
Já se avizinha o crepús
culo da jornada.

Do Iapóc ao Ohm, um

país todo, em fantástica efer-
_

vescêncía, Milhares de homens
e mulheres movimentando-se
intensamente.

O homem da cidade,
apertando com ênfase, a mão
calejada do homem do ínteríer.
Habituado a beber finas. bebi
das 'em copos de cristal, sórve
sofregamente a água da morín
ga, que o nosso caboclo raçudo
e sincero lhe' estende.

O homem do interior,
veste sua melhor indumentária
e também se desloca para a ci
dade.

11: hora e vez de se fazer
reivindicações de toda ordem,
por vezes até bem curiosas e

singulares.
Promessas são feitas ...

muitas fielmente cumprídas,
outras relegadas ao esqueci
mento.

A movimentação é in
tensa.

Se a pudéssemos apre
ciá-la das alturas, certamente
vislumbraríamos um quadro
deveras incomum; como peque
nas formigas em aIvoroço cons

tante.

Nosso Brasil gigante, vi
ve uma verdadeira apoteose po
litica. Em decorrência das
restrições impostas, no que
tange ao acesso aos meios de

comunicação, os candidatos vi
ram-se repentinamente na

contingência" de um contacto
mais direto com .a massa ob
jetivando a postulação de' vo-
tos.

.

Analizando esse aspecto
de outros ângulos e de forma
mais profunda, podemos con

cluir que existe algo altamente
positivo na sistemática atual.

Em tese e não abordan
do especificamente este ou

aquele candidato, podemos ob-:
servar que os mesmos, face as

circunstâncias, são forçados a

sairem de uma acomodação
realmente negativa anterior,
para agora, observar e sentir
de perto, os problemas do povo.

Muito cômodo, seria
continuar sentado numa' pol-

trona de uma emissora de rá
,

dia ou tevê, vociferando uma

torrente teórica de palavras
muito bem montadas.

.
/

'.

Sim, agora terá que suar
a camisa, terá que ver nas ru

gas e nos sulcos do rosto do
nosso homem do campo, na fa
ce sofrida da sua mulher, no

olhar anêmico de seus ,filhos -

todas as dificuldades que ele
enfrenta como um valente.

E, ao depois de eleito, se
quizer continuar na sua as

censão política, quando voltar
a pedir novamente o voto da
quele bravo soldado sem ferda.
terá que vir com algo mais
súbstancial nas mãos, apresen
tar serviços.

Na verdade, existem
bons e- maus políticos.

Como também, bons e

maus 'eleitores.

Eleitores viciados e que,
esperam o período de eleições,
somente para auferirem vanta-,

gens pessoais muitas vezes das
mais absurdas, denegrindo o

.sagrado direito de votar, de de
cidir .

Que não deve dar ao' di
reito de' votar, o sentido de
uma arma em mãos de criança,
fazendo as maiores bobagens.

O Presidente Geisel, tem
incansável e sucessivamente.
solicitado ao povo brasileiro,
um maciço apoio ao seu gover
no. E, efetivamente, o governo
merece ser o receptáculo da
gratidão do povo brasileiro, o

depositário de nossa confiança.
Faz-se mister que o go

verno de Geisel se consolide, se

Direito este, que todo
brasileiro tem graças a Deus e

. ao regime efetivamente demo
crático que nos norteia.

Faz-se necessário um

trabalho de conscientização à
médio e longo prazo, no senti
do de fazer ver ao eleitor que,
quando adquirimos direitos,
contraímos responsabilidades.

Therézio cumprimentando Geisel, quando da sua visita a Blumenau,
É o Presidente da Nação, dando força aos Candidatos da ARENA.

CH[VRDl[l rece�e �Iaca
�e cam�eã -�e ven�as

Canoinhas-SC
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robusteça em cada lugarejo
distante, em cada EStado, em
cada Município.

,

Somente assim, soman
do forças, numa coalizão de es

forços, num verdadeiro e indi
visível bloco, manteremos o Gi
gante das Américas _ forte,
impávido e colosso. _ Vamos
lá, minha gente.
-"'GLAUCO JOÃO BUENO -

PORTARIA N.
05/�PC/SCJ76

o Delegado de Policia da Comar
ca de Canoinhas, ES�l\do de Santa
Catarina, no uso de luas atríbuíções
de conformidade com a Lei e, tendo
em vista as eleições de 15 de no
vembro de 1976.

R8S0LVE:

I - Sustar a validade dOI «Porte.
de Armas:t de qualquer espécie, em
toda a área dos municípios de Ca
noinhas,.Major Vieira e Trê. Barras,
a partir de n (zero) hora do dia
10.11.76 às 24:00 horas do dia 20.11.76.

II ...... Proibir em todo o território
dos municípios' que compoem a Co
marca de Canoinhas, a partir de O
(zero) hora do dia 14.11.76 às 24:00
horas do dia 16.11.76, a venda de
bebidas alcoólicas.

III - Proibir a reaUzàção de.
reuniões-dançantes, óailes públicos,
tunctoasmento de boatei, cabarés,'
wískerías e .,congênere8-,
IV -:-.Reduzir em duas horas o

horário de Iuneíonamento de bares,
rest�ut:aqtel!!, cqu).:rl!,8carlas, lancho
netes e .símílarea,

V - Aos Intratores, deverão ser

apl1c�daB, penalidades legais.
.

CUMPRA-SE

Canolnhas (SC), 4 de novembro
de 1976.

.

I Dr. Oc:lair CarIo. Silveira

Del. de Policia Comarc� Ca'noinhaa

A concessionária CHEVROL�T de Canoinhas, MIGUEL
PROCOPIAK COM�RCIO DE VEICULOS LTOA., recebeu da
General Motors do Brasil D& última semana, placa comemoratí
va de campeã de vendas, relativas ao terceiro trimestre de 1976.

A placa foi' entregue pelo sr,'Milton Klamas, Inspetor
de vendas da Companhia, ao sr. Henrique Krzesinski, na qua
lidade de chefe do _Departamento de Vendas da Concessionária.

O concurso recém findo, denominado cChevrolet na

Crista da Onda», reuniu todos os concessíonáríos Chevrolet do

Brasil, e premiou aqueles que se
.

destacaram em vendas em

suas regíoes.
O troféu conferido à Concessionária de Canoinhas evi

dencia a qualidade dos produtos Chevrolet, sua aceitação em

nossa região e a efícíêncía e dedicação do Departamento de'
vendas da concessão.
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t SUPER FEIRA DE ELETRODOMÉSTICOS NA DENELAR,' �
t a preços de NATAL para vocE �
t Veja - (ompare - e compre bem na 'D E H E L A R �
� 2 lojas' para bem' servi-lo' - (anoinhas e São Mateus -' �
� ·IIi

t D epiladores Touca3ç.rr·' � a luz a, pilha, .Barbeádores .�
E . Philips, �os e Toca Di/, . =
!to E letrofones Stereo

..
TV\a

.

cores e preto e. branco, lO!

t . Semp, Phllco, �hPs e/el�nken • =
't N ovos Móveis, Contorto, Mã.�ui�'s de Lavar, Bras- �

�- \ ,f tti'

::" .'
temp -

Wan,ke -

Sie:;çssv
e conjuntos estofados

�Assembléia Geral Extraordinária ::' '"1) ""e
São co."idado. o••eDhore. acioDiata. deda Sociedade, ,," � E nceradeiras Arno e W :ta" '��s,cadas, exaustores, �

, para .e reunirem em a••embléie geral extraordiDária, à. 19:00 !tG encerado"s,fH,,/plás.lIC�', ,'\ tti
hora. do dia 25 de nosembro do correDte aDO, DO e.c�itorio It.... � .00iceDtral••ito à rua Profe••or Portho. Velo.o, 247, .O\l'ritiba, -

!:: /

iiiParaDá, para'deliberarem .obr a 'eguiDte ordem ,9ódia: ,L iquidificadores Arn;l0,.i Walita, �,n,remadores. de Otia�, Propoda da Diretoria, acom nheda de patét:r do Conle. �. ;J�. _
. .ai.

lho Filcal, para aumenêe de capital d.�Cr$ 7.800.000,00 � frutas, Jogos Jantar, . Porcelanas Schmidt
,

"'e

para Cr$ }5.000.000,00 mediaDte 'Dcorppfáção da. leguinte. ' !tt I

�
Oti

verba.�çõe. BODificada. ,,/ 16.740,50 t A'sPiradores de � G E,
.

Acordeões, A.' n.dicionadores �
Correção Obrigaçõe. do, T4'<'O�.

o 6.817,69 It.... LC I G E I "iLucro VeDda lmóvei. r: 283.357,50 �
, de ar,lI onsur -. e' vsnti d.,ores

'

tMt
ManuteDção Capital e Giro 005.984,OO!te

. "" �
Fundo p/AumeDt e Capital ,6. ,87.100,31 � R

" / ..' , ...�
,

'TOTAL

7.2Õ�OOO'OO
!oe, efrigeradorjé Consul. Brastemp, Prosdócímo a, G E, "i

b) Alteração edatutária 'correlpoDdeDt�, ". t Fogões a' gás e á lenha. \ �
c� PreeDchimeDto de cargo "ago Da Diretori e fi_ação do. It...

A. VI-S4a preços 4odos ESPECI.AIS' GIi
h,!)Dorári�. re.pectivo.. '\!; .I.

I ,

.I. ,toi
, CaDolDha., 28 de outubro de 1976 \ !oO C A N O I N H A S

_

SÁO MATEUS DO SUL Gei
MODESTO ZANIOLO - Dír, Presidenêe !to Rq,a Vldal Ramos, 906 Rua Ten. Max Wolf Pilho �

����������������������������������$��
.

