
Administração Garcindo Ano XXVI Número 1221

Mês de marçqf
A administração Garcindo, iniciada ,�-é.ia primeiro de

fevereiro, continua em rítimo acelerado, procurando acom

anhar de todos os rneíos e modos ,ri' atual desenvolvi
ento do município, 'mormente da cidade. Esta tarefa

co tudo, não tem sido fácil, tal <?!�'vulto�do desenvolví-
me ato desencadeado. /l
\ Já foi dado conta e tornad�' público as realizações

a�mi' ístratívas referentes ao mês/de fevereiro. o primeiro
do at I mandato. Passamos ho�,�', embora atrezados, dado
o vulto ,dos trabalhos, às realízeções do mês de fevereiro,
março e abril, síntese de três .meses:

1-/

- Empe ramento estrada Serra do Lucindo
- Constr ão de 2 2 bueíros

Constru
-

o de 3 pontes,?·1
Ilumínação pública Di�,rito de Paula Pereira
Ilumínaçãê pública Dístríto de Marcílio Dias
Assinatura Contrato para iluminação pública da cidade,
à mercúrio, ,jnclusiv�/ as praças: Lauro Müller e Dr.
Osvaldo de líveíra'
Pavimentação, da p�aça Dr. Osvaldo, de Oliveira
Assinatura Co' trato. confecção nova planta cadastral,
cadastro imobil r-io e computação de dados

Aquisição de, un "a moto-niveladora, .

dois tratores e

uma retro:esca�a�eira com pá carregadeira
Recuperaçao de d�as moto-niveladoras e uma pá car

regadeira Cate,i:pila�
- Construção Es.�6Ia pÚ�i.ca

Mun. da localidade de Cachoeira

Aqqisição dejterreno
.

,para construção do Grupo Esco-
lar do Campo d'Agua i\Verde

.

- Extensão da" ílumínaçãd, pública aos bairros da cidade

Aquisição I�e 27 alql,leir\s de' terra para instalação do

r..aboratór�Ó de Sementes�de Batatas Certífícadas
Convênio"Brasil-Alemanha\,
Aquístçãó de capacetes e ma,C'�cões para opero da Prefeitura

Pavímentação asfáltica daà ruas: Curitibanos, Frei

Menan'dro Kamps e Travessâ, Hereílío Luz'
Aterrá da Rua Getulio VargaS'(,na baixada rumo ao

Está,dio Benedito Therézio de {\arvalho Junior

Prçsseguímento do Serviço de A,Pastecimento de Agu'a
à léidade (construção da, adutora\

- �;erviço de terraplanagem: amplíação e instalação do

,flovo parque industrial e novas casas residenciais
./ .

'_

-/Limpeza pública noturna - terrenos tlfldios com a lim-

( peza até de calçadas, ' '\ .

fL Serviço de levantamento topográfico \ (Planimétrico e

li altímétrico) Laboratório de Sementes
- Planta cadastral Marcílio Dias,

.
'

4lteracão para tempo \ de servico
BRASILIA -' (AJB-GP) - o Ministério do Trabalho de

verá encaminhar à Presidência da' República, ainda em junho
próximo, anteprojeto de lei que permitirá ao empregado da mi-

. ciativa privada contar tempo de serviço, para efeito de aposenta

doria, c�mo servidor público. Os estudos sobre o assunto já' estão
bem adiftntados e técnicos do Min. do Trabalho admitem «8 ur�ênci8
para solucloner o prcblema». O Ministério do Trabalho estuda

t�,mbém .es possibilidades de consolidar num só texto legal, todos
os decretai, leis e ,portarias referente I às atividades dos artistas

de rádír-, cinema e televisão, com a f�nalidade de disciplinar e

atualizar a profissão d!'ntro de uma rf'gu,lamentação mais ampla,
sobre a q'!al existe anteprojeto preparado por um grupo inter

ministerial, incluindo Educação e Comunicações.

