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. Um acontecimento que vai mercar época.
Reunião ' de

'

Congraçamento
Empr�sários da Madeira.

A dos

Assinado o contrato' de' Financi�mento
do F RICA S A.

Como estava amplamente
anunciado, através dos diversos

órgãos' de divulgação dos Esta

dos do Paraná e Santa Catarina,
a. nossa cídade.sedíou a primei
ra Reunião de Confraternização
e Congraçamento dos Empresa
rios da Madeira na região sul
do país.

'

O importante conclave foi
coordenado pelo sr. ALTAVIR
ZANIOLO, Presidente do Sín
oícsto do Comércio Atacadista
de Madeira do Estado do Para
ná e 'após estudos e debates do

"problema da classe, transfor
meu-se na "DECLARAÇÃO DE
CANOINHAS", que será enca

minhada às autoridades fazen
dárias, com um memorial e

sua justificativa.
Tudo foi organizado com gosto

e precisão, tendo como Coorde
Dadores em nossa cidade, os

industriais srs. Isaac Zugman,
Oldemar ,Mussi e Luiz Fernando
'da Prefeitura Municipal.

O dia da reunião, sábado último, amanheceu ,bonito e ensola

rado,contribuindo sobremaneira para o pleno êxito do acontecimento.

A cidade, desde cedo, já apresentava um aspecto diferente
e o movimento era intenso e desusado, com veículos chegando
de todos os qusdrantes, vias, Porto União da Vitória, Mafra-Rio

Negro, São Mateus e BR 116, com alguns participantes ch-gsudo
de avião. Outros já chegaram na véspera, Diretores do BRDE,
Banco do Estado de Santa Catarina e do Frigorífico Cancrnhas
S.A. e também dois ônibus de Curitiba. Também os Deputados
Aroldo -Carvalho e Therézio Netto chegaram na noite de sexta

feira. Várias faixas, colocadas em diversos pontos da cidade, ssu

_davam e apresentavam as boas vmdas a todos os parncípantes.
Graciosas seohoritas funcionaram no setor de relações públicas,

entregando a cada Visitante, um Folheto, com fotos e dados estatísticos

�o nosso Município e região, colaboração da Prefeitura Muntcípal,
A reunião, realizada nas dependências do Elite Tanys Clube,

recém-inaugurado, foi retardada por uma hora devido o atrazo

involuntário do sr. Secretário da Fazenda, Sérgio Uchôa de Rezende.

Antes da reunião, como estava programado; também numa

alta distinção à nossa cidade, foi ass,inado o contrato de fmancte
mento ao Frigorífico Canornhas S.A" ali presentes o DIretor Pre-'
sidente do BRDE, CeI. Ary Cangussú de' Mesquita e sr. Romano

Massignan, Diretor Presidente do FRICASA, acontecimento que
computamos de suma importância para a nossa região e que Vai
possibilitàr, a curto prazo, o integral functonamento daquela em

presa, levando mais desenvolvtmento e riqueza ao nosso tnterior,
falando na ocasião, os srs. C�L Mesquita e Massignan:

Abriu o conclave madeireiro, o sr. Oldernar Mussi, formando
a Mesa Diretora, com a palavra inicial, do Coordenador senhor
ALTAVIR ZANIOLO, que disse dos propósitos do encontro e

sua finalidade, apresenta'ndo dados concretos e atuars" dos pro
blemas e soluções das atividades da indústria madeireira.

Falaram, a seguir, o Prefeito Municipal anfitrião, sr. Alcides

Schumacher, saudando os visitantes, advogado do Sindicato dos

Exportadores de Senta Catarina, Deputado Arolde Carvalho e

Mauro Pinho Gomes, Delegado do IBDF em nosso Estado.

Encerrados 08 trabalhos, com seus principais organizadores
manifestando sua satisfação pelos objetivos e· resultados alcança
dos, seguiram todos para a sede do Bolão Fantasma, no bairro

Aparecida, local da grande churrascada a todos os participantes,
ali falando ainda sobre o acontecimento e' seu êxito, os Deputados
Therézio Netto e Aroldo Carvalho e per último o Secretario da

Fazenda, cidadão canoínhénse, Sérgio Uchoa dé Rezende.

Mais de mil pessoas,
.

entre participantes e familiares, sabo
rearam o gostoso churrasco, antecipado de farto aperitivo, tudo'
correndo sem o mínimo incidente.

.

Afora 09 empresários aqui presentes, anotamos o compare
cimento das seguintes autoridades, ainda não snuncíades: Dr.

Oyodo de Gouveia Lini, Secretário do Desenvolvimento de Santa
Catartae, Dr. Carlos Acioly, Chefe das Rendas Internas do-Paraná
e representando o Secretário da -Fazenda daquele Estado,Maurício
Schulmann, Dr. Erasmo Spozenícz, Diretor de Créd.ito Geral do
Banco do Estado de Santa Catarina, Dr. Waldir Schlosser.,Diretcr
de Crédito Especializado e engenheiro Dr, Renato Schaffer, do
mesmo estabelecimento, João Guimarães, Gerente do BRDm em

Ftortsnôpolís, Bispo Diocesano D. Orlando Dotti e s,ua _
Comitiva,

além dos Prefeitos de Mafra, Edmar Renê Ewers, Rio Negro,
Alvaro 'Cezar Junior, Três Barras, Doríval Bueno e Teófilo Tava
res de Itaiópolis e Vereador Lino Kroetz, de Porto União.

Pelo completo êxito do acontecimento, sua repercussão e

seus altos objetivos, nossos sinceros agradecimentos aos seus or

ganizadores, especialmente aos industriais, srs. Altsvir Zaniolo e

Saul Zugman e aos Coordenadores locais, srs. Isaac Zugmen,
Oldemer Mussi e Luiz Fernando Freitas.

Sr. AI,tavir Zaniolo, Presidente, do
Sindicato do Comércio Atacadi�ta
de Madeira do Estado do Paraná,
Coordenador Geral do Encontro,
definido depois "DECLARAÇÃO

.

DE' CANOINHAS".

Freitas, com a total colaboração
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Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
CAIXA POSTAL. 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

UM FATO DECISIVO
E inegável que, depois das

ocorrências do dia 24, outras
são as perspectivas pelas quais
,o povo de Canomhas pilSSCU 8

encarar o seu futuro.

&OS destinos deste 'município, a

ponto de movimentar suas

lideranças como um todo.

O Diretor Presidente da em- I

presa, em significativa alocução,
proferida naquela data, informou
que o· funcionamento da Fr icasa.
ocorrerá em �uturo bem próxi
mo, além de que "será o mais

, mode rrio matadouro de bovinos
do Estado, preenchendo todas
as 'exigências do DIPOA", vale

dizer, satisfazendo aos maís

rigorosos requisitos' de higiene
e qualídade.:
-r Diante disso, não resta dúví
d .. que a almejada indústeía já
é uma realidade, mas é preciso
não esquecer que isso se deve
ao' sonho de alguns pioneiros,
pors que não há grande realização
que não comece de um simples
sonho.

Os -

nomes desses homens já
estão, e merecidamente, ligados
à moderna história deste terra.

Resta, agora, aguardar os re

sultados.

Embora há bem pouco tempo
agui me encontre, já \POSSO
ãquilatar, pelas observações que
tenho feno, da importância que
tem o FrigorífiCo Canoinhas :S.A.
- FRle ASA, para a economia
local e da região, com suas

consequências oe ordem social
e humana.

Sinto que é com quase an

siedaqe que a populsçeo aguerue
() functvnemento daquela iudús
tria. E, pe lo que pude notar

das reuniões e debates aqui
realizados. está bem próxima a

concretização de tal evento.

A presença de tantas e tão

expressivas personalidades, nEl

ocasião em que foi concedido o

financiamento à Fricasa, de
monstra Com evidência que essa

indústria constitui uma esptra
ção de todos que estão hgados

E preciso, como ficou claro
.DOS debates, incentivar 8 pro
dução pastoril do município e'
mesmo dIA região, já que ela
constituirá a matéria-prima de

que viverá a novel instituição
na qual depositamos tantas

esperanças.

O mais virá no devido tempo.
Com o aumento da produção e

das rendas locais, públicas e

particulares; com o aproveita
mento da mão-de-obra ociosa;
com o crescimento do intercâm
bio econômico; com o surgimento
de novos empregos e atividades
correlatos e com os numerosos
beneficios que uma grande in-

dústria, dirigida com dedicação
e humanismo, pode trazer,

Para Canoínhas
.

e seu povo,

para a' região por ela liderada

e para todo o 1!:stado, p .acon

tecimento constitui, sem dúvida,
um fato decisivo.

.