,

CORREIO DO NORTE

CONVE,RS'AS ,COM MEUS
COLEG'AS _ VELHOS APO'

SE,NTADOS PELO "FUNRURAL"
t.: chegado o momento de nossos velhos Lavradorea apre

veitar nesse vida prética, cnossas tarimbas», face esta campanha

1111, política, ao depositar nossos votos nas urnas; estamos ouvindo os

�
falatórios de uma cOposição com sua costumeira deniagogia com

I�
cavalo magro de batalhu, daqueles que pretendiam absorver a

ação do .Governo, disvirtuar os feitos' dos Governadores da «A.
liança Renovadora Naciooal • ARENA».

Não esqueçamóa, pois, meus colegas, daquele tempo em

que nossa classe era desprezada, nossa velhice esquecida; pois
aqueles que dominavam antês da ARENA, não se constituiu algoI

para comparar, o Lavrador censado pelo amor de trabalhar de

II
sol a sol. Eramos visitados nas vésperas de eleíçõea, com muitas
promessas. O Lavrador ficava cheio de esperanças e os dias iam

II passeudo, chegava o fim dos períodos; então vinham as novas

esperanças, novas desilusões; o trsbalhtsmo clem&» do ex-P T B
a reivindicar ilalário-pJlnimo para operários das ��bric6s e limitar
horas de trabalho; enquanto o homem da roça, que produz o

,II principal alímento, ficava a mercê do tempo, se favorável para
nosse cultura. Pouco se falava em Trabalhadores Rurais. Os Sln-

I I

dieatos, chamados de Cls!lse, eram eríadoa para a' Indústria, o

Lavrador fi�ava. à margem, frustrado, nas suas esperanças de
ajuda. Nós velhos, vímos n0880 pais marchando para o cáos, mi
nado pelo comunismo. Nos Sindicatos, se aninhavam a subversão
da ordem socíal, Porém, Deus que tudo faz para nosso bem, sal-

1111111' vou nossa Pá,tria das. forças meltgnas, favorecendo ao nosso glg_
rioso Exército Brasileiro. que com a revolução de março de 1964

Ü separou o Joio do Trigo e constituiu novo regime. Salvou nosso

" pais' do cAos em que se p.ocoÍltrava, crlaodo novas condíções
afim de amparar aos lavradores, Constituiu fundos, com o que

III
criou o FUNRURAL, que deu-nos a aposentadoria, financiamentos

, à agricultura, escolas aos analfabetos id080S por meio do MOBRAL.

!II Fundou a Aliança Renovadora Nacional· ARENA, órgão
II base do Governo. Agora sim, temos Governo; "nosso Brasil msr-

I
cha em �frallco progresso, gozamos de importante amparo em '

� nossa velhict', recebendo todos os meses o prêmio que merece-
II mos, além de assistência hospitalar que o Funrural nos concede

!
pur Intermédio dos Sindicatos Rurais. Conclamo pois, aos meus

colegas, darem o irrestrito apolo, votando com a ARENA. Veja-

!
mos como o insigne Governador Dr. Antonio Gados Konder Reis,
o primeiro que visitou o interior do nosso munícípío de Papan-

I duva, quantos auxíllos estamos recebendo dele, por sua.dinâmica
administração. Quando atendeu a solicitações do nosso incansável
Prefeito Aloisio Parta la, o nosso Papanduva vái em franco pro
gresso. Compartilhemos pois, em mais esta expressiva vitória da
n0819a ARENA, nc dia 15 de novembro, quando mostraremos' às
autoridades, a nOSS8 mais justificada gratidão, pelo muito que
temos recebido e o pouco que agora damos. t.: a recomendação
deste velho colega 'e amigo papanduvense, com a experiência de
seus 77 anos de vida.

'

Papanduva, 27 de outubro d@ 1976. <,'

aI. PAULINO FURTADO DE MELLO

Indústria" de Madeiras Zaniolo SIA
c. G. c. n. '83.187.294/0001-30
'EDITAL DE CONVOCAÇÃO

r

Almanaque do Pensamento,
o maís completo guia astrológico publicado no Brasil!

Seu companheiro para o ano inteiro!

V. Sa, ° 'encontra na loja da

Impréssora OuroVerde
I

06.11.1976

Oração Divino SantoEspíritoao

E.pírito SaDto, Tu que me

e.darecel em tudo. que ilumi.
Da todo. o. caminho. para que
eu atiDja meu ideal, Tu que
me dá. o Dom DiviDO de
perdoar e e.queeer o mau que
'me fazem; que em todo. o.
inataDte. de miDha vida eatá.
comigo, quero Dede curto
diálogo agradecer-te por tudo

e confirmar uma �éZ maia que
Dão quero .'-parar.me de Ti,

Por maior que leja a Uu.ão
material, Dão .erá o inínimo
da vontade que linto, de um

dia edar eODtigo e todo. o.
meu. irmãos, Da gl6ria
perpétua.
Agradeço·te uma vez mai••••

A pe..oa deyerá, fazer' e.ta
oreção trê. dia. .eguido. .elll
fazer o pedido. Dentro de trê'
dial, .etá alcançada a' graça,
por maia dif�cil que .eja.
Publicar 'a••i.n que receber a

graça. :'�
1

Publicada por ter recebido
uma graça. I� J. S,
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o RuralEmpregador
também está

pelo
agora
videnciado

pre
Funrural

Pela Lei n.? 6.260, de 06-11-75, Regulamentada pe
lo Decreto n.? 77.514, de 29-04-76, agora também
o EMPREGADOR RURAL E SEUS DEPÉNDENTES,
foram abrangidos pelos benefícios de previdência e

assistêncía social do FUNRURAL.

Sendo segurado do sistema de previdência do FUN
RURAL, o empregador rural terá direito a aposenta
doria por velhice e invalidez, seus dependentes aos

benefícios de Pensão e Auxílio Funeral, além de re

ceberem serviços de saúde, readaptação profissional
e serviço social'

As Representações Locais do FUNRURAL, estão
habilitadas a fornecer as informações necessárias so

bre a nova Lei que Ampara os Empregadores Ru
rais e seus dependentes.

ACONTECENDO.....

* Sábado e domingo pas-
sado em Curitiba, acon

teceu o Show de Rit» Lee e

seu Conjunto Tuti-Pruti, o

Show foi no Círculo Militar,
que estava lotado.

* A juventude canoinhense
muito animada com as

sourees que tem acontecido
no Elite todos os sábados, e

hoie haverá mais uma sendo

-
- JoNOIVADO
Com a gentil protessora

srta. TEREZINHA MARiA
DE ANDRADE, contratou
casamento, no último domin
go, dia 31, o distinto jovem
EDEMIR LOPES HUPALO:
Correio do Norte lhes de

seja perenes felicidades.

Certificado extraviado
ABRAHÃO MUSSI S/A iMDúS

TRIA E COMÉRCIO, declara para
devidos fins que extraviou o Certi
ficado de Propriedade n." 379370 do
caminhão Mercedes-Benz. ano 1973,
chassis D.· 34413317000577, placa
DA.-0711.
O mesmo fica sem efeito por

haver requerido a 2" vis.

CAMINHA0CHEVROLET
COMMOTOR

DETROITDIESEL.

r

/
, \.. / Você não perdeu por esperar.Chegou o diesel
\ finais econômico e evoluído do Brasil; oCaminhão
�l Chevrolet com Motor Detroit Diesel,

'

A Motordedoistem�s,4cilindrose 143 HP
l (SAE) de potência bruta. E a maior novidade do ano

/ lem matéria de diesel: injeção direta, sem
I \bomoo injetora; nada para requlor, nem desregular.
I Transmissão de 5 velocidades e diferencial de
/ dupla redução: 10 reduções diferentes.

I� � Suspensão traseira, com feixes demolas de
i· de lexão varíavel: adapta-se a qualquer tipo de
l

car�,
com o máximo de resistência e segurança.

/ Embreagem com 13 polegadas de diâmetro. E

/
maio resistência e maior durabilidade para o

� sistemp. .

� lWnque com maior capacidade: 135 litros de
_ . cornbusãvel, E todas as tradicionais vantagens e

I
características do famoso Caminhão Chevrolet.

'"
,# • ,

EXPERlMENT�O CHEVROLETDECORPO EALMA EM

MI�EL PROtOPIAK
Comércio de Veiculos Ltda.

;
,

,
,,'

Concessionário General Mo'ors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - Fone 22-0360 CANOINHAS-5C

-
-

ela uma promoção do 9.°
Cientitico.
* Notamos que muitos fá

estão aproveitando os
dias quentes nos Clubes da
cidade. No . fim, do verão,
muita gente morens vai apa
recer.

* Lorena Pedrassani linda
menina-moça que com

seus olhos verdes tem deixa.
do muitos corações parados.
Lorena está desabrochando

.

para a sociedade canoinhense,

* Quem deve estar com

muitas saudades da Ste»
la Maris é um certo. menino
muito querido, {trituro médico
que se encantou com a

simpatia da «garota •.
* A simpática Sônia Ma-

.

ria Friedrich passou al»
guns dias na «Cidade Mara
vilhosa. curtindo o sol e o
mar de Ipanema.
* Esteve em Canoinhas a·

linda moça Geovan. Z.
Seleme. Ela veio para matar
as saudades de seus amigos
e parentes.
* Amanhã em

.

Rio Negro
mais uma Corrida de

Moto Cross, onde lá deverão
estar muitos canoinhenses.

* Muita gente aproveitou
os feriados da semana

passada para dar uma estica
,
da até o litoral. Entre eles a

Re.pODsabllldade
J.M.M.e C.

bonita Marina Cordeiro.
* No último dia primeiro
Ademir completou idade nova
reunindo muitos amigos em
sua casa para comemorar.
Também no mesmo dia Mara
Sholze roi muito abraçada
pelo seu aniversário. .

* Oziris (Veta) Nader ir-
radiando alegria com a

chegada de,um robusto ga
rotão que recebeu o nome de
Ralf. Feliciaades aos papaiS
corujas .

* Muitas meninas estive-
, rsm em Rio Negro dia

30 passado. afim de fazerem
retiro, e lá permaneceram
até o dia 2 último.

