
l�erézio o novo Prefeito com a decisiva�artici�a�ão de nldeDla�
A Comarca de (anoinhas disse sim

VITORIOSA A ARENA EM
CANOINHAS, TRE:S BARRAS
E MAJOR VIEIRA.

Tberézio e Fábio, Odilon Pazda e Willi
'Sodoski e Claudio 8·adoti e João Rotbes,
os novos mandatários de' Canoinbas,

Três Barras e Major Vieira.

Governador Konder' Reis e Presidente Geiselao

Canoinhas-SC

20/nov./1976
Número 1396

XXX

Constitui�ão· do . novo leui�ativoAPURAÇOES EM CANDINHASRESULTADO DAS
Somente para Prefeito - final oficial:

''rherézio 4.660 Votos em brancoOldemar 3.257

Klempous 4.928
Votos nulos 348 Paulo Eduardo Rocha Faria

.Woitexen 659 Abstenções 1.503 Francisco Bueno de Siqueira
João Gonçalves 639 Votantes 14.881 Henrique Krzesínskí
Total Arena 7.917 Inscritos 16.384 Guilherme Prust
Total M D·B

6.2261 Dif. entre Therézio e

Dif. pró-Arena 1.691 Oldémar: 1.403 votos
Dif. entre Therézio e Klempous: 268 votos,ptõ-Klempous

'

pela A R EN A:, 3�O pelo M D B:

Orlando Müller
Guido Heninng

I -".

Stelita Pacheco Costa

Selma Pieczarka e

Waldomiro Andrade

./

Jair Lessak e

Edmundo Bíttencourt

Therézioo Fábiodisse •

simpovo ea
minadas errcunstâneías, veem-se pre
midos, instados a jogar tudo por tudo.
E o fazem, sem titubear.

.

Sua campanha desenvolveu-se
serenamente, passo a passo, porta a

porta, sem subterfúgios, sem reta
Inações pessoais. Ajudado por ami
gos, velhas e novas amizades, mercê
de sua simpatia e humildade, foi
pouco a pouco, cativando a prefe
rência do eleitorado.

. Mas, a ARENA de .Canoínhas,
não foi vitoriosa apenas com Theré
zio ,e Fábio, absolutamente.'

Neste ·pleito memorável, des
pontou uma nova fonte de energia
dentro do partido.

Trata-se do senhor Oldemar
Mussi, que me permito identificar
nominalmente, por se tratar de ho
mem de inquestionável valor.

Desenvolveu sua campanha,
com um empenho incomum, verda
deiramente atuante, como um vete
rano.

Com um trabalho real
mente meritório sob todos os aspec
tos, deu ânimo e força a seu partido.

Não creio, que como debutante
não eleito,. venha a se abater.

. É homem de luta, apegado a suas

raizes e muito íntelígente, motivo
pelo qual saberá colher dividendos
altamente positivos, mesmo de um
eventual insucesso.

. Juntamente com seu irmão Má
rio, muito querido entre nós, haverá

próprio executivo de . seu partido,
Therézio conseguiu. com tremendos
sacrifícios, uma vitói.'iá que, antes
de tudo, nos dá a dímensão de seu

prestigio.
.

Até mesmo a ética partidária,
foi grosseiramente arranhada nesta

campanha. O executivo do Diretório,
que devia APOIAR A SEUS CAN
DIDATOS, o fez apenas em favor
de um.

Alguém pode argumentar que
Therézio não pediu. Mas ... precisava?

Deve um filho pedir a seu pai
que o ame, o defenda e o prestigie,
para não ser marginalizado ?

Não, não' precisa. - Tem o di
reito de usufruir de um tratamento

igual. Olha. gente, até mesmo forças
estranhas, forças no além, baixaram .

para impedir a vitória do moço
Therézio.

Mas, tinha .0 mesmo a seu favor,
uma soma de méritos próprios que
o credenciava e o identificava junto
ao eleitorado. Figuras importantes
dentro do contexto de nossa comu

nidade os jovens e 6 trabalho das
mulhe;es, tiveram capítal

.
importân-

cia na campanha. i

E não deu outra coisa.
Vitória da raça, da coragem e

do despreendimento de quem teve a

bravura de jogar seu futuro politico,
sua posição pessoal, seu emprego.

. Como os autênticos lideres, que,
na encruzilhada da vida, em deter-

de robustecer com seu valor e seu

trabalho, as fileiras. da Arena.
Theré.zio ao Fábio agradecem

também! aos vereadores que os apoia
ram. E, naturalmente, a grande mal
sa que os escolheram como deposi
tários de seus votos e confiança. �

Nosso município aguarda trán-I
quilo, a investidura dos recém elei
tos para iniciar a marcha rumo ao
seu grande porvir.

.

GLAUCO JOÃO BUENO

A Arena de Canoinhas colheu
no dia 15 último, uma das mais ex-

pressivas vitórias.
.

Mesmo desunida em suas estru

turas, conseguiu alcançar o seu de-:

siderato. E, com a vitória de Theré
zio Neto para Prefeito, o povo. fez

justiça a seu líder.
'

Sim, somente quem conhece as

dificuldades que o mesmo en!reJ?-tou,
é que pode avaliar a importanCla da
voz das urnas.'

Lutando contra tudo e contr� o

Therézio segui� a f'lorianópoJis
. 'icípio THERÉZIO NET-

O novo P�efelto _do nos�Obw.�n elo �eu êxito eleitoral,TO. após as manlfestaçoes de [ú
Fi lanópolis afim de reas

seg�iu na, manh� de ontem PCara orter contato com o Go
sumIr suas funções no IRAS e man

vernador Konder Reis.
.'

- conhecido ore.
Como se sabe, após .as ap��:��= :ma festa que teve

sultado final, seus adeptos Improv
íta alegria' discursos, can-lugar no Elite Tênis Club: com mu ,

tos e flores. .

