
Governador do Lions Clube de Santa Catarina,
- por ocasião de sua visita em Canoinhas

Z;;.ny diz q1.;le Arena ganha
no Norte do Esta.do'
-, '

.

.

Florianópolis � O secretário do Interior e Justiça,
Zany Gonzaga retornou do norte do Estado, onde manteve
contato com as 'lideranças locais da Aliança Renovadora Na
cional, 'quando «pode constatar que o Partido se encontra
muito bem estrüturado e entregue ao trabalho intenso de
galvanizar a população em torno dos ideais do governo do
Estado:..

'

«Todos 08 'prognósticos - afírma 'o Secretário são
favoráveis à Arena, que haverá de vencer nas comunas si
tuadas no planalto norte catarinense, com a eleição dos pre
feitos .de Mafra, Itaíópolís, Papanduva, Monte Castelo, Major
Vieira, Canoínhás, )'rês Barras, Irineópolis, Porto União e
Matos Costa». Para ele, «o resultado favorável da Arena é
consequência do excelente atendimento do Governador do
Estado às reivindicações aos setores da administração go
vernamental, principalmente; no que diz respeito à eletrifica-
.ção rural, educação e transportes».

Funploc.' Lions e Diretório Acadêmico

promovem noite literária
Após o absoluto sucesso da noite dos corais, tivemos

agora, numa promoção da Fundação das Escolas do Planal
to Norte Catarinense - Funploc, Lions Clube local e Diretório
Acadêmico Santa Cruz de Canoinhas, mais uma noite Iiterá
ria, com o lançamento, realizado na noite da 5&. feira última,
dia 21', no Clube Canoinhense, das seguintes obras:

1. Antologia do Vale do Iguaçú, co-autoria de Francisco Fi
lipak e Nelson Antonio Síouro, dela participando 56 auto
res regionais, entre eles dr. Enéas Athanázio e Pedro A.
Grisa, de Canoinhas.

2. O Azul da Montanha, contos de Enéas Athanázio.

3. Faróis dentro da Noite-cronicontos - de Pedro A. Grisa.

4. Prismas (vol IV) - poesias - Licenciados do Curso de letras
da Fundação Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de
União da Vitória - coordenação de Nelson Sicuro.

5. Bom Senso, poema de Manoel Claro Alves Neto.
6. Helíanto Outonal, poemas de Francilllco Filipak.

O' grande acontecimento,' bastante concorrido, ali
reuniu autoridades, convidados e estudantes, num direto con
tato com o mundo intelectual de nossa região.

Canoinhas-S,C
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Amigos, quando Therézío e Fábio se

dispuseram a juntos, disputar�m a posição de
mandatários da Prefeitura de Canoinhas, nos
so município foi, indubitavelmente aquinhoa
do por uma tremenda sorte.

Isto porque, conseguiu reunir numa só
frente de luta, dois extraordinários candida-
tos.

'

Therézio, o homem de confiança do Go
vernador Antonio Carlos Konder Reis, possui
dor de uma inquestionável experiência políti
ca e administrativa. Filho de um cidadão ex

tremamente querido, hoje já desaparecido,
mas cuja memória, ainda hoje é cultuada por
um grande número de amigos - o seu Dito.
Por uma questão de linhagem, herdou do pai,
uma simpatia pessoal irradiante, uma grande
facilidade em fazer amigos e predicados' 'ou
tros de ordem moral, que o habilitam e o qua
lificam amplamente, a merecer a preferência
popular.

Seu companheiro de jornada, o jovem
Fábio - possui um enorme cabedal de conhe
cimentos no terreno administrativo.

Bacharel em Administração, Técnico
em Contabilidade e detentor de inúmeros cur

sos de aperfeiçoamento.
Além de aureolado de grande capaci

dade pessoal no campo administrativo, nota
bíliza-se de maneira altamente elogiável, no

relacionamento humano.

Em assim sendo, facilmente pode-se de

preender" que são efetivamente, os homens
mais indicados para dirigir os destinos de nos
so município.

Estão, lado a lado, ativamente empe
nhados na árflua escalada.

Desenvolvendo intenso trabalho, já
foram visitadas as seguintes localidades: Ar
roios, Encruzilhada, Anta Gorda, Sereia, San
ta Bárbara do Rio dos Pardos, Pinheiros, Sal
to da Agua Verde, Agua Verde, Paciência dos

THERÉZIO, que veio disputar as eleições, por
solicitação de vários amigos, correligionários e

do, próprio Governador. Konder Reis, pousando
ao lado de S. Excia.

A Caravana de Therézio e Fábío . é recebida
com todo carinho e calor cívico, em todos os

recantos do nosso município, prevendo-se, as-
-

sim, a sua vitória, para a consolidação da
.

ARENA em Canoinhas, mais uma afirmação
de apoio, de todos os canoinhenses, ao Exmo.
Senhor Presidente, ERNESTO GEISEL e ao

Exmo. Senhor Governador, ANTONIO CARLOS
, ,

l\:ONDER REIS,. o mais novo Cidadão Canoi-

nhense, outorga que lhe foi conferida pela
nossa colênda Câmara Municipal.

Neves, Fartura, Salseira, iPalmital,AntaGorda,
Entre Rios, Valinhos, Sereia, São Sepastião
dos Ferreiras, Imbuia e Taunay �

Próximas localidades a visitar: Santa
Leocádía, Paula Pereira e' outras.

E, ao que tudo indica, da forma como
se está desenvolvendo a campanha, chegarâo
certamente, ao seu desiderato.

A receptividade à sua pregação, na ci
dade e no interior, melhora a cada dia que pas
sa; abrindo perspectivas das mais alvissarei
ras.

.

O povo, sequioso, esperançoso de con-.
quistas e progressos para sua terra natal, cer
tamente não romperá o elo que nos une aos

governos do Estado e da União.

:É um Imperativo do bom senso.

. Canoinhas precisa do apoio do governo
do Estado e da União, para arregimentar

.

maiores e melhores condições, para mais rapi
damente consolidar-se na posição de vanguar
da que merece.

Therézío e Fábio precisam e merecem o

coletívo apoio da boa gente canoínhense.
<, Lamentavelmente, ainda nos dias de

. hoje, existem pessoas dotadas Q'ê uma pobresa
de recursos éticos, que nos leva.as mais tristes
conclusões. --:- Estão plantando -espínhos, es-

perando colher flores.
",

Aqueles que tentam impedir a ascen
ção de Therézio e Fábio, com engôdos e reta
Íhações pessoais, esquecem que a gente hu
milde e boa de nosso interior, não aceita este

tipo de "trabalho".
Na verdade, já estão a demonstrar de

sespero ante a penetração dos candidatos da
ARENA; que a cada dia que passa, mais e mais
se consolida.

Enfim, cada um lança a semente que
tem.

GLAUCO ;J. BUENO,
,

1. r
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NOTICIAS DE PAPANDUVA
Encuríando DlsíAnclas

,

Recebi um exemplar da publicação
«Encurtando Dístânclesa, onde estão' reu
nidos alguns dos pronunciamentos feitos
pelo Exmo. Sr. Governador Antonio Car
los Konder Reis, desde SU9 escolha como
candidato à chefia do Poder Executivo
catarinense, até 15 de março de 1976,
data em que completou o 1.0 ano de seu
mandato. Servem eles para delinear, em
largos traços, a caminhada que tem rea
lizado afim de concretizar seus objetivos
à frente do Governo de Santa Catarina. �.ereYea: -

.

O livro contém 333 páginas, onde estão
Blmeraldmo M. Almelcla

. condensados os seguintes tópícos: 1.0 - Diretrizes politicas;..2.0 •

A posse; 3.° - O Trabalhador e a Revolução; 4.° - O Presidente
e os Trabalhadores; 5.° - As Comunicações e a Revolução; se

guindo-se outros artigos, num total de 38, todos com larga visão
e denodada devoção pelas eeusaa do estado. Realmente um livro
que é o espelho de um grande trabalho.

G E I S E L RECOMENDA
O Presidente Erneato Geisel voltou a manifestar o seu

entusiasmo no encontro com os dirigentes arenistas em Brasilia,
recomendando «esforços redobrados» de cada um para o êxito
da Arena em 15 de novembro. Pediu mais uma Vf'Z que a sub
legenda seja utilizada como fator de fortalecimento partidário e

não de desagregação, «pois o nosso adversário é o MDB». eG. P.)