.

* Mátcia Teixeira a linâ«
morena de olhos azuis

marcou sua presença em nos
sa cidade no último fim de
semana, despertando muitos
olhares apaixonados.
* A bonita e simpática Ma

rilene Tiska tem deixado
muitos corações machucados.

* E a tlexa do cupido al-
cançou o coração de Sér

gio Keller e Carmem Ferra
resi. Continuem.
* Extremao aliança

na mão direita, Cesar
Fedelto e Fátima Tiska.
* A caridade do padre

consiste em desejar o

bem do rico,
TCHAU.

Ani versariantes
Dia 6 - a sra. Geny ida,

esposa do sr. João Silveira;
os srs. Carlos Jankoski e

Leonel Barcelos; a St ta. Mar
gareth Cornélia Pires.

'

Dia 7 - a srt«. Veronice
Tomporoski, res. em Guara
puava; o jovem Luiz Cesar
Sakr.

Dia 8 - o sr. Vicente Novak;
os jovens: Rosélio Modesto
Fedalto e José Ioan Silveira.

Dia {) - o sr, Heron Pei»
xoto; a sr ta. Te1ezinha Schul
ka; o jovem Edgard Tremei.

da semana
Dia 10 - as sras.: Anita

esposa do sr. Alfredo Paulo
e Irmengard esposa do sr.

Hugo Peixoto.
Dia 11 - a vv.. sa. Ma,ia

Iracema Feâalto; a sra. HeI.
ma esposa do sr. Wiegando
Wiese; o sr. Carlos MiUblluer,
a srta, Arlete Grosskopt; o

jovem Edson .',fichel. ..

Dia 12 - a sre. Ivani Te
rezinha esposa do sr. Ber
nardino Schupel; os jovens:
Haroldo Mohr e Anuar Cador.

Aos. anioersariantes, nos
sos patabéns.

Curriculun-Vitae de

EZEQUIEL BUENO
Candidato a Vereador - N. 2214
- AREN A

Nascido em Três Barras em 02 de maio de 1951, filho
de Agenor Bueno e de D. Etelvina Bueno.

Formou-se Técnico em Contabilidade pelo Colégio Co
mercial de Cenoínhee em 1972. Ingressou Da Faculdade de Ciên
cias Administrativas de Canoinhas onde cursa Administração de
Empresas.

Na vida profissional exerce o cargo de Contador respon
sável pela contabilidade de duas empresas do Grupo Zugman.
Desempenha também o cargo de supervisor de contabilidade em

mais dois escrítôríos contábeis desta cidade.

Destacou-se na vida social corno víee-presídente e pre
sidente do Grêmio xv de Julho. 'Foi membro do Diretório Aca
dêmico SaDta Cruz de Canoinhas. Atualmente é 1.0 Vice-Preli
dente do Movimento Arenista Jovem de.ta cidade tendo partici
pado de Congressos e Encontros Regionais da Arena Jovem on

d.e representou o nosso município.
Participou !e diversos cursos de aperfeiçoamento profis

síonal tais como Relações Humanas, Legislação do Imposto de
Renda, 'etc. Parttcípou também de outros cursos ínteasívos, ad
quirindo conhecimentos na área profissional e cultural. Este é o

Curriculun-Vitae de Ezequiel Bueno, candidato à Câmara de Ve-,
readcres, com' o n.? 2214.

VENDE-SE,
2. ,lotes próximo ao Estádio Municipal.

Tratar na Rua Irmã Maria Felicitas, n" 560.
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TÉCNICOS PARA
CO'OPER ATIVAS

INCRA RECRUTA
No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega:

Marca Ano

veraK'o
luxo .1973

Opala, ,,,.:�'"
,,o

1973
Corcel "

1972
Brssilia f6 - ;1"> Kombi 1973
Cheorolet g)l/ine dug,ff_ reformada 1964
Caminhão D� el. Jl:marchas cltrucão 73

THA'BALHAR' EM
Fpolis .

- .:\ Cocrdenadoría
Regional do INCRA, em Santa
Catarina, elltá recrutando, atra
vés do Planate, (Programa Na
cional de ASlistência Técnica),
técnicos em administração para
trabalhar nes Cooperativas de
Concórdia, CANOINHAS e Cam
po Erê. O Planate é um pro
grama de cooperação que o

INCRA desenvolve junto às en
tidades associativas, e que lhes,
proporciona a oportuniàade de
ter técninos de gabarito para
seu maior desenvolvimento eco

nômico fi social.

Para melhorar o nivel de
conhecimento dos técnicos com

relação ao cooperativismo, o

INCRA, através da divisão téc
nica da Coordenadoria em San
ta Catarina, e a Organização
das Cooperativas do Estado de
Santa Cat8rin� (OCESC) tem

promovido a realização de trei
namentos visando 8 preparar
pessoal capaz de atuar no meio
rural; levando. a doutrina coo

perativista.

10 de motivação administrativa

para dirigentes e técníces de

Cooperativas de Produção, em

Chapecô, e de 12 a 14 de ou

tubro, Q mesmo curso para as

cooperativas de Leite de Itajai
e do Vale. Ao todo são 50 va

gas. e mais de 50 horas/aula.
As palestras foram proferidas
por técnicos e professores da

Universidade Federal, do INCRA
e da OCESC.

De 4 a 8 de outubro foi
feita a realização de um cur-

, ,

BASILIO JfUMENHUK & (IA. lTDA.

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

Disponibilidades da semana:

R.u,al 4x4 • 1970: verde majorca
2

PiCk.�·
·1973· 4x4 - V6!;tie angra

Rural 196 ' - 4x4 - verfl: majorca
Cam_ionete 1!I{��ii;o<350 � 1960 - azul

, Vartant -

19r;3"t�zul
ntagara

,

Rural 4x�196 ,. verde pastel e branco
Volks,/í974 • ver. elho rubi

.,r'
.

.

.,_,Çofcel sedan 1971 - bt;ge jangada .

...
-' VoZks 1967 - verde '\

AdqUira seu ,eioolo usado tom anima
-

,entrada.
Velculos Inteiramente revisados,. e boa procedênela,
aos melhores preç!)s da reglio.

'"

Visite-nos' sem 'compromisso, em nÓR8",,� loja à
Rua Vldal Ramos, Z03 - Fones 22-0268, Z2-0468, �2.-0024

� �.

MIGUEL PROCOPIAK COM,. DE, VEicUlOS LTDA.
Coneessiooárlo General Motor. 'de BrosU S. I.

Rua Major Vieira, 289

29 anos a serviço da Comunidade

Direlor:.RUIEIS RIBEIRO DA SILVA
Gerenle Comercial: GLAUCO J. BUENO

Composição. impressãD e redllção:
Impressora Ouro Verde L1dl.

Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
CAlOIIHAS - SaDia Catarina

Canoinhas Santa Catarina-:-

Nota 3.BPM-

Nos cruzamentos Foi realizado oh último dia

28, um Coquetel no Cassino dos
Ofi�iais do 3.° BPM, entre O

não
.

sinalizedcs, ficiais, Subtenentes e Sargentos,
onde foram entregues as Me
dalhas às equipes ganhadores,'

dê preFerência ao bem como aO!l 5 melhores ati-
radores classificados, da compe-

, tição de tiro de Fuzil, distância

vier de 100 m, rl'8lizada no dis 5
de outubro p.p. Teve 10 equí
pea partici98ntes (Oficiais, Sub

direito. ' tenentes e Sargentos, Cabos,
Soldados e Alunos Soldados),

ficando em 1.0 lugar a de Sub.
tenentes e Sargentos, em 2,0
lugar a de Oflciais, .e em 3,0
lugar a doe AluDOS Soldados,
Na classificação individual, cou .

be o 1.0 lugar ao Tenente Gil.
do, 2.° lugar Sargento Vitório,
3.° lug9f se Píechonteoskí, 4,0

lugar AI Soldado Orteni e em

5.° lugar Sargento Nerl.

ERIEL IVO BAHNIUKI
2.° Ten Chefe SRP/3.0 BPM

veículo que

do lado�I

I
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Can�i�atos· a Verea�or· �e Canoin�as pela ARENA

Landoaldo Voigt - N. 2219

Nasceu em Alto das Palmeiral, municipio
de" Canoinhas, no dia 5 de novembro de 1926,
filho de Alvino V()igt e de Helena Koler Voigt.

Em 1941, aos 13 anos de idade, já come-

90U a trabalhar como padeiro e confeiteiro.

Em 1944, foi trabalhar de agricultor no

Parado com seu cunhado Guilherme Goestmeier.
.

Em 1948, serviu o exército, na cidade de
Rio de Janeiro, e voltando foi trabalhar nova

mente com seu cunhado de maquinista ,e serrador.
Em 1950, foi motorista da esquadria

Santa Cruz na serraria de Rio Claro.

Em 1951, casou-se com Elfrida Pscheidt
Voigt, natural de Arroios e voltou a trabalhar
com agricultura, agora em Arroios.

Em 1952, _foi motorista de ônibus do Ex
presso Santa Cruz, razendo 8 linha Canoinhas
a Curitiba.

Em 1954, fundou a linha de ônibus da

Serra do Lucinda a CanoiDhas, dando-lhe o

nome de Empre�a Rouxinol da Serra, traba
lhando por conta própria.

Em 1956, vendeu a linha de ônibus par.
o senhor Francisco ,Ferraz, e comprou a mora

dia do sr.' Zigmundo Chimoski, onde reside
atualmente com a atividade comercial de

açougue e agro-pecuári�

\

TUFI NADER, filho de Saliba Nader e

Sofia AlIage Nader, nsscídc em Curitiba, em 6

de junho de 1917; fez seu estudo primário no

Colégio Cristo Rei desta cidade, caiado com

Carmem IDanemann Nader, possuindo 3 filhos,
Stela, Solange e Sa1iba.