Escreveu: Enéas Athandsio

Discurso do
-

.Senhor
Diretor 'Presidente do

Romano
�'R ICA.SA

Massignan,
em 24/6/72

Exmo. Sr. "Dr: Sérgio ,Uchô8,
mui digno Secretário da Fazenda
e representante de S.Excia., o

Sr. Governador Colombo Ma;'
chado Salles.

,Exmo. Sr. Dr, Hoyedo de Gou
veia Linz, Secretário do Desen
volvimento.

Exmo. Sr. Dr. Ary Cangussú de

Mesquita, DIretor do BRDE.

Exmo. Sr. João Guimarães, Ge-
I rente do BRDE e 'Colaboradores.

Exmo. Sr. Alcides Schumacher,
, Prefeito de Canoinhas.

€olegas Industriais.

Senhoras e Senhores.
Na qualidade de Diretor Pre

sidente do Frigorífico Canoínhas,
S.A. (FR1CASA), fui incumbido
de cumprimentar e agradecer,
a presença de todas as autorr

danes aqui presentes, E em

especial o Dr, Sérgio UchÔ9 e

Dr. Ar,y Cengussú de Mesquita,
responsáveis �ela excelente admi
nistração do Fundesc e BRDE
óe Santa Catarma,

Agradecemos o empenho pela
liberação do ftnanciernento, que
hoje temos o prazer de assinar,
pois nos sentimos, muito pres
tigiados e honrados em poder
mos cooperar para o desenvol
vimento do Parque' Industrial'
de , Santa Catarina, meta da
atual admínístração de S. Excia.
·S'r. Governador do Estado. ,

Com o fmanciamento hoje
contratado, teremos condrções
em um futuro bem próximo,
de dizer que Canoinhas terá
em seu conjunto industrial, o

maior e mais moderno mata
douro de bovinos do Estado e

também um moderno e bem
atuelízado matadouro de suínos

que preenche todas as novas

exigências do Dípoá, ad:vindas

o Cei. Ary Cangu8sú de Mesquita, Diretor Presidente do BRDE' e Senhor
Romano Massignan, Diretor do .FRICASA, epôaa assinatu.ra do

contrato de financiamento.

da Federalização da Inspeção
de produtos de origem animal.

Não poderia passar desperce
bido neste momento e deixar
o meu elogio aos bravos pio
neiros da implantação do FRI-
'CASA que [unto aos senhores

acionistas, deram inicio a tão

arrojado empreendimento, ho
mens que tento desejaram em

ter em seu meio, o progresso
desta bela e promissora indús
tria. Podem estar certos, que
de nossa parte, não'mediremos

esforços, para dar o melhor ca

minho ao futuro da empresa.
Aos senhores agricultores e

pecuaristas, contamos com a

vossa colaboração no sentido de

melhoria e aumento do rebanho,
pois de nossa parte fornecere

mos, toda a assistencia neces-'

sária, para termos uma matéria
prima de alta qualidade, e em

condições de concorrer nos mer

cados consumidores em igual
dade dos demais, frigoríficos.
Sr. Secretário, solicito que

transmita, a S.Excia. Governador
Dr. Colombo Salles, os agrade
cimentos pelo apoio e prestigia
menta que dispensou à atual
díretoría do Fricasa, pois nos

deixa em condições de dar
nossa parcela de contribuição
para o engrandecimento cada vez
maior da Terra Barriga Verde.
Tenho 'dito.

TÓPICOS DO, GRANOE ACONTECIMEN

TO, NA 4a. PÁGINA.
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CORREIO DO NORTE 01.07.1972

Associação (omerdal e industrial de (anoinhas
MBLEIA GERAL O,RDINARIA /'
.Convocação ,/' I

Atendendo 80 disposto nO!!í Es- Diretoria e Consetho Consultivo;
t�tutos Sociais, artigo 34" con-. 3.0 _ Outrgs�unto8 de Iate-
vídamos os nosscs, assoclado,s" resse da, classe.

'

para comp8�ecerem a Assernblêía ..-

Geral Ordinária, a realizar-se Nota,: Para validade, as CHAPAS
lia dia 3 de julho de 1972, às ,,/ 'deverão ser apresentadas
20 horas, em primeira convo- com, o -, "DE ACORDO", dos

cação ou, em segunda convoca- candidatos ,e com entecedêncía
ção, às 20,30 horas, com qualquer míoima da'· 24 horas das. eleí
número de lissociadolli'" 'ções, 8Q 1.0 Secretário para o

A ordem do dia ser,.t;;' seguinte: 'devido, registro.
1.0 - Apresentaç o do relatório Canoínhes, 13 de junho e 1972.

da direte"fia e de demons-
tração de õntae da Tesouraria;, ass. PEDRO MERHY SELEME
2.° - Ele'ção e posse d� nova Presidente 1

Carteiras de diversos tipos, Protetores para do
cume tos, Meias para senhoras, homens e

,

ceíariças, Es,pelhos de parede e es ,�lh·i.-nhos de

bolso, Pentes, Escovas ara cabelos, Gram pinhos,4Y' .

Bobis e L\1odess. v..,.. S'a. eu ontrará na
"i--;;'

LANG�R
C A N 0.1 N fi A"SPereira, 799

Atenção· agricultores
(onheçl�5,J)lanOS de vendas de adubos MrfHA�i.'
Prazo de e�tiêga - Imediata e/ou até 30 de!n:vembro,

,
'

" /Desconto especiab- Haverá «desconto e,.special» de Cr$
30,00 por ,tonelada em todas a� condições de pagamen�o:
a) Vendas. à vista - Ven.ciment<r/e� 30/0utubro/72,
com rebate. de 10% mais «desce nto especial»;'

'

-b) V,endas a 60 dias - Venci�ento em 30/de:z;embroI72,
com bonificação de 10% mais «desconto especial»;
c) 'Vendas a 150 dias /Prazos de pagamento e

respectivas bonificações(
I

até 28/fevereirof73 com 13% de bonificação;''"

até 30/marçoj/13 com 10,% de bonificação;
até 30/abrilf73 cem 7% d'e bonificação;
até 30/mafu/73 - com 4010 de\.bonificação.

/ \
.

Para melhores informações, consulte o represerrrarrte

,,_. /M A N, �H para a região, .\.,. ,

Casa Agro Pecuarla.
\ RUA PAULA PE,ijEIRA, 787

'Fot.o__cópias em um minuto
o Cartó� 'REGISTRO CIVIL,--dtl NEREIDA

C. n.d0�'no FORUM,
faz FOI: COPIAS, ern apenas

um docurnerrto

que V. Sa. desejar.

:!::::::::I::::::::=::::::::::I:::::::::::e::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::
.11 ••

i� D{am Z,.g�Walkyria Natividade Seleme ,i�
:=

.

Cirurgiã Dentis a ::
5 �
•• c I: C 0,055.-<8...v9159/DEP ::
* - �'
ai ClínIca dentária de senho'ias e crianças. ii
ii,

"

" �Especialização em Odontopediatria, ii
se Hora marcad�

•

, :5
BD ' ::
ii Praça Lauro MüIlel', 494 - Fone, 369 , ,n
- �-

;=:==:=:=::::�:=::::=�:::ii:::::::::=:;:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::�::::::

A MÚSIC'AI

Nota 1350·'Sucesso

I
, I

Diariamente às 15:00 h:
Canolnhas

STUDIO LIVRE /

Na Canoinhas

diariamente às 21 :00 horas.

Armas ant1as
omprajSe

CoI�iona?or di armas ,e
IÍluniçõ!s de uso permitido
e proibi o, ;?evidamente
credenciado pelo Ministério
do Exército ,ompra armas

obsoletas, de preferência
pistolas, garrucf s, espin-'"

gardas revólveres, etc.

�lhores informaçõe com.
o sr. Clemente Pieczarcka.

Para seus impressos

PROcqRE
Impressora Ouro Verde

A casa dos bons serviços

Juizo d\DlreltO
da Comarca de Canolnhas

Edital' de ,ilação éom o prazo de trinta (30) dias
o Doutor Josê 'ts�aldo B,atilta. Juiz de Direito da Comarca de
Canoinhas, Estadc d anta ,Catarins, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER todo. quantoy/,o presente Edital virem ou

dele conhecimento tiverem ne, por p}fte de ANTONIO LEFFKE.
brasileiro, ciliado, lavrador, re l�entt;lé domiciliado em Pilãozioho, Rio
d'Areia, Município de, Ma, [or Ví,�',1l�8, nesta Comarcá, foi requerido DOI

autoe da Ação de Ueucapiãn �/:>�55J que .e proceua por este Juizo
e pelo Cart6rio do Cível, o "omíni1Q de um terreno com a área de
2.400,000 m2 (doi. milhõel..tt9 q09troc'ênt(J' mil metros quadrados}, ai
tuado. no lugar Pllãoaiâho, Rio d �reill, no Município de Maior
Vi�ira, c0l_? ai! le,g�iD� confrontações: '�or um l�do medindo 1 500
metros J080 Squ 8no,...f aOI fundes pela m�.mQ medida de 1.500 metro.
cortado pelo Rio d, 'AreiEl, por outro lado cbm Lefes Padilha medindo
1.200 metros e f.inalmente numa extensão iie 2000 metrcs com II

longa Couro dI"Anta até o Rio Bonito, Feita R. [ustiíiceção da posese,

E i 8 melm�omolcgadll por sentença de fll. 14':-�o. referido. autoe,
E. para � c,hegue a noticia II todos, intereu9doil 'iqcertol e. não 118-

hidos efljinguém ignorar poeaa, mandou o MM. Juiz-;--expedir c pre

.e�·
te {ditaI, que gelá publicado e afixado

D0, lugar de costume, 9

fim de que todos, querendo, contestem o pedido no prazo da Lei.
O do e paeeado De. ta cidade de Cenoinhas, Estado de Senta Ceta-
108, 8011 treze (13) óia. do mês de [unho de mit noveceutoe e setenta

doi. (l972), Eu, ZAIDEN E. SELEME, Escrivão, o subscrevi.