.'
. rovisou uma pequena

Quinta-feira a ala feml�IDa l�rdOS em todos os -re

passeata e vários foguete!; foram o� Matriz Cristo Rei, foi
cantos da cidade. Pelas 19 ho!asdeGraças mandada celebrar
realizada Santa Missa em �çao ,

pela ala feminina da ARENA.
.

t ara a próxima semana.
O retorno de Therézio está prevIs o P

Não percam hoje, às 20 horas" no Ginásio de Es

portes, o jogão de futebol de salão entre 0, Palmei

ras, da São. Paulo e a Seleção da CME.

'E amanhã,
benefício do

para a qual

sensacional festa

Hospital Santa
todos estão

em

Cruz,
convidados.
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t SUPER fE,IRA DE ELETRODOMÉSTICOS NA' DENELAR, �
t a preços de NATAL· para, vocE �
E V�ja - compare· � compre I�em na _D EH EL A R 3
!te 2 lOJas para bem servI-lo - (allolnhas ,e Sao Mateus, - "i'
�

D
I �

t epiladores Toucador - B:/iuz e' pilha, Barbeadores �
t Philips•. Rádi'>rs! e Toca Discos �
t E letrofones Stereo, T.v' a ,cores e preto e branco, �
t Semp, P�v�bO, Philips e. Telefunken . �
t N ovos Móveis éConf���" !V!�q_l!ll1as J1�.I,.,.li_vilr. �ras- �
t, . .�_��p".� :..Wan-ke - Siernssn e conjuntos estofados . �
J:- ����ra��ir'as Arno e W!!lit�., escadas, exaustores, . �
t :

'

encerados
.
plastlcos, . �

t L,:iqÚidificadores Arno e Walita, .. espremedores ,de. �
t ,<

'

frutas. Jogos de Jantar, Porcelanas Schmldt, . �
t·>Aspiradores de

-. pó G E, Acordeões, Acondicionadores '. �
t de ar Consul - G E e ventilado�es. ,�
t Refrigeradores Consul, Brastemp, Prosdócimo e G E,

.

�
.

t . " Fogões a gás - e a lenha. �
t ' A visfa preços 'todos ESPECI.,4,IS .�
� CANOINHAS S..-\O MATEUS DO SUL iii
� Rua Vldal Ramos, 906 Rua TeD. Max Wolf rllho �
����&���������������������������������

, .

, No Departamento de Veículos Usados
.

de Miguel Procopiak Comércio de
.

Veículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega: 1'//

/'

Marca

\
,J/�" Ano

Ve,.neio luxo ,,// 1973
Opala

'

,

/ 1973
Corcd, ,�' 19,2
Cheuette 1974 -

.

Fwsca 1975
Brssilia 1976 -:F Kombi 19,3
Cheurolet gabine d14lJ'la - 1'etQrmada 1964
Caminhão Diesel li marchas'""'cltrucão 73

),F ,+.
.

•

. I �

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi(U�OS LIDA.
Concessionário General Motor. do Brasil S. I.

,

, Rua Major Vieira, 289
,

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

I ARTIGOS DE MALHA
- Blusas - Casaquinhos �

y'
/ -

C a�Sã :;?e"":�"E�r,1 i t a
"�"'�UD P·aula pereíre, 64��' IRuo Vldal Ramos, 188
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Registro' Civi I - EDITAIS
NER�IDA e. CÔRTE, Oficial do Regi.tlo ei-n do lo. Di.

trito de Canolobal, Saota Catarioa, faz label que preteodem calara

«Ciro da Silva. com «Ap� das Graças Aduh
brasileiros, solteiros, domicUiado�residentes em Slo Paulo �
nesta cidad�; ele emendador�;.nscldo em Santà Rita do Sspueeí
MiDas Gerais 80S ,4 de dez,mbro de 1943, filho de Joaquim An
tonio da Silva, felecido ejSe Maria Benedita de Faria' ela balco
nista, na!cida em Três parras nl comar,ca aos 26 d� maio de
,1956, filha de Albino fdur e de Analia Rodriguel Adur.

«Jaffer.on Von Llnllng.n:t com cMarla Ines Hor.ky.,brasileiros, sol.teiros,�o�iclUad�s e resident'!s em Slo Mateus do
Sul-Pr. e nl �ldade;.,Jele �ndustrlário, �ascldo em Slo Mateus do
Sul-Pr. aos 11 de f,verelro de 1945, filho de Rodolpho Von Lln
singen e de Maria íIIe Lourdes Linsingen; ela professora, nallcida
em Três Barns nes}a comarca aos 24 de janeiro de 1950, filha
de Joio Horaky e d, Angelina Savlnsky Horsky.

, �
cArllndo Ko\lleh com «Ivon. Maria Candlda., bra

sileiros, solteiros, domi�iliados e residentes nellta cidade; @l. me

eãníco, nascldo 2m Caooinha.-Caraguatá aos 24 de maio de 1955,
filho de W81de�iro Pal1�o Kohler e de Josefa Gonçalv�a Kohler;
ela do lar, naSCida em T't�n8y nl munteípío aos 12 de outubro
de 1946, filha de Maria �ndi(la PJ;'e.tell. '

�Eloy da Silveir. com clracama Schl.sll., brasí
leiros, .olteiros, domiCiliado\ e residentes em Rio d'Areia nf
Municipio; ele lavrador, nast;.i:io em Santa Emldia u] Munic. aO's

10 de setembro de 19E3, fill\? de Orlando José d. Silveira e de
Miguellna Marko da Sivelra�, \ela do lar, nascida em Santa Emidia
nl Municfpio a09 16 de abril de 1960, filha de Joio Maria Schles
.1 e de Irene Pezdziora Schie,sl.