Oomercíeute, com' atividades em n0880

municipio.
Um dos fundadores da ex-UDN.

Já exerceu o mandado de vereador por
quss legislaturas. Como Presidente da Câmara
Municipal, assumiu a Prefeitura por 2 meses,
duando o então Prefeito Therézio Netto esteve

na Europa.
Candidato a Vereador pela ARENA D.o 2221.

ALFR�DO MEDEIROS FRANCO, filiaçio
;Jorge Franco e Germana Me;deiros Franco:
Casado com Dona Iracy Maria Franco" pOSSUI
3 filhos, Sandro, Sidnei é Silvio. Nascido em

Rio dos Poços acs 11-08-44. Curso primário -

Colégio Segrado Coraçlo de Jesus; Ginásio no

Santa Cruz (tempo dos irmios maristaa). Ex
Vereador no periodo de 1969 à 1972. Tendo
ex",rcido 8 presidência da Comissão de Legís
làÇão e Justiça no períodc de 1970 à 1971 e

e tendo ocupado a S-gúnda Secretaria da

Câmara no período de 1972 à 1973. Ex-Radia
hsta e programador, exercendo atualmente

Funções Públicas Municipais, no setor do IN-'
CRA e Candidato a Vereador com o n." 2222.

GUILHERME PRUST - cargos que ocupa:

Sócio-Gerente da Firma Prust & Irmão Ltda.
Presidente' do Grupo Escolar Rodolfo Zipperer
Preaidente dfJ Sociedade Beneficente Operária
Pre�identé da Sociedade Tiro Alvo de Canoinhas
Diretor Esportivo da Liga Esp. Csnoinhense
Agricultor e pecuarista
Vereador por 3 legislaturas N. 2203

DAVID CARVALHO DO PRADO _. N. 2213

Motorista, representante da classe operáría

HENRIQUE KRZESINSKI. filho de Joio Krzesinski e de dona
Catarina Zaionz Krzesínskt, casado com a senhora Olinda
Schroeder Krzesioski, pai de um filho chamado Jefferson Luiz
Krzesin6ki. Nasceu a 29-08-38, em Canoinhas. Estudou no

Grupo .Escolar cAlmirante Berrosc» onde concluiu o curso

primário. Dado a necessidade, cedo iniciou a sua vida de tra
balho, ajudando os pais na lavoura. Trabalhou fora de cas.

primeiro na firma Prust e Irmio. Trabalhou na firms Augusto
Haensch (4 anos). Trabalhou no Posto de Serviço Canoinha.
·Ltda cEsso •. Trabalhou na firma Basilio Humenhuk Cia. Ltda.
Trabalhcu nas Lojas Unidas Ltda. Trabalhou em "endas na

firma Irmãos Zugman (7 anes]. Trabalha IJtualment. na firma
Miguel Prccoprak Comércio de Veiculos Ltda., como vendedor
'de automóveis. Possut diploma de cbons serviços prestados»
a .ata empresa, POIISui Certificado expedido pela General Mo
tore do Brasil S.A. referente a Conferências sobre Desenvolvi
m'!nto do potencial humano das concessões (vendas). t sócio
do Clube Canoinhense. E sócio remido da Sociedade Benefi
cente Operária. Orador Oficial da AREP. E Cursilhista.

E candidato a Vereador n.o 2207•

.'

JOAQUIM ANGELO PEREIRA - N. 2225

Fmação: Joaquim Bento Pereira e Augusta Roeder Pereira
Nasceu em Joinville, no dia 24 de dezembro de 1919
Comerciante em Bela Vista do Toldo.

) ,

FOTOCOPIAS XEflOX
Serviço �DtiDeo e perfeito.

.

��iSfãt1ição...,moderni.sima.
'.". �""--""

Procure no escrit5rip de Derby"'Carlos
Ulbmann, na Praça "t'auro Müller, 251

CANOINHAS .;_ Santa.. Catarin�
"
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2212 Beatriz Ferreira Bodaot
Filha de Angelino Ferreira e de Maria Eugê

nia Gomes Ferreira.
Nasceu aos 28 de maio de 1940 em Felipe

Schmidt, Município de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina.

É casada com Moacyr Budant e tem quatro
.
fihos: Carmem Beatriz, Nilda Maria, Cláudia e Cás
sio Rodrigo.

Iniciou seus estudos em 1945, tendo conclui
do o Curso Primário em 1949 na E. I.E. de Felipe
Schmidt, Município de Canoinhas.

Em 1950, freqüentou o Curso de Admissão ao
. Ginásio no G.E. Almirante Barroso dá cidade de

'Ministério da Previdência e

Assistência Social

FUNDO . DE ASSISTENCIA AO

TRABALHADOR RURAL

Portaria D. 497, de 15 de
setembro de 1976

.

Concede prazo para o recolhimento,
sem cobrança d. multa, das· contrIbuI
ções devidas diretamente pel<c,s pro
dutores ao FUNRURAL.

r o Ministro de Estado da Previdência Soelal,

['
no uso de euas atribUições, e, constderendo que a o

corrência de sérias e generalizadas dificuldades fi
nanceira� provocadas por eventos 8 que DAo derem
causa tem comprometido a capacidade de os pro
dutores rurais efetuarem o recolhtmento das con-

tribuiçõea por eles devidas ao FUNRURAL quando
comercializam no varejo ou industrializam 08 seus

produtos, resolve:

1 • Fie. o. FUNRURAL autorizado a eonce

dE'r o parcelamento de débito de produtores rurais
relativos às eontríbuíções de responsabilidade direta
dos mesmos, nos termos da portaria MPAS 0.0 252/75,
sem a cobrança da multa a que se refere o artigo
61 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 73.617,
de 12 de fevereiro de 1974, desde que confessados
até o di. 31 de dezembro de 1976.

2 - O procedimento admitido no item ante
rior poderá ler adotádo nos casos de cobranças, ad
ministrativas e judiciais em curso, por solicitação
dos devedores.

3 - Esta Portaria entrará em vigor na data
de lua publicação.

4 - Revog&m-8e 8S disposições em contrário.

A. SCULTETUS

A�LS g/
A firma A. �ultetus avisa .....,(08 senhores

ADEMIR ANDRADE, pliIltador da;.;'4carteira profís
sional,D.o 75.623, série 371�<fÃO LOPES, porta
dor da carteira profis8ioD�}1r .0 95.924, série 058, a

.4..� li,

apruentarem-se Da fiyxfa no p'r�zo de 3 (três) dias,
para regularizir.eII)4,tí. sttuação, ".

.

I O nã , omparecimento imp1ica.rá Da rescisão
do con'r.� de trabalho por abandorio._�e serviço,
DOS ter� do art. 482 da C.L.T. '

�.-

Canoinhas.
De 1951 à 1954 fez o Curso Ginasial no Co

légio Coração de Jesus em Florianópolis e de 195:1
à 1957, o Curso Normal no Colégio Sagrado Coração
de Jesus de Canoinhas.

Em 1970 iniciou o Curso de Pedagogia na

Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências .

e Letras de União da Vitória - Paraná, concluindo-
o no ano letivo de 1973.

.

OUTROS CURSOS:
- Certificado de Freqüência do Curso de Super

visora da Merenda Escolar expedido pela Supe
ríntendêncía da Campanha Nacional de Meren
da Escolar em 24 de março de 1966.

- Certüicado de Freqüência do Curso de Relações
Humanas ministrado por Maria Junqueira Seh
midt e expedido pela Faculdade Estadual de Fi
losofia, Ciências e Letras de União da Vitória-Pr.
em 18 de setembro de 197�;

.

- Certificado de Freqüência do Curso de Psicologia
ministrado pelo Professor Toshiaki Salto e ex

pedido pela Fundação Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de União da Vitória-Pr. em 27
de maio de 1971.

- Certificado de Freqüência do Curso de Relações
Humanas ministrado pelo Professor Paulo de
Tarso Monte Serrat e expedido pela 3. a FIEL
de Porto União da Vitória em 24 de setembro de
1971."

- Certificado de Freqüência do Curso Intensivo de
Extensão Universitára _ Comunicação e Ensi
no - ministrado pelos Professores Eurico Back
e Geraldo de Mattos Gomes dos Santos e expe
dido pela Fundação Faculdade de Fllosoüa.
Ciências e Letras de União da Vitória-Pr. em 29

'

de abril de 1972 .

- Certificado de Freqüência da I Convenção Na
cional da Associação Brasileira de Alimentação
Escolar e X Congresso Nacional de Estudos da
Campanha Nacional de Alimentação EscoJ.aj·,

. expedido pela Associação Brasileira de Alímenta
ção Escolar em 27 de fevereiro de 1972.

-:- Certificado de Freqüência do Curso de Treina
mento em Nílvel de Animação - Cibernética So
cial - ministrado por Armindo Festa em Ca
noínhas e expedido pelo Secretariado Regional
Sul IV do Movimento de Criatividade Comunitá
ria em 02 de novembro de 1971 e Retreinamen
to em 12 de maio de 1973.

- Certificado de Freqüência e Extensão Cultural
do Curso de Parapsicologia ministrado pelo Pro

.

fessor Fauze Kfourí e expedido pela Associação;
de Pais e Mestres do Colégio Sagrado Coração
de Jesus de Canoinhas em 15 de setembro . de
1974.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS
EXERCIDAS

- Professora Municip�l à disposição da Campanha
Nacional de Alimentação Escolar.·

,

- Supervisora Municipal de Merenda Escolar no

Município de Canoinhas em 1966.
- Professora Normalista do Quadro Geral do Esta

do de Santa Catarina nomeada por Decreto de
24 de janeiro de 1967 e à disposição da Campa
nha Nacional de Alimentação Escolar por De
creto de 31 de maio de 1967.

- Supervísora Estadual da CNAE no Município de
Canoinhas - 1967/1969.