JOSÉ GERALDO, BATISTA - Juiz de Direit� 2

I

Civil ,EditalRegis,,tro
.María Uba de A ndrade, Escrevente
J uranientada do Cartório do Registro
Civil do M-un�o de Três Barras,
Comarca de Canoi'nhas. Estado de
Santa Catarina
Faz saber que pretendem casar:

HAMILTON FABIO DE CASTR{} e

JURACI TEREZINHA PEiXER. Ele,
natural deste Estado, nascido em

Palnoça, no dia 1.0 de setembro de
1947; topógrafo, solteiro, domiciliado
e residente neste Municipi,o' Hlífó de
Fabio Domingos de �str e de do
na Rosalina Ba á'f"dina de Castro,
domicillad .s" - esidentes em Palhoça,
Santa C arina. Ela, natural deste

Estado. nascida em Três Barras, ao

I
dia 9 de junho de 1955; doméstica,.

solteira, _domiciliada e residente
neste Municipio; filha, de Osvaldo
Peixer e de dona Palmira Martins
Peixer, domlcíltados e residentes em

Três Barras�
�

P_BJ"es6táram os documentos
e_ygiâos pelo Código Civil art. UIO.
Se algti'ém i-ver conhecimento de
existir algum jffipedüÍlento legal.
acuse-o para fins 'de direito.

Três_Barras,21 de junho de J972.
MÁRIA UBA DE ANDRADE
Escrevente Juramentada

f' Dizem ... casa pr,6pria e carro na parla
ajudam muito u�a família a ser feliz ...
Mas nem todos os carros ajudam .a

resolver próblemas.
Pelo contráfio, alguns até criam.
Já que o tema é família, vamos falar

da Variãnt. A Variant serve para longas e

pequenas viagens.
Para férias prolongadas e para rápidos

fins-de-sernana. Serve para o dia-a-dia
da cidade, transportando confortàvelmente
e com economia adultos e crianças.

É justamente aí que a Varíant é o

carro ideal. Não dá problemas, gasta pouco I

e está sempre trabalhando.
E como ca�m coisas nos seus dois '

porta-maias ...
Êsse seu Revendedor Autorizado

Volkswagen entende muito bem desses
tipos de problemas 'em família,
e coloca à sua di5f26;siçãO uma Variant.
Temos condições e facilidades de

pagamento excepcionais. Não agradeça.
_Tôda família merece "o nOS,50 carinho.

Venhaver como é fácil resolver
problemas de. familia.

&MALLO·N'
\

CANOINHAS-SC
•

Rua Vidal gamos, 1195 REVENDEDOR
AUTOfIlZADO

1-- �I�_�

Não soltem balões! Os balões incendeiam florestas e

pobreza e incendeiam

IBDF-SC
plantações, destruindo a fauna, causando a

láres matando crianças.
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Noticias
.

de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

, Já' encerrada a vacinação
I

.

Dia primeiro r de maio p.p. teve. inicio a vacinação em nosso municí
pio, contra a Febré Aitoza. Tão logo encerrou-se aqui, 01'\ trabalhos
foram ampliados em outro!'! municípios vizinhos. Papanduva recebeu
a visita da equipe de vacinadores assim uístríbuídos: propriedades
visitadas 737, bovinos vacinados -8.606; Monte Castelo, propried'ades
vísítadas 400 (exatas). bovinos vacinados 6.3�9; Major 'Vieira, com

572 propriedades visitadas; sendo vacinados um total de 9.199 boví
nos. No total geral ficou assim registrados os trabalhos: 1.708 pro
priedades visitadas; 24.194 bovinos vacinados. Afim de que os tra
balhos 'não sofressem solução de 80ntiquidade, mister foi a montagem

.

em Papanduva de uma fábrica de gelo para conservação dos medi
camentos, o que aliás, foi. de 'grande valia' para o pleno êxito dos
trabalhos' que estiveram a cargo e sob responsabilidarle do médico'
veterinário Dr. Dorneles GerloH.

'

Iniciada no\ Sul a Aciso:72
Foi iniciada em .toda a área d'b I![ Exércíto, que compreende os

Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a Ação
Cívico Social do III Exércíto - ACISO-72, que, deverá atingir a um

mílhão de pessoas através de asslstencía médico-odontológica, assís
tencía comunítãrta, agrícola e veterinária, e' ação educativa. '

,
,

.

(Gazeta do Povo)

Criação de peixes em nosso t-tuntctpio
,.Fato que vem despertando a atenção dos habitantes, do município
papanduvehse, é o interesse que vem se notanco ultimamente na

criação de peixes em' açudes. reprezados.' outros já em .tanques
)�propriados para a finalidade. A verdade é que se analízartnos a

iniciativá' com 'sereniciade, poderemos chegar a conclusão 'de, que
se uma parte dos munícipes se dedicarem a criação de.petxes, serão
beneficiados os habitantes, a 'própria'municipalidade, íuétusíve, sendo
o alimento considerado de primeira qualidade, avendo produção só o

II?unicípio poderá eonsumír o 'produto redundando disto novas pers
pectívas de comércio, não só plira consumo do município, mas
também abastecer municípios vizinhos. A semente já foi lançada,
aguardemos o futuro.

, r

'

AposentadbS Já .120 mil ruralistas
Cerca de 120 mil trabalhadores rurais já foram beneficiados pelas
aposenta,dorias concedidas pelo programa de assistencia ao traba
Ihador rural do Ministério do Trabalho, num valor mensal de Cr$
16 180,830,00, segundo informou, em, Brasília, a, Secretaria Geral
daquele Mínístérro, O maior 'número de, beneficiados é do Estado do
Rio_ Grande do Sul,_com 16.552, segui�do-se Minas, Santa Catarina e

'Ceará.
,

-

(Gazeta do Póvo) -

,

Noticias do llVC'RA
Mais vinte e cinco agrovilas .serão entregues aos colonos da 'I'ransa
mazônica, o Incra vai implantar um projêto avícola, segundo anun

ciou Moura Cavalcanti, Presidente do Orgão. Nos Núcleos Oolohíaís
da Transamazônica, .ímplantado pelo Incra, segundo pôde observar
o Ministro da Agricultura, o rendimento da colheita de arroz é de
1.500 a 2.400 quilos por hectare, enquanto em São Paulo é d� 1.?00
apenas. O Incra, realizou em Santa Catarina, um curso sobre Educa
ção Sindical para .os trabalhadores rurais do Estado, com o/apoio\ da Federação dos 'I'rabalhadores na Agrícultura, o curso abrangendo
matérias diversificadas, instruiu - 70 líderes sobre desenvolvímento
comunitário em geral. A, primeira safra agrícola produzida pelos
colonos que estão trabalhando em Altamíra na Transàmazõníca,
obteve finadciamento de 1 bilhão' e 700 milhões do Banco do Brasil.
Segundo técnicos do Incra, o financiamento foi feito para os produ
tos de subsistência: arroz. milho, feijão, cuja estocahem já está as

segurada pela Cibrazem para evitar especulações de atravessadores.

Festa Junina esteve animadíssima
A grandio�à festa lunina programada ,e realizada no di!l 24 do mês
de jun'll,o p,p., esteve muito concorrida pelo grande 'comparecimento
de pessoas de outras' cidades, a animação dev-eria ser ainda mais,
p salão superlotado, a maioria pom seus trajes típicos, lá fora ,a
g,rande fog-ueira' ardia lentamente cadenciada pelo rib,ombar dos
logos de l1rtiHcio. A da�ça da '«quadrilha» esteve animada, o quen-
/ tão predominou de iui_cio ao final" da festa que só ,terminou lá
pélas' 5 da mánhã. "

,

,

, 'I

PGssarela 'da Sociedade
Fef;!tejou idade nova ,dia 26" do mês· tranzato, o inteligen�e garoto
Emersons, nIho do distinto casal Dr. Rubens (Nivia) Alberto Jazar.

