
Irregularidades Consentidas
Minha boa gente, numa comunidade pequena onde poucas ocor

rências se verificam, por vezes nos debruçamos 80br� a má�uina de es
crever e procuramos com inusitado empenho, mentalizar um tema.

Existent aquel�s que ascrevem profissionalmente � obvia�ente
faturam sobre esta atividade. "

Outros, que o fazem simplelmente para «encher papel» e ainda
aqueles que escrevem para apar��er nas colunas de grandes e pequenosjornais. Mas, paralelamente, pontificam alguns que procuram com íâea
Iisme e am�r ao ato de escrever, comunícar-se' com sua gente, seus ami-
gos, seus leitores. '

'. E, nesta difícil, sofrida. 'e incompreendida faina, tomo a liberdade
de abnhar-me entre aqueles cujo único objetivo é servir.

Queni conhece, o sabe .......não é faeU.
r

Abordar temas medíocres, que não conduzem a nada nllo vale
a pena. Em eontrapoeteão, existem os. temas considerados «tabus».

Por exemplo, o trânsito em Canoinhas.
. Embora se caracterize como tema de interesse comunitário, pa-
rece ser intocável. '

�

""'_
.

,

Pelo que se depreende, o trânsito, que altera' profundamente o
«modus vivendi» de nOlsa populaçlo urbana" foi relegado «àl traças:..

.

Nesta. semana, através de um contecto, pareceu-me, veladamente,
que exíste 'Um grupo que não gostaria de uma alteraçlo no nosso trân
síto. É o interesse coletivo?

Por aceso a população tem culpa se não existem vias de' escoa-
mento ao trânsito pesado?

,

Senhoras e crianças, deverio continuar a mercê de nesse ba-
gunçado trânsito?

'

Caminhões pesados, carregados de toros, máquinas pesadíssimas
e'outras cargas, trafegam tranqullamente pelas ruas centrais da cidade.

Ain'da ontem um camlnhão carregando um trator de esteira. pas
sou pela rua Getúlio Vargas, arrancando fios telefônicos e a própria linha
de som da Rá�io Santa Catarina.

,

É a perniciosa omissão de quem tem a obrigação de zelar pela
segurança cole,tiva, a imperar já de há muito tempo.

Claro: o problema não é' de fácil solução - todos o sabem.
Mas, pelo menos, demonstrem um pouquinho de boa vontade.
Dizem que há uma «Comissão de Trânsito» em nossa cidade.
Se existe, está muito bem escondtda, neste aspecto.
De resto, justiça se faça, nossos guardas de trânsito estio muito

bem l1as suas funções.
Estio cumprindo seu dever e não tem CUlpa se a estrutura do

trânsito está completamente errada.

A própria Telese, está igualmente indiretamente pertletpandc da.
omissão. - Límtta-se a levantar os fios (o fazem prontamente).

I\(as, tem que reclamar -seU8 direitos, quanto ao zelo e guarda do pa
trimônio de U80 público - a Celesc Igualmente, quando sentir-se prejudi
cada com tais ocorrências, tem que reclamar alto e a bom som.

Somenté assi�, a tal «Comissão» sairá da sua. inércia. Qualquer
dia destes, acontece um acidente la'al e daí, como é que fica'?

De nossa parte, somente nos resta apelar para o bom senso e o

espirito comunitário de 110SS0S empresários, no sentido de que baixem
leveras instruções à seus motoristas, para que, dentro do possívet, cola
borem também - obstendo-ae de trafegar (por vezes, por puro exibicionis
mo) pelas ruas centrais da cidade.

A MunIcipalidade, tem a urgente obrlgaçâo de participar ativa
mente, objetivando a solução do problema.

Se, o mesmo é de difícil solução, pelo menos. que apresentem
de público, um esboço de plano para, na pior das hipóteses, melhorar
'uma sítuação que já se está tornando insuportável.

Sei que este artigo não vai agradar a alguns.
Mal, o povo que está sofrendo dia a dia o problema, está comigo.

GLAUCO JOÃO BTJHNO

Delegado
SchaFer

I,BOF o. Gilberto
cidade

do
em nossa

o Delegado Estadual do Ins�ituto Brã�ileiro de Desen

volvimento Florestal - IBDF Dr. GIlberto Prímo Schafer, es

teve ontem em visita a nos�a cidade, ocasião em que foi

homenageado com um jantar no Restaurante do Clube Ca

noinhense.
,

Dr. Gilberto é grande amigo de Canoin�as, e a ele

devemos também, sem dúvida, o Centro de TreInamento Dr.

Celso de Souza Freitas rio bairro do Campo da Agua Verde,
eis que na época o me�mo chefiava o extinto A!1IPLAN �m
nosso Estado. Participaram da homenagem ,autorIdades. e In

dustriais do ramo da madeira e mate, além dos seus colegas
;agrõnomos.

AVISO
A Direção do. Colégio Sagrado Coração de Jesus

avisa aos interessados que a inscrição para o Curso Normal

será no período de 1.0 a 10 de dezembro.

Só haverá exame de seleção para � mesmo

Curso nos dias 13 a lb de dezembro, se o numero de

iIiscritos ultrapassar o número de vagas.

A matrícula para a 1.a série do Curso Normal

será nos dias 16 e 17 cie dezembro.

Documentos exigidos para

Certidão de Nasci!Dento
Atestado de Saúde
Declaração de Conclusão

a matrícula:

de Curso.
A Direção

t Convite-MiSS�
,

.

'

LIO PEDRO SAMPAIO ainda cons-
Os familiares de J.U convidam parentes e amigos

tarnados �om o seu f�lecl:-en:�� falecimento que será ceIe:
para a MIssa de 30 D�s euarta-feira na Matriz Cristo ReI.
bra.da dia 8 de ,dezem ro, q

. � familiares enlutados.
Por' m:ais este ato de fé, agradece� o
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escolher Comissão
na Assembléi,a'

'Diretório Regional e 'Bancada
Diretora e Lider

Ao receber na tarde de 6.· fei
ra última, no Palácio dOI Despe
choa, a vi.ita da baneada da Ali
aoça Renovadora Nacional, que
foi apre.entar leUI cumprimentol
pela vit6i:ia do Partido DO E.ta·
do, Kondel! Rei. anonciou' loa'
deoisão de deferil! à bancada are

oi,ta na AllembIéia Legillativa
e ao Diret6rio Regional do Psr
tido todo. OI, procedimentol, com
viltal ao encaminhamento e de
ci.ão, relativo. à compotição da
fotora comiuão diretora e 'à e.·

colha do líder do Governo e da
_ Arena na Allembléia.