Ola �1 a grDnde festa
AmanhA será um' grandioso dia para todos os papandu

venses, inclusive para todos os catarinenses. Será sem dúvida a

inauguração do HOSPITAL SÃO SEBASTIAO, fruto de muitas
lutas, trabalhos incessantes no decorrer de seus vinte anos, mas
com a graça de Deus @. dos homens de boa vontade, vai abrir
euss portas, indistintamente, a todos que dele necessítarem. A
presença do Exmo. Sr. Governador do Estado, ou seu represen
tante, como eonvidado de honre; Secretário ds Sãúde, Dr. Hélio
dos Anjos Hortiz; Secretários de Estado, Deputados Federais e

'Estaduais, estarão presentes, além de outras altas autoridades de
díversos pontos do estado.

Secreíarla da Saúde - SUDESUL
Da Secretária da Saúde - Sudesul, estou recebendo um

rico exemplar com 44e páginal, onde se pode bem 6 valiar o
trabalho ininterrupto de SUa equipe, naquilo que, diz de perto aos

....interesses da comunidade catarinense. Sua finalldade é: ampliar
a cobertura da asststêncla médica à pcpulação no meio rural,
mediante a organização de serviços mínimos integrais de S8úde,
a cargo de auxiliares, que receberão treinamento, orientação' e.
supervisão parmanente do nivel imediatamente superior. Desen
volver programas de treínamento de pessoal para cobrir as ne

cessidades observadas, especialmente 'nos niv!,!is médio e auxiliar.
A, programação especifica é: Materno-Infantil, Saneamento Am
bientsl, Controle de Doenças Transmi9Siveis, Controle de Tuber
culose, Dermatologia Sanitárh�, Enfermagem de Saúde Pública,
Odontologia Sanitária, Saúde Mental, Câncer, Educação para a

Saúde, Serviço Social e Laboratório Central. Na realidade; é o

Governo de Santa Catarina «encurtando dístâncíass.

Cuidado com hormônio masculino
Em Natal, a uso indiscriminado de hormônio mesculíno,

testosterona, para apressar o período de corte de galetos, está
trazendo complicações às mulheres, como o aparecimento de bar
ba, bigode, �XceS80 de pelos pelo corpo e a astrofia nu. mamse.
A denúncia foi feita por um grupo de

-

[ovens universitários
loeaís. lEntrélinhas)

Desfile de'Celebridades Nacionais dia 5 no

Glamor-Glrl do Paraná 1976
Dia 5 de novembro 23h, Clube Curitibano. Promoção

Dino Almeida, Gazeta do Povo, Diário da Tarde, TV Paranaense
Canal 12 e Revista Manchete. Atrações: Sonla Braga, Carlos
Campbell, Yeda Maria Vargas (Miss Brasil), Alcione Mazzeo
(<<Dadinhu do programa Chico-City), Chico Anisio e TeIma Elite
(do FantásticoD. Orquestras: «Modern Tr;opical Quinteh e Con
junto Luiz Carlos. Som: Party-Box. Patrocfnio: Shell do Brasil,
Glrasol Boutique, Cia. Cacique de Café Solúvel, Philip Morrfs
Brasileira, Grupo Banmertndus, Masson Joalheiros; Paranatur,
«Muricy», Pan-American (Pan AM), Vasp-Viação Aérea São Paulo,
«Fluph» Florianópolis Palace Hotel, General Motors do Brastl -

Chevrolet (Dipave, Casa Nickel e S. A. Zacarias). «Sovlm» Socie
dade de Vinhos de Mesa, além. da colaboração espectai da Pre
feitura de Curitiba e Minerva S. A. N. R. Será a maior festa
do ano da. Sociedade Curitibana.

'
.

Passarell:l da Sociedade
Srta, BEATRIZ COSTA MORAIS. Dia primeiro de no

vembro p.v. festejando niver a elegante senhorita Beatríz, filha
do casal sr, Albaro (Dcnllda) Dias de Morais. Muita alegria na

feliz data nataUcia.

Na mesma data festeja'ldo idade nova a sra. Ione O.
Tebalipa, esposa do sr. Alfeu Tabalip�. A distinta dama receberá
os mais merecidos cumprimentos pela passagem de níver,

Também na mesma data aniversarlaodo o jovem Jakson,
filho do casal Reinhardt (Nilza) Krieck, ele Teseureiro dll Pr6-
feitura. A [ovem-guarde promoverá a alegria no festivo dia,

Dia 04 completando mais um feliz aniverliãrio a senhora
Leonor A. SonegUo, virtuosa esposa do sr. Joio SonegUo. A bonde-

A DIFEREN�
ENfIE UMA OFICINA

COMUM E UMA
OFICIN FORD

, É A QUALI ADE
O PREQ) É A
CONSEQUA CIA.

A diferença é que n�ma oficina
Ford você te

mecânicos credencia s,
formados pela própri ord,

mão-de-obra especializ a para
todos os serviços, fe amentas

â completa

aparelhag m para testes
eletrônicos. Talvez você pague
um pouco ais por isso,
mas em com ensação tem
a garantia de ma assistência
técnica de quo idcde
impecável.

Basilio Bomeobnk & CiD. Ltda.
\

Rua Vida} Ramo., 203 - Fone. 22·0268 -

22 0468 e 22-0024 - CANOINHAS-SC

REVENDEDOR

.-L_ �

FOTOCÓPIAS XEftOX
Serviço instantâneo e pertei�

Instalação moderníssima.

Procure no escritório de Derby

.c�alo8
.

Ulbmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Saóta Catarina
.

IArtigos para presentes
NOVID/ADES'

C a s a 2'� E r I i t a
Rua P'Bula Pereira, -648
Rua Vldal Ramos, 188

sa dama receberá naquele dia os mais acalorados cumprimentos
pela passagem de niver.

Um por semana
I

PENSAR: Uma parte dos homens age sem pens�,r;
a outra pensa sem agir. (Ugo Fôscolo).

o JOVEM
DE BOJE

Que é o jovem de hoje? �
um ser qu-e possui todas as ten

dências, todos os instintos, to
das 88 auroras e todos os iní-

,

cíosl � pequena centelha da
luz eterna, que espera transfor·
mar-se em farol que ílumíne
toda a humanidade! O jov-em
quer aclarar as. trevas e a ígno
râncía, saciar os que rrão têm

carinho, os sedentos de Verde·
de! a jovem de hoje sabe que
é semente e' que precisa' de
amor e compreensão, bondade
e ajuda para poder crescer coo
vementemente, florescer e dar
frutos de mais amor para este
mundo tão cheio de maldades!
O jovem quer aprender a tirar
8S pedras dos caminhos e dese

ja erguer os que caem, o jovem
sabe que o ódío' é apenas uma

deformação do amor! O joveIXI
sabe que a justiça pode aer

cultivada, sabe que seu amanhã
depende de todos os adultos,
de todos o� pais, de todas 88 mães!

I
Dia 05,quem estará festejando troca de idade nova e a \ Muitos adultos ainda não es-

Sra. Rosí, virtuosa esposa do sr, Srgto. Jamir Carvalho, DD. Del. tão preparados para entenderem
de Policia. O dia será comemorado festivamente. A natsliciante tanta sede e tanta fome de com
ê Coodenadora do «Mobrab local. oreensão e amor; não estão ain-

Dia 07 estará festejando troca de idade nova a senhora da em condições de correspon
NUda, esposa do sr. Reinhardt Krieck. Na feliz data de seu níver, der 8 tudo o que a juventude
reunírâ colegas e pessoas amigas para comemorar o feliz evento. de hoje espera deles! Todovia,

9S adultos e jovens que fazeIXI
A coluna S8 aSlocia as felicitações, almejando a todos a medição do Evangelho cada
muitas felícídades, paz e saúde. semana, em pequeno' grup«

amigo, seguindo o método for-
necido, já se entendem e.· lIe

a,mam melhor!

ZENILDA SUCHARA
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CAND.IDATOS COM
PROBLEMAS DE SAUDE

Os candidatos à Câmara Municipal, srs. TUFI NADER
e VENDELIN METZGER, 'estiveram internados em Curitiba,
em hospitais especializados, submetendo-se a rigorosos tra

-tamentos de saúde. Ambos já retornaram, praticamente re

cuperados, porém ainda em absoluto repouso.
Assim, estão impossibilitados de desenvolverem nor

malmente suas campanhas, que estão agora a cargo de seus

familiares e amigos.
'

A ambos, os nossos votos do esperado êxito eleitoral
e recuperação total da saúde.

5 Ltda.RIGESA, Celulose, Papel •
Fábrica de Três Barr

Resultado do ConcJf o de Seleção
realizado em 16 qff outubro de 1976

,1/

(urso Básico/�de Instrumentacão
.

