Freqüência do Curso "In

trodução e Programação Assembler",'
Sistema Computador E. 6000, prelecíona
do pela Bourroghs Eletronic Ltda., em

maio de 1970, no .Bio de Jan:eiro-GB.

4 - Certificado de freqüência do Curso sobre

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

23.11.1968, reaJizado na cidade de
Joinville-SC.

5 ..;_. Certífícado d� freqüência do Curso de

Fílosofía Universal, expedido pelo De

partamento de Educação e Cultura de
Joinvilie-SC, em data de 18 de fevereiro
de 1.970.

6 - Certüicado de freqüência do Curso "Co
mo Ensinar um 'l'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 ci
dade de Joinville-SC., em 30 de julho de
1965.

.

9 - Certificado de freqüência do Curso de
Custos Industriais, expedido pelo Insti
tuto de Organízação Racional do Traba
lho - IDORT, da cidade de São Paulo

Capital.
lO - C'ertificado de freqüência do Curso de

Planejamento Fínanceíro,' expedido pela
Federacão Indústrias do Estado de San
ta Catarina, realizado na cidade de
Jomville-Sf".

.

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.

.

\TIVIDADES. PROFISSIONAIS EXERCIDAS

1 - Gerente da firma Empresa Industrial e
Comercial "Fuck" 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 (Join
ville), nas dísciplínas "Normas e Métodos
de Trabalho" - "Organização de Empre
sas" e "Princípios de Liderança".

4 - Professor licenciado da Faculdade de En

genharia de Joinville, 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).

ATIVIDAD�S PROFISSIONAIS ATUAIS

1 - Diretor-Administ.rativo das firmas do
Grupo "roCK"; Empresa Industrial e
Comercial Fucs S. A . , Transportadora
Fuck Ltda. f" FORMASA - Fornecedo-
ra de Madeiras S/A.

.

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

3 - Professor da Faculdade de Ciências Ad
ministrativas de Canoínhas, disciplina
de "Administração de Material" e "Pro
cessamento Eletrônico de nados" .

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.

FABIO NABOR FUCK

Filho de Jacob Bernardo Fuck Júnior e

de Maria Mathilde Buschle Fuck.
. Nascido aos 11 de julho de 1.9.36, na

cidade de Canoinhas, estado de Santa Catari-
na;

Concluiu o Curso Primário em novem

bro de 1947 no Colégio "SAGRADO CORAÇAO
DE JESUS", na cidade de Canoinhas-SC.

Concluiu o Curso Secundário em dezem
.bro de 1951, no Colégio "SAGRADO CORA
çÃO DE JESUS", na cidade de Canoínhas-Sfl.

Concluiu o CUl'SO Cientifico em dezem
bro de 1954, no, Col�gio "VERA CRUZ", na ci
dade de São Paulo-Capital.

.-

,

.nTULOSCOMPROVADOS
1 - Diploma de Bacharel em Administração,

expedido pela Escola Superior de Admi
nistração de Negócio da Ação Social, da
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, em Janeiro de 1957.

2 - Diploma de Técnico em Contabilidade,
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