� festinha, esteve alegre e animada.

,
* Na me::;ma data aniversariou a

. i.nteligentê garotinha Jaqueline,I filha do casal sr. Hamilton (Jaci) Tabalipa ,de Almeida. A mirim
esteve presente, indo levar os cumprimentos à Jaqueline.

,,,.

* 'Dia 27 p.p. fest�jou idade nova o sr. Déc!o Bronze' de Almeida,
atualmente residindo em Recife, onde é Supervisor do Laboratório,
OPJON, tendo mais três Estados sob sua jurisdição. Os cumprirr:en
tos 'rumaram em alto estilo para o aniversarian't,e. v

\
* Dia 29 do mês passado nossa agenda social registrou com prazer
o aniversário natalicio do sr. Pedro Giacomo, de Lucca, Vereador
ex-Presidente da Câmara, pessoa que, goza ,de sólidas amizades, re
cebeu de seus amigos e familiares os mais reconhecidos cumprimentos..7,
* Dia:3 próximo quem estará festejando idade nova é a srta. Zeli
Edith Kaurz, fina flor da socieda�e lopal. Os cumprimentos pontífi
carão para a aniversariante que é relacionada nos meios sociais.
* Dia 6 do 'andante festej�Í'á sua data natalicia a senhora Eva �
Gremn de Almeida, ef!posa deste colunista. Os cumprimentos esta-
rão na pauta para a data natalícia. �_

* Hoje os cumprimentos ,serão para o sr. Nivaldo M.· de Almeida,
que.7estará festejando idade nova, ocasião em que ;receberá as mais
justas manifestações de amizade de seus ainigos.
* Amanhã quem estará aniversariando é �a sra. Edith G. Schadeck,
esposa do sr. João- F. Schadeck. A nataliciante é pessoa ('que goza
de grande amizade em nossos meios sociais e filantrópicos, razão pela
qual receberâ as mais efusivas manifestações de simpatia e carinho.
* Para amanhã também, passagem d� niver do sr. Olimpip Raulino'
-Schadeck, Vice-Prefeito ,de Papanduva,. ex-Presidente da ,Câmara,
cidadão de raros dotes de bondade e virtudes, receberá na ,data de
seu �atalicio as Íllai� reconhecidas demonstrações de amizade.

A coluna felicita a todos os aniversariantes, fazendo votos de
muitas felicidades.'

'

Festeje a data grata de seu

ente Querido.
DIariamente

-

às 14 horas:
, '

I G, e n ti Ire z as.) I.
GANOINBAS,

. força total em cOIIÍunic!;lção'

. ..

OClalS
J
I' J

ANIVER,S'ÂRIAM-SE
HOJE:' O senhor .Ademar'

de Oliveira (Iodov.
AMANHÃ:, os senhores: José

'>, Ferreira Sobrinho e Alcides
Schumacher.

Dia 3: 'a; senhora dona
Miriam Adelaide esposa. do
sr. dr. Leanes ,Oreípel,· O jo
vem' Alceu Sconheteki.

Dia 4: a senhora dona Melita
esposa' do sr. Michel N. Sele-

-

me; o s·r. Miguel Oliskooice;
a senhorita Janete Isabei
Woitexen; a meninu MárCia
Terezinho fiLha' do ' senhor

. Teodoro Cordeiro.

Dia 5: 'o senhor, Antonio
de Luca; o menino', Mau/o
filho do sr. Peulo Neuburger.
Dia 6: a senhora dona Betty ,

espuso do sr. José' Altage; a
- senhorita Beatriz .Teodotouicz,

Dia 7: a m-enina MariLsa
filha do sr, [uhyr Damaso
da »ilueira.

Ans aniuersariantes, nossos
melhores cumprimentos:

,

Recebemos e agradecemos
a, seguinte comunicação:

Hotary Clube
'de Canoinhas
Cenojnhes, 26 de junho de 1972,
limo. Sr. Diretor do Jornal
«Correio do Norte»,
NESTA
Prezado Senhora
O Rotá�y CJub� de Cenoinbas

elegeu o seu;'uovo Conselbo. Di
retol' para o aDO rotário de, 1972/
1973 e qU:l ficou/88sim constituído:

Presidente: Paulo Eduardo Rocha
.

,

Faria
,

Vice- Presidente: Pedro Merby ,

, Selemb"
1.0. Secretário: OsvaldoWl'ublevski
,2,° Secrefário: Rl\pbael Jon,é/BoCling I

1.0 Tefloureiro: Inocente Tokarski
2.° Tesoureiro: Sérgio Carvalho
Protocolo: Alirio Dias

. 2 ° Protocolo: .

Micbel Seleme
Diretor�s sem pasta: João Seleme,

_ ,Oscar WÉrka'
Geraldo B. São Clemente

AVENIDAS:
Serviços internos: Arno Court,
Hoffmann; Servo à comunidade:

(- Cilas 'Lourival Ziemann; Servo p,ro·
fissioDais: Frederico Kohler; Servo
interoaçioDa!s: Robin A.. Collins.
,

Outrossim, vimos através na
presente convidar, S. Sa. e esmo.

esposa par�' a sol�llidade de posse,
a ter lu;;af no. Restaurante Apollo,
dia 1.° de/ julbo, às 2IJ boras,
CQnstando de Um jantar festivo.

Send� o que se ,n08 of�rece
paT8 o momento, contando com

o s'eu comparecimento. desde. já
agrádecemos e Bubscrevemo,·nos

,

mui atenciosamente.
'

\
,

Frederico Kobler
Secretário

JoãoSeleme
Presidente

Leial Assine! 'DivulgueI

Corre'io Ido Norte

JEFFTRl'NKOo
Estou bastante convencido que eu não 'sou convencido.
* 'Em; Sergipe duas pessoas. já' morreram ern conse
quência ide queimaduras ocasionadas por bombas ve

buscapés. O culpado? É a festa_de São João..
/

* Os restos mortais da atriz Leila Dinis chegaram ao Rio,
) domingo passado trazidos por seu cunhado Marcelo'
Cerqueira.'

.

* Florinda Bulcão está no Brasil, e- bastante homs
nageada. Esta semana recebeu títulos, e homenagens
na sua terra natal, o Ceará.-

,
' I

*
.

'A patota do Colégio Santa Cruz está de parabéns. '

Sábado, passado 'a sua festa junina estava em cirlÍa.
Nosso abraço. � ,

*. Dia ,24., foi aquele almoço no' Sextão. Encontro

dos madeireiros, da' nossa ( região.
* Sobre � placa d� mármore do túmulo de Leila
Dinis: foi esculpida a seguinte frase: «Leila para sem

pre Dinis; feliz' na lembrança gravada: moça que
sem

- discurso nem requerimento soltou as mulheres
de 20 'anó,s .presas ao tronco dia escravidão».
* Eder Jofre treinou bastante para enfrentar hoje
o espanhol 'José Bisbal no Ginásio 'dd Ibírapuera,

CllÔN.IGA
Todo leitor' que lê uma crônica, gosta 'de .avalian a

capacidade, ousadia e autenticidade do' cronista social
ou popular'. Mas no artigo que você "está lendo neste

rnonsento, não há nada que lhe interesse,'( por isso,
se' eu fosse você, meu' chgpa, não leria o resto 'por
'que estaria perdendo seu tempo, mas se, você con

tínua
"

lendo' ,é porque não tem mesmo 0# que fazer,
fqi avisado e quer ir até afim.

_

'

E agora, se você continua lendo apesar de' tudo, l!
culpa não é minha, eu a visei desde )0 inicio que não I

.hsvía nada de interessante, e se você quer continuar
o problema é seu, bicho. Eu é que não vou continuar
escrevendo bobagem, para ,gente' teimosa. corno você.

,

,
,

* Nos EU.k as coisas andam sempre pretas pras negros.
* O baileco do Grêmio XV Ioí jóia, \ Música em
cima e o peesoal compareceu.
* o Paulinho S.' apareceu de novo. Paulinho" conta
s

ó

pra mirp,' quem � a gamação? Heín?
* Amizade, pra você que chegou .até aqui, um' bom
fim de seman& e até a próxima. Tcbau.

,), 'I

Políc�Militar _ .3.0 BPM - Btl Januário Côrtes

Após o encerramento da Olimpíada Interna do Terceiro Batalhãc de
,

I PolícíD, OI reau:tedol fO�8m OI aeguinte.:
AtletiSmo

1.0 lugar, Sd Aflner de Caooinhal.
1.0 lugar, Sd Artnar de CSnoinhlHl

l.o lugar, Sgt Garcia de Curitibano.'
1.0 lugar, Si:! Lauro de Caooinh81l
Lo lugar,' Sd Fogaça de Calloinhal

1.0 lugar; S1 Waitrick. de C�ritibanol
l'� lugel, Sd Fernanda, de Caooióhall
1.0 Jugar, Sd Lauro der CsnoinhlU
1;0 lugar, Sd Lauro de Carioinhel
l.o logar, Sgt Emerim de Caooinhali

Têbis de Mesã
1.0 logar, Sgt Mucilo de Rio do Sul
1.0 lugar, eb Alceooe 'de CSDoinhal

Alvo Fuzil 50 metros
LO Juga'r, 2.° Teo Getú,io de C8nolohal

.'