/. ,

CLrÁSSIFICADOS:
,/"

N.O INSCRIÇAÇf NOME
,

- 006 - /' Adelmo José Fuck
- 003 1{ C�riaco Felícío de Souz� Neto

O��/· Gilson de Azeredo Coutinho

O� - Joel Ribeiro dos Santos

Q't4 - Volney Luz
/1
/

1" Três Barras, 27 de outubro de 1976

ST-Departamento de Relações Industriais

Indústria de Madeiras Zaniolo SIA
c. G. c. n. 83.187.294/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

São coayidadol OI lenhorel ecionidal deda Sociedade,
para le reunirem em allembléia geral extraordinária, àl 10:00
hora. do dia 25 de novembro do corrente ano, no elcritório
central. .ito à rua Profeeeor Poeth I Velolo. 247, Curitiba,
Paraná, para 'deliberarem sobre .a .e uinte ordem do dia:

a) Propoda da Diretoria, acompa ada de parecer do Conle·
lho Fbçal, para aumento d capital de Cr$ 7.800.000,00
para Cr$ 15.000.000,00 medi e incorporação da. leguinte.
yerbal a _� 1

,

-

Açõel Bonificada}.,? 16:;740,50
C,orreção ObriglJtõe. do Teecurc 6.817,69
Lucro Vend�tfmóvei. 283.357,50
ManutençãO' Capital de Giro 1.005.984,00
Fundo pjÃumentn de Capital 5,887.100,31

'" TOTAL 7.�OO.000,OO
... i'�'.

b) Alteração ,.éítatutária coreeepcndente
c) Preenchimento de cargo ngo na Diretoria e finção dOI

h9noráriol relpectiyol.
Canoinha., 28 de outubro de 1976

MODESTO ZANIOLO - Dir. Prelidente

EDITAL

ÀC�ONTECENDO ....•

* Sábado último, em Curi»
tiba . se deu o tão espera

do show do Mr Lee. Onde no

ginásio do Círculo /�,ilitar
abrigaram-se 6 mil pessoas,
entre elas muita gente de
Canoinhas, que parecem tér
gostado muito do Show.

* Deverá ser muito anima-
da esta noite na Socie

dade Beneficente Operária,
onde numa promoção dos

.alunos do Colégio Comercial
acontecerá uma gostosa dane
cinha.

* Também nesta noite ha-
verá boatinha com início

as 22 horas lá no Elite Ténis
Ciub. E amanhã as 19,30/to
Tas mais uma soiree no mes

mo local.

* João Carlos Wendt (ca
lical), estremao; idade

nova desde ontem.
I

* Retornou da Alemanha
neste último domingo,

após passar uma longa tem

porada lá, a professora R�
note Ried.

* Em matéria de simpatia
, quem se sobressai é Sim

dúvida a menina moça Eliane
Carvalho.

* A bonita Liliane Ferrei.
ra ..encontra-se hoje entre

nós.

* Devirão estar conosco

neste final de semana,
Stela M.ris, Mara. Janice,
Liuan, Helen, entre outros.

* Paulo Murar'a está mui-I
to feliz por poder estar

aqui, pais já estava com mui-

,

Aniversariantes
da semana

Dia 30 - Dia do Comer
ciário; a SUl, Alice, esposa do
sr, Joaquim A. Pereira; os

s"s. And,é Doriual Spitener
e Vivaldo Todt; O [ouem
Adolar Paulo.

Dia 31 - o sr. Gilberto Si.
rineu Zeziski; as sr/as. Ingrid
Cecília Voigt, Sonia Regina
Paeda e Maria Cristina Sco
nhetzki, res. em Florsi-Pr.;

. Q [ouem Acyr Seleme.

Dia 1.° de. nouembr» - as

sres. tnus, Adeline Kohler e

,}faria Zierhut, /I sre. Diuair
esposa do Dr. Aroldo Car
neiro de Carvalho; os [ooens
Ademir Elias Freiberger B

Oswaldo Fernando Voigt.
Dia 2 • as sras. Elvira

esposa do sr. Antonio Cordei
ro e Nilda esposa do senhor
Edgsrd Mayer; os srs. Pedro
Veig» Sobrinho, res. em Ma
ior Vieira e Emílio Lemke.

Dia 3 - a srta. Natália
Solesinski.

Dia 5 - as sras. Maria 6S

posa' do sr, Ludovico OUnski
e bis esposa do sr, Milton
Mendes; os sr s, JacôScheuer
ti José M. {'arias; O iavem
Luiz Carlos Haufte.

'Vende-se
Terreno urbano de es·

quin�edindo 1.500m2,
sito à rua Felipe Schmidt.

Melhores informações
à rua CeI. Albuquerque,
D.o 132.

tas saudades da sua msre

ninhá' de olhos verdes.

* Quem anda com o cora.

ção partido é MO'1'gareth
Ziemann. Seu prínciPe é um

moreninho de olhos castanhos.

* No Sábado Próximo pas-
sado na csncha da Associa

pão Atlética Banco do Brasil
o Colégio Sagrado Coração
de Jesus derrotou o time do
Secretariado e da A.AB.B .

no iogo de oolei feminino.'

* Já em 'pronto acabamento
o Ginásio de Esportes de

Caneinhas. Sem dúvida ele
será um grande incentioo
para todos os atletas.

* Foi determinada a data
para a abertura' dos jo

gos da Primavera. Esses jo-

Responsabilidade
J. M. M. e C.

gos acontecerão no dia 20
de novembro, cujo dia deve
rá estar aqui em Canoinhas
o Exmo, (Iouernador do Es
tado Antonio Carlos Konder
Reis.

* Apesar do pouco público
presente, no dia 23 pró-

.

ximo passado lá no salão do
Cesc muita gente demonstrou
sua vocação para cantor.

* Dia 27 último passado
no Colégio Estadual Sta.

Cruz ouve distribuição de
material escolar para os ne

cessitados, comparecendo lá
para fazer "âs distribwições
do mesmo dr. Hélio, Juk.

* A um homem de [oelho
nem mesmo .Deus" resiste.

Tchau

.

.
5érglo Borges

Teve prosseguimento o compeonato municipal de futebol
de salão, na quinta-feira, quando foi decidido a classificação da
chave B.

No primeiro jogo da noite, o Botafogo garantiu a sua

participação Das finais ao derrotar o Vidal Ramos, ficando cam-

peão da chave B (perdedores).
.

O Primeiro tempo foi todo ,le do Botafogo, que foi mais
objetivo que leu adversário, fazendo a a 1.

No período final a prartlda foi equilibrada, com o Vidal
Ramos jogando melhor que no primeiro periodo e O placar apon
tou 1 a 1.

Marcaram para o Botafogo, Paulinho (2), Ivan e Adilson,
enquanto.Mário Cesar e Paulo para o Vidal Ramos.

Arbitro: Gilberto Zazl.ki. Auxiliar: Tico

No segundo jogo da noite, defrontaram-se Arep e River
Pia te, jogo que começou com o Ríver marcando logo nos pri-'
metros minutos, através de Brito, que logo após fez 2 a O.
A equipe da Arep que iniciou o jogo bastante nervosa foi tocando
mais a «branqUinha.. e dos pés do artilheiro Canário veio O em-

' .

pate, e Ricardo colocou seu time à frente com um bonito gol;
j

através de Orlando o River empatou, e Ricardo iniciou a golea-
da fazendo 4 a 3, terminaodo o prtmeíro.

Vem o ssgundó tempo e a. Arep voltou para liquidar a

partida, e gol após gol chegou ao elástico resultado de 8 a 1.
Ricardo arttlheíro da noite marcando 4, Canário (2), Dents e Or
lando (contra) foram os goleadores pela Arep, enquanto Adilson
anotou para o Ríver Plate, resultado final 12 a 4 para o Arep.

Arbritagem de Gilberto Zaziski, auxiliado por João Sardã,
com excelente atuação.

Bom público compareceu' na q�adra da A.A.B.B. para
prestigiar esta promoção da C M E.

Principais Artilheiros: 1.0 Canário (Arep) 15 gols; 2.° Re
nato (AABB) 10 gols; 3.° Jussaro (Vidal Ramos) e Rícardo (Arep)
7 g()ls; 4.° Luizinho (Botafogo), Brito (Arep) e Ché (Rige�a) 4

gols; 5.0 Orlsndo (River Plate),· Co linha (Cindere}a), Paulinho e

Ivan (Botafogo) e Mário Cesar (Vida} Ramos) 3 gols.

de Salão

Jogos ,da Primavera
Canoínhaa viverã clima de festa no próxlmo mês de no

vembro
. quando a CME, estará promovendo os LOs jogos da

Primavera.
As modalidades a serem disputadas serão as seguintes: Voleibol mas
culino e femenino, Handebol masculino • feminino, Teais de
Mesa masculino e feminino, Xadrez, Ciclismo, Futebol de' Sallo,
Bocha, BolA0 'e Atletismo.