«Veltar Mau•• co� cJocemda Kutas., brasileiros,
1I01teiroll, domiclllad08 e re81<1,f:ntu nesta cidade; ele pedreiro,
nascido em Felipe Schmidt nHMunicipio ao. 1.° de dezembro de
1955, filha de Franz MaulI e �e HUàegart Maria Maus; ela do lar,
nlsclda em Serrito nl dilltrito�aos 18 de abril de 1961, filha de
Carlos Kutas e de Claudia Al�el Kuta•.

cPadro Elias lia Sopz•• com «Araci Soare•• , bra
sileiros, 1I01teir08, domiciliados)!e resiaente. nesta cidade; ele epe
rádo, nascido em Fartura nl .�istrito sos 28 de julho de 1956,
filho de Manoel EUas de Sou�a e de Belmiria Ferreira de SOUZfJ;
elà do lar, n.asci1a em Rio. I1egro.Pr. aOI 28 d. aetembro dI!'

1961,. filha de Alvino Soar,es., de Marta da Conceiçlo Soares.

cAltlno Soaras LOiurenço. com «Sebastlan. Iracl
Leite», brasileiros, 801teirol, ,;domiciUados e residentf:1I nesta cida

de; ele militar, Dascido em 'ralha DI Munlcfpio 808 13 de novem

bro d� 1956, filho de HercUio SOlres Lourenço e de 'l'argln.
Soares Lourenço; .,la do lari nascida em Timbó-distrito Slo Se
bastilo do Sul·SC. aos 5 de feverei.ro de 1958, filhe de Aristi
lilno Leite e de Matia Valdoline Schimidt.

),

«Sidonal pa.diorf. com cTarazlnha de Llm�., 'bra
,sileiros, solteiros, domicUifdoS e residentes .neste distrito;, ele
operário, nascido em C8ni,�te.SC. aos 10 de Julho de 1954, filho

, de· Juvenal Pasdiora e de !fo1aria da Luz Pasdio.ra; ela do lar, �.s
cida em Trê!J BarraI DI cOJcarca aos 24 de abril de 1957, filha
dei Maooel de Lima e de "1Ice de Lima.

«João Soara. F ·,ag080. com «Augusta d•.Siqueira
Beije., brasileiros, solteiros, dom. e residentes oeste distrito; ele

lavrador nascl'do em Serra do Lucindo nl Munlciplo aos 24 de

sbril de' 1927, filho de Jpsé Soares Fragoso e de Jul�a de Paule;
ela do lar, nascida em tiferra do �uclndo n�ste Munlc�plo ao� 8

de .golto de 1931, filha� de FranCISca de Siqueira BeiJe, faleclda.
,

Canoiobal, 17 d.,fnonmbro da 1976., .

NEREIDA C. CÔRTE - Oficial d.o Re,giltro Civil

20-11-76
N.o 13'p6·
Ano XXX.

Cinderela, Vidal Ramos, Merhy'
Seleme, SaDta Cruz e SESI.

MODALIDADES A SEREM
DISPUTADAS:

As modalidades que constará
os jogos l1a primavera, serlo
as seguintes: Atletismo _fE'minl
DO e masculino). Ciclismo, Bas
quetebol, . Futebol de Salio,
Andebol (feminino e masculino)
Voleibol (feminino e mssculíno),
Bolão \feminino e masculino),
Bocha, Tenia de, Mesa (femini
no e masculíno) e Xadrez.

Os jogos terio íníeío amanhA
às 8 heras no estádio municipal,
com as provas de atletismo.

Sendo. Corriria (masculino),
100, 200, 400, 1500 I! 5000 me

tros, revezamento 4xl00 e 4x400.
(Feminino) 100, 200, 400 e 800
metros, revezamento 4xl00 e

4x400.
Saltos (masculino) Altura, ex-

PriD'leiros Jogos da PriID8vera

tenslo, triplo e com vara; (fe
minino) altura e extenslo.
Arremessos (masculino � fe

míníno] peso, dardo e disco.
E também teria inicio os jo

gos de quadra DO Ginbio Co
berto, àll 19 horas. Velei FemI
nino: SESI x AABB e Cindere
la x Merhy Seleme. Basquete:
Santa Cruz x CiDderelà.

.,

Futebol de Sa1io: CoJégio Co
merciai x Rigesa.

E Dio esqueçam, hoje ir ncíte
O programa é ir ver um dos
melhores times de .futebol d"
salio da América do Sul, a

S. E, Palmetras.
A sua presença nos jogos da

Primavera é muito ímpoetante,
pois você estérá colaborando
com a CME, para a preparação
dOI nossos atletas pare os Jo
goe Ab@rtoll de Santa Catarina
de 1977.

t AGRADECIMENTO

A todo. lua eterna gratidão.

REGISTRO' CIVI'L - EDITAL
Maria Góss Gllnskl, Oficial do Registro CivU do DiltrIto de Paula

pe�eira. '. m_ç�lo· e, ,c
...

omarca de.oanolDhas, E.tado de SaDta Catarina,
Faz. aliber q.uà"'pi'��,!D ca.ar:

,

,.., ,. /
' '

NEREU MARQUES E ANlf.ihlU.RIA FBRREIRA��ural deste Estado
naicido em. Paula Pereira no dtâ'-l&"õe s��e 1963, operário, solteiro.
domicllladó e residente neste distritõ�:,�tr de Horacio M. do. Sallto. e
de Julieta C. Silveira. Ela, na��4éíte 'E'at&d..o nalcida em Taunay. qo
dia 14 de D;lalo de lQ5i, "!loJl1�81fC'a, solteira, domts!liada e residellte nellte
dIstrito, filha 48 ��9ó�R: Ferreira e d. Iracema F'. "&!I!,r�ira. ,

.