- Professora do Ciclo Básico II do Colégio Santa
Cruz - Canoínhas - Matemática _ 1972.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS ATUAIS
- Professora de 'rsicologia e Relações Humanas do

Curso Técnico em Secretariado da FUNPLOC.
- Professora do Ciclo Básico I do Grupo Ocupacio

nal Educacional do Quadro Geral do Poder Exe
cutivo do Estado de Santa Catarina à disposição
da Campanha Nacional de Alimentação Escolar
do Ministério da Educação e Cultura, nas fun
ções de Chefe do Setor Regional da CNAE de
Canoinhas com 13 Municípios do Planalto Nor-

.

te Catarinense sob sua jurisdição, por designa
ção da Superintendência da CNAE, em 30/09/6&.

- Encarregada do Posto de Distribuição da Fun
.dação Nacional de Material Escolar do Ministé
rio da Educação e Cultura - MEC-FENAME
por,designação da Diretoria Executiva da -
FENAME.

OUTRAS ATIVIDADES
- Pertence ao LIONS CLUBE de Canoínhas desde

a sua fundação �

- Faz parte da Diretoria da Associação Feminina
de Combate ao Câncer de Canoínhas, no Setor
Ode Divulgação.

- É filiada à Aliança Renovadora Nacional -
ARENA - desde a formação 4�artido em Ca-
noinhas.

.

- � membro do Conselho da Aliança Feminina da
ARENA de Canoinhas.

Candidata à vereadora pela Aliança Femiuí
na da ARENA de Canoínhas com o número 2 2 1 2.

06-11-1976

'Frederico Iiaaç .;. 2 2 O 9
Nascido em Canoinhas, filho de Augusto e de

D. Lina Haag, famlilia tradicional, que tem o lem�
"Trabalho, Honestidade e humanitarismo" .

Frederico Haag, é atuante e esforçado mem
bro da direção da Haag Industrial Agrícola Ltda., ,

da qual foi o incentivador, para fundação. Tendo
a mesma um desenvolvimento primoroso, absorven.

do grande parte, da produção agrícola da -região.
. Tem ainda a empresa, uma atuação vibrante na

agríeultura e pecuária, funcionando dentro da sofis
ticada técnica o que tem concorrido, para o seu de
senvolvímento ,

Frederico Haag, filho de agricultor, tendo co·

mo primeiros trabalhos, atuado no Interior, no sol
a sol da lavoura, mas, com o tempo, e com a visão,
Foi se personalizando, tendo hoje destaque e Inten

ferência, nas várias camadas que formam 'o meio
da vida canoínhense, tanto citadina como Interio

rana, tendo entrosamento especial com a classe es

tudantil.
Concorre, a reeleição para vereador, no pIei.

to do próximo dia 15 de novembro, tendo sido eleí

to, pela primeira vez em 1.972, hoje atua na Câma
ra Municipal de Canoinhas, como 1. o Secretário da

mesa diretora e também como líder do governo.
Faz parte ainda, da executiva da ARENA, ocupan
do o cargo de Tesoureiro.

Como vereador, apresentou diversos projetos,
sempre procurando ir de encontro, com as aspire
ções do povo canoinhense.

Frederico Haag, com a boa vontade, bom
senso e experiência adquirida, reeleito, poderá pro·
porcionar muito mais ao Municlpio.

Vendelin Met;i!.Ç}er .... 22 11

Filho de Bernardo e Lina Metzger. Naséeu
no dia 15 de abril de 1935. Possui curso de

trabalho dq SENAI (Relações Humanas no

Trabalho, TWI l.a, 2.a e 3.a fase). Curso de

Prevenção de Acidentes. Participou de dois

Congresso de Vereadores. � membro da Di
retoria da A.C.R.E. São Bernardo. É Presi-

,

dente da Associação de Pais e Professores de

Marcílio Dias. É gerente da Cerâmica M�rcflio
Dias Ltda. É Candidato a Vereador pela Arena.
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EDITAL

Documentos

roubados

TEREZA NIED
J E L S K I , declara

para devidos fins que
roubaram-Ihe os 8e

guintes documentos:
Carteira de Identidade
Carteira de Habilita
ção e Carteira de
Industriária.

Os mesmos ficam
sem efeito por haver
requerido á 2.8 via.

Ku.roliMarcilio Mario
Filho de Gomercindo Pires e Da. Libertina

Pires, nascido em Rio d08 Poços, com 38 anos, ea

sado com Ana Gonçalves Pires, possuído ,4 fllhos,
Samuel, Adelmo, Josué e Ismael. Fez seu curso pri
mário com a Professara Da. Carmela Nunes, tam

bém em' Rio d08 Poços. Atualmente reside no bair-'
ro do Campo da Agua Verde, onde exerce também
atividades comerciais. Exerce também as fuoções de
Auxiliar' do Pastor da Assembléíe de Deus.

Candidato 8 Vereador pela ARENA, n.? 2220.

Filiação: João e Maria Kuroli. Casado com:

Liria Kõoig Kuroli. Nascido em Jaraguá do Sul -

Data: 28.11.40. Curso primário: Escola Isolada de

Fartura e Cerrito. Curso Ginasilll: Ginásio Santa

Cruz (ao tempo dos Irmãos Maristas), possuindo
ainda o Curso Científico. Colaborador sindical, atual
mente exercendo funcões nes Centrais Elétrica8 de

Santa Catarina S.A. - CELESC, como chefe do ser

viço técnico, após curso especializado no centro de

treinamento em Florianópolis. Candidato a vereador,
pela região de Caraguatá, Cerrito, Sereia, Boa Vista,
Cachoeira, Anta Gorda, Fartura, Felipe Schmidt.

Candidato n.? 2223.

JACIRA EMI IA PAUL COR
flÊA•. Oficial .

o Regiltro Civil
do Dietrito d Pinheiroe, Comarca
de Caooinh.r, Ettado de Santa
Catarioa, fa, 'Iaber que preten-
dem calar":

.

ARNOLD: GONTAREK e

TELMA l\RIA SHINDLER.
Ele. Datura� de Timbosinho, des
te diltrito Áaacido em 13 de a

bril .d�. 19/5. agricultor, lolteiro,
domlclhad� em Barra Maola.' des
te diltritd,1- filho de Miguel Goo
tarek e C�tarina Goaterek.
Ela. Datilral de ,Rio da Areia,
deite di.ti íto, oàséid. em 6 de
outubro

I

e 195<1. do lar, lolteira.
domiciliai. em, Baere MaOla, dei.
te diltri.t�, filha. e Osvaldo Shín
dler e baia MOllla.

, i
Se alg}ém. souber de algum

impedime�Dto, oponha-o oa forma
da lei. � ,

Pinheiro.:! 25 de outubro de 1976.

SILVE�E DARCI PAUL
Escrevente Jurementada

Material escolar e de

escritório você encon-

loja da

Ouro Verde

Ir tra na
ALCEU NOERNBERG - lavrador,

residente em Parado.
, Candidato pela ARENA - 0.° '2206

ODARIO NICOLAU PEIXER

representante da classe dos motoristas

Candidato pela ARENA - 0.° 2208

.

'ImpressoraELIZEU BARCELOS - barbeiro em nossa cidade há

quase 50 anos. Candidato da ARE.NA - 0.° 220 2

Artigos para presentes
NOVIDADE�1'/"-

,,cI

»:
-� _,F'

C a ir:(,rJ i t a
.

,//
. -'-1.001,_\

.,......
.",,- .....

/Rua Paula Pereira. 648'
,

Rua Vldal Ramos. 188

A DIFEREN�
ENTRE UMA·OFICINA

COMUM E lIMA·\ . L��
.. \,OFICINAJORD
É A QUAliDADE.
�PR�ÉUMA
�t,lSEQUÊNCIA.

A diferença é\g6e numa oficino
, À Ford você tem

mecôôiccs credenciados,
formad6s pElJa própria Ford,

mõo-de-çbro especializada para
todo�,'Ós serviços, ferramentas

/especiais e Cima completa
/ \'i' ,
"
/ ,

! ,\

I

;

aparelhagem para testes
eletrônicos. Talvez você pague
um pouco mais por isso,
mas em compensação tem
a garantia de uma assistência
técnica de qualidade
impecável.

l
/

,

I, \

/
/
Basilio HumenDQk & Cia. Ltda."

r

�ua Vidal Ramal, 203\- ,

Fanei 22.0268 •
REVENDEDOR

�'Io",-__2_2_.0_4_6_8_e_2%_._OO_2_4_-_�_\'A_,\N.,__,_O_IN_H�A_S._S_C___J '4'»

não faça
a vítima

do seu

pode ser

Motorista,
-, �

carro uma

você:arma,
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Registro - Editais
NEREIDA G. CÔRTE, Oficial do Re"iltro Civil do 1.0 Dis- .

trito de GaDoiohal, Saota Catarioa, faz .ab.., que pretendem caiar.

NELSoN MEDEIROS DO NASCIMENTO com CARMEN
RANDIC, br.lileirol. lolteirol, domiciliadol e relideotea Delta cidede;ele carpinteiro, Dalcido em Trêl Barrai nl comarca aOI 17 de iunhode 1947, filho de lo cio Medeirol do Nalcimento e de 'Carolioa Me.
deirol do Nalcimen ; ela auxiliar de escritório, oalcida em Canoinhal
aOI 7 de abril de 19 6. filha de Guilherme Raodig e de Irene Stein
Raodig. /

I'
DORIVAL A VES DA SILVA comiVERA LUCIA SCHI

PANSKI, bl.'alileirol,. I teirol, domiciliadoai rélideotel Deite diltri·
to; ele torneiro mecânico naeoldn em. Vid�ira-Se. aOI 4 de ianeirode 1953, filho de Waldoroiro Alves da Silva, falecido e de MariaJoa08 Belo; ela do lar, nrltcida em Tapoay n/ Município aos 18 de
dezembro de 1955, filha de Joeê Schi;an_ki e de Waoda Rafal_ki.