Os jogo, de quadra serão disputados no Ginásio Coberto
com abertura dos mesmos sendo marcada com a espetacular !

presença da equipe de futebol de salão do Palmeiras, de São
Paulo, que enfrentará • seleção de nossa cidade.

A abertura oficial dos jogos será dia 20, às 14 horas, no
'Estádio Municipal. Na ocasilo haver' demonstração de giDástica
pelas alunes do Colégio "Sagrado Coração de, Jesus" e exibição
de evoluçõel e marchas pela fanfarra· do Colégio Comercial.
O encerramento dos jogos será dia 27,

Pensamento

Aos aniversariantes, nossos
EDcontra-se em Cartório, à Rua Vidal Ramos, edifício' 'parabéns.

.

do Forum, para ser protestado o leguinte titulo:

DP n.o 2773/6/76 - vencto. 01.09.76 - valor Cr$ 1.403,42
(hum mil, quatrocentos e três cruzeiros e quarenta e dois centa

vos), emitida por Igu$ei-Iguaçú' Veiculos Ltda. cf VALTER T.

LAN!>IN.
Por n ,< '''s-��'í;-:-::'�rtcO'n-tf>er,!» referido respon�

sável, pelo resente o intimo para Do--pr-az.p de- três (3) dias úteis,
a contar da publicação desdp. «Jornal Correlo- do Norte". vir pa

gar o mencionado titulo, ou der as �azões por que não o faz, e,

ao mesmo tempo, no casa de não ser atendida esta inti�ação,
o notifico do competente protesto.

CanoinhRs, 28 de outubro de 1976.

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestol

-Almanaque do
O mais completo guia astrológico publicado no Brasil!

Seu companheiro para o ano inteiro!

v. Sa. O encont� na loja da

Impressora Ouro Verde
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Escola Básica " Almirante Barroso" 0809 019
(Presta<lo de (ontas da Festa ele 25/26-09-76)

Rifa grande 10.765,00 L�nha, gás t! combust. 437,00
Rif. dois leitões' 700,00 ,,�'I(rnes 6.800,00
Contribuicões diver.es 1.307,OQi'�"13ebidas 4.811,50
Concurso Rainha. . 1.231,� Prêmio. 2.91$2,50
Soiree • Dancinha. 5

..7�"'10 Impresso. e Papelaria' 1.148,40
Churrasco e espetinhos 4f,�6,00 Música 900,00
Botequim ".474,40 Diversos cf notas 1.335,44
Salgados

'

3.560;00
Doces 1.924,00
AviA0 1.833,00
Acerte IS latas. 256,OG
Roleta

-

950,00
Pesca 1.098.80
Propagandas 930,00

TOTAL 44.526;30
,

Renda· Cr$ Despesas Cr$

TOTAL
RENDA LIQUIDA

c-s

18.284,84
26.141,46
44526,30

A A.P.P. destl Escola Básica'
agradece a todos os amigos
que colaboraram, dire.ta ou in
diretamente, pari o bom êxito
da Festa.

Outrossim comunica que 09 contemplados com a rifa foram :.

1.° prêmio - n.o 0741 - Televisor - Luiz Carlos Marques
2.° prêmio·- n.o 1311 - Batedeira - José Symbalista
3.° prêmio - n,? 0893 - Panela ·de Pressão - Jacob de Almeida

CaDoinhas, outubro de 1976.

(a) Orlando Gallotti - Tesoureiro (a) Alvino Tremi - Presidente

(a) Osôrío B. Oliveira - Secretário (8) Hildegard Thiem - Diretora

,Volkswagen 'do Brasil inicia

as experteçêes para Angola
. A .Volkswagen do Brasil,

após várias negocíaeões di
retas COJIl o. governo ango
lano, acaba de receber um

pedido inicial de 475 veícu
los - 325 Brasília 4 portas
(fabricado exclusivamente
para o exterior), 100 Kombi

oCt) portas e 50 ambulâncias
cujb embarque está previsto
para o corrente mês, de
acordo com a disponibilida
de de transporte marítimo.

A operação, no valor de
Us$' 1,5 milhões rOB, foi
recentemente concluida com

o Ministério das Obras Pú
blicas, Habitação e Trans
portes de Angola.
'Negociações ainda em an

damento com o governo
angolano abrem a possibi
lidade de' que a VWB po
derá . exportar pelo menos

5 mil automóveis e ultilitá
rios completos, até .fíns de
1977, no valor global .de
Us$ 13 milhões.

O primeiro lote de carros

e utilitários destina-se ao

uso dos diversos Ministérios.
As 50 ambulâncias serão
colocadas à disposição do

Ministério da Saúde.

GRANDE MERCADO

Pelas semelhanças de cli
ma e estradas com o, Bra
sil, o continente africano,
juntamente com os países
árabes,

.

representam, um

promissor mercado para a

Volkswagen do Brasil.

No ano passado, do total
de Us$ 124 milhões, FOB,!
exportados pela VWB, os

embarques de veículos FBU
e CKD para os países afri
canos e árabes, totalizaram
Us$ 45,5 milhões. Este ano,
a receita da empresa prove
niente dos embarques para
estes países representa apro
ximadamente 40%. Somen
te os países africanos, no

período. janeiro -' julho des
te ano, receberam 15 mil
veículos CKD e FBU, além
de peças de reposição, que
somaram Us$ 31,5 milhões.
A Nigéria, com quase 10.500
veículos, foi o maior
dos países importadores da
VWB, nos sete primeiros
meses, com o total de Us$
23,7 milhões.
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E SUPER FEIRA DE. ELETRODOMÉSTICOS · NA DEHELAR, �
t a pre�os de, NATAL para VO(� �
t Veja - (ompare. - e compre bem na DENELAR �
t 2 lOjas para bem servi-lo - Canoinhas e 'SãO Mateus - �
!to / r "I

t D epiladores T�ucador. :- a luz e pilha, Barbeadores �
t' Philips, Radios e Toca Disco

/

- > �
t ,E· letrofones Stereo,. TVai, cor�. preto e branco, �
t Semp, Phllco, Phl,

'

e Telefunken �
!toN til
!to ovos Móveis Confor" Máquinas de Lavar Bras- "I

t' temp .:. Wanka
."

Siemsen e conjuntos estofados �
!to E �
!to nceradeiras . o e Walita, escadas, exaustores,· OI!

t encerados plasticos
'

�
t L iquidificad es Arno e 'Walita, espremedores de �
t fruta Jogos de' Jantar, Porcelanas Schmidt �
t Aspirad de pó G E, Acordeões, Acondicionadores �
� ar Consul - G E e ventiladores "i
!to "i.

t RefrigeradOres Consul, Brastemp,· Prosdócimo e G E, �
t Fogões a gás e a lenha. �
t A vi5t� preços· todos ESPECIA IS, �
!to CANOINHAS SÃO MATEUS DO SUL �
!te Rua Vldal Ramo�, 906 Rua TeD� Max Wolf rUho Cti
��������������������������������������

,
.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I .., I
I EM QUALQUER TEMPO' VOCl: TEM LUCRO I
II .CERTO COM AS

' J I

I LETRAS. DE CÃMBIO BESC. II I

I Com as Letras de Câmbio BESC voce compra II• lucros, em qualquer tempo. Vocé ganha, desde

• o momento da compra, pOIS as Letras de Cárn- Ibio BESC não têm carência. sendo negociaveis I•11 quando você quizer �
.•

I
•.

As' Letras de Câmbio BESÇfo'Jfít permitem ale
lilII

planeja o que faleJ.�o lucro. pOIS ele é ..

_• �revlst ntes ?;��lcaÇão. A solidez 90 seu Iinvesti o,., rentabihdade e·a segurança •

II são ga('. '.�_J?$la BESC Financeira. 'que •
• emi

.

s Letras'���,mbiO BESC, � pelo I

II. Cor:��eo I��ro:st���s��;�ri�_ em qualquer I
tempo: Letras de Câmbio BESC - na BESC lIlI!Il

I Distribuidora ou nas agências do BESC.
'

I
II �,'

&-\__, II
. a... G-

>

F·
. .