Am-.esentaram ,os documentos exlgidoa !leIo C6d�Olvil art. 180.
Se alg1!�JD""tivei' conhecimento de exlatlr algum impedlmellto"1egal. acuse·o
para fina de direito. '

,

.

'

;,,,/' ,Paula Pereira; 8 de novembro de t976 '.
/' "" '� ..

'

MARIA 'GÓSS GLlNSKI -- Oficial de Regiltro CITU
.. ,�to .

• ',.> �

•

• .I
� -.

• -. \.
•

A Família, de JyLIO P�DRO SAMP.IO, ainda con.

ternada com .eu falecimento, agradece a. m8nifeataçõe. de
pelar "ecebida., ao. que enviaram flore. e o acompanharam
até .ua última morada, bem como a todo. que a••iatiram

.

a Mi••a de, 7.° Dia.

.

DrI. Zoé Wálkyria Natividade Seleme
CirurgiA Denflsto
c I C 105589159/DIIP

CUnlc. dentária de senhoras e crianças.
Especializaçlo em Odontopediatrta. ,

Hora marcada
Pl'IIf8 .�... HilBer, oi" - Po.e, 21-0461

- Sérgio Borges -

Numa sensacional promoção
da CME, teremos hoje a tarde
a abertura" dos 1.os jogos da

primavera, no Estádio Munici
pal, que cODliterá do aeguinte
cerimonial:

'

a) Desfile de aberture • 14 horas;
b) Hasteamento do Pavilhão

Nacional;
cD HasteameDto do Pavilhlo

Estadual;
d) Hallteamento do Pavilhlo

da CME;
e] Apresentação do fogo símbé

lico e ascendimento da _Plrr.
Olimpica;

f) Declereção de Abertura dCts
Jogos da Primavera;

gl Juramento do Atleta;
h) Encerramento do desfile final.

As solenidades de abertura,
terio prosseguimento, às 20 ho
ras com a sensacional partida
dI!! futebol de aallo eótre a.

equiqefi da Sociedade Esportiva
Palmeiraa • Seleção da CME.

EQUIPES: 'PARTICIPANTES:
Participaria dos jogos da prí

mavera ae seguintes equipes:
Colégio Comercial, Slo Bernar
do, AABB. Rigesa, Secretariado,

BASILIO HUMEHHUK & (IA. LIDA.

I Revendedor FORD. I
Fazemos sempre a malhar oferta em veículos
novos .FORD

.•
usados da qualllJar marca.

··'·"''';''·'''�-[)isponibilidades "da sem/na: ' ,',

Corcel c�;� 'luxo ,1972 - amarelo
.....

,,;. _

••
..f

Corcel cuPI luxo 19r., .,.!!.�fmelho
Pick.up 1973 • 4x4.�-Af;;dé' 4.ngra,
Rural 196p ,'I" ,4x.r.. 'verde maioreq
Camion�ie Ford F-350 - 1960 - a�j,h"
Rural 4x4 - 1962 " verde pastel e b,.a;'co
Corcel sedan 1971 - bege ll1nglld. ''.''

Adqalra i.a velcalo audo com a mlnlma eltradl.
Velcalol inteiramente revisadoI, de bori prleedêneia,
ali .elbores precos da reulao.

Visite�Dos sem compromisso, em DO.'. loja à
Rna Vida I Ramol, 203 - 'ones 22-0268, ZZ·0468, 22 ..002.

Anlyersarllntes di SelBanll
Dia 20 -.0 sra. Tecla, es

posa do sr. Vtegando Prust;
as srtas.: Zilda Mlilbaue, e

Deis» M.ari" Burgardt,
Dia 21 - " sra. Esthe« es

posa s,., Orlando. Olsln; o

jovem Argos Rudolf.
Dia 22 - a s, •. Rosa espo

sa do. sr. Alfredo Roesler,. as
s,.tas. Marouva !'allgatter e

l,ma Roesltr,. o jovem Luiz
Trapp.
Dia 23 - o sr. Na,.ciso Leo

na,do /luthes.

Dia 24 - o sr. Osvaldo
V.igt; o lovem !'r"ncisco V�":
'tal,Perei,a.

'
.

Dia 25 • sra. Sibila esposa
do sr. Pedro Tyszka, res. em
Bel" Vista do T.ldo; a srta.
Beatriz Catarina C. Ca;valhoj
teSo em B,asília.

'

Dili 26 - a sr-a. Anita es

posa do sr. Paulo Neubu,ger;
a menina Dulce Anila "lha
do sr. Paulo Neuburger.
Aos aniversilriantes, nossos

parabéns.
'
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IIUNGER11 -reselve O seu problema:
à disposição. dos "senhores industriais e CODsumidores, sua loja cada vez

mais especiàlizada� linha completa dOI motores WEG. a preços diretos

da fábric:�, peças e acessórios. para caldeiras, loc�móveis e'maquináriol
industri�:: Cabos

:
de ,.a.�o, parafusos. e pregoa de tod." as bitolas.

Conexões�'°'Pat�_
.

água e pressão, fechaduras, ferramentas, em geral.

Aguardem, para'-'bre"e"". .o lançamento de mais um pro�uJ9".�fcUN'G.ER!.�"!�
portas, janeias e bo:X- .,m ALUMINI�:!,?""�""'"fSITE.NOS .....

Sindjca�� dos Tra.balhadores Rurais de Papanduva

UNGE,R' ..&...-.. ,·······�f:'.··S·:·c··-··I.�:,..;,-,.·-··'·;·'·. L'TDA.'.' •

Rua Sérgio Glevinski, n.o 3.i_",�"",-PA'PXNDUVA
_'
,'", .

: �eJlU.�asl! .�i�iç'ão�·- dia 06 de fevereiro de
1977, na sede c!,,,,.">s&C·I�"de Hípica Recreativa Papan- ,,/' ", .

d l?' Rua Desembargador Casta Carvalho, 41 e 44 .� Fones: 2?-1770 e 23 ..2014
uvense, p�vcomposição a�iretoria, Conselho Fiscal

D 0425 _ eatiá Postal, 1106 UNIÃO"'�"DA
.