Futebol de Salão' ,

Equipe ri� Sub·Tenente e SargilDto.: l.o lugar, Cía. de Choque CaDoÍnball
Equipe de Cabüll e Soldado.: l.o logar," 4a. CPM de Legelll

Computo Geral
1,0 lugar. Csnoiohal com.

1.0 lugar: CaDoioha8 com

1.0 lugar, Cauoinhal 'com
1.0 lugar, Cam;iinhal com

Liloçamento de Pelo:
Lsoçameii'to de Dilllco:
�8ltú em Altura:
Sp.lto Exteugão:
Corrida de 5,000 metro.:

Corrida de J .500 metro.:

,Gorrjda de 400 met�o.:
Corrida de 200 metroe:

Corrida de 100/metr08:
Salto T, íplice�

Equipe de Sargento.:
Equip,e de Cbl e Sde:

Tiro ao

TifO de Fuzil:

Tíro de F:nzil:
Têuilll de MeIÍl:
Atletismo:
Fotebol de Salão�

SOMA GERAL

f
17, ponto.
,21 pontol
154 pontoI
21 ,pontul

213 pontol
1

08 pontoí
19 pontol

103 pÜ'ntol
08 pontol
138 ponto.

'

Tiro de. Fuzil:
�

Têai. de Mele:.
Atleti.mo:
,Futebol de Salão:

SOMA GER�L

20
2.'0
2:0
2.0

lug.ar,
logar,
lugar,
lug�r,

Rio do Sul com
Rio do Sul com

Rio db Sul com
Rio do' Sul com

I

Tiro de Fuzil: 3,0 'lugar, Curitibano. éOD;l 04 ponto.
Tênia de Meia 3.0 lugar, Curitibano. com 11 poot,!1
Atlet.i.mo: 3.0 lugar, \ Curitibauo. com 92 POO�OI

.

Fútebo! de Salão: 3.0 lugar, Curitibanoí com 06 ponto.
SOMA GERAL 113 ponto.

O �ncerramento da ,Olimpíada Interna, �eu-,Ie à, 18.0@ hora. do dia
24 de iunho ,de 1972, com 8 entrega de um troféu �, equipe campeã,
lendo e.ta a CompanhIa de Choqué (cq do 3.° BPM; e 'entrega de

medalhae aOI vencedoru da. diverlas modalidade ••

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREJO DO NORTE

Iguns 'tópicos
Senhor

do grande acontecimentoimportantes
Zaniolo:Altavir

"P fantasma do esgotamento das reservas
flor�,8tais sulinas f", 'prtnctpalmente 8 da "arau
carí angustifólia" nossa mais importante ma
deira branda, anunciada por técnicos 'da FAO,
para Q@ntro de breve espaço de tempo permitiu
modificar a mentalidade dos homens responsá
veis.

'

Desnecessárío tecer outras considerações
em to: o da previsão feita: _ pondo-se de lado
o aniqujl8m�nto das atividades dE' extração,
industrialização e comércío do pinho, sdvirte,
ainda um problema mais grav� - o problema
do desemprego em - massa atingindo centenas
de milhares ne pessoas dependentes daquelas
atividades".
O CICLO DE MADEIRA
«Não passou o «Ciclo da Madeira». Ao contrá

rio, agora á que ele se inicia. «F8z�se necessár ío
que se

J

afirme que para as pessoes verdadei
rernente intpgr!ldssl Da!' tarefas e xtre ttvas, in
dustriais e comercíeís de nossa rtquezs florestal,
sempre houve a convicção de que no devido
tempo e Da hora precisa os homens de respon
sabilidade deste pai" -- os do' Governo e. os da,
iniciativa príve de - haveriam de encontrar
novos caminhos e novos meios para o révigofQ.
me ato e 8 consohde éão da e conorma madeireira".

.
. . -

I ,Local do ebuerasee, vendo-se o Rv,do� Bispo Diocesano, D. Orlando,

I' "o Sc:cretário do Desenvolvimento, Dr. Oyedo, Prefeito. Alcid�s Sehu
macher e Coordenador Geral do encontro, AltavIr Zanlo;;_l;;_;o;.;_._-.::

Do Discurso do sr. Prefeito Municipal, Alei-,
I

des Schumacher, saudando as delegações:
«À DEh·g ..cão parane nse, nossos irmãos Vi

zlnhos, on ce 1:1 fronteira tão perto. ao em VfZ
de nos separar, mats nos une, o nosso saudar

_Iefusivo de fraterno cermho. Acompe.uhsmo s,
pari: passum. o desenvulviràe nto 90 Estado irmão,
,eis que sua tnfluência. e� nossa re g.ão. é por
'demais acentuada. A vossa capital, a encanta- \
dore cídad ... sorriso, '!oostitui num polo de atra
ção, na urs r, àqueles, que s qü] residem, As esta
cõ li o e Tr Ie vrsâo do Pat-aàá. a d ...ntrarn em

nossos lares, sem pedir licenca, num simples
virar de botão, mostrando o mundo. e .dífun
diodo as rtque zae da terra do @uairac{l».
«E aos nossos contHlâoeos bar}iga-verdes, que

pisam nesta hora o chão que eili tempos idos
e esquecídc-, a- coragem dos uosscs antepassa
dos, viveu' e lutou" PU& determinar a fixação
deste terrttórío a,o nosso querí do Estado, o nosso
abre ço certnhoso e afetivp, de Catarmenses
Semper, como bem 'acentuou o nosso admirado.
intelectúal PrOfeS!!lOr Osvaldo RodFigues Cabrsl.
A nOS6a capital, a qUHida FlorianópoJis, "ilha
de mu ... e soL, agora e�tá bem mais perto,fl:lcilitkndo o intercâmbio de todos os catari
nenses 'com a' sua meti Ópole. O nosso Estado,
é mister que se diga,1 càminhe agora para a

/

sua tqtal iri-tl'grac;ão, gfaças a operosidisde do
Governador Colombo Machado Sltlles, através
da Ação Catarinense de Desenvolvimento, tÀ,�� <'\bém presente aqui, nE'ste recinto, consubstaÇl-'
ciad8 'com 8S assioaturas de �ários financia
me�to'!ll às 'indústrias locais».

Do Secret�rio �sr.
"

Sérgio Uchôa �e Rezende:

)00 Diretor Presidente do Banco
Regional de Desenvolvimento Econô·
mico, Cei. Ary Caogussú de Mesquita:

4C Antes .deste conclave de madeireiros,'
iremos assinar um contrato, que proposítads
me nt e e fora de nossas normas ccstumetrss, o

fazemos no Iocs'l onde este empreeudimento se

inst'.. la, .mas o fiizemos conscientes de 'que esse

fato é marcante para a economia do 'norte
chtaiine"Dse e particularmente para Canoinh ss,
cidade a que me ligo por laços acessíveis e

que aprendi a admirar há mais de vinte anos.

-Esse �1n:ll'ést!mento, esse .contrato, que p.m

,..hr€'ve assinaremos, é 9 3.0 de uma sér ie de
contratos em que empresários de Carrotnhas,
.grsçes as suas atividades e clarividêncie ftrrns
ram com o BRDE.

.Esses projetos depois que implaotados
gErarão 264 novos empregos e irão gera'r ,reM'
DO valor de 11.760.000.00, 'em um ano.

E 'com
<,
a máxima satisfeção, assim, que assi

namos neste ato o contrato de financlamento
aQ -FrigorífiCO Canotnhas S.A, FRICASA e que
permitirá, a curto prazo. também Da abertura

" de 87 novos empregos e há gerar, também, de
ICM, nesta cidade, o valor de 4.648.000,00,'
quando em atividade plena de funcionamento».

DO SR.r ROM�NO MASSIGNAN
«Com o financiame'J;ltohoje contratado, teremas

,condições de um futuro bem próximo, de dizer que
,Ca)lOinhas terá em seu conjunto industrial, o maior
e mais moderno matadouro de bovinos do Estado e
também um moderno e bem atualizado matadouro de
suinos. que preenche todas as novas exigencias do
Dipoá, advindas da Federalização da Inspeção I).eProdutos de Origem Animal. Sentimo-nos muito pres
tigiados e honrados em podermos _ cooperar para o
desenvolvimento do Parque Industrial de Santa Cata-

. rina, meta da atual administração- de S. Excia. o Sr.
Governado)." do Estado».