'

Disee eltar seguro de qoe esta

decilão, com voto de confiança
e não uma demillllo, não ense

lará entendimento. elpúriol Com

nOllOI advenário., mat ao eon

taário. VOI permitirá a oportuni
dade de prom.ov-al! o Ioetalechnen
to da Aliança Renovadora' Na.
cional e demonltral! o, 00110 de
lenvolvimento Político».

COMANDANTE DA VITÓRIA
O deputado Nelson Pedrini,

líder do Governo e da Arena na

A8Iembléia Legillativa, apr�.en
too, em nome dOI parJamentarea,
OI cumprimentos ao Govemsdoe :

«pela retumbante vitória Con.e·

guida pela Arena em nOllo E,ta
do». Reconheceu ter lido «o go
vernador Konder Rei. o grande
comandante da vitória .reni.ta
no último dia 15· II comuuicou,
também, a aprovação, pelo Poder
Leglslativo, da. Conta. do Estado
referente. 80 ano de 75. Ao final,
de. tacou «o pe'rf�ito clima de
entendimento e cordialidade exil
tenteentre a admioilttação estadual
e 8 bancada ar!,ni.t� ,na ASlem·
bléia Legillativà», eomo reepon
Ihel peloe relutado. obtido. duo
rante o. ano de 1976.

O Governador agradeceu ao.

parlamenterel «peló apoio com

que foi o meo governo diltiogui.
do pela VOlla ação �a Allembléia
Legitlativ.. O Poder ,Executivo,
na medida· de luà cspacidade,
cumpri0 importantel etapa. do
Plano de Governo, com o apoio
da bancada arenilta, na Cala do
Povo CatarineD.le».,
Sálientoo que c8 )hore presente

. é, para 061, DO CB�PO' polieico,
de alegria; pela mabifeltação de

EL.ITE TEHIS· CLUBE

EDITAL
De ordem do sr. Presidente

e de acordo com 08 Estatutos
Sociais, convoco os senhores.
aSlociados a participarem da

. Assembléia Geral Ordinária, à
realizar-se 00 próximo dia 16
de dezembro de 1976 às 20.00
horas em primeira cO[lvocação
e às 20.30 horas em 2.8 con

vocação, na sede Social, com

a seguinte ordem do dia:

1.0 Prestação de Contas
2.0 Eleição de Diretoria
,3.0 Assuntos Gerais

Canoinhas se, .24 de novem-

bro de 1916 2
Jair Côrte - Secretário

, Luiz Fernando Freitas
Preeidente

,

-

vao

A'renista
-confiaoça que brotou do coração
do povo caterínenee e le 'refletio,
nitida, DOS re.ultadol eleitoreis.
Creio, todavifJ,· que esta. alegria
não pode nem deve empalidecer
noaso senso de ruponlabilidllde.
N0"0' compromiesce com o povo
oaterineuee le fortaleceram ns

rado direta do apoio de que Io
mOI objeto • Pertido e governo».

novo de.afio: a alarmante eleva.
çlo dai de,pella. de ousteío qoe,
le não contida com medida. herôi
cat, levará ao povo razõel de
de.âoimo e frultração. Já deter.
minei utn levBntamento da .itoB
cão e, com' ba.e na.' ,õoDelu,õ8a
que' ele apGntal,', adotarei provi.
cênciae enérgica. de dieciplioação
da. deipelai, para a. quals peço,
desde iâ, VOI.O apoio e eompreeu
Ião».
Acre'centoo qoe «DO campo

político, julgo chegado momento de.
com ai forçai ganha. oa batalha
eleitoral, provarm'ol a unidade e a

coesão do 00,110 Partido e' lua

fidelidade aO, ideei. da Revoloção
de 31 de marco de 1964».

DESAFIO
Para Konder Reis, ca vit6ria,

Dão foi mensageira da euforia
enganoaa, do orgulho fátoo 00 da
auto-euficiêueia suicida, bem 80

contrário. Com ela oreeceram
minha. preocupeçõea. No CQUIPO
admioiltrativo vamoa enfrentar

Diretorias da IIBRAP4 e EMPASe
Terça-Ieírajiltíma, dia 30, a nossa cidade hospedou

Diretorias da Empresa Brasileira de Pesquisa' Agropecuária
e Empresa Agropecuária_ de Santa Catarina, com sedes em

Brasília e Florianópolis, respectivamente.
Os ilustres visitantes vieram em dois aviões, desem

barcando no aeroporto de Três Barras, rumando para a rios
sacídade, onde visitaram demoradamente as instalações do
Centro de Treinamento dr. Celso de' Souza . 'Freitas,
participando mais tarde de uma churrascada em Major Vieira,
na residência do sr. Masakazo Takahashi.

A Diretoria da EMPREPA é assim constítuída: Dire
tores Presidentes: dr. Almíro Blumenschein, Flavio Coute e
Rui Rosinha, Conselheiros: José Olavo Bosk e J., A. Delorge.
A E'MPASC, Diretor Presidente: dr. José Oscar Kurtz; Diretor
Financeiro: dr. Francisco Oscar Zimmermann e Pesquisador:
dr.. Carlos Píetta,

I

Therézlo oferece churrasco aos funcionários do IIASe
O novo Prefeito do nosso município, Dr. THEREZIO

NETTO, encontra-se em Florianópolis, onde reassumiu' suas

funções na Presidência do Instituto de Reforma Agrária de
Santa 'Catarina - fRASC, mantendo também vários contatos
com -órgãos do Governo Federal e Estadual, com vistas à

-

sua futura administração, a partir de fevereiro próximo.
Amanhã, gràto com seus funcionários, Therézio ofe

recerá uma churrascada a todo o pessoal de ,sua; repartição,
com carne de Canoinhas, carneiro e costela, já na Capital,
levadas pelo Sr. Altino Lima. '

.