BESC· •.,- "'-I rupo InanCel.ro II• I

•

I .

,

.

..

..

-

I
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vende-se CERTIFICADO

V d"
OTlMOS LOTtS oituadoo AB:�!�!�I����DÚS- enUe-se
no Bairro Jffdim Espe- TalA E COMÉRCIO, decl 'Ta para j

Iif_ devidos fins que extravto
r

O Certi- liutomóvel Corcel:zn,rança, a

p.' l.,.uCOS
IlQetros ficado de Propriedade n.· 79870, do

do asfalto. '

caminhão Mereedes-Be :> ano 1973" 1975. Estado de n •

Preço �ca8ião. chassis n.· 34413317000577, placa Baixa quilometragem.
-

DA.-0711.
T "R C ITratar na Casa Santa'

.

O
.

mesmo fica sem efeito por
ratar a ua e .-

Terezinha.
.

3 haver requerido a 2.· via. Albuquerque, n'.o 132.
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Jacó, João (araro & (ia. SIÂ
CGC. 83_187.690/0001-67

Assembléia Geral, Extraordinária
EDITAL DE CON'lpeAÇÃO

Ficam convidados 08 Senh���ionistas da fi;ma JACO,
JOÃO /CARARO &ç CIA. sIA,

.p sede à Rua CeI. Albuquerque,
n.? 936. na Cidade de Cano' atJ/Se, convocados pua reunirem

se em Assembléia Gera xtraordinária, a realizar-se no dia

14/11/76 (quatorze de embro de hum mil novecentos e setents
é seis�, às 10 horas", sede da' sociedade, no endereço acima,
para deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA

li honorários da Diretoria;
2.0) Poderes

'

ara o Diretor presidente assinar cheques ou Ordens
de Pa meato em conjunto com o Diretor Comercial e ou o

Diret, Industrial;
3.0) Est, o para verificação da proposta feita pelos Srs, ANTO�

N CARARO, }l""RANCIS'CO CARARO e ALVARO CARARO

p ,8 integralizar capital com entrega de imóvel. 1

Canoínhas, 11 de outubro de 1976.

FRANCISCO CARARO - Diretor Industrial

Mercedes�Benz
Distâncias' em

ajuda a

Santa
Dentro da execução de seu

plano de ação, o fundo E&tadual
de Assistência 'Rodoviária -

FEAR, recebeu uma frota de 42
camínhõee Mercedes· Benz, que
será distribufda pelas 14 micro

regiõl:s do Estado, cada uma

contemplada com três unidades.

Estes ceminhões Integrarão
a� Patrulhes Mecanizadas crí
adas pe lo FEAR, cbjettvando a

melhoria e manutenção da re':'
de rodoviária estadual' e dos

muuleípíos composta, cada ps
trulha micror ..gtonal. de um

trator de estl'ir8!1, uma carre

gadetra, uma moto-niveladora e

três caminhões Mercedes- Benz,
modelo LK-1l13/36. equipa dos

com caçambu com capacidade
para 4/5 metros cúbicos de car

ga útíl•.
Assim, dentro do propósito

do Governo do Estado, e que
«Governar é encurtar dtstâncí
au, o FEAR já realizou um

investimento, .em máquinas e

e quípamentos, da ordem dos
Cr$

.

29 milhões, dos quais, so

mente Cr$ 6.628.448,82, na aqui
sição dos 4'2 caminhõea Merce
des-Benz,

A COMPRA

Os 42 veículos ora entregues,
foram adqutrrdoa pelo Governo
do J,l:stado, através de concor

rêucía pública realizada 'pelo
\,

Garantia é o tipo da coisa que toda
oficina diz que dá. Aqui, a gente não diz.
A gente prova.

Quando você leva oseu Mercedes- /
Benz a uma oficina qualquer, eles podem áár '

urnjeito nurn instantinho e por urna /
ninharia. Mas o seuMercedes-Benz vai , ,

ser-tratado de acordo. Isto é: como se valesse
uma ninharia. E você, logo logo, vai ter
de procurar urna oficina de novo, vai'"perde�
mais tempo, ga�tar mais dinheiro �:ô que é

pior: vai colocar em riscoos seus lucros.
Aqui, não. Aqui, a gente cobra o preço

justo pelo serviço de alta qualidade que
o seuMercedes-Benz merece, Nem menos,
nem mais. /

É que todo o nosso/pessoal é treinado
na própriaMercedes-Benz. E faz,
periodicamente, cursos 'de aperfeiçoamento
na fábrica. Para estar sempre apar das mais
novas técnicas Mercedes-Benz. Para tratar o
seu veículo cada vez melhor.

Isso, tanto o pessoal técnico como
o administrativo. Por isso, você já é atendido

j com corte'si� e eficiência desde o momento
; em que cheOO aqui.

Atendid,p profissionalmente, sem
demoras. E ass$, desde o começo.jã ganha
tempo e bom h�or.

Depois, que� passa a ser tratado como
convém é o seu veíc'tdo. Os nossos técnicos,
além de serem especi�lt�tas em Mercedes
Benz, usam peças genuíiys e ferramentas
feitas especialmente p;u;a'� seu

Mercedes-Benz. Talvez vo\e não saiba,mas
só nós, como concessionários�ercedes-Benz,
temos todas as ferramentas de �ue o seu

.

veículo pode precisar. Todas. \.
Resultado: tudo isso já é a pfÍ!neira

garantia concreta que você recebe - :t garantia
Mercedes-Benz no seuMercedes-Benz.

'

Garantia no serviço, no tempo, no preço, nas
'

peças, nas ferramentas. Garantia de qualidade
em tudo. .

'

.

E essa garantia é tanta que nós damos
mais urna. No papel. Preto no branco. E a .

nossa l?rópria nota fiscal, Com ela, você tem
garantia de todo O serviço que nós fizemos.

I

Nas oficinas daAristidesMallon
,1 '

'

o seuMercedes-I}enz recebe duplagarantia:
no veículo e no papele

Sé que você não vai 'p�ecisar disso:
quando o seu veículo sair daqui, ele estará nas
mesmas excelentes condições de desem
penho de sempre.

Traga o seu Mercedes-Benz até nós.
.

Lucro é o tipo da coisa que não deve
se mterromper.

. AristidesMallon
.

Rua Vida! Ramos, 1036 - Canoinhas - se

Concessionário

o
Mercedes ..Benz

Encurtar
Catarina
Grupo E�ecutivo de Licitações
do Departamento de Estradas
de Rodagem, que julgou, prin
cipalmente, a alta qualidade dos
camiohões Mercedés-Benz, alle
do ao elevado indice de econo

mia dos mesmos, tanto no seu

consumo, quanto na sua ma

nutenção e; também, ao seu

padrão de segurançe.
Desta forma, o E8�ado de

Santa Cátarina, como os Esta
dos de Goiás, Minss Geraís,
Mato Grosso, Pernambuco, Pa
raná, Rio .Grande do Sul, Rio
de Janeiro .,�e',' São Paulo, dentre
outros, passa a' preferir os ca

minhões Mercedes-Benz, assítn
como o DNER e o Exército
Brasileiro, pela sua avaoçeda
tecnologta e rendimento . ope
racional.

A trsnsaçAo fói financiada
pela BESC Financeira, e reuníu
8 maioria dos concessionários
Mercedell- Benz estabelecidos em

Santa Catarina, participando da

operação as sf'guintes revendas:
Savepe, de Ararangua; Cia. Co
mercíal Schrader, de Blumenau;
ARISTIDES MALLON, de CA
NOINHAS; Sperandio S. A., de

Chapecó; DV�·VeicUlos S. A.,
de Florianópolis; De Marco Ltda.,
de Joaçabs; Veiculos Stein S.A.,
de Joinville; Comercial Mallon
Ltda., de Mafra; Curt Schroeder
S. A., de Rio do Sul; Vesul, de
Tubarão e �ecânica Atlas Ltda.,
de Videira.

A SOJA -

suaorigern
A soja é origlnáriá do Sudoeste

da Asia, onde sua cultura é pra
ticada há mais de 5.000 anos,
sendo a China o berço da cul-

\,

,tura deste vegetal.
'

\�egundo a história e o folclore,
o DJ!us da Agricultura, HOWTSI

!lem'é�u a soja e disse que mais
tarde ',seria ela um dos cíncos

grãos sagrados indispensáveis à
existência da civilização.
No Brasil a soja foi introdu

zida na século passado - (1882)
na Bahia.