,
!

«E parece que a semente que nós

lançamos num dE'8afio ao empref<ério
do nort� de Santa Catarina, caiú em

!lolo fértil. Porque nada mois fizemos,
,além de perguntar! 80S empfesários
de ,Saota Catarina, ao� empresários
do norte do Estado, o que realmente
eles desejavam do Governo do Esta
do ... e 8 resposta otitida está aqui-

,

pr'esente ... eles des€'javam apenas um

simplés apoio, porque Da realidade
eles já tinham tudo, eles tioham a

caJracida'de empresarial, a que nÓs

_procuramôs em tojo o E&tado e a�lll ,I O Secretário, Dr. Sé, gi,o Uchôa d{,! Rt'zende,- [ls seae ao Iela existe, a mãos cheias». Clube de Bolão Fantasma.
,

.

/

Do Deputado
«Considero um marco verdadeiramente his

tórico na vida comerc!al e industrial de Cenoi
nhas o ato que tJdos presenciamos da assinatura
do contrato de �iD8nciamen'to conc€dido a_o
FrigorWco Canoinha_� S.A. Desejo assinalar, que
exatamente quando se reuoe' um conclave de
madeireiros, na sede de uma rt'gião que tem
8S principais pilastras de sua economia na in
dústria 'extrativa da IÍladeira e do mat!!, como

que a evidenciar os propósitos do Governo de
que se diversifique a produção, de que não se

I
I" atende apenas sobre o mate e a madeira o

desenvolvimento de nossa área, comparece ante
o conclave de madeireiros, o Banco Oficíl de
Santa Catarina e' vem conceder um financia-

(

Aroldo Carvalho:
menta ao' Frigorífico, sonho de há muit� Bealen·
tado do nos�o município e qu� se constituirá,�

ten'ho' certeza, n,um fator pl'epongerante do de
senvolvimente, de todo o plan&lto norte catari
nénse. Devo làuvar também, como filho desta
terra, a vinda qe um industrial do porte do sr.

Romano Maesignan, de 'tantos- êxitos, DOS seus

empreendimentlils industrieis, sl'ja ne Vale do
Rio do Peixe, seja no Estado do Paraná, seja
1\10 Estado do Rio d� Janeiro, onde mantém
moinhos- de trigo de apreciável produção. Canai·
nhas' recebe com júbilo a 'vinda de um empre�
sério deste pOl'te"que veio trazer o seu concurso

ao desenvolvimento ao progresso da nossa região».,

ÚLTIMA
Conftrmado. O Igue çú, o timão de nossa região, estará

em nossa cidade; domingo próximo, dia 9, afim d� enfrentar.uma
esquadra da LEC, numa especial d .. fereneia 'dos se us Diretores.
OI! visitantes vem com toaos os seus tituleres, sem despesas e a
renda se rá revertida a06 Asilos Lar de Jesus t Malucellt,,

,

Vamos to.dos cooperar com a grande promoção, um ver
dadeiro prese nte dos nossos víztnhos de Por to Uoião da Vitória.

\ ' 01.07.1972

de
Proteste:{

Exiete nelf Ramal
Edifício do Forum, ara lerem' prõteetadse por falta de
pegamento dual du, licatal de n,O, 53/1,8' 53/2 nOI
valorea de Cr$ 107,35 cento e sete eeuseiroj e trinta e
cinco ceutsvoe), cada um�emitida. por Denelar Comêrcio
de Eletro Domêetioos 1}�.a8, da responeebilidade de
ORTENILA DICK eHA

�Poe não ter aido poseível ucoutrar neeta cidade,
o respomável pelo .presente, .o intimo para pagar II
importância- da mencionado título ou dar-me a rllzão
pela qual não o fa?" e, 80 mesmo tempo, na feita de
pagemeq o o notifico do competente protesto,

Clnoinha., ,28' de junho de. 1972.
,

.

Paula S. Carvalho 'ira beliã

)

HORA • • •

..

A1T'E N ,ç A�O!._..
Você que é iotereuado em Apicultura, ccmpsreçe dia" 5 de

.julho, àl 9,00 horse, no
,
Pa1 ilhã'O da Capeis Aparecida - _Piedade,pois ali eltará o Instrut.or da Unidode Volante de, Ensino Apícols,

que lhe dará todaa a,1 io,truçõel sobre a. abelhae, -

No local, haverá almoço a, preço de CUltO.
No programa de treinamento, haverá projeção i de filmes,

dietribuição de Iolhetos e expoaição e venda de matertal para mane
jar com a. abelha. africanai; haverá .permuta de cera bruta por cera
'tdveolada. . \

�

Registro
Seba.tião Grein COita, Escrivão de Paz e OfiCial do Regiltr ivil do
municip de Maior Vieira, Comarca de Caooinhal. E.tedo l1e S. Cetarina

F. I!aber-que pretendem calar: José Kraczi.., i e Placidina
Pincz. ElE', o oral de.te Eatado, nalcido ,em Paiol/Velho,. ne.te mu·
nicípio, 00 dia de maio de 1948; lavrador, lollJiro, domjcilia�o e
relidente nelte unicípio; filho de Hipólito vrac�iDlki e de dona
�lara França Kraoz·��i., .Ela, D�t?ral de.t .)i.ltífadO, nalc,ida .em'1 amanduá, DeIte mu ClplO, no di .. 3 de mBIb-de 1952; domé.tlclI,
lolteira, ,domiciliada e r ideote' neste m . icÍpio; filha de Luiz San.
tiago. Pincz e de dona �8

•

a Corrêa incz, domiciliado. e relidente.
ne.t,� município.

'

Major Vit'ira, 20 de juo . de
<

:\ )
\

Alberto Knop e Glória Karvat. )(1, aturai de.te Eitado. nBlciclo em
,RIU Claro, De'te município, DO dil;l ':.ie agolto de 1948; operário,
lolteiro, domiciliado e re 'Ideote nelte !llunioípio; filho de Aífre:io
Koop e de dona Carlot Knop" demicilia el e rêlidentel oe�te muni
cípio. Ela, n8tura,I de,te .tado,D8!cida em R'o 'Claro, ne8te município,
00 dia 3 de maio ele 19ó1; doméstica, 10lteir8, omicilioda e relidente
ne.te município; fi DO de Aleixo Karvllt e de d· a Carmem Cordeiro
KBrvllt, domicilia': OI e re&identel neete município.

Apre.e· taram OI d()cumentol ex;igidoe pelo CÓ iigo Civil ert.
180. Se ai ém tiver conhecimento de exictir alg impedimento

lt'g,8�I,
�\cu., -o para finl de

dir,eito.
.

'

'... "aior Vit ira, 27 de. 1unho dI:) 197.2.
Sebastião 6rein Costa - Of�cial rio Regivtro Civil

(�ivil EDITAIS'_

\

Prefeitura
ecreto N.O 381, de 22-06-72

\
APROVA LpTEAMENTO ,Alcides' Sch macher" Prefeito Municipal de -O noinhas. no

U80 d� SUEI!! atr�buiçõe!l. D E C R E TA: L
'

Art, 1.0 - De a� do com o despacho do J!.,;ogenheiro desta
Prefeitura, �xarado no requerimento protocolado ob n. 506, de 1 Qj4172,
e nal resp�cti"as plantas. ficb' ap ovado o loteamento procedido peloSR. WALDEMAR BARANOSKI. da áreá total' de 1.554m2. sendo
1.283m2 distribuída em 2 datas, éI, 2ZIm2, destinado à abertura de
rU8S, a qual' faz doação à':Pr�feitura. fica do 'desta forma, ise�to' do
imposto territorial urbano, por 3 anos. \ ......

Art. 2.° - O terreOllr .'-m epreço, a parte do lote n. 34.
Carta N. 168 e Registro N.· 45, com frente para a rua Bernardo
Olaeo.

Publicação Oficial da

Municipdl, de Canoinhas

Art. 3 °
- _Este· decreto entra em vigor, na data de SU8

publicação, revogadas as disposições em contrário.
CaDoinha!J, 22 de junho de 1972.

A�s. "Alcides Schumacher AIs. Antonio Shuza Co ta
Prefeito Muoicipal Dir. Adm.
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CORREIO DO NORTE 01.07.1972

Cooperativa de Produtores Ativj�a�es �aCâmariM n.�eCanoinhas
d�,.ate Canoinbas. Ltda� N�O��:::.C.i:;:!�i:. da :QP;;:i��nlci� e:,����:.;:�:� xi a L

.