.

Na' próxima semana o novo Prefeito estará entre nós,
quando deverá Ser homenageado, também com um churras90,
pelos seus amigos de Bela VÍsta do Toldo. ,',

De,cisões do ,ColeOiado de KOD�er leis
FPOLIS - o Colegi,ado acertou, para feveretro de

1977, na cidade de Angelina, a realização do II Seminário
de Avaliação· d.o Desempenho da AdJ;llinistração Estadual.
Então, será, segundo. a Secretaria de Imprensa do Estado de
Santa Cataripa, !amplamente atialisado o desempenho da
administração estadual em 1976 e detalhadas as metas a se
rem alcançadas no exercício de 1977•. O primeiro seminário
foi realizado e� janeiro deste ",no, na Capital.

O . Colegiado também decidiu promover um Siminário
para Novos Prefeitos, talvez inédito no País e contando com
a participação da Secretaria de Articulação com os Estados
e Municípios (Sarem). Este seminário reunirá, em Florianó
polis, em janeiro do próximo ano, os novos prefeitos munj...
cipais, para caprimorar o desempenho-administrativo da Pre
feito e torná:-Io familiar com o papel do município no desen

. volvimento
.

nacional, bem como atualizá-lo com respeito
.

à
estratégia micro·reg�onah.

t' BERTA VOIGT
Com avançada:idade, faleceu na manh,ã de 4.a feira

'QJtima, a sra. BERTA VOIGT, viúva do saudoso sr. Alvino
Voigt, pioneiro na indústria de olaria, instalado no Bairro
do Campo da Água Verde. Seu sepultamento foi realizado
na manhã de 5.a feira, para o Cemitério Municipal, com

grande acompanhamento. Os nossos pesares à familia enlutada.
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.t SUPER FEIRA DE ELETRODOMÉSTICOS NA DEHELAR, �
I t a preços de NATAL para vocE .

�
t Veja - compare - e compre bem na DE N E L A R

'

�
t 2 lOjas para bem servi-lo - Canoinhas e São Mateus - �
!to -�

t D epiladores Toucado - a luz e pilha•. Barbeadores �
t· Philips, Rá ios e Toca Discos �
t E letrofones Stereo

'.
TV·

.

cores e preto e branco. :f .

t . Semp, Philco, P IpS e Telefunken "i

t
.

Novos Mó"eis Conforto. Máq inas de Lavar Bra
. �

t temp - Wanke - Siemsen � conjuntos est aos, � MIGUEL PROCOPIAK (OM. DE VEicUlOS LTDA.

t E nceradeiras Arno e Walit�,. esó�das, � -

!to - -e, iii Rua Major Vieira, 289

� encerados plásticos \
.

"i c a n o i n h a s -:- Santa Catsrina

t L iquidificadores Arno e Walit. espremedores de �
t frutas, Jogos de Jant , Porcelanas Schmidt �
t ASPiradores de pó G : Acordeões. Acondicionadores :f

I t .

de ar Co ui - G E e ventiladores �
. t Refrigeradores·· nsul, Brastemp. Prosdóeirno e G E. �
t '. Fogões a gás e a lenha. �
t A vista preços todos ESPECIAIS �
!to CA.NOINHAS SÃO MATEUS DO SUL �
!te Ru� Vldal Ramos, 906 Rua TeD. Max Wolf rllho �
�.������������������������������������

1
-

•

•

I' '1··��··II••••••••••III1I1••••EIIII•••BIII••iII.II;mIl.II••••IlIi.[fIBIIIIlIIl1l1fIUIlIi··1I1I1
I. •
• •
II A variedade, as linhas, o "design" II
,H

I
•

• •
I I dos' M O V E I S C IMO, em I'
!.

d
HI

II ma eiras de lei, ou modernos 81
'. II II

: I laqueados, ermitem opções I
'. .
II de escolha com . II
I. •
!. \ •

I seu bom gosto. .. i I
• R
• •
• E
· ' .I

I Verifique os as vantagens que você tem ao I
I comprar, em

..,

noinhas, farnados "MOV EIS CIMO". II •
I I Revendedor '�'clusivo em

-

Canoin
"

I
'. .

II t I
• •
'. .
'. .
• E
1.- , _,"

,I 'Praça Lau�o MUII�r, 494 C ANOINHAS
_

II

••••••••B•••••••••••••••••••••••••••••••B••••�•••••••H•••••••

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio. de
Veículo's .

Ltda., você encontrará
para pronta ,entrega:
Veraneio luxo
Opala '

Corcel -

Cheoette

Concessionário General Motor. � BrnsU S. I.

f)ANELAS - alumínio -

esmaltadas - Jogos Panex

r I ita
IRua Paula Perelr , 648

Rua Vldal Ramos, '.188
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CivilRegistro - Editais
NEREIDA C. CÔRTE. Oficial.do Regi,tro ,ivil do l°. Di,.

trito de Csnoiohal, Santa Catarina, faz laber que pr tendem calar:

«Luiz Alfredo ,Werka» com «Helen Oirschnab.l»
brasileiros, solteiros, domiciliados � residentes esta cídad,," el;
cootador, nescido em Csncinhas aos 1.0 de ja eíro ds 1957,' filho
de Alfredo Adão Werka e de Lydia Biluk erks: ela contadore
Dascida em Paciência dos Nev,es neste M ícípío 'aos 18 de abrii
de 1947, fi ha �e Alberto Dírschnabel, f eeído � de Maria da
Luz Dirsch bel. '

'

.Vils n do Rosario Schu Z. com «Irma Lucia Pa
nneitzl, brasí iras, solteiros, domi !ia dos e residentes em Fartura
D/ distrito; .ele erário: nascido Felipe Schmidt nl Municfpio
a09 19 de janeiro de 1ge8, filho de Leonides Schultz e de Maria
Cordeiro Schultz; 8 do lar, n scida em Felipe Sçhmldt n/ Mu

nícípío aos ],2 de se mbro d 1960, filha dé Affonso Panneitz e

de Eulali� Ferreira Q San s.