. SILVIO ALVES co\.. CLA,IficE MARIA DA SILVA, bra
Ineiro., lolteirol, domiciliad�le r�íidentel em Joinville e nl distei
to; ele pedreiro, naecido em JioioY'ilJe-SC. aOI 13 de maio de 1954,filho de Alvioo Franeilco Alv61;� de Blaodina Padilha Alvel; .ela do
lar. oa_cida em Bela Vida do

j.
oIdo DI Município ao. 20/egolto/1954, filha de João Maris dr�ilva e de Natalia Adauto da Silva.

pEDRO VICENT.É c· m ANTONIA LOPES, bralileiro.,selteiroe, domiciliadol e retident,1 nelta cidade; ele operário. nascido
em. Bela Vilta do Sul. M�nicípià de Mafra·Se. aOI 5 de dezembro
de 1954, filho de João Maria Vi�ente e de Isebel Teodoro; ela do
lar, oalcida em LajeadiDho-Monte·. Caltelo aOI 12 de junho de 1959.filha de Pedro Lopes aI( de Tereza\ de Franca Lopes.

.

A ALFREDO lLVES DE 4LMEIDA com AUGUSTA COR.
REA DE LIMA, bl".i1eiro., lolteii,ol. domiciliedoe e re_identel nel�
ta cidade; ele lavraJor. uaecídc em Curitibanol.Se. aOI 03 de feve.
reíeo de 1923, filho' de Germano AI'fel de Almeida e de Maria Mar.
ciaoa Alvel de Alfueida, falecidoe; ela do lar, nascide em Canoínhee
aOI 21 de f.vere�;o de 1917, filba d� Miguelina Corrêa de Liw9, Ia-
lecida. l

JOAO MARIA SOARES cdm DEOLINDA DE JESUS
STOCKER, bfalileár08, solteieos, domiciliadol e residentee n/ dil.
trite; ele pintcj,r. naecido em Felipe Schmidt nl Município aos 7 de
junho de 195'�� filho de Miguel Soare.� e de Emi!ia Alvel Ferreira
Soaree; ela' dA lar, oaacida em Salleiro' DI disteito aCI 5 de junhode 1960, fillla d, Waldevinól Stocksr � de Sebaltiana d' Oliveira
Stocker. I

.

'.

..

LISANDRO CAVALHEIRO com SUELI DE FATIMACORRÊA bralilerol, aolteiroe, domicílíadoe e relidentel ne.ta cide

qe.; ele II,�rador, naecído em Três Barrai. DI Comarca 8CI 2 de isnei,de 1�-L8, filho de Matial Cavalbeiro e de Rita Fernandee; ela do
lar, .pas;da em Salleiro neste diltrito aOIl 3 de jaoeiro de 1957,filha de Maria ROia Corrêa, '

.

A
. .

, I LEOMAR ABUDA com ZELIA RODRIGUES DE SOUZA.bralileil-ol, lolteirol, domiciliadol e relideotel Delta cidade; ele operá.
rio

na1�idO
ero C.noinhal ao. 23 de

dezem.
bro de 1955, filho de Wal.

domir Abuda e de Vitoria Abuda; ela do lar, <,nalcida em Santa
Cecili& se. aOI 21 de março de 1959, filha de Afonlo Rodriguel de
Souza de Olga Andrade de Souza.

JOAO .MARIA PRESTES DE MEDEIROS com MARILÚ
GOMES, braliIeiro., lolteiros, domiciliadol e relidentel oelte diltrito;ele marcineiro•.oalcido em Rio d'Areia n/ di_trito 101 23

.

de ianeiro.

de 1954, filho de Nestor Prestei de MedeiróI e de Maria Alv•• , fa.
lecidol; ela operária, nascida em Canoinhal aOI 17 de fel ereiro de
1959, filha de JOlé GomeI e de Angelina Z.llvalki Gomei.

(i'!aooinhal, 03 de outubro de 1976.

. NEREIDA e. CÔRTE - Oficial do Régiltro Civil

Registro Civil - Editais
Sebaltilo GreiD COita, Escri. em Rio Claro. nelte Muoidpio,vão de Paz e Oficisl do Registro no dia 02 de setembro de 1939.Civil do

.

município de Major do lar, solteira, domiciliada e re.
Vieira, Comarca de Canoinhas, aidente Deite Município, filba ..le
Estado de Santa Catarina. ,Miguel Visnievskir.'� lalecido e
Faz laber que �dem calar: Saloméa Karvat•. ,' ,.

-
.1"

«GENTIL CHAGAS �NTU- «SILVIO 'BORECK e ANANES e MARIA APARECSlDA SZABILESKh. Ele, natural des.GUEDES:t. Ele, natural deste te Eatado, nascido em Pulador,Estado, nascido nelte Município, n/Múnícípio, 00 dia 25 de feveDO di� 22. d� março. �e. 1948,' l�iio de 1956, lavrador, lolteiro,op�rárlo, loltelro� domlclhado e .tlomiciliado e residente neste Mure�l�ente . �m Balrr� Alto, Baca�.pl" o'i�pio, filho de Joio Alfredoch.•r., Curltaba.Pr., falho de Ar�.�� BOl'eck e Genoveva Helena Gra
m�ro. Chagas Antunes e AI:�..ra bovlki Boreck, falecida. Ela, na.R.belro•• Ela, natural d�!ilte,.Esta. tural deste Estado, nascida emd?, nalcld� D�ste MunlcfPlo,. no Pulado�! n/Munidpio, DO dia 19d.a �6 de }8n.e�r? de 1953, �o .ar, de maia, de 1�58. do' lar, &oIteira,loltelra, d!>ml.clha�a �,/relld�n�e domiciliai!la e relidente neste Muneste mUnICí!?I�, fdb,f.'de Elpldlo nicfpio, fiiba de Pedro SZBbileskiGuedel Martloh e LlnldesGuedel. e EstanialAva Szabileaki.
Major Vieira, � í'outubro/1976. Apre8ent�fam OI documentol
cERCILlO'/'WISNIESKI e

exigido! pelq €6digo Civil art.

FLORENTIN A VISNIEVSKb. 180. Se alguém tiver conhecimen-
to de existir \.Igum impedimentoEle. Datural deste Estado •. nascido legal, acuse-o para finl de direito.em Canoinhal·Se DO dia 30 de :

.

junho de 1940, lavrador, lolteiro,
'

Major Vieir�, 03/novembro/76domiciliado e residente neate Mu·
nicfpio,' filho de laaura Wilnieski. SEBASTIAO GREIN COSTA
Ela, natural deite Estado, nalcida Oficial. do Regiltro €ivil

I
,

Notícias de Papanduva
Secretário agradece

Este colunista acaba de
receber do ilustre Secretá
rio da Saúde, Dr. Hélio
Anjos Hortiz, atencloso o
fício referente a visita de
leniço feita ao OOSIO mu

nicípio recentemente, cujo
teor está assim redigido:
Senhor Presidente: Com o

presente. vimos manifestar
os nossos agradecimentos,
pela participação e coope
ração de Vossa Senhoria,
no. encontros.' realizados,
por ocasião de nossa visita
a esse laborioso Município. Ellereveo:
Na oportunidade, renova- EllmeraldiDo II. Almeida
mos , VOls.a Senhoria, OI

protestos de estima e aprêeo. Cordialmente. Dr. Hélio
Anjos Horttz, Secretário da �aúde. ilustríssimo Senhor
Esmeraldino Maia de Almeida - Digníssimo Presidente
da ARENA - Pepanduve se,

Agência do B B para Papanduva
o Senador Otair Beeker, sem tavorttísmo al

gum, tem sido ó porta-voz de nosso Município no
SenlJdo Federal, sempre atento aos pedidos e solici
tações a ele encaminhado I, para a BUli apresentação
em Plenário. Agora ainda, este colunista vem de re
ceber extensa correspondência do distinto Parlamen
tar, onde diz que Papanduva foi Incluído em segundo
lugar no pedido de uma Agência do Banco do Brasil
8/A, dentre as 15 agências indicadas no referido pe
dido, cujo relatório recebi uma similar. ASlim sendo,
Papanduve vem se desenvolvendo ultimamente de
uma forma jamais registrada 00& anilis da vida do
município.

Você trabalõa por 3 brasileiros
Preste atenção. O Brasil tem 25 mílhões de es

tudantes, dos quais mais de 90% se dedicam apenas
ao estudo (não trabalham). Somados as cerca de 10
milhões de crianças fora da idade escolar • os 15
milhões de velhos, dá um total de fiO milhões de bra
sileiros que não fazem parte da força produtiva do
País. Isso sem contar os invál1dos, os excepcionais,
os íncepazea permanentemente e outras' categorias
de pessoes sem condições para o trabalho. 'O que eu
quero dizer e o seguinte: a força de trabalho do
Paía está concentrada praticamente em torno de uns
30 a 40 .milhões de brasileiros - numa conclusão até'
otimista ... Ahl tem uma importante categoria não des
contada: OI presidiários. Não há dados estatísticos
sobre eles, mas pelo número de crimes que le co
uietem neste país vocês podem fazer uma idéia. E
os presos são duplamente negativos: além de não
integrarem a força produtiva nacioD.al, ainda tem
que ler alimentadol, vestidos, e vigiados. Portanto,
minha gente, mios a obras porque a nossa respon.
sabllldade é grandel Vamos trabalhar. (Ooluna do D.A.)