VITORIA - Paraná
e Dele�Jdds-representantes, devebdQ.. o

.

registro de chapas, ���_ __,,�.•..;_,,_
-. __V..-.:��::.:...'.,..__-------

ser,.,.;.8'presentado na Secretaria, no hOri.t�o das 08 às .i.6 '

d
· ;;"'-"''''- ·

d'
· II

,y,�ras. no pe�íodo d� 20 (vinte) dias _a cObtai- da publica- anos' vem prestan o ·servlços as' 'In ustrlllS '

çao deste aviso, EdItal de Convoceção da �ão encon-

tra-se afixádo na sede desta entidade. Representante em Canoinhas: Waldemar KnUppel
.Papanduva, 04 de novembro de 1976. '1 Rua Major Vieira, 360 Fone, ,22-0336 Cànoinhas - Santa Catarina

LEOPOLDO �EUNSKI - Pre�d�� '�i������������••����������������

iii
I FpoUa. - A Secretaria da Fazenda determinou que fos

sem calculadas as parcelas pertencentes a08 municÍpios, do pro
duto da arrecadaçAo da Taxa Rodoviária única transferida pela

, União, no 'montánte de Cr$ 2.555.664,00.
I

,ii
I

III

As �O maiores parcelas pertencem aos municípios de
Florlan6polis, com Cr$' 266.318,07; Blumenau, Cr$- 215.825,31;
JoinvUle, Cr$ 187.490,15; Lages, Cr$ 121.692,03; Crtcíúms, Cr$
95.997,12; Itajaf, Cr$ 79.186,48; Chapecó, Cr$ 72.578,55; Tubarãc,
Cr$ �4.116,24; Rio do Sul, Cr$ 4'9.404,81 ,e Brusque, Cr$ 46.529,44.

. AVISO RESUMIDO

REGISTRO
,CINIL ..

!
'

.

. ,EDtl,TAIS,
.

RITA FI�MONCINI' sem.
E<SSL, E.criv�o de Paz e Oficial

d.o Regiatro, C.'iSil
do- Di.-trito de

Felipe Schmidt, Munioípio e Co
rDarca de CaD ',·ohal" faz ,aber
que preteDdem c lar: JOAO .JU·
SAK E HELEN D,I6CE ,tIp·
KA. Ele, liataral deat� Eltado,
nssclde em, Campo dai Mocal DO

'dia 20 de [unho de' 1952, lavra·
dor, viuvo, domiéilia o Delta Vi·
l.,,�filbo de Miguel' u't8k e de
Mada Leohníoeki .,ulak. Ela,
natural

.

deite Elta�p. Dalcida
nellta Vila DO dia 03 tde abriJ de.
1956. domêstice, lolt'ira. domiei
liada. Dêlta Vil..

f.ilhi.'·
de Wladi••

leu Lipka (falecido) 1 e de ROia
Plroski, I

.

.

'" . ;

JOÃO CARVAI;/HO E IVA.
,
NILDA DE FRA�ÇA. ,Ele. ne

tural de.te E.tado 'Dàlcido oel'
ta Vila DO dia :]" de .etembro
de 1929, operário, solteieo, dosni
ciliado ,Delta Vil, filho de babei
'Carvalho (falecidrl Ela, natural

deite. E.tado Da,cid� Delta Vila
DO dia 02 de ,soelro, de 1936,
domêstice, 101�tjta. domicilia.danesta Vila, fil�1t de Emilia, de
FraDca (flllecid8�).
Apreaeotefam 1 QI documeotol

exigidol pele C�,djgo Civil art,
180, Se a!�uêm t\ver eonhecimen
to de exilÜr alguip impedimento
legal, scuee-o para' fiDI de direito,

Felipe Schmidt, Iltoovembro/1976
,

Rita Flamoncini Schies$1
Oficiei do Regiltro. Civil

'Do(u'mento extraviado
ALBERI JUSTINO DE SOUZA
declara pua os

J

devidos fioS
que extraviou sua Caderneta
de. Poupança da Caixa Econô
mica Federal - Agência de

C8noinhas.· 3

A mesma fica sem efeito por
haver requerido a 2'· vía,

Material escolar e de

escritório você encon- II

tra na loja da

Impressor�, Ouro Verde
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CORREIO DO NORTE
----------------.--------------------------

20.11-1976

�y,;'� ir; Nosso Bra�i�}�ssa Gente
Coluna do 1.° CIENTIFICO, ,A
Professora Responsável: JUCI SELEME

HUMBERTO DE CAMPOS
( 1886 - 1934 )

Humberto de Campos é um dos mais notáveis escrítores
contemporâneos. Nfll!ceu no Estado do Maranhão @, desde cedo
lutou pela vida. Sua infâocia e adolescêncís foram tristes; viajand� \

se�pre em busca de melhor emprego no comércio, percorreu
vários estados, até que um dia' (ele mesmo o conta em SU8S
«Memórias Inacabadau) aentou-se em uma peqra, à frente de
casa. Tinha em mãos dois joroaiziohos literários, publicados em

sua terra: «Os Novos- Joroal de gente moça, e �Renasceoçu.
Depois de os ler, tndagou- de si mesmo «Ier'á difícil fazer versos?-.
E Humberto de Campos continua contando aos Ieítoresj ela co

me�ar, �o meu coração e no meu cérebro, Q milagre da germí
naçao. ;:;oara para mim a hora aagradll».

De fato, d.atam dessa épaca os seus primeiros (IIosal08
literários. Já não sonhava com

a firma comercial Lima, Veras
& Cia., da qual um' di.. faria
parte, se a sorte o ajuda8le.