;«Osni Antun. om cMa ...la Sueli dos, ,Sentos»,
brasileiros, solteiros, do 'iliaàos e residentes neste distrito; ele

operário, nascido f'!m� S8 Cecília-BC. 80S 22 de fevereiro de
,1957, filho de José Ant De dos Santos e, de Maria Domingues
Antunes; ela do, lar, n scida em Residência Fuck ,n/ Municfpio
808 30 de setembro 1957, ilha de Euclides dos Santos e de
'bndina Siqueira do Santos;

«Antonio stro» com «Ter.zinha Ribei·
ro», brasíleíros, lteiros,. domici ados e resídentes nesta cidade;
'ele lavrador, na cido em Rio d' Ateia de Cimr. nl Municfpio 80S

20 de agosto dé �958, filho de ArtQr, Carlos de Castro e de Ma
ria Ribeiro

-

di Castro; ela do lar, n'�cida em Campo d08 Buenos

D/ Municfpip' 80S 25 de fevereiró de '1959, filha de Izaltino e de
'Juvína Bueno, Ribeiro.', _

CaDoinhss, 1.° de dezembro de 1976.,

NEREIDA G. CÔRTE ...; Oficial do Regidro Civil

Clube Canoinhense
,

E�J:fal, d� ConVOCi;lç60

Ássembléla 'Geral Ordinária
São convidados os senhores associados Clubt> Canoi-

nhesa, para comparecere� .à ASSEYBL:E:�A G
, ,AL 0crDINARIA

,que ter lu'gar lia sede SOCial, na rua ,Malor lelrs n. 345, nesta
,c,idade de

-

anoinhlls, Santa Catarins, no d' 15 de, dezembro de

,1976 às 18 horas para deliberarem so re a seguinte ordeJIl
" J ,

'dÇ) dia:
'

'

B. Stulzer; a Srta. Esther
Dorotbéa Benkendort resi
dente em Castro-Pr.; o jovem
José Carlos Ferraresi.

Dia 10 - o jovem Walde
mar GrlJ8skopt.
Aos Aniversariantes nOSS03

Parabéns. '

.

2) - st8tutariam�,ntei D

.3),' _ As chapas deverão ser, apresentadas na secretar""
até 24 horas antes da Assembléia, devendo terem o benepláCito
'dós candidatos. \"

,

,

2

Canoinhà8(Sé�, 24 de novembro de 1976

LUIZ SALIBA DAVET - Presidente

1 Para um Na�� mai.. bo;!J�:' :::::.::::sua Co!lsa, seu es�ritorl� ou sua, ' ,

e arranjol n'âtalinolil, que 'fOSla senhoria poderá

,encontrar na Mua Paula Pereira, 815, na DONA

, ': CHIQUINHA.
(So'�ente até dia 20 de dezembro)

s1

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Registro (Ivil - Edital
JACIRA EMI PAUL COR
RÊA. Oficial. (ia Regiltro Civil
do Di.trito de inheirol, Comarca
de Canoinhal, E.tado de S&Dta
Catarina, faz aber que preten-
d�m calar: '"

PEDRO M� SANEIRO e

MARIA DE F TIMA-' VIBA.
Ele, oatural de inheiro." de.te
Diltrito, nalcido m 28 de. outu.
bro de 1952, ricoltor, lolteiro,
'domiciliado Pinheirol, filho
de João Ma Bneiro e Alice Mal'.
tiol. Ela o tural de Pinheirol,
deite Diltrit • oascida em 20 de
letembro de 52, do lar, lolteira, .....-----------..------....------
domiciUada e Pinheirol filha
de José Viba e Dali. Alve� Mar.
tiol.

Se alguém lO ef de algum
irnpedim�oto, opon à-o na formá
da lei. "�

Pinheiral, 26 de nov mbro de 1976

SILVETE DARCI PAUL
.

Escrevente Jur.meotada

Dia 04 • o sr. Paulo .
Deh

ner; o jovem Claudio Rogé-
rio Werka. /

Dia; 05 ', Sra. Marilda esp.
do lrineu Cláudio Dreueck
Dia 06 • os Srs. Moacir de

Paula e Silva e Erotides
Pacheco Prates, Res. em Pe
pandtn.a; ti jovem Henrique
Dolisny.
Dia 07 -, o-« Zoé Wal

kyria esp. do Dr. Zaiden E.
Seleme; os srs. Orlando Nas
cimento e Moisés Borges de,
Souza.

'

Dia 08 ,. o Sr. Rodoito
Proehner; o jovem Marcio
IVan Tremi.
Dili 09 , a Sra. Bernadete

Terezinha esp, do sr. Rubens

Documento extraviado·
EVALDO CAMARGO, declara

para 08 devidos fins que extra
viou sua Carteira Nacional de

Habilitação n.? 287,337.

A mesma fica sem efeito por
ter sido requerido a 2.8 via. .. 3

(,ertificado extrávlado
ALBARO DIAS DE MORAIS,

declara para os devidos fins
que extraviou o Certificado
de Propriedade n." 197507, do
caminhão Chevrolet, ano 1969,
placa YV-0022, motor n.?
70780019-K.
O mesmo fica sem ef&ito .por

ter sido requerido 6 2.8 via. 3

Documentos extraviados
Expr.sso Catarinen.e d.,

Transporte. Ltda." declara

para os devidos fins que extra
viou todos 08 documentos do
caminhão Mercedes-Benz. ano

1975, cor azul" placa DA-1252,
chassis n.o 308.302.12,246096.

Os mesmo!!' fi'cam sem deito
por haver requerido Baixa do
Vefculo.

'

29 anos a serviço da Comunidade

Diretor: RUBEIS RIBEIRO DA SILVA
Gerenle .Comercial:·· GLAUCO J. BUENO

Composição. impressão e redação:
Impressora' Ouro Verde Lida.