Valor proteico da SOja
1 quilo de farinha de Boja

contém tanta proteína quanto
2 quilos de carne sem osso, ou
72 ovos, ou ainda, 6 litros de
leite integral e mais 2 latas d�
leite em pó.
° óleo contido na soja ultra

passa em quantidade 10 vezes

o '�ncontrado no milho, trtgo e

outro! cereais e, sob o ponto de
vista nutricional, é superior aos

óleos e 'gorduras animais, inclu
sive a manteiga.
Graças ao seu alto teor' em

óleo, 8 soja representa uma fon
te .importante de eD�rgia, ultra
passando ,em valor energético
todos os cereais e Iegumes. Mes
mo comparando-a com alimen
tos' de orig�m animal verifica
mos SU9 superioridade: 1 quilo
de farinha de Boja integral
corresponde 80' valor enérgico
de 3,500 grs. de cerne sem osso,
ou de 6 latas de leite em pó
ou ainda de 60 ovos.

Material escolar e de

escritório;você encon

tra na loja da

Impressora Ouro, Verde
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Registro Civil - Ed'itais
,Sebaatilo Grein Costa, Escri

vão de paz e Ofi�i.l do Registro
Civil do municipio

�
de Major

Vieira, Comarca de Canoinhas.
Eatado de Santa Catarina.
Faz aaber que pretendem calar:

«FERMINO IACHITZKI e

VICTORIA KACHIMARECK».
Ele, natural deite Estado, nascido «JOS� DROZDEK e MARIA
neste Município, no dia 15 de,' KRESINSKI:t. Ele. natural deste
agaIto de 1912, lavrador, soltei� Eatade, naacide em Itai6polil·SC.
domiciliado e relidente nelt . 'u. no dia 19 de março de 190 I, la

nicípio, filho de Arminda goao, vrador. solteiro, domiciliado e re

falecida. Ela, natural de, 'Estado aidente neste Município, filho de
nalcida em CaDoinha ,'C, no di. Barbara Jura8zek, falecida. Ela.
22 de dezembro d' '20, do lar, natural deste Estado, nalcida em

lolteira, domicilia .. e reeidente . ltai6polil-SC, no dia 24 de junho
neste Muóicipio, filha de EstaDia- de 1903, do lar, lolteira, domici
lau Kachimareck, falecido e de liada e re.ideote nelte Município
LaurÀ Bueno Junglel. filha de Teofila Michalek, falecida.

Major Viei�a, 23 de outubro/76. Apresentaram OI dccumenfos
exigido!! pelo C6digo Civil art.
180. Se alguém tiver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, acuse-o para fina de direito.'

Major Vieira, 27/outubro/1976. i

SEBASTIAO GREIN COSTA
. Oficial

Maria Liabaa dOI Santol. Ela.
natura) -deste Estado. naacida em

Caooiohaa.SC. no dia 17 de ja
neiro de 1960, do lar. solteira.
domicilia<ta e relidente neste Mo·

.

nicipio, filha de José Henrique da
Silva e de Maria Batista Moreira.

Major Vieira. 25 de outubro/76.

«JOÃO COSTA DOS SANTOS
e C:ÉLIA DA SILVAlI. Ele, na

tural deste Eatado. nascido' neste
Município, no dia 11 de julho de
1956, lavrador, lolteiro, domiciliado
e relideote ne'de Muniçípio, filbo
de JOlé Coita doa Saotoa e de

BASILIO HUMENHUK' & (IA. LTDA.

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

Disponibilidades da semana:

Corcel cupê luxo - 1972/· amarelo
Ru,al 4x4 " 1970 - verde majorca
Brasilia 1973 - branco lotus '

'2 Pick-up 19�3 - 4x4 - verde angra
Rural 1969 .. 4x4 _, oerde majorca
Camionete Ford F-350 .. 19prj". azul,

Vartant - 1973 - azul nia :61'a
Rural ix4 - 1962 "ver pastel e branco
Volks - 1972 " verde

.

uaçú
Volks - 1973 .. aZu tagara <'

Volks - 1974 " ve ' elho rubi

seo veieDIo os tlom a mlnlma entrada.
Velcolos inte' mente revisados, de boa precedência,
aOs Dlelbo lJrecos da regiao.

Visite-nos sem, ompromisso, em nossa loja à
lIoa Vidal'RamoS, 203 - 'ones 22-0268, 22-0468, 22-0024

Adqolra

Nota
Detalhes 'sobre. visita do Sr

Cei Comandante Geral da Po
licia Militar ao 3.° B P M .

O Coronel Eduardo Dória Sá
Fortes, Comandante Geral da
Policia Militar do EstadoJ de
Santa Catarina, acompanhado do
Coronel Alinbr José Rutes, Che
fe da 1.· Seção do Estado Ma
íor, estíverem em visita ao 3.°
B P M di. 19 e 20 p.p•.

O programa da villita constou
do seguinte:
Dia 19 às 1500 horas - Recep

ção pela Guarda de honra e

apresentação do Cml do BtI ao
Sr Cmt Geral.

'
,

,---------------- 1 ,

Documentos r -'ubados
TEREZA NIE JELSKI, de·

clara para OI d idos fio. que
roubaram· lhe OI eguiotel docu
meotol: Carteir de Ideotidade,
Carteira de Habi tação e C8rtei�a
de Iodu.triária.

Os melmol ficam lem eféito
pOli haver requerido a 2,· via.

Em aeguida houve a apresenta
ção dos Oficiais, visita às ins

talaçõ@s do quartel, e às 1630
horas v'isita às autoridades mu

nicipais. As 2000 horas, jantar
no Elite Tenis Clube com a

presença das autoridsdes Ce
noinhenes, sendo que na oeasí
Ao falou em nome da comuni
dade o Sr Dr Enéas Athanázio.

Dia 20 às 1000 horas, o Sr,
Cmt Geral e 6Ua Comitiva se

guiram' em visita as Companhias
do Btl. '

ERIEL IVO BAtNIUK
2.° Tenente Chefe do Serviço

de Relações Públicas'

Vende-se
LOTES no,

Jardim Esperança.
Tratar c/Juventino Chagas

"DNOIR" resolve OSl'O problelDa:
sempre

I

vbltado ao ramo da "Construção Civil" é fabricante
das afamadas esquadrias "UlvGE'R" em ferro simples e em

perfilado_ (Portas simples e trabalf)adas, portas de aço de
enrolar, janelas de, correr' e basculantes, grades; portões e

portas para indústrias).
.

...-/

os seus distintos clientes,
ção de vidros, a preços

Rua Desembargado
DDD 0425

osta Carvalho,
Postal,_ 1106

I "25

LTDA.
Fones: 23-177Q e 23-2014

VITÓRIA - Paraná

vem prestando servi<os,--------�------��----------�

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

'1----------------------------------------_1
Santa Catarina

Registro - EditaisCivil
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Regiltro Civi,l do 1.. Dil'

trito de Canoinhalj Santa Catarioa, faz saber que preteodem calarl

cOSNI BECHEL» com clN�S GOMES», bralileirol, loltei,
rOI, domíoiliedoe e relidentel neste distrito: ele leituriata cobrador
nalcido em Caooinhal aOI 15 de junbo de 1955, filho de João BIchei
e de Maria Luoils Zelloer Bechel; ela costureira, oalcida em Cachoeir,
DI di,trito aOI 29 de outubro ce 1956, fjlha de Sebastião Gomei e
de Verônica Keoetich Gomei.

«OSMAR DOS SANTOS LIMA» Com «MARIA BERNA,
DETE KNOREK», braeileírcs, ,.olteirol. domicilitadol e relideottl
oe.ta cidade; ele padeiro; nascido em Senito o/ diltrito aos 5 de
dezembro de 1946. filho de Davi dOI Santol Lima e de Sofia MazQ.
rechen Lima. ela do lar. naseid.. em Caooinhal SOl, 12 de junho de
1958, filha de Wladillau Knorek e de Adair Clara Ferrari Kõor�k,

«EUNILDO FURSTlI com «MARLY WALTER», bralilei.
ros, lolteirol', domicilíedoe e re.ideo�1 nelte diltrito; ele mecâoico,
nascido em Três Barrai DI Comarca BOI 16 de setembeo de 1956, fi.
'lho de Osvaldo Furat e de Maria ROls Furlt; ela do lar. nalcid.
em Imbuia 01 Município aOI 21) de jaoeiro de 1956, filha de Carlol
Walter e de Jacíra Pereira Walter. .I'

«LUIS HOBERTO FERREIRA» com «MARIA�S
S<?ARESlI, bra.lileiro•. _'olteirol, dO?Jiciliadol e relid�. oe.te dil.
tu to; ele pedreiro, naecldn em. Csuoiohee aOI 11 . fevereiro de 1953,
filbo de Maroilio Ferreira e de �ia de Li Ferreira, falecida; ela
do lar, uaacida em Curitibano. S .01 9, abril de 1950. filha de
Augultioo Soarei e de Maria dae Drlr 'Soarei. '

'

.JOSÉ SILVINO DA S A» Com .MARIA ZENI FER.
REIRA DE SOUZA». bra.Hei ,Iolteiro!l, domiciliado. e r".ideotel
De.ta cidade; ele lavrador. D cido em Sereia DI diltrilo aOI 17 de
fevereiro de 1957, fílho d udolío Tomes da Silva e de Anita Dre.
her da Silva; ela utud e, nasolda em' Enerusilhade, 01 diltrito 801

06 de maio de 1955,- ha de Cariai Ferreira de Souza e de Júlia
da Cooceição de So 8.