(Transcrito da Gazeta do Povo, de 25-4-1973)

Notícia BPMdo 3.0
No dia 22 de outubro de 1972,

teve inicio no Quartel do 3,°

BPM, Januário de Assis Côrte,
mais uma Escola de FOl'mação
do Policial Militar.
A Turma, contava no inicio

com 26 alunos, dos quais no fI
nal do curso foram reprovados
4, por não terem conseguido
média sufi,ciente para aprovação
'A formatura realizou-se no

dia 13 de abril do corrente ano,
tendo como nome de «TURMA
TENENTE CORONEL MILTON
DE MELOlt.
Participaram das solenidades

autoridades civis e eclesiásticas.
que após � formatura tomaram

parte de um, coquetel no Cassi-

no dos oficiais e à noite de um

jantar oferecido pelos formandos.
OI novos policiais militares Ião

os seguintes:- Santos Pedroso

Filho, Ademar José Medeiros,
A tair Corrêa do Prado, Leonides
de Freitas Neves, Hugo Santos

Carneiro, Vandemir dos Santos,
Antônio Carlos Borges, Ailton

Mendes, José Onildo dos Santos.

Neri Cruz dos Santos, Antônio

Mauricio Gomee, José, Alamir

Rocha, Antônio Motta Pereira,
Daniel Bess, Salvador Munhoz,

Batistl;l, Ademir Manoel de AI

meida,Ildebrando Varela Mac�a
do, David Holzspfel, Paulo�ehpe,
Alceu A�naldo Cunher, Nivaldo.
Becker e Gervásio Luiz Maciel.

Canoiflhas - Santa Ccttarina, 28 de abril de 1973
-----------------------------------

Diretor: Rubens Ribeiro da
FONE, 128

Silva
'CIRCULA AOS SÁBADOSCAIXA POSTAL, 2

Jubileu de Ouro da cidade, dia 23 de agosto do corrente ano
.

.

\

Para o II Festivai do Mate, a

I
boração do IBDF e Delegacia

cargo do Grêmio XV de Julho, do Ministério da Indústria e Co

e�pera-se a indispensável cola- mércío,

Como é do conhecimento' de

todos, a nossa cidade comemo

r,ará em 23 de agosto. próximo
o seu Jubileu de Ouro de sua

elevação de vila a CIdade, fato
ocorrido na gestã9 do Prefeito
sr. Ivo de Aquino, hoje residente

no Rio de Janeiro.

, O Prefeito Garcíndo tem a res

ponsabilidade de registrar O

econtectmento. Preteudia-se de
inicio comemorar-se CODil uma

festa de cunho nacional, com a

IV Exposição Feira, idéIe aban
donada pela carência de tempo,
recursos financeiros e absoluta

falta: de hospedagem, problema
este que já existe e é sentido
em épocas normaís.

Diante desta situação o Pre
feito Garcíndo elaborou um pe
queno esquema que' será levado
à aprecíação da Câmara Muni

cipal, Associação Industrial e Co
mercial e Clubes de Serviços,
cuja prcgrameção prevê o II
Festival ao M6 t�, bailes sociais

e populares, concurso de fanfar
ras' com a participação de tooós
os municípios da região nort-,
desde São Bento do Sul a Ma

tos. Costa e Corridas de Calham-

beques. A festa, ass irn, tería cu-

nho regional, pela falta de hos-

pedagem como dissemos. Para

ti PdM J d P
�::�.�:�.B�:,:�::��:.: ;::�� I ove�� J.'�' q�!���,�� .p.d��i!�be'����oc!. ���

bata e a porta se abrirá», Por intermédio de Maria. Vossa Santa Mãe, eu
alemã, a cargo da Comunidade bato, procuro e vos rogo que minha prece seja atendida (menciona-se o

Evangélica, sírfa-Irbanesa, polo- pedido).
nesa-ucraina. japonesa e italiana,
a cargo das descendentes, onde

se apresentariam os pratos, tra

jes e músicas típicas e seus res

pectivos folclores.

Arthltas nacíonais de grande
fama seriam contrata<lOS para
schows durante os festejos, pa
ra o que já foi maotido o prr-
meiro coutajo com o conhecido

empresário sr. Jorge Afonso.

sobe 16Mínimo J

e 17

de
por

•

maiocento a
• •

primeiro
BRASILrA (AJB - GP) - No dia 1.0 de maio próximo,

às 17h45, o ministro do Trabalho, Julio Barata, anunciará, através
de uma cadeia nacíonal de rádio e televisão;o aumento de salário

mínímo, que deverá ser fixado