Alguns artigos que, escreveu
na «Folha do Nortu, de Belém,
combatendo a @8�ravidAo 8 que
estan submetido o homem
branco na explorseão dos se

ringais, despertaram a atençio
do público. Em breve, chama-,
ram-no para colaborar em

cProvincia do Parâ>, outro pe-,
riódico local. Seu triunfo lite":
rário começou com a publícs-,
ção de um livro de versos.

Chameva-se «Poeira-. Foi edi.'
tado em Portugal, e com ele
concorreu ao Prêmio de poesias,
instituído pela Academia Bra
sileira de .Letraa, O recochecí
menta do valor literário dessa
obra partíu, em primeiro lugar;
de Port�gal.
Foi, porém, em 1912. no Rio.

de Janeiro, trebelhando em «O
Imparcíals, que se firmou o

seu valor' �o mundo das letras.

Em 1919, foi eleito para a

vaga deixada por EmiUo de
Menezes, na Aéademia Brssí-'
leira de Letras. A bagagem li
terária de Humberto de Cam
pos é m�ito grande: Poe!IÍa8
Completas;' Brasil Anedótico;
Memórias e Memórias Inacaba
das dentre outras.

:'���:��p!��J!.X
�",_".;<:F'

':e"",

"ID8t��ação 'moderníssima.

LSure
no e.critóri� '''de. ,Derby Carlos

mann, na Praça Lauro"'Müller, 251
CANOINHAS - Santa C�ta,rina

29 anos a servl�o da Comonldlde

Direlor: RUBEIS RIBEIRO DA SILVA
Gere.le Comercial: GLAUCO J. BUEIO

Composição, impressãD e redação:
Impressora Duro Verde LIda.

Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22·0379

C�.OIIHAS - Saala Calarina

Do(umento extraviado
ALCEU BATISTA, declara

para os devi108 fins que extra
viou sua Carteira Nacional de

Habilitação; ficando a mesma

Bem efeito por haver requerido
a 2.8 vis. 2

F,,�tocópias?
Em apenas O 'segundos, você tira FOTOco.
�IAS, �! 9�F lqll�.-c...-d,º,pM.I'Jl!JJ!9,;Jg�rr'!J�., q�
I Ivrq.s", -no C A R O R I O O O R E G 1ST R O
C I V I L de NERE Q�",- C. CORTE, no edifício

do FORUM d8&ta. cidade.
''''''f."

<,

Nas ofic� daAristidesMallon
O seuMercedes�enz recebe dupla garantia:

no veiculo e no papel. "

Garantia é o tipo da coisa que toda com cortesia e eficiência desdéo.momento
oficina diz que dá. Aqui, a gente não diz. em que chega �qui. '

A gente prova. Atendi?? profissionalmente, �em -v-,

Quando você leva o seu Mercedes- demoras. E �S1l11, desde o começo.jã ganha
Ben� a uma oficina qualquer, eles podem dar tempo e bçtn humor.

"

UlUJeito num instantinho e por uma .

Depois, quem passa a ser tratado como
ninharia. Mas o seuMercedes-Benz vai convém/é o seu veículo. Os nossos técnicos,
ser tratado de acordo. isto é: como se valesse além d� serem especialistas em Mercedes-
uma ninharia. E você, logo logo, vai ter Benz; usam peças genuínas e ferramentas

, de procurar uma oficina de novo, vai perder feitàs especialmente para.o seu .

mais tempo, gastar mais dinheiro e o q�e é Mercedes-Benz. Talvez você não saiba, mas
, pIor: vai colocar em risco os seus lucros. so nós, como concessionários Mercedes-Benz,

, Aqui, não. Aqui, a gente cobra o preço /te�os todas as fe�amentas de que o seu

Justo pelo serviço de alta qualidade que /'
veículo pode pre.C1Sar. �ocb:�. , .. '.,'t

o seuMercedes-Benz merece. Nem menos, ii �esultado. tudo Iss<:Ja e a prunelIa
.

nem mais.
< l garantia concreta C}ue voce recebe - a garantia

É que todo o nosso pessoal é treinado ; Merce�es-Benz �o seuMercedes-Benz. ,,]
na própriaMercedes-Benz- E faz, I Garantia fio serviço, no tempo! .no preç�, nas ' /

periodIcamente, cursos de aperfeiçoamenFo peças, nas ferramentas. Garantia de qualidade
na fábrica. Para estar sempre a par das mais em tudo.

. , ,
.'

novas técnicas Mercedes-Benz. Para tratar o .

E essa garantia e tanta que nos damos
seu veículo cada vez melhor. mais um��o papefil. Prletco no brlanco. � a

,

I'. I técru'co como nossa prlna nota Isca. om e a, voce tem
sso, tanto o pessoa . d

.
, fi

o administrativo. Por isso, você já é atendido garantIa e to o o serviço que nos izemos,

Só que você não vaiprecisar 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.
.....
''l •

Lucro é o tipo da coisa que não deve
se'mrerromper.

'

amos. 1036 - Canoinhas - SC

-.

�i �\,.';�i,;1":::-\
•

{f:_'t,..,,_

Mercedes-Benz

Equipe: ArJene Mtndonça
Lucas Medeiro
Orlei Moreira

Hegistro Civil

EDI AL
�

Jt\_CIRA EMILlA
"

AUL COR.
REA. Oficial do Re ',tro Civil
do Diltrito de Pinheirol, Comarca
de Ceuoinhee, E.tado

'

Santa
Catarina, fiz laber qoe
dem calar:

JOÃO FERNANDES e

DA GRAÇA, BLEICHV
Ele, oatofal de Campo I Bué
DOI, deite Distríto, 08 ido em·
30, de março de 1938. 6 'ricoltor,
solteieo, domic'liado em Cllmpo
dOI, Bueaoe, deste Diateit , filho
de

.