Rua Paula Pereira, 765 • Fone 22·0379
CAIDlNHAS - Sanla Catarina

•

Acontecendo Responsabilidade
,

I. II. II. C.
,

* Hoje à noite h.averá no >, mais um ano de vida a

CLllB CAN01NHENSE a. menina moça Yalâerez Taba
entrega de troféus referente tipa. A vocl dezemos muitas
IIOS 1.Os iogos d. primeoera de alegrias.
Canoinhas. Muita gente de- * Entre muitos psreinhosvetá estar lá prestigiando. simpáticos estão'Silvana

* Bastante apleudido foi Tabalipa . e Sérginho muito
a apresentação de Ginds» felizes.

tic« feita pelas alunas do Co- * Milena Batista e Márcia
légio Sagrado' Coração. de Athandeio, neste último
Jesus no Ginásio de Esportes . fim de semana estiveram au
de Cenoinhas. Esta spresen- sentes de nossa cidade. Elas
tação toi também repetida foram passar alguns dias
no úllimo sábado passado no na vizinha cidade de Porto
Estddio MuniciPal. União.

* Destilaram no Ginásio * Muita _gente já' esta de
Coberto dia 23 de novem- férias por ai, entr« eles'.

bro passado, lindas moças João Carlos Wendt,
montrando muita graça e. I

beleza concorrendo ao titu- * Joaquim Moura r�uniu
lo de rainha dos jogos da muitos parzinhos em sua

primavera. I(arin represen- casa no último sábado pata.
tando .0 Colégio Estadual uma testinha. Muitas pessoas
Sta. C, uz conquistou a todos simpáticas lá apareceram.
e ao título com sua simpátia. * Regina Mirand,a anda de
Em 2° lugar ttcou a graciosa olho no rapaz de cabelos
Stela que representava a so- castanhos e olhos asuiz.:
ciedade recreativa Cinderela. Continue Regina.Á Ana Zoter muito sorridente
ficoú com o 3,0 lugar que * .Edgar >Alei�o Mayer,

.

o

representou o ,}1erhy Seleme. bon�to rapaz loiro q,e olhos

.

.

't az_uzz, deixanâo muitas me-

* Obteve muito sucesso os .

ninas- caidinhas.
_ \

Jogos da P�imavera que I * Maria Clara WMdt. deu
OCOrreram do dt� 20 a 27 de" uma esticada até Curitiba
novembro. Estes togos v.!era.m

'

na última quinta-feira. Ela, é
m_arcar a zna,ul{U!lifçao. do sempre presença marcante
tao, esperado Gznaszo Cobert� onde se encont;a. ...;

e tncentzvar o povo canoz-
.

nhense a prática' de espórtes. * -O lzndo rapaz. de olho�
Os iogos proporcionora,!, a

' verdes ,5aul� Patru�"
, todos os que to,am'na Colina. completou zdade no-pa ,no dr,a
do Cesc noites muito -,agra- 02 de deztmb1O' .últmzo.� '"
dáveis. Agora com o término
dos mesmos Canoinhas vol
tou a 'sua monotonia normal.

* Quem está
. deixando

,

muito$ . coraçõe$ ,macltu.t
c;Jdos. é á bonita e simpdtii<{i
menina-mo,ça Rosângel� Paz.da,
* A' vida não e um campô'

de batalhas,. ne.m
-

u,�
mar de rosas, mas 'sim um
terreno onde temos que :cons;;
t,uir nosso próprio Edifíci�.

TCHAU -

* Muito animada estavp a

festinha que se deu na

residêncià de
.

Márcia' Ribas.
Alhanázio. Na qual reuniu-se
muita gente sjmpática no dia
20 passado.
* Dia 24 último, c()mpletou

BASILIO

I' Revendedor
Fazemos sempre a melhor ater' em veículos-,
novos FORD e usados de alquer marca •

Disponibilidades da
C cel cuPê luxo 1972 • a areio
Ma erick cuPd super - 197. - 4 ci1. - bra,nco nevasca,
Cam' nete Ford F-350 1960· azul

'

Rural 4 - 1962 " ver e pastel e branco
Corcel se n 1971 - b e j"ngadll
Maverick Se n 1974 ., pr,to
Rural 196t - 4 - zut escoriai
Rural 1971 - 4 tu,quesa roy.l
Corcel 1975 - ve, elho cadmiun
Pick· up 1973 - 4' erde angra
Brasília 1976 - ran gelo'
Volks' 1974 - rde hi ie
Volks 1973. marelo
Volks 1972 .. vermelho mo ana

Vo1ks TL 73 • azul niaga
Adquira seu vei ° usado com a minim entrada.

Velcu os inteiramente revisados, de boa precedência,
80S melhores preços da regito.

' -

Visite-nos sem compromisso, em n088a loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - lones 22-0268, 22-0468, 22-0024

I

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
CirurgiA Dentista

•
' G 18 OOS5891S9/DBP

.

.

;. '. �

CHnica dentária de senhoras e crianças.
Especialização em OdoDtopediatria.

. Hora marcada
,Pra.. La� Müller, '9' "o_e, 22-0461
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CORREIO 1.)0 NORTE

Notícias de' Papanduvl
Governador agradece
Reconhecendo que o trabalho foi de todos

os arenístas para a vitória da Arena em DOSSO

município, vencendo o partido que teve a esco

lha livre e democrática do eleitorado papandu
vense, o Bxmo, Govemader do Estado ,

Dr. An
tonio Carlos Konder Reis, num gesto democrático
e símpatía, dirigiu a elte'colunista na qualidade
de Presídente do Diretório da Arena o seguinte
ofício: OI; G. C. - 4783/AS. Florianópolis, 19 de
novembro de 1976. límo. Sr. Esmeraldino Maia
de Almeida MO. Presidente do Diretório da
AR.ENA-Papanduva-SC. 'Prezado Senhor: Peço
ao nobre companheiro sceítae e transmitir a

todos 011 nossos correligionários e candidatos EÍlerenu:
desse município os meus agradecimentos pela Elmeraldiuo,M. Almeida
colaboração dada em beneficio de nosso partido
no último pleito. Cçmgl'atulo-me com os arenistu desse município pela
brilhantíssima vitórili que nosso partido obteve em Santa Catarina e eon
vido os nossos correligionários daí a continuar trabalhando pela causa
revolucionária 8 prestigiando o meu Governo, que, através desse Diretório
e da representação areníste dessa região, atenderá à,_ justas aspirações
da população dessa comunidade. Cordialmente Antonio Carlos Konder Reis
Governador do Estado.