'NIR GONÇALVESlI com «IVONE APARECIDA
ZA», braeiíeiroe, eolteíros, domicihedos e re.ideotel

; ele operário. nascido em Cacoíohee aOI 23 de de·
zembro de 53, filho de João Gonçalvel e de Maria da Luz GOD'
çalve.; ela o lar, nsscide em Colooia Saota Ana, comarca de Santa
Terese- S , aOI 8 de maio de 1957( filha de Otacilio Vieira de Sooza
e de L ila de Deus de Souza.

«PE' O CORRÊA» com «DULCILIA CORRÊA DE LIMAlI, J:trali,
leiroe, 80Iteiro.. domioiliadoe e relideote. oelte di.trito;. ele lavrador,
nascido em Campo dOI Bueno DI Muoicípio 1I0S 5 de maio de 1932,
filho de Josê Corrêa da Silva, falecido e de Maria Bueno. ela do lar,
oalcida em Campo doa Bueno 0/ Município aOI 29 de maio de 1939,
filha de Miguel de Lima e de Oecilía Corrêa de,Oliv.eii:a.

Caooiohal, 27 de outubro de 1976.

NEREIDA C. CÔRTE - Oficial do Regiltro Civil

:®®s.��@e.��®.�®.8®��S•••••�s.®.es�ese��.®�.®�
8 .'
:' Curriculun Vitae I�

.� A R E N A 8
· ,�
� PARA VEREADOR: :� =
I AdbelDar ScbolDacber i�

.•
•,I Filho de Max Schumacher II e da. Adelia Wiese Schu- :� macher. Z®
�@ Nasceu em Canoinhas, aos �•
@= 3 de janeiro de 1939. := É casado com- Iara Tereii- ==: nha Collodel Schumacher: :8
I� Possui o Curso Técnico em ®

: Contabilidade. ' :
� e

: Funcionário Público Estadual I
3 lotado 'na Exatoria Estadual JIII, de Três ,Barras, há �ais de @I 13 anos. �

I
�

•

•
1 Vereador por duas legislaturas à Câmara Muni-

�iw cipal de Canoinhas.
@

eI Concorr� à' uma Cadeira na Câmara Mu- =
I nicipal de TRE.S BARRAS, sob a legenda I• •I da Aliança Renovadora Nacional,;. ARENA, I• •

I cofn o n. 2 j 1 4. I• •I@s®®.�.s®®.®@••�@�®®s®es.�...ss.®®®®®.®�®�®.®®.®,

PARTICIPE

,FILIE-SE A

DE NOSSA TERRA.

DE CANOINHAS.
DAS,

ASSOCIAÇÃO
CONQUISTAS DO EMPRESARIADO

COMERCIAL E
"

INDUSTRIAL
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Nota - /lCampanha de Orientaçãoll Nosso Brasil-
CESC

Coluna do 2.° CIENTIFICO
Professora IResponsável: JUCI SELEME

o Pelotão de Trânsito e(>tá

realizando, juntamente com a

Delegacia da Policia de Canoi-.
nhas, a «CAMPANHA, de

ORIENTACA,O» aos usuários
de vi&!! públicas.

atenção e pela tmprudêncís,
plenamente injustificáveis, dado
ae excelente traçado da cidade,
com ruas largas e rE'tas.

Vimo"nos n8 oprigação de
encetar tal campanha tendo em

vista o elevado número de in

frações e de acidentes, causados.
no maie das vezes pela falta de

Para que esta campanha con

tribua efetivamente pua um

melhor fluxo de tráfego da ci

dade, solicitamos a compreensão
e o bom senso de todos OR

usuâtíos: MOTORISTAS, CI
CLISTAS e PEDESTRES.

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta e:Dtrega:

Marca Ano

Opala 4. portas

'�
. 1974

Veraneio luxo . 1973
Opala &oupê \

. 1974
Brasília 1976

.

... Kombi 1973
Caminhão Chevrolet\ 5 marchas 1973
Cheorolet gabine dup .

- reformada 1964
Caminhão Diesel 5 m_�tilhas cltrucão 73

MIGUEL PROCOPIAK COM. DÊ VEíCULOS LiDA.
Concessionário Oeneral Motor. de Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289

-:- Santa CatarinaCanoinhas

Saibam todos que lutamos
com uma série de dificuldades,
mas nosso intuito básico é coo

perar para a preservaçio da
ordem e da lei, para a segu
nnça � bem estar da população.

E fiquem certos de que nes

te objetive, colocamos todo nos

so esforço e noss.a vontade.

Certificado
extraviado

ERICH SCHINDLER, declara

para os deviçt()s_ fins que ex

traviou�rncado de Pro

prieda� do Volkswagen 1974,
chassis 0.° BP-S9166S, placa
CA-1900.

O meSMO fica sem efeito por
haver requerido a 2a. via.

Diretor: RUBEIS RIBEIRO ,DA SILVA
Gerente Comercial: GLIUCO J. DUElO

Composição, impressãD e redação:
Impressora Ouro Verde Lida.

Rua Paula Pereira, 165 • Fone 22-0379
CAIOIIHIS - Sanla Catarina

Nossa Gente

IIAI .. d··L II
.

elJa Inno
Seu nome completo era Antonio Francisco da Costa Lt8-

boa. Nasceu em Bom Sucesso, Ouro Preto-MG, em ·29 de agosto
de 1730. falel!eu em Ma.ri&na em 18 de novembro de IS14.

Foi um excelente escultor brasileiro, eognomlnado cAlei
jadinho» devido a uma terrível moléstia que o colheu depois de
40 anos. Era filho natural de Manuel Francisco Lisboa, mestre de
obras português considerado o primeiro arquiteto da provincia.

Aleijadinho, sendo afetado pela horrível doença seus ins
trumentos de trabalho foram amarrlldo,'?:"Ill!eus pulsos para melhor
poder manejá-los. Mesmo .���fé·z Aléifádibho obras imortal,s.

Tornou Ouro PretlfMG, um ponto de atraçAq tueístíca
por muitos anos. Sendo um homem muito bom e honesto, seu

ganho com IIU8S obras imortais, era dividido entre seus pobres.
Deixou suas obres em algumas partes do Brasil: Mariana;

Congonhas do Campo; São Joio Del Rei.

Algumas de suas foram:
• «A FONTE SAMARITANA» (Museu Arquidiacesano) - Marisna.
••Pinturas no Púlpíto da Igreja do Carmo» - Sarsbá,
- Pinturas na Igreja de São Francisco de A!!sis • Ouro Preto.
- .PROFETA DANIEL»· (Bom Jesus dos Matosinhos) - Congonhas,

Equipe: An·. Sofia· Devei - Edumar Ricardo Silva
Nilda Maria Budanl - Roberto Shimogulri.

Cancinhas terá viaturas
• •

espectais para
de Rádio.

•

serviçc
Patrulha.

Florianópolis - A Secretaria de Segurança e In
formações e o município de Canoinhas assinaram dia 19
um convênio para a realização de policiamento ostensivo.

naquela cidade, por intermédio de guarnições de Rádio
Patrulha da Polícia Militar.

De acordo com o convênio, assinado no gabinete
do coronel Ary Oliveira, a SS!, através da Polícia Mili,.;
tar, dotará o organismo policial local com viaturas espe
ciais para a execução do serviço Rádio Patrulha, fornecen
do, inclusive, os policiais militares necessários para a rea

lização do planejamento, execução e fiscalização do serviço.
Todas as viaturas que formarão o contingente es

tarão equipadas com aparelho de rádio-comunicação (trans
missão e recepção), sendo, ainda, instalada uma central
de operações, com possibilidades de colocação de um

sistema de alarme contra assaltos.