Leopoldo Feroaode. e Maria
Germiria Corrêa.
Ela, oatoral de F.;i08I, deite
EltatJo, 081cida em 7 de [unho
de 1953, do lar,

IOlteiratI:o:iiCi.liada em Campo dOI Bue I, des
te Diltrito, filha de eba.tiíio
Guilherme Bleichvehl e }pgraci.
M8ri� d, Caltro Bleiehveb)

,

Se alguém souber d, �gomimpedimento, oponha-o oa orma

da lei.'
.,

Pinheiral, 10 de oovembro de �76
SILVETE DARCI PAU�
Elcreveote Jurameotada
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Verbas do.FAS 'impulsionam
Estado

•

c ensino
Fpolis. .

- o secretário do
Interior e Justiça, Zany Gonza
ga, esteve dia 7 em Mafra, pa
ra entregar à Fundaçio Educa
cional do Norte - Funorte -,
500 mil' cruzeiros, eorrespon
dentes à primeira parcela de
um auxilio total dA Cr$ ...
3.490.000,00, oriundos do FAS -

- Fundo de Apoio Social. Dá mes

ma forma, - Zany que repre
sentou o Governador do Estado
e o Secretário da Educaçao,
junto à entidade educacional
fez contato com os dirigentes
da Fundação Educacioual do
Planalto Catarinense - FUN
PLOC, em CanoÍnha., e com

representantn da Fundaçlio E
ducacional de Videira - Femarp,
também para a entrega das
primeira. parceles de verbal
auxiliares.

A FUNPLOC receberá, de
inicio, 600 mil cruzeiros, de um _

total que corresponde a

2.300.000,00, destinados pelo
FAS. Já • Femarp receberá,
como primeira parcela, 700 mil
cruzeiros, estendo o total do
auxílio orçado em Cr$ ...

4.300.000,00. A in!ciativa de au

xilio às entidades educacionais
é decorrência da politica de
con.olidaçlio do ensino superlor,
no linterior do Estado, através
de cooperaçio téenica e finan
ceira, .em que sejam feridas
as autonomia. das fundaçõee
educacionais.

UMA· VERBA' NECESsARIA
.'

O auxilio destinado à Funor-
te POs8ibHita�á 8 construção de
sua sede prôprís, orçada em 3'
mílhões de çruzeíros, e com
inicio da edifica.cão pr�vislo pa
ra. dezembro f dp.te ano. A cens

truçio .erA feita �m terreno
víztnho à cidade de Mafra, nu
ma Area de 78 mil metros que
dradoa, "podendo, no futuro, ser

ampliada, sem deformações nas

características
. erquitetônicas.

TerA condiçõ.ei, de abrigar 08

/

•

supenor no.
atuaia 450 alunos da Funorte,
nos cursos' de EducaçAo,�' com
opções para Fiaic., Quimica e

Biologia.
.

Ainda uma parte da verba
entregue - 300 mil cruzeiros
destina-.e à compra de equipa
mentos e laboratórios de, Fisica,
Quimica e Biologia, além de
complementação para a biblio
teca da Faculdade de Educação,
exigências feitaa pelo Conselho
Federal de Educação para que
a faculdade seja reconhecida.

SEDE PROPRIA EM MARÇO
A FUNPLOC - Fun<;iaçio das

Escol._ do Planalto Norte Ca
tarinenle, com sede em Cano1-
nhas, usará 8 verba total 8 ela
destinada - cuja primeira par
cela recebeu dia 9, no valor de
600 mil cruzeiros para a cons

truçâo da sede própria. que já
foi iniciada em setembro deste
ano, com' conclusão prevista
para março de 1977. A sede

própria terá uma área construi
da de 1.350 metros quadrados,
podendo abrigar os alunos do
curso de Administraçto de Em
presas, num total de 198. Per
mitirá ainda o DOVO prédio,' O
funcionamento, durante o dia,
do curso de 2.° grau de Auis
tente Admini'strativo, que jA
conta, atualmente, com 100 alu
DOS m�triculados.

r.,

ESPA�OS E ASSIST!:NCIA
A F�m.rp - FuodaçAo Edu

cacionál Empresarial' do Alto
Vale do Rio do Peixe, com se

de em Vide.ira, recebeu no

último dia 10 .ua primeira par
cela auxiliar, no valor de 700
mil cruzeiros, resultante do con

vênio 8Ssin�do - como as outras
entidades - com a Secretaria
de Educaçl'o. A, importância
destina-se à construção, de uma
sede própria, situada DOI �.rre

nos onde se realizam 8S festa.
enuaís da uva na região.
A área de.Un,da à futura

construçio prevê mais de dois
mil metros quadrados edifica
do" .

que abrigarão, além das
salas de aula para 08 230 alu
nos dos cursos de Ciências Con
tábeis, bibUotece, auditório, sa

las' de professores, (direçio e

outras dependência. adminis
trativas. Postertormente, a' Fe
marp receberá também recursos

para a compra definitiva do
Colégio Agrotécnico de Videira,
no qual já está capacitando
alunos de nivel médio para a.

ciências agrArias, sobretudo
com especializaçio para os cul
tivos e culturas da região.
Todo, esses recurso I, cujos

primeiras parcelas estão sendo

entregue. agora, têm origem no

Fundo de Apoio 80 Desenvol
vimento Social, meta do gover
no estadual que, para dar cum
primento 80 programe, contra
tou com • Caixa Econômica
F�deral recursos da ordem de
500 milhões de cruzeiros, dOI

quals,154 milhões se destinam
para o ensíno superior. O res

tante fica seccionado em auxl··
lio para a formaçio de mio-de
obra (75 mílhõee), ensino de 1.0
grau (171 milhões) e ensino de
2.° grau (100 milhões).