, I__..--------------!,.'

probleme :resolve
•

à· dispos.i�ão dos senhores industriais e consumidores, sua loja cada vez

nJais especializada: linha completa dos motores WEG - a preços diretos
da fábrica, peças e acessór'ios para caldeiras, Ioeomôveis e maq�iná�io.
industriais. Cabos de aço, parafu 's e pregoa de todas as bitolas.

U,onexões para � água e pressão, fe adueas, ferramentas -em gerai .. :'

Aguardem, para breve,' o lançamento 8 mais um produto "UN ..._".'

portas, janelas, 8 box em ALUMIO. OS .....

U�GER
"

Rua Desembargador sta Carvalho, 41 e 44; Fones' 23-1770 e 23-2014
DDO 0425 Caixa Postal, 1106 UNIÃO DA VITORIA - Paraná

'�25
,

vem prestando servicos às, indústrias"
--------�.----------------�--�--�

anos

04.12.1?76

Aman.{)ã teremos futebol

IVo Brasil"!1aTca-Passo" não,
Anteontem, numa conversa' informal e bem humorada,

no Palácio do Planalto, o Presidente Geisel perguntava ao

Dep1}tado José Bonifácio: "Ouvi dízer que os médicos andam
querendo botar um "marca-passo", em você, não é? Veio, a
resposta de José Bonifácio: Foi sim, mas não deixei. Onde
é que se vium..rcar'passo num pafs que vai pra Irente? ..

"

(Entrelinhas G. P.)

',1ri(}o se perde, preço sobe.
. Segundo uma pesquisai feita em São Paulo, cerca de

860 gramas são perdidos em cada 81100 de farinha de trigo
no Brallil. ,Atualmente pesquisam-se outros tipos de emba
lagens, que pçessm evitar, a perda provocada pela sacaria
de 'algodão, que é a, utilizada agora, e o consequente pra
juizo, calculado em cerca de.IS milhões de dólares, equiva
lente' a 87 milhões de quilo. perdidos em 1976. ,

(Entrelinhas G. P.)

Passarela da Sociedade
.

,

Dla,,02 do corrente fest�jou niver a srta. Neidimara,
prendada filha do casal Sr. Albaro (Donílda) Morais. A Ies
'tiva data foi condignamente comemorada pontificando ale-
gria el muitas felicitações.

.

.,

X X X
ma 08 quem estará festejando idade nova é a Sra.

Sebastiana Souza Brey. A distinta senhora rece»erá 08 mais
merecimentos votos 'de felicidades de SUa eetremosa família

. e demais pelsoas amigas.
X' 'X' X

,
Também na mesma data completando mais um ano

de vida 8 Sra. Conceição de Aftneida, residente em Santos S.P.
Cumprimentos pontífíearãc em alto estilo para a aniversa
riante.

'

X X X
EUGENIO SIDORAK, também na mesma data estará

festejando troca de idade 'nova o Sr" Bugenío Sldorak do
alto eomércio citadino. Pessoa muito estimada em nosso
meio social, .receberá as mais justas e merecidas homena
gens no seu festivo dia natalício.
,

X X X
•

" Dia 09 do corrente nossa agend,. 'so�jal registra a

passagem de niver da distinta senhorita Astrid, prendada
filh.a do casal Benato (NUsa) Kriek, ele Tesoureiro Municipal.
Muita a1egria e flores pontificará no dia festivo.

A coluna se congratula com os. anívereeríantes.. fa
zendo votos de alegria no dia festivo e felicidades para
sempre.
UM POR SBMANA _; "Nem Deus resiste a um homem de

[oethos" ,

A arma mais poderosa do mundo
a HUalILDADE. .

FOTOCÓPIAS XEfl x

In modernílsima.
_..... .

'

'Procure no 'ê;critório de�rby Carlos
Ulhmann, na, Pràça Lauro Müller, 251
'CANOINHAS - Santa Catarina
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CORREIO 1)0 NORTE 04.12.1976

Juízo de' Direito da Comarca de
Canoinhas - Santa Catarina

Juízo de Direito da Comarca de

Canoinhas - Santa Catarina

Edital de lnterdicão
�

o Doutor José Geraldo Batista, Juiz de Direito da Com.rea de Ca
Doinbas, Estado de SaDta Catarina, Da forma d. Lei, etc.

FAZ'SABER a quantos o presente edital virem ou dele conheci-,
mento tiverem que,' por este Juizo e Cartório do Cível, Comércio e Ane-
xos, desta Co am regularmente processados, a requerimento do
REPRESENTANTE DO PÚBLICO, os autos n.o 6.643, de in-
.terdíção de MARIA DA LUZ DlRSC , por estar sofrendo das fa-
culdades mentais, cuja. interdiçã decretada por sentença proferida
neste Juizo, em data de 10.11 ,tendo sido nomeado curador, sua filha
HELENA DlRSCHNABEL, síleíra, solteira, maior, auxiliar de contabili
dade, residente e domici tia nesta cidade a qual' já' prestou o devido

compromisso e está no xercíoío do cargo, pelo que serão considerados
nulos e de nenhum e ito todos os atos, avenças e convenções que a in
terditanda celebrar. ,para o conhecimento de todos, é expedido o pre
sente' edital, em q, tro vias, que será afixado no lugar de costume e pu
blicado pela imprensa local e pelo «Diário da Justiça» do Estado, com

intervalo de dez (10) dias. Dado e passado nesta cidade de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, aos vinte e seis días do mês de novembro de
mil, novecentos e setenta e seis. Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão, o subs
crevi.' 3

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

Nas oficinas daAristidesMallon
o seuMercedes-Benz recebe dupla garantia:

.

no veículo e no papel. .

.

�.

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

Quando você leva o seu Merced
Benz a uma oficina qualquer, eles pod ..

dar

umjeito num instantinho e por uma .

'

ninharia.Mas o seuMercedes-Ben vai

ser tratado de acordo. Isto é: com se valesse
uma ninharia. E você, logo logo ai �er
de procurar uma oficina de no o, vai perd�r
mais tempo, gastar mais dinh iro e o que e

pior: vai colocar em risco os eus lucros.