"

,\JL, _

=,
� ,� ,Canoi"B as, 28 de junho

CODvoiQ.�ão da Ass.embléia 8eral Ordinária �i���í;/. ii������l�:;:�:r:� !::!���O, d!nc�!��a�o�e��� de 1972. <;
.� tl V d das Santos Corrêa, nB'pauta Altamiro Ricardõ da Silva

O P'kesidente da Cooperativa de' Produtores de �s _seguIn 1s erea o�es: srs. da Ordem do Dia;/da pró':' Diretor do Exped. da Câmara
Mate Canoi�as Ltda., no uso das atribuições que lhe poaot SBele\De'F 'dGI�llhFE)rmke '

f E � t t S
.

1
. o 42 I (d' I' rus , en� rt o ln uc, 1"-/----------........--------------con ere o st:a u o socier, artigo n. ,etra ), reso ve:

Alf d F P d d ;/
'\'

' Te o raaco, e ro os

\ C O . N V O C A R '

Santos Cor êa, Adhemar J
r

d D· ·t d C d C
•

ha AssembÍéia Ólràl Ordinária dosAssociados, a realizar-se Schumacher, Dout.or Paul,
I
lUZO e Irt,. o a ornareI e anOJD as

em sua sede so'�ial, sita na Rua Paula Pereira n.? 698, Eduardo Roch, Fana e Fric- P O' r ta r I- ana cidade de Ca\!oinhas, Estado de Santa Catarina. no cisco Bueno e Siqueira.
dia 9 de julho '�� 1972, às 7 horas, em Primeira I I

Convocação, com' presença de 2/� de associados, Não
_ Comparecimehtos

afim de tratar dos as untos constantes da seguinte . Deixaram dt comrJrecer
O O O" A: à sessão suor&' citaa;, os

( seguintes E,dfs: hs. -IDarnundo1.0 - Deliberar sobre Balá ço Geral encerrado em 31-05-72, �hRelatório do Conselho de dmínistração, Parecer do Con- Bittencourt, Alfred /Ivo Paul

selho Fiscal e Dernonstratívê da conta de, sobras e perdas
e Henrique Krzesífiskí.

I , I
Expedie"nte2.0 - Destinação

/

3.° - Eleição de novos _;nemJj· os do Conselho Fiscal e

respectivos SUplf>1es.
4.0 - Outros assuntos fe interesse

Não havendo 'número legal ae associados presentes
para instalação da

.

A:ssembléia em primeira' convocação,
fica desde já feita' a \

�egunda Convocação
para as 8 horas. do mesmo dia e locah com a presença
de 50% mais uni '\

Se ainda· não houver número leg\l. fica feita a

Terceira e última Convocação, para as' 9 horas, pu

seja, uma hora após a segunda convocação, com a pre-
sença dê no ""míriimo 1 O associados. "

Para eteito de quorum o número'de associados é de 853.
t� . ,

E para que chegue ao, conhecimento de todos os

associados, passou-se o presente Edital, que será afixado
na sede da Cooperativa e de seus postos, bem como em

locais públicos habituais, dentro de sua área de ação e

=r aos' associados, na medida do possív�'L
Canoinhas, 20 de junho de 1972. "

: 'Sráulio Ribas da Cruz - Presidente

acó.JoâoCararoêCia.SjA
Geral Extraor:s-íflária

/' -

EDI �L DE 'CON
...V�OCAÇAO

Ficam �- vidados os ,.S·enhores Acionistas para
estarem presentes

'

Asserph!éia Geral Extraordinária a

realizar-se no dia::n e julho de 1972, às 10 horas na
.sede 'da -Sociedade na " a Coronel Albuquerque, 936 em

C�noinhas'SC, p'_ delibe �m sobre a 'seguinte
,

/-ORDEM �'
DIA:,

'Primeiro: Ele-ição de mais um me ro na diretoria em vir-
,-

/ttÍde do afastamento definití � sr. João eararo.

S7egUnd'ó:
Outros "assuntos de interesse social.

Canoinhas, 21 de junho de 1972.

Antônio Cararo - Diretor

Motores à Gazolina e Diesel, Elétricos Monofásicos e

Trifásicos, Tríturadores, Descascadores de Arroz, Planta- -,

deiras-Adubadeiras, Enxadas Rotativa rados, Arame

Farpado, alanças para balcão e' rmazém, Baterias,
Máquinas pa

Consulte os

de CARLOS

soldar saco�,PlástiCoS, 'Moto:S�rras.
p os,.é condições de vendas

EVA O UNTERSTELL, no
i<'

revéndadQr
��/I'

Casa '\9ro Pecuária de Pedro Ferreira

LRua Paula' Pereira, 787
'

/

2n

Requerimento do Verea
dor Francisco' Bueno de

Siqueira, solicitando para
constar nos Anais da Câ
mara" Voto de Pesar pelo
falecimento da sra. Adelina

1-

Gaisler, sendo aprovado na'
,

forma -regimental. � Requeri
mento do Vereador Pedro
dos Santos, Corrêa, solici
tando a suspensãê da tra

mitação do projet� de lei

que eleva os vencimentos
dos funcionários do Poder
Executivo, até a entrada de

proj eto idêntico" elevando
os vencimentos .dos fundo
nários da Câmara, dado a lei

municipal que criou, a pari
dade 'entre os dois �oderes.

Pequeno Expedi'ente
No Pequeno Expediente,

inscrito para falar, o Vere
ador Pedro dos � Santos
Corrêa, justificou �eü reque
rimento, dizendo q'Ute se a

Lei da Paridade dispensou
igualdade' de tratamento

_

entre .os funcionário�s dos
dois JOderes, justo será,
que a, bos os projetos tra
mite juntamente, havendo

Música Sertaneja?

Rádi o Canoinhas.'
,

,

As 06:00 horas da manhã e

às 17:3.0 horas da tarde.

Para avisos e anúncios:

Utilidade' Pública.
Diariamente às 12:10.

/ Rádio é Canoinbas

O Doutor José Geraldo Batista, Juiz de Direito e Diretor
do Foro da Comarca de Canoinhes, Eetado de Santo Catarina, DO uso

de suas atribuiçõe9 legais, e atendendo ao disposto no art. 3.0 do «Re
gulamento do Concurso» para o provimento dos cargos de Auxiliares
da Justiça,

,

Comtitui 8 Comissllo Examina.'ar I para apreciar os requeri
mentos de inscrição e julgamento das peovas dos candidatos ao pro
vimento dos cargos de Oficiai de JU8�iça, e Avaliador Judicial, a saber:

Presidente: Dr. José Geraldo Batida,
Membros: Dr. José Enéa!, AtbanÁ,io, Promotor -Público,

Dr. Antonio Weinfurter, Advogado.
Outrossim. na forma preceituada no parág, 1:0 do art. 3.0 do

referido regulamento, designo o Dr. Zaiden Emiliano Selema, Escrivão
do Cível e Comércio desta Comarca, para aecreteriae a refeeida, comissão.

,Esclarece, finalmente, que «a09 membres da Comissão Exa-
/

mioadora serão aplicáveis !l9 disposições em vigor, sobre suspeições
e impedimentos» (§ 2.0 do art. 3.0 do Regulsmento'l,

Publique. se e cumpra-se.
Dada e passada nesta cidade de Canoinbaa, aos 22 de junho de 1972.

Dr. José Geraldo Batista ,...;_ Diretor do Foro

Juizo de Direito da Comarca de Canoinbas
Portar i a

O Doutor José Ger�ldo Batista, Juiz de Direit� e Diretor
do Foro da Comarca de Canoinbas, Estado de Sa'nta Catarina, no U80

de suas atribuiçÕes legais, e atendendo ao disposto no 9ft. 9.0 da
Re�olução n.? \/71 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, ,., que
dispõe sobre o, regulamento do concurso para o provimento do cargo
de _«Ccmisaârio de Menoreu.

Constitui a Comissllo Examinadora para apreciar 09 requeri.
meatos de inscrição e julgamento das provas dos candidatos 80

provimento do cargo da Ccmiaeâeio de Menores, a saber:

Pat'a Presidente: Dr. José Geraldo Batista, Juiz de Direito
Membros: Zaidim Emilian.o Seleme, Escrivão de Cível

Nereida Cberem Côrte, Of. Heg. Civil
Secretária: D. Eulália Gleba.

Outrossim, na forma preceituada no art. lOdo referido regu
lsmeuto, aplicam-se a08 membros da Comissão Examinedere, 09

motivos de suspeição e impedimeutos previstoe na lei, para os juÍzel!l..
Ê a seguinte, a relação dos inscritos:

Osni Vieira de Lima,
José Zattar,
Cícero Scherbauer,
Adolf" Wipirwski,
Jair José Kõbler,

,. Waldemiro de Andrade,
Publique-se e cumpra-se.

Dada e passada Desta cidade de Canoinhas, 80S 22 de junho de 1972.

José Geraldo Batista - Diretor do FOfo-

BLUSAS LÃ
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A confecção do folheto foi
uma colaboração da nossa Pre-
feitura.