Dentre da programação do governo do Estado,
que visa a levar maior tranquilidade aos catarineses, Ca
noinhas é o segundo município a contar com tais serviços.

O município de Canoinhas, que no ato de assina
tura esteve representado por seu interventor, Hélio Juk,
concorrerá para a manutenção dos serviços, devidamente
autorizado pela Lei Municipal n.? 1.323, de 20-09-1976.

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
CII'UI" . _.

C S5891S9/DBP
-,-

Clínica dentária de enhora8 e crianças.
Especialização em Odontopedia.trta.

Hora marcada
Prap La_o Müller, 494. - Foae, 22-0461

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

livros, no CAR,�.Q �EGISTRO
C I V I L d. �EREIDA C. CORTE; no edifício

do FORUM desta cidade.
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NOTAS
, .

ESPARSAS
O advogado dr.

Welofurter esteve em

pilha, Rio Grande do
serviço profissional.

X X X
Dr. Enéu AthanAzb. nosso

bom Promotor Público, o ho
mem das letras, eceitou mesmo
8 sua promoção parB Rio do
Sul, devendo assumir seu novo

posto em de-zembro proxímo.
X X X

'

Realizou-se 3.. feira em nos

sa cidade; com 8 presença de
todos os Prefeitos da região,
mais uma reunião da AesociB
ção dos Municfpios do Planalto
Norte Catarinen!i@.

X X X

Antonio
Farrou
Sul, ,a,

o candidato 8 Vereador sr.

Wendelin Metzger ainda em

Curitiba, em tratamento de sua

ssúde e sua campanha estA sen

do desenvolvida por familiares
e amigos, no próspero distrito
de Marcilio Dias.

X X X
Continuam acelerados 08 ser

viços de eletrificação rural nas

localidades de Pinho, Anta Gor-

da e Santa Leocádia, com Inau

gui:9çio prevtste para novembro.
devendo ser atacada agora as

localidades de Valinos e Serra
1as Mortes. Sem dúvida, uma

grande conquista para o nosso
interior.

X X X
, O Nucleo Hebítecíonel da
COHAB, Benedito Th. de Car
valho Júnior, terá um 'grande
melboremento, também deverá
contar com atendimento odon

tológico. E de se ressaltar que
o aludido núcleo é o prímetro
em todo o Estado nos paga
mentos das prestações dos mu
tuArios.

X X X
O municfpio de Blumeneu foi

o primel'ro nas colocações dos
últimos Jogos Abertos de Santa
Catarina realizado na cidade
sulina de Tubario.

X X X
Faleceu na BR. 116, n8S íme

di�ções de Curitibanos, em, ter
rfv�' acidente automcbilfstico,
a ar. Fabrtn, sócio- diretor dos

Super Mercados Cereal.' Seu

sepultamento, um dos maiores
já vistos, foi reallzado na tarde
de 3.a. feira em Caçadór, onde
também, como Vereador, era

Presidente do Legíslattvo. Nos-
808 pesarei à fam1lia enlutada.

X X X
Além de outros, o empresârto

Miguel Fontes Procopiak tem

prestigiado todas as reuniões' da
ARENA 1, comandadas por The
rézío l' Fábio, pelo nosso inte

rior,' com a participação também
de diversos candidatos à vere

Bnça. Outro também' sempre
presente, o sr. Agenor Vieira
Côrte.

X X X
O conhecido médico dr. Cu

bas, submetido � melindrosa
operação em São Paulo, com •

equipe do dr. Zsrblne, já reter
nau e encontre-se em convale
cença, junto. sua fllmilia.

X X X
AmanhA, grande festa escolar

em TBUBloy, em beD,�Jfcio' des
Escolas de Papuan e APAE.
Prestigie, com o seu compa

recimento.

30-10-76
N.o 1393,
Ano XXX

LIB·ERADOS RECURSOS DO
FEPRO PARA COOPERATIVAS

E SINDICATOS RURAIS
. Fpolis - O governador Konder Reis, através da Se,
cretaria da Agricultura e Abastecimento, autorizou a liberação
de recurso do Fundo de Estímulo à Produtividade (Feprol
para nove cooperativas e sindicatos rurais de Santa Catarina,
no valor de Cr$ 142.006,00. Os recursos são destinados ao

pagamento dos juros da aquisição' de máquinas agrícolas!
,do Projeto de fruticultúra de Clima Temperado (ProFit).

Foram beneFiciadas as cocperatlves dI! Rio dos Ce,
dros, Biguaçú, Massaranduba, Concôrdle, Itaja'í" .lotnvílle !

Jar.guá do' Sul, e os sindicatos de Rio das Antas e dI
São Lourenço d'Oeste.

.
�
1 •

,

Curriculum-vitae
DI". BENEDITO THERÉZIO
DE CARVALHO NETTO

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"; ginásio 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.

Bacharel em díreíto, formando-se no

ano passado pela Faculdade de Direito de Ita

[aí, 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 Cul'SO de Administraç'ão na Ale;manha
Ocidental.

CA�"DIDATO A PREFEITO PELA

ARENA 1.

expedido pela Escola Técnica de Comer
cio "DE Plácido e Silva", 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 Eletronic Ltda., em

maio de 1970; no Rio de Janeiro-GE.

4 - Certífícadode freqüêncía do Curso sobre

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

23 .11.1968, realizado na cidade de
Joinville-SC.

5 - Certificado de freqüência do Curso de
Filosofia Universal, expedido pelo De

partamento de Educação e eu�tura de
Joinville-SC, cm nata de 18 de fevereiro
de 1.970.

6 - Certificado 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.

S - Certificado de freqüência do Curso "Psi

cologia das Relações Humanas", na ci
dade de JoinvilIe-SC., em 30 de julho de
1965.

9 - Certificado de freqüência do, Curso de
Custos Industslaís, expedido pelo Insti
tuto de Organização Racional do Traba
lho :- IDORT, ,da cidade de São Paulo
Capital.

10'· Certificado de, freqüência do Curso' de

Planejamento Financeiro, expedido pela
Federação Indústrias do Estado de San
ta Catarina, .realízado na cidade de
Jo1nville-SC.

11 'Certificado de freqüência do Curso sobre
Administração, Chefia e Relações Huma
nas, expedíde pela Federação das Ind.
de sta. Catarina, realizado na cidade
de Joinville-SC. 1 ,

"

FABIO NABOR FUC�
Filho de Jacob Bernardo Fuck Júnior e

de Maria Mathilde Buschle Fuck.
Nascido aos 11 de julho de 1.936, na

'cidade de Canoinhas, estado de Santa Catari-
na.. '!

Concluiu o Curso Primárl"o em novem

bro de 1947 na Colégio "SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS", na cidade de Oanoínhas-Sõ ,

, . Concluiu o Curso Secundário em dezem
bro de 1951, no Colégio "S�GRADO CORA
ÇAO DE JESUS", na cidade de Canoinhas-SC.

.

Concluiu o CUl'SO Científico em dezem
bro de 1954, no Colégio "VERA CRUZ�', na cí
dade de São Paulo-Capital. '

..

TíTULOS COMPROVADOS

1 - Diploma de Bacharel em Administração,
e:xpedido pela Escola Superior de Admi
nistração de Negócio da Ação Social; da
Pontifícia Universídade C tólica de São
P�ulo, em Janeiro de 1957.

,2 _. Diploma de Técnico em Contabilidade,

.
,

\.TIVIDADES PROFISSIONAIS EXERCIDAS

1 - Gerente da firma Empresa Industrial, e
Comercial "Fu()k" Ltda. de 1958 a 1963.

2 - Contado� Geral c 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 'disciplinas "Normas e Métodos
de 'l'raballfo" - "Organização de Empre
sas'! e "Brincipios de Liderança".

� - Professor licenciado da Faculdade de EJ}.
genharia de Joinville, opção "Mecânica"
e "Idetrônica" na disciplina de "Organi
zação Industrial c Econômica" .

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

6�� Presidente do Botary Club de Canoínhas
'.'

no período 75/76 (junho).

ATIVIDADES PROFISSIONAIS A'l'UAIS
,(t,

1 - Diretor-Admínlstratívo das firmas do
.

Grupo "roCK": Empresa Industrial e
Comercial Fucs S.A., Transportadora
Fuck Ltda. e FORMASA - Fornecedo
ra de Madeiras SIA.

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

3 - Professor da Faculdade de Ciências Ad
ministrativas de Canoinhas, disciplina
de "Administração 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 Colégic "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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