.

'

Aqui, não. Aqui, a g t� cobra o preço
Justo pelo serviço de alta ualidade que

, o seuMercedes-Benz ,
rece. Nem menos,

nem mais.
É que todo o sso pessoal é treinado

na própria Mercede -Benz. E faz, ,

periodicamente, c rsos de aperfeIçoamen�o
na fábrica. Para tar sempre a par das mais

novas técnicas ercedes-Benz. Para tratar o

seu veículo c (la vez melhor,
Isso tanto o pessoal técni�? como .

o adminilrativo. Por issó, vocêJa é atendido

com cortesia e eficiênci desde o momento
em que chega aqui.

Atendido profission
demoras. E assim, desde o c

, tempo e bom humor.

Depois, quem passa a se ratado como
convém é o seu veículo. Os noss s técnicos,
além de serem especialistas emM cedes
Benz, usam pesas genuínas e ferra ntas

feitas especialmente para.o. seu
Mercedes-Benz. Talvez você não saiba,
só nós, como concessionários Mercedes
temos todas as ferramentas de que o seu

veículo pode precisar. Todas. .

Resultado: tudo isso já é a primeira
garantia concreta que você recebe - a garantia
Mercedes-Benz no seu Mercedes-Bens.
Garantia no serviço, no tempo, no preço, nas
peças, nas ferramentas. Garantia de qualidade
em tudo.

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

nossa própria nota fiscal, Com ela, você tem
garantia de todo o serviço que nós fizemos.

Só que você não vai 'precisar disso:' ,

quando o seu veículo sair daqui, ele estará nas
mesmas excelentes condições de desem- .

penho de sempre.
Traga o seu Mercedes-Benz até nós.

.

Lucro é o tipo da coisa que não deve
se interromper,

AristidesMallon
Rua Vidal Ramos, 1036 - Canoinhas - SC

Concessionário

@
ercedes ..Benz

Juizo de Direito da Comarca de
CAllOIIHU � Santa Catarina

Edital de Averbacão
�

de Registro
o Doutor José Geraldo Ba

tists, Juiz de Direito da Comar
ca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da
lei, etc.

FAZ SABER - a todos quan-
I tos este edital virem ou dele
conhecimento t'verem, 01:1 inte
ressar pOSSA, q e por este Jui
zo e Cartório o Cível, foram
regularmente rocessados os

&utos de Aver. ação de Registro
6700 requeri por Cleusa Re
gina Porto, f ha de Alvaro Por
to e Leontí a Martins Porto,
residente e d tciliada em Três
Barras, de Comarca e; que

com a sentença pro
ditos autos, a mesma

pus Q chamar-se CLEUSA
,

R INA{ PORTO WALLBACH.
, para que chegue ao' conhe

cimento de todos, mandei pas
Bar o presente edital que será

publicado e afixado na forma
da lei. O QUE CUMPRA. Dado
e passado nesta cidade de Ca
nctnhss S.C., aos dezoito dias
do mês de novembro de 1976.
Eu, (Zsiden E. Seleme) Escrivão
que o datilografei e subscrevi.

2' José Geraldo Batista
Juiz de Direito

Registro Civil
Editais

Sebastião Greio Coita, Escri
vão de Pa:z e Oficisl do Registro
Civil do município de, Majo�
Vililira, Coma ca de Canoinha8,
Estado de Sa ta Ca�arioa.
Faz saber q ,pretendem casar:

cJOSÉ R DRIGUES COR.'
DEIRO é ARIA. LURDES
CASTRO:. e, natural' deste Es-
tado. nascido em ,São Sebaltião
do Sul, dI E tado, no dia 28 de
janeiro de 19 1, lavrador, solteiro,
domicilisdo e residente neste mu

nicípio, filho Porfirio Rodeiguae
Cordeiro e de Maria Alns Mo
raes. Ela, nat ral deste Estado,
nascida no d a 26 de julho de
1957. do lar, olteira, domiciliada
e relidente n te município, filha
de Arooldo . astro e de Maria
LeBl de Car alho.

«LEOPOLD LASKA e MARIL·
ZA RUTH SlD Ele, natura� deste
Estado Da cido em Pepanduva,
deste Eeta o no dia 03 de maio
de 1953. oltrutor de Plsutio, 101-
teiro, do iciliado e residente em

Monte C stelo-SC, filho de Aleixo
Lasca, fa eido e de Maria Lasca.
Eis, nat ai deste Estadó oascida
'DO dia O de dezembro de, 1957,
Cabelelei a, solteira, domiciliada
e residen e nesta cidade, filha de
Marcl'llio Rulhel e de Veronies
Verka R thes.

Apreee dooamentos
exigidos elo C6digo Ci"i1 art"
180. Se ai uém tiver conhecimen
to de exis ir algum impedimento
legal, acuse-o para fiol de direito.

Major Vieira, 26/oovembro/76
SEBASTIAO GREIN COSTA

Oficial do Registre Civil

Do(umento extraviado
ALBERI JUSTIN0 DE SOUZA
declara pua os devidos fios
que extraviou sua Caderneta
de Poupança da Caixa Econô
mica Federal - Agência de

Cacotnhae. 1

A mesma fica sem efeito por
haver requerido a 2.- via.
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Campo de Instrução Marechal Hermes
Trê. Sarras -:- Santa Catarina

EDITAL
o Campo de Instrução Marechal Hermes, de

vidamente autorizado pela 5.& Região Militar, ven
derá, mediante alienação,(\) material abaixo:

5.500,00

N.O de ordem MATERIAL Avaliaçio

Caminhio marca Ford (F· 600)01 5.000;00

02
ano 1963, motor n.o F6AA3. 5.000,00

Caminhio marca Chevrol

ano 1963, Chassis n.? G
r
B-4642M

03

- O material acima poderá er examinado nos dias e

horâríos abaixo, na oficina do CIMH, suado em TREs BARRAS-SC:
. Das 0800 às 1700 hor s: Segunda, terça,' qu�nt8

e .exta-falra.
Da. oaoo às 1130 h 4.a feira.
- AI propostàS dever ser entregues, impreterivelmente

dia 10 (dez) de dezembro de
. 76, às 0800 horas, 'DO local de

apuração das melhores oferta , em 3 (três) viu, em papel tema
nho almaço, com os preços or material, nome e endereço do
proponente legível e em e elope fechado e lacrado, devendo es

tar presentes todos ,08 int essados.
- Qualquer prop eta que não esteja de acordo com &8

presentes instruções ser ,rejeitada.
- No sto da e rega das propostas, será exigida & im

portância de Cr$ 50,00 .
cincoenta cruzeiros) em moeda corrente,

correspondente a csuç o de inscrição, que será restituida aos

concorrentes não ven, edores. " I
- Ao vence or, no ato do pagamento da Caução de

Compromisso, 10% ez por cento) do valor total do material,
que se veri�icará n dia da abertura das propostas, será deduzida
a Caução de Inscn 'Cão, perdendo use direito, nos caso! de recu
sa ou desistêóc!a.

- Ao li tante vencedor será concedido o prazo .de 48
(quarenta e oito· horas, a contar da notificação de que foi apro
vada venda pe ·5.a REG!AO MILITAR, para integralizar o ps
.gemento e 10 dez) dias a contar dessa data, para retirar o ma

teda!, prazo e se que, se ultrapassado, ocasionará a multa de ar

m8�namentô na base de 1% (um por cento), por dia que exce

der esse pra o, até 15 equioze) dias de atrazo, e 5% (cinco por
cento), por" a que exceder do prazo precedente, até 30 (trinta)
díss,

licitante que, terminando quaisquer dos prazos que
foncedldos, deixar de retirar o material adquirido, sem
tendimento com o Diretor desta OM, dentro de 48
oito) horas, perderá o direito de po'illse do mesmo,
endo a restituição das importâncias depositadas.

Q artel em Três Barras, SC, 26 de novembro de 1976
NILSON SANTOS WALLBACH - 'Te'l. CeI.

Presidente da Comissão de Licitação

lhe forem
qualquer
Qquarenta
não lhe c

(ooperativa de' Produtores de Mate (anoinhas Ltda.

AVISO
Cooperativa de Produtores de Mate Canoinhas Ltda.,

sita à Rua Paula Pereira, 698, nesta cidade -Canoí
nhas-Sõ., avisa os Senhores socíados, o ue não ope-
raram com a mesma nós últim ai

. 8) anos - Safras
1969 a 1976 - que compareça a Sede da Cooperativa
ou em s/ Postos de Recebi ento ara justificar porque
não operaram, dentr e Séssenta O) dias a contar da
data da publica

-

deste aviso.

Os sociados que não apresentarem os motivos,
serão ELIMINADOS do Quadro de Assocíados, de acordo
cl Estatuto Social, Art. n.d 12, letra «c». 3

Canoinhas, 04 de novembro de 1976

BRAuLIO RIBAS DA CRUZ - 'Presidente.

x x x

NOTAS ESPARSAS
O súbito passamento de Da.

NIDIA CRUZ RITZMANN, es

pose do empresárto HERBERT
RITZMANN, Dão resíatindo a

melindrosa operação a que se
. submeteu, levou virias famílias
amigas daqui, 80S seus funerais
em Curitiba.

x x x

Entramo. no último mês do

ano,' dezembro, formaturas, fé
rias, festes natalinas e a tem

porada de praia.
x: x x

O médico dr. MARIO MUSSI
completou domingo último o

seu Jubileu de Prata de forma

tura, com festa de confraterní
zaçlo com os colegas em Curi
tiba.

x x x:

Os srs. RAFAEL BOEING e

ARY PAULO WIESE dois bons
nomes em cogitaçAo pera a

presidência do Clube Canoi
nhense.

O Governador ANTONIO
CARLOS KONDER REIS, após
os resultados do último pleito
seguiu para Brasilia, onde man

teve vários contatos. e no seu

retorno reuniu-se na Assem
bléia Legislativa com a bancada

.

da ARENA, recebendo aplsusos
pela vitória do partido do go
verno, dando conta também de
suas gestões na capital federal.

x x x

Bastante animado, indo ma

drugada a dentro, o baile do

Chopp realizado sábado último
na Sociedade Beneficen.te Ope
rária.

x x x

Encontra se em Porto Alegre,
fazendo curso de aperfeiçoa
mento na Fibrica Nacional de

Motores, o jovem José Tarciso

Grosskopf, funcionário da firma
AbrahAo Mussi.

:x: x x:

Segundo informes doa seus

dirigentes, o Iguaçu da vizinha
cidade do União da Vitória,
contaré com váriol cobrões pa
ra o próximo campeonato ps

ranaense, entre eles, Fischer, o

conhecido argentino do Vitória,
da Bahia.

Numa boa iniciativa da Co
missão Municipal de Esportes,
OI Jogos da Primavera, movi
mentaram a cidade e o certaDle
teve o mais pleno êxito. com o

Ginásio da Colina Hístôrtca bas
tante movimentado.

x x x

. E amanhA um jogão de bola
na vizinha cidade de Mafra,
reunindo Operário local e Fi
gueirense.

04-12-76
N.o 1398
Ano XXX

Mo�as - Precisa-se
Precisa-se de moças com

16 anos e inferior a 30
INDUSTRI

que já residem
",

.

Entrevistas e inscrições do dia 6 ao dia 16 de
dezembro, horário. comercial, no Escritó:do à Rua
Coronel Albuquerque n.? 936.

Apresentar-se munido de documentação. .2

EM QUALQUER TEMPO voes TEM LUCRO
CERTO COM AS
LETRAS DE CÂMBIO BESC.

Com as Letras de Câmbio BESC voc�-cornpra
lucros, em qualquer tempo. ganha desde
o momento da com ,OIS as Letras de Cárn
bio BESC nãots carência. sendo negocraveis

'&\7
-

� Grupo Financeiro BESC

GALAXIE 500-FORD LTD
No Galaxie 500 o

·

anal dos carrosmais
famosos d iindo, Venha vê-los em nosso Salão de Exposição.
Basilio Humenbuk & Cia. Ltda. Rua Vida) Ramal. 203
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