Faça uma lista de todas as características
de um carro de classe. Depois
venha comprovar- esta lista no Ford Maverick.
Você vai verque ele tem tudo o que você pensou.
Economia, conforto, espaço interno, \

grande maciez e estabilidade, sem falar nos
modelos: Luxo e Super Luxo, de 2 ou 4 portas
e o G+...E.Yocê pode escolher o motor.
4, 6 ou�·cn'ínttres.Yenha conhecer a linha
Ford Maverick e todas asfactlldades
que oferecemos, para você

....

fSf.bIU).

Humenbuk

Aviso
A Firma ANTONIO TOKARS
KI avisa o sr. BRAZ FARIAS;
portador da Carteira Profíssto
nal n.? 06830, série 347, a apre
sentar-se na empreita no .'prazo
de 3 (três) dias para regufarizar
sua situaçio.
O nio comparecimento ím

plicari na rescisto do contrato
de trabalho por abandono de

aerviço, -noI
.

termoa do artigo
482 da C. L. T.

& Cia. Ltda.
Rua Vidal Ramo., 203 • Fone. 22.0268. 22·0468 e 22-0024 • CANOINHAS.SC

20-11-76
N.8 1396
Ano XXX

FUNRURA'L DOA EQUIPAMENTOS HOSPITALARE$
Mais de 100 mil cruzeiros em equipamentos hos

pitalares foram doados pelo FUNRURAL, ao Hospital São
Sebastião localizado no munícípío de Papanduva. O hos
pital tem capacidade para 20 leitos e destina-se a aten
der a população local. Entre os equipamentos doados
estão' uma autoclave horizontal, no valor de Cr$ 33.554,00;
lâmpada, S4PE com bateria de Cr$ 10.985.00; uma mesa

para alta cirurgia de Cr$ 13.762,00; incubadora para
prematuros de Cr$ 6.880,00; um aparelho para anestesia
de Cr$ 4.108,00; mesa obstétrica de Cr$ 4.378,00. Ao
todo foram doados maís de 30 equipamentos ao Hospital
São Sebastião, de Papanduva.

E Dl T A L
Encontra-se em Cartório, 2.° Oficio, à Rua Videl Ramos,

edificio do Forum, para serem protestados os .I'guinte8 títuloe:
DP n.o· 23.353-C, vebcimento 20.10.1976, valor Cr$ ...

3.600,00 (três mll� seíceatos �ruzeiro!l), emitida por Aristides
Mallon, contra VALF'ij,IDO FURTADO DE SOUZA.

DP n.o .PS 24�b�{.4, ve_nciml!Dto. 21.10.197.6� valor Cr$
1.720,00 (hum mil setecento8'<,-� vínte cruzeiros), emitida por Co.
merciel Pedressaní Ltda. c/SEa'A5.TIÁO RODRIGUES TAVARES.

Por não ter sido p08s�vel e.nçuntràr �.O! referidos respon
sAveis, pelo presente 98 intimo, p'ara �n� prazo de três (03) dias,
8 contar da p)lblteiçio deste Jornal "Correio do Norte",' virem
pagar 011 m'!Dcionados títulos;' ou dar 8S+. razões porque não o

fazem, e, ao·mesmo tempo. no caso de não ser atendida esta

intlmaçio, ali notif!cc do competente protesto:
CaDoinhall, 18 de novembro de 1976

PAULA· S. CARVALHO Tabeliil Substituta

EdifalRegistro Civil
JACIRA EMILIÁ PAUL CORR!:A, Oficial do Registro

Ctvíl do Distrito de Pinheiros, Comarca de Canolnhal, Santa
Catarina, fez saber que pretendem cesar :

JOÃ��AR�A FERREIRA DOS SANTOS e PEDROLINA
ALVES CARDO"'Str.hJ:le,. natural de Campo dos Bueno, deste
Di_trito, nascido em 2 Cle-::o!ttubro de 1939, op�rãr,lo. solteiro, do
miciliado em TaqulrizlJ, de8fi!'-�..!8trito, f�l,e�.:;.,,:g,.� ,.,Car,pu�lil'la� F..@,r
reira dos Santo.. Ela, natural , .. de,,>::�.ai'pÓ dos Bueno, deste Dis
trito, nascida. em 2�,.4e junnó de 1 g"5o.,;�o lar, solteira, domicilia
da em Ta9..1J�l\izal:<(tlha de Felipe Alve. 'Oltz:d.,,�<�o e Ana Corrêa
Alve. CarCl'oso.

'.
"',

Se .!guém souber de algum impedimento, óponha-�na,_forma da lei.

Pinheiros, 13 de novembro de 1976
SILVETE DARCI PAUL � Escrevente Juramentada

/
,

Oração ao Divino

Espírito Santo

I

E.pírito Saoto, Tu que me

e_clarece. em tudo, que ilumi.
na todo. o. caminho. para 'qu�
eu atloja meu ideal, Tu que
me di. o Uom m.ino de
perdoar e eaquecer o mau que
me fazem; que em todo. o.
inatante. de mioha 'tida está•.
comigo, quero oeate curto
diilogo Bgradeeer-te por tudo
e confirmar uma vez maia que
não quero .eparar-me de Ti.

Por maior que .eja a ilu.ão
m.teria', �ão será o minimO
da 'tontade que .ioto, de ull1
dia eltar eontilO e todo. OI

meua irmão., .

oa gl6ria
perpétua.
Agradeço·te uma vez m.i ....
A peaaoa deyeri fazer· esta

oraçio trê. dia. .eguido. ..111
fazer o pedido. Dentro de trê.
diaa aeri alcançada a graça,
por mai. difícil que .eja.
Publicar aa.im que receber a

graça.
Publíeade por ter recebido

uma graç.. A. P."
REVENDEDOR

.�
Correio do Norte
Leial A.sine! Divulgue!
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