Exemplo Digno de Menção
A grande firma, «Lavoura Agropeeúaria Iga.raaekí Ltda.s num gesto digno de menção, contribuiu

espontaneamente com a importancia de Cr$ 500,00
«quinhentos eruzetros» para o «MOBRAb. São ges.
tos desta natureza que nos levam a lutar, trabalhar
pela grandeza de nossa terra. Seu Diretor, veodo o
que o MOBRAL tem feito de grandeza, enriquecendo
OI conhecimentos daqueles que nem leu próprio no.
me sabiam fazer. hoje são cidadãos alfabetizados 88
alinhando com os demais irmão. da Mãe Pátria.

hospital Inaugurado
DIa St p. p., com a preeenes do Dr. Hélio An .

jos Hortiz, DO. Secretário da Saúde; Dr. !\ugusto E.
Pareias, Diretor do FUNRURAL de Santa Catarina;Senador Otair Becker e exma. Senhora; deputado
Moacir Bertolí; Prefeitos de: Mafra, Lapa, autoridades
civis e m1ltares, o Hospital São Sebastião foi ínau,
gurado. O mau tempo atrapalhou o movimento de
visitantes que ficaram impedidos de comparecer. Oon
tudo. foi um grande dia, alegria em todos os sentidos,
sobre chuva torrencial a multidão se postou em freno
te o hospital escutando atentamente o histórico do
tão almejado nosocômio. No próximo número daremos
melhores detalhes do acontecido, inclusive os valiosos
donativos doados por firmas e pessoas particulares,
ao nosso recém inaugurado HOSPITAL de Papanduva.

Passarela da Sociedade,
Dia 8 do corrente festejando idade nova o [o

vem industrial José Nivaldo Almeida. Muita alegria,
na festiva data pontficará em alto estilo para Nival·
dinho.

,

Também na mesma data niver do jovem estu
dante Osmar S. Gruber, filho do casal Aristidio [Leo
nora) Gruber. A data lerá condignamente festejada
com a presença da. jovem guarda.

Sra. JOANA K. FURTADO, dia 9 data impor.
tante para a famflia Furtado naquela data. aníver
sariando a veneranda senhora. Na intimidade da fa·
mOia será comemorada a fel1z data.

.

Na mesma data niver da Sra. Nazlr Kulcheskí,
espolia estremada do sr. Miguel Kuleheskí. A data
será comemorada na intimidade de seus familiares.

SIRLEI FATIMA. Também nesta data festejandO
idade nova a elegante Srta. Sirlei Fátima Malakovia·
ki, filha do casal Vitor [Caeilda] Malakoviski. AI fel
Iícítações pontificarão em alto estilo.

Dia 10 niver da Professora Sra. Maria Adellna
Furtado, consorte do Sr. Manuel Furtado. A distinta
dama receberá os mais acalorados cumprimentos na
sua festiva data natalfcia.

Dia 11 do corrente festejando -idade nova o Ir.
Albaro Dias, Alto Agropecuarista e Vereador pela
Arena. Cumprimentos circularão em alta rotação ao
aniversariante, na festiva data.

SRTA. MARILENE SCHADEK, dia 13 do fluente
niver da Srta. Marilene, prendada filha do casal Sr.
Joio (Edith) Schadek. A aniversariante estudante, no
dia alegre de seu niver receberá efusivos cumpri·
primentos da mocidade toda.

Também na mesma data festejando idade no·
va o sr. Relnhardt Kriek, Tesoureiro da Prefeitura,
Cumprimentos pontificarão em grande estilo fAO pre.'
zad" leohor.

MARIA LUlZA GRABOVISKI, também dia 13
completando mail um feliz oataUclo. Muita alegria
pontificará o importante aconteclmendo. Seul proge·
nitores, Evaldo e Sra. Lúcia Groboviski eufórico.
com a alegre data oatalíca da MALÚ.

Na melma data niver do garotão Ma_uricio, fi·
lho dQ caiai Aloisio (Maria) Partala, DD. Prefeito
Municipal. O lovem aniversariante será muito felici
tado por seul colegas na festiva data de' leu nlver.

Os cumprimentos e votos de perenes felicida·
des da coluna, aos aniversariantes.

'1 _

.

"UNOER" resolve 'o seu problema:
sempre voltado ao ramo da "Const1',.ução Civil" é fabricante
das afamadas esquadrias "UlVGE�" em ferro simples e em

perfilado. (Portas simples e .trabalf)adas, portas de aço, de
"

enrolar, jêihe1as de correr e b,!scr.:la�tes, grades, portõe� e
, -, portas para IndustrIas).

Para melhor ser� os seus distintos clientes, comunica que já
tem uma completa se ãQ de vidros, a preços diretos dd f�br:ica.-

UNGE�/&-:a� ·�ltD�.
. Rua Desembargadpl'''"'dosta Carvalho, 41 e 44 - '�nes: 23-1770 e 23-2014
DDD 0425 ��éaixa Postal, Ü06 UNIÃO D�VITORIA - Paraná

I "�/--anos vem prestando servi�os às in�strias" I
R:;e;entante em Canoinhas: Waldemar Kniippel
Rua Major Vieira, 360 Fone, 22-0336 Canoinhas - Santa Catarina

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

Mobral cQ Massey-Ferguson
o Movimento Brasileiro de Alfabetização «MO

BRALII, e a firma Com. Ind. Schadeck Ltda. represen
tantes da comphnhla e fábrica de Tratores Massey
Ferguson, organizaram um treinamento à Tratoristas,
de manutenção e 'operação de máquinas agrícolas.
As aulas práticas tiveram 4 dias de duração com
reais proveitos para os integrantes da turma. A Mas
sey-FerguBon elteve representada pelo sr. João F.
SChadeck, Diretor-Gerente do Poderoso Crupo Scha
deck. O Mobral representado na pessoa do sr. Del.
Jamir Carvalho, atual Presidente. Dia 22, após a
entrega de Gertifieados aos participantel. no Clube
local, foi oferecido um jantar de congraçamento no
Restaurant Matinhos. Realmente foi uma patriótica e

oportuna iniciativa que bem poderá ser o espelho
da grandeza da P�tria.
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.--e-tO c_9.pi-as1
Em apenas Q gundos, você tira FOTOCÓ
PIAS, ,d.�.,.,"'qUal�T',ry=�c;jQC�.nt�o, Jj�ornais ou

livr�o CARTORIO �!,_�ISTRO'o--(v i l- d. NEREIDA C. CORTE, no'edifício
( do FORUM desta cidade•.

Drle Zoé Walkyria Natividade Seleme
Clrul'glã. Dentista
a I G OOS5891S9/DBP

Clfnica dentária de senhoras e 'crianças.
Especialização em Odontopedíatrta,

Hora marcada
Prap �..., Müller, 4.94. - Fone, 22-04.51

II

,Vende-se
06-11-1976

Nosso Brasil- Nossa Gente
CES.C

Coluna do 2.G CIENTIFICO
Professora Respon,ável: JUCI SELEME

Dia' da " Aviação-
o r.lia 23 de outubro foi escolhido para comemorar

�

o dia
da aviação, em homenagem ao glorioso Alberto Santos Dumont,
que neste dia, no ano de 1906 realizou o 1.° vôo do mundo em

um aparelho mal8 pesado que o ar.

Apesar de não ter sido ele o Iniciador' de aviaçlo brasl
leirà (o iniciador foi Edmond Planchut), é considera,do o -Psi
da Avisçãe».

.

Ele foi um grande cientista brasileiro, natural do Estado
de MIDas Gerais, nasceu em vinte de julho de 1873 e morreu

no ano de 1933.
Foi um grande aeronauta, 'trazendó glórias, não somente

pare seu nome como para o' nome de n08SO pais.
A aviação teve um rápido desenvolvimento, em comps

meios de

OTIMOS LOTES situados
no Bairro Jardim Espe
rança, a poucos' metros
do asfalto.

Preço de ocasião.

'Tratar na Casa Santa
Terezinha. 3

I, 'Vende-se
LOTES no

Jardim Esperança.
Tratar clJuventino Chagas

Nas oficinas daAristidesMallon '

o seuMercedes-J;lenz recebe dupla garantia:
no veículo e no papel. "

, Garantia é o tipo da coisa que toclá
oficina diz que dá. Aqui, a gente não �{z.
A gente prova. ,./

Quando 'v�)Cê leva o seu M",�tcedes
Benz a uma oficina qualquer, el�s podem dar
umjeito num instantinho e psluma·· .

.

ninharia.Mas o seuMercedes-Benz vai
ser tratado de acordo. Isto lcomo se valesse
uma ninharia, E você,10g6 logo, vai ter
de procurar uma oficina/de novo, vai perder
mais tempo, gastar mais dinheiro e o que é

pior: vai colocar emlísco os seus lucros.
Aqui, não. �it1ui, a gente cobra o preço

justo pelo serviçg'de alta qualidade que
o seuM�rcedtfBenz merece. Nem menos,
nem maIS. •

,

É�u,todo o nosso pessoal é treinado
na ptópri' ercedes-Benz. E faz, I

.

periodi '

mente, 'cursos de aperfeiçoamento
na

f�'bca. Para estar sempre
a par dasmais

nova técnicas Mercedes-Benz. Para tratar.o.
seu eículo cada vez melhor.

Isso, tanto o pessoal téClÚCO como

o administrativo. Por isso, você já é atendido

com cortesia e eficiência desde o momento Só que você não vai 'precisar disso:
em que chega aqui. \ quando o seu veículo sair daqui, ele estará nas

Atendido profissionalmente, �em '\ mesmas excelentes condições de desem- ,

demoras. E aSSIm, desde o começo.jã ganhá, penho de sempre.
'

tempo e bom humor. � Traga o seu Mercedes-Benz até nós,
, Depois, quem passa a ser tratado como\ Lucro é o tipo da coisa que não deve

convém é o seu veículo. Os nossos técnicos, se interromper.
além de serem especialistas em Mercedes- \\----------�---.;,---Benz, usam peças genuínas e ferramentas

.

feitas especialmente para o seu
.