-

Contudo, o grande aconteci
mento, sem dúvida, foi a grande
Festa de Confraternize ção e

:1 Congraçamento dos E'mpresários
. da Madeira, realizada com abso
luto e total êxito, tudo corren

do a contento.

Assim, o Pe. e poeta Frei
Elziário bem disse quando cano

tou em um de seus versos do
Hino do nosso Cinquentenário:
Capital dá erva-mate e do pinho
Das imbuias galbardas do sul
Onde o sol e a amplidão tem seuninho
E o esplendor dos triuais beija, o azul

_
Evidentemente, a nossa região,

dévido o intenso florestamenta
e reflorestamento que 'realizou
e vem realizando há vários
anos, constítutu-se hoje numa

das maiores reservas do país e,
consequentemente, no seu maior
centro madeireiro..

x x

OI" fo acontecimento que fi
cará

. eDt - noss'a história, de
'grande repercussão e profundi
dade, foi a assinatura, sábado
último, aqui em nossa cidade,
do contrato de financiamento
1,\0 Frigorífico Canoinhas S.A.,
o nosso FRICASA, 'entre o

Presidente dO"BabE, CeI. Ary
Cangussu de Mesquista, Diretor
Presidente do Baoco e o indus
trial sr, Romano Massignan, Di
retor Presidente do' FRICASA.

x x x

O destacado esportista, Dr.
Sylvio Alfredo Me'yer, foi con
vidado pelo sr. Prefeíto Muni-,
cipal a assumir a Presídencía da
Comissão Municipal de Esportes. '

x x x

E quem vem ai, em agosto
corrente, no fim

I
da segunde

quinzena, é o Governador Co
lombo Machado Salles, em sua

primeira visita oficial ao Muni
cípio, afim de inaugurar o

Grupo Escolar Irmã Felicitas,
no 'Alto das Palmeíras, e inspe
cionar algumas obras do seu

governo.
x·x :X:

,O campeonato não apresentou,
nenhuma supresa. O São 3er-,
nardo, franco favorito, passou
pelo Sossego pelo marcador de

,4 a 1, enquanto que o Santa
Cruz foi a Três Barras" e fatu
rou o Rigesa, também por 4 li
1. Amanhã, em prosseguimento,
no Municipal, teremos Palmeiras
versus Botafogo. Vamos todos

. cooperar.
x x x

E agora, então, a 'grande no-
. tícía, Nõ dia 9, domingo próxi
mo, dependendo ainda de con

firmação, o' Iguaçú, o timão de
Porto União da Vitória, virá a

nossa cidade, livre de qualquer
despesa" como bem disse e de
cidiu seu Vice-Presidente, D

nosso conterrâneo, Industrial
Joaquim Fernandes Filho, o

nosso amigo Quinco, para um

amistoso, com qualquer agre-
miação, com renda destinada às
'"nossas instituíções de caridade.
Vamos todos prestigiar o im

portante acontecimento.,

Novela é com a Canoíuhas

As 09:00 horas:

O Destino de Elisa
CANOINHAS,

.

muito mais r�dio

Avis'o'
5_0 DI4itrUo Sanitário
O Centro de Saúde comunica

8 população que depositou no

Hospital Santa Cruz, vacinas

B.C.G, para recém-nascidos, e

tem também em sua sede, B.C.G.
para crianças maiores de 6meses.

Solicitamos aos interessados
que levem seus filhos para re

caberem a importante vacina.

B.C.G. é vacina de prevenção
contra a Tuberculose, Via Oral.

Caaotnhes, 26 de junho de 1972.

DR. HAROLDO FERREIRA
,

Médico Chefe do 5.° 0.5.

Aviso
O Diretur do Campo de Ins

trução M8reechal Hermes reco

menda 80S senhores moradores
limitantes com a área de Mano
bras, mormente na faixa do Rio
Canoinhas, para impedirem que
seus animais invadam indevida
mente os terrenos pertencentes
à referida área, principalmente
porcos.

Catarineoses!
Os Escoteiros - meninos, jovens
e adultos, ganham o bem estar
em suas excursões, cultivando
o amor às árvores e 80S animais.

Respeitemos as nossas florestas
e os animais que elas abrigam ..
NÃO SOLTEM BALOES!
CAÇADORES! GUARDEM
SUAS ARMAS! ' IBDF-SC

••••••••••••••••••••••m•••••••••••••••
• .

f, �

I BICICLETAS ,MON ARK
I

I
I "AGUIA DE I OURO'" I
• ••

i e Bt\B B A CIRCULA H I
e,stão,_

folheto distribuido por ocasião versárío e como sempre brindou mm O�' ;J:'" e r h ,. S ,,,.e I em e II
da reunião de Congraçamento seus amigos com um bom III P �
dos Empresários da Madeira, churrasco. II

r

til
divulgando o nosso muntcípío e X X X III IIregião, impresso com alguns mm' _
erros devido 'os atropelos de' Segundo rumores, posuívelmente = ,II
revisão, pelo que pedimos es-

a nOSS8 cidade seja distinguida !mi mil
cusas, esta coluna deixou de C0m a visita do Vice-Presidente II nas·melhores 'facilid�des da praça III
circular no último sábado. da República, Almirante Augus- utl!i

.

'

IIto, Grumonn Radsmecker. Jilj);If

mE�•••H.Bmmm.�m••••�.�.�••�••RBm••••••

sinta

Compre
do

Isso

•

Frio' neste

AQU ECEDOR pelo
'/

passado.
em

. pagamentos.
<,

-

só E�,
Jordan S/A

na

'....I ....�-.....,
Cine Ve'Ja Cruz
LANÇADOR DE SUCESSOS)

-:- A P R E S E N TA· -:-

20,15 horaa - cenauee 14 anal
For idável programa duplo, 1.0 - Ron Ely, o novo

Tarzan 'a TV em uma das suas aventuras espe.tacula�es:
Tarzan contra o Rebelde da Selva colorido

/
2.0 - Um sup 1; bang bang colorido repleto de/ação e aventuras:

Minha Vingança será a sua Morte �

(O

/
DOMINGO, ai 13,45 h - em matin� -

I.
Tarzan contra O Reb,elde

censura livre

da Selva
DOMINGO, em trê. formidáveillel.ões •. ai, 16 e 19
horal - cenl.livre.· - AI 21,15 lÍoral • censura 14 ànol
DIA 03, 2a. feira .' ai 20,15 horal - cenaura 14 anol

A Metro Goldwyn May�r orgulha. la em apresentar a estupenda
. produção filmad, em Cin{mascope Technicolor;

, O mais selvagem d�s fil�es: I '

QUANDO, E PREelSO SER HOMEM
,

,

Umamulher o ensinou a ser lio�em ... a enfrentara realidade ... e'a des
cobrir que seacausa é injustà <}s'covardes são os verdadeiros heróis.

DIA 04, 3a. feira • ai !O,15 hora li - censure i4 anos

Minha sua Mortea

OlA 05, 48. feira. af 20�15 hora. - ceneura 14 Anol

Formidável programa du,plo. 1.0 - A comédia. nacional colorida:
.. .

.
. \.

Azulo Muito Louco com Leíla Diniz.

policial: A�jos Internais
DIAS 06 e 07, 5a. e 68. feira - a,8 2H, J 5 h - cenl. 18 anol

Um super filme d alto terror e suspense! Todo' colorído:

O Teatro dos Horrores
,

DIA 08, .ábado • ai 20,15 horaa - cenaura 14 anol

Programa duplo sr: t.o filme: Adeus Texas colo'rido !

2.0 filme: San I) contra os Monstros de Atlântida
DIA 09, domingo - ai 13,45 horaI -, censure .Iivre

Adeus Texas
DIA 09; domingo, em trê. 5elillõee - ac 16' e 19 'horal - '

censure livre; el 21.15 _horal - censure 14 anoll

Volta de Arizona ColtA
com ANTHONY STEFFEN Um filme colorido.

� � w__,

R OPORTUNIDA'DE
Vende-se magnífico��{édio de alvenaria de 2 pavimentos,
localizado na Pr. Ot: Osvaldo de Oliveira, contendo no

térreo 2 amplas salas com.. instalações sanitárias com

pletas, onde funciona o escrité:q,g" de contabilidade do
sr. Acácio Pereira, mais abrigo pát casro, lavanderia,
forno, fogão e churrasque�o, I'1lÔ� aÍtó

.

,�dormitórios, 2
salas, copa, casinha, dispensa e banheiro c(:fmpleto, mais
quarto de emp,pe 'ada com instalação 'sanitária, e um

salão d s�ço com terraço. Area total construída
376 m2. Terreno 14 x 40 metros. Preço Cr$ 80.000,00,
sendo _50% de entrada e o saldo e'm 20 meses ou Cr$
75.000,00 a vista. Tratar diretamente com o' proprietário,
senhor .Míchel N. Seleme, no mesmo local. 2
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