I

\

Mer�edes-Benz. Talvez ��cê não saiba, mas \
só nos, como concesslOnan.

osMercedes-Benz, \\ Aris íd Mali
-

temos todas as ferramentás de que o seu ,ti es on
veículo pode precisar. �o�s; ,

'.' ',\uaViciai-Ramos, 1036- Canoinhas-SC
Resultado: tudo ISSO]a e a prunerra

"

garantia concreta que você recebe - a garantia
Mercedes-Benzno seuMercedes-Benz,
Garantia no serviço, no tempo, no preço, nas

\ Concessionário
\,eças, nas ferramentas. Garantia de qualidade ,

em tudo. -

(6) ,

E essa garantia é tanta que n:ós damos
mais uma. No papel. Preto no branco. É a

nossa I?rópria nota fiscal, Com ela, você tem Mercedes-Benz
garantia de todo o serviço que nós fizemos.

ração aos outros

transportes.
No dia quatorze de outubro

de 1911 foi fundado ti aeroclube
brasitetro. E em Janeiro do ano

l>f�guinte teria sua escola de
aviaç(i('i.
Ai, como muitos outros, apren

deu a voàr o capitão Ricardo
Kirk, que fol- considerado o pri
meiro és da aviaçlo brasileira
8 também o primeiro ..aviador ..
morrer em desastre aérelY,
O período

-

heróico da a"i... -
ção está 'entre 1906 e o inicio"_
da prtmeírs guerra mundial.

A aviação .mundíal reserva

lugar de destaque à experiên
cias e pesqu,is8s cientificas e de
várias outt:à,s atívldades.

Todos os progressos álcança
dos pela av,iação, refletíram-se
:vantajosamente nas comunica
ções répidas estabelecidas, .no

'transporte de passageiros e mer

cadorias, .quer entre 'a8 mais

importantes loçalídadas de um

pais, até' atrevê!! de mares e
.

continentes, servindo também
como arma de guerra.

Alunos: Cláudio R. Werka
Irio Golanoski

Natanial Trevisani Junior

Registro Vivil - Edital
Maria G6S8 Glinlki, OficieI do

Registo Civil do Distrito de Paula
Pereira. município e Cemaeee de
CaDoinhas,

E8t:l;'
de Santa Ca.

tarina,
'

.Faz saber que'" retendem casar:

MANOEL FLOR�S CARNEIR
e AMELIA F. qE LIMA.. -e,
aature] de Rio Grande Sul,
nalcido. em. São �erônim , 00 �ia
20 de taneieo de t1931 operáriO,
solteiro, domicilia�o ,;i relideDte
neste Dístrito, filOl)t de Saladino
Carneiro e Alme�orina .F. Car
neiro. Ela, natu�8J.J deite Estado.
D8Icida em Pa'!l-a !Pereira, DO dia
9 de abril �e U�30, doméltica,
aolteire, dOQ,liciliada e residente
neste Di.tlilo, filh� de Victorino
F. de Li�� e Vict.. lina Maria d.
Souza, flilecidQI. f '

ApréseDtaram �. documental
exigido a pelo C6digo Civil art. 180.
Se alguelQ tiver çonhecimento de
exi.tir algum ilQpedimento legal,
scuee-e para fiai de direito.

Paula Pereira, 20 de oQtubro/1976
MARIA GÓSS GLINSKI
.,oficial do Regiatro Civil

Motorista!
respeite' os sinais

de trânsito!
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·t· Convite-Missa

NOTAS ESPARSAS
Doia sgrícultores d. Chspecô

interessados na compra de ter:-'
renos em nosso município, da
do as facilidades de mecaniza

ção, conforme revelaram.
x x x

Tempo bom e com bastante
801, o .Dia de finados em nona

cidade, com muita gen!e., no

Cemitério, lembrando e rezando
pelos seus entes' queridos que
já se foram.

x
'

x x .

Dr. Mathies e Sra., após um

giro pelo U rugusí, Argentina e

Chile, retornaram para 8 naus
cidade e s.a feira rumaram em

definitivo para sua terra, Ale
menha, aqui deixando muitos
e bons amigos.

x x x

A opção dos americanos 3, a

feira última, na8 eleições presí
denciais: gasolina no Ford ou
óleo no Carter, 'dando Carter
n. cabeça.

x x x

Amanhã, a anunciada e gran
de Festa Qa Comunidade Evan-

x x x

Mensagem da ARENA I, em

suas reuniões em todos os re

candos do municipio: na cédula
oficial, no 4 o qusdrínho, assina
le Therezinho e mais, o povo
tem rezão, Therézio e Fábio é
8 solução, e é mesmo.

x x x

O jovem GUILHERME J. A.
DE SOUZA FILHO, filho de
Guilherme J. A. de Souza e de
Aná Schultz .de Souza, acaba
de coacluir .c Curso de, Piloto
da Aviação Civil, feito Da For
ça Aérea Brasileira. em Curiti

ba, com 18 hon's vôo.

Familiares dos inesquecíveis
João Rudey
Júlio Budant Neto
Slomara Budant e

Marlley Budant

,convidam parentes e amigos para participarem da

Missa de 1 ano de seus falecimentos, que man

dam celebrar no próximo dia 9, terça-feira, às

19 horas, na Matriz Cristo Rei.

Pot mais este ato de fé, agradecem.

géllca Luterana, esperando-se o

prestígtemento de todos, como
sempre.

x x' x

,Finalmente ínauguredo do

mingo' último, o Hospital Sio
Sebastião, DO vizinho município
de Paponduva, ali presentes
grande massa popular e auto
ridade•.

x x x

Casamento chíc reuniu, sâbe
do último, a alta sociedade de'
Porto União d!a Vitória, com o

enlace matrimonial de FATIMA,
filha do conhecido empresário
sr. Joaquim FerDando Luiz Fi·
lho e Sra. e CEZAR ROBERTO,
filho de João Portes e Sra. 'A
recepção foi no tradicional Clu
be Concórdia, com :Dais de mil
"convidados. Nossos cumprímen
tos e também lÍos familiare•.

x x ,x

O primeiro convite de forma
tura do corrente ano, recebemos
do médico veterinário dr. OS
CAR ROBERTO PFAU, pela U
niversidade Federal do Paraná,

no Auditório dr. Bento Munhoz
da Rocha, dia 7 de dezembro
próximo, no Teatro Guaira, em
,Curitiba. Parabéns ao formando
e ao compadre Oscar e f�mUia.

x :x: x

O sr. Selim Zatar Filho, o

popular Pipo, proprietário do
Bar Zatter e seu filho ",Uson,
farão aniveraário amanhA, com

festa em Paula Pereira, reunin
do familiares e convidados

..

06-11-76
N.o 1394
Ano XXX

;:
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Dr. BENEDITO THER.ÉZIO
DE CARVALHO NETTO

Filho de Benedito Th.erézio 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"; gínáslo no Internato
Paranaense e Faculdade na Universidade Fe
deral do.Paraná, colando gra,u em Farmácia,
dedicando-se à profissão, por'muitos anos em

nossa' cidade.
'

Bacharel em direito, formando-se no

ano passado pela Faculdade de'Direito'de Ita

jaí, .Curso noturno.

Ex-Prefessor, Vereador, Prefeito e Depu
tado, agora suplente, Presidente' do Instituto

.
d� Reforma Agrária de Santa:' Catarina -

mASC.'

Como Prefeito, eonvídado participou de

um ci11'so de Ádrninistração: ria Alemanha

Ocidental.

CAl\'DIDATO A PREFEITO PELA

ARENA 1.

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,

f'
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, preleciona
do pela Bourroghs Eletroníc Ltda., em

maio de 1970, no Rio de Janeíro-Gfs.

4 - Certificado de freqüência do Curso sobre,

"Relações no Trabalho", na Fedenaçâo
das Indústrias do Estado de Santa Cata-

rina - CEPI - SENIAI -, em .

2�·. 11. 1968, realizado na cidade de
Joinville-SC.

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

partamento de Educação e Cultura de

Joinville-SC, em data de 18 de, fevereiro
de 1.97;0.

6 - Certific�do 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 -'Certífícado de freqüência do Curso de

CUstos Industriais, expedido pelo Insti
tuto de Organização Racional do Traba

Iho ___: IDORT, da cidade de São Paulo

Capital.
10 - Certificado de freqüência, do Curso de

Planejamento Financeiro, expedido pela
Federacão Indústrias do Estado de San

ta Catarina, realizado na cidade de

Jo;nville-SC.
11 Certificado de freqüência do Curso sobre

Administração, Chefia e Relações Huma
nas, expedido pela Federação das Ind.

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

FABIO NABOR FUOK

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

Nascido aos 11 de julho de 1.936, na

cidade de 'Çanoinhas, estado de Santa. Oatarí-
na.

Concluiu o Curso Primário- em novem

,bro de 1947 na Oolêgí« "SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS", na cidade de Canoinhas-SC.

Concluiu o Curso Secundário em dezem
bro de 1951, no Colégio "StAGRADO CORA

ÇAO DE JESUS", na cidade de Canoinhas-SC.
Concluiu o Curso Cientifico em dezem

bro de 1954, no Colégio "VERA CRlTZ", na ci-
dade de São Paulo-Capital.

'

\TIVIDADES PROFISSIONAIS EXERCIDAS

1 - Gerente da firma Empresa' Industrial e
,

Comercial "Fuek" Ltda. de- 1958 'a 1963.
I

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

Lepper S.l).. -- Comércio e Indústria

(1963-1973) .

3 - Professor no Colégio Bom Jesus (Joín
ville), nas disciplinas "Normas e Métodos
de 'I'rabalho' - "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 Joínville,
nas .eadeiras de "Einanças dás Empre
sas" e "Administração de Material" .

6 .;_ Presidente do Rotary Club de Canoinhas
.

no período 75/76 (junho).

ATIVIDADES PROFISSIONAIS ATUAIS

1 - Diretor-Administ.rativo das firmas do

Grupo "roCK": Empresa Industrial e

Comercial Fucs S.A . , Transportadora
Fuck 'Ltda . e 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 Canoinhas, disciplina
de "Administração de MaterikI" e "Pro
cessamento Eletrônico de Dados" .

4 - Vice-Presidente do Hospital Santa Cruz

, (atual gestão Presidente Inocente To

karski) .

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

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

I'

)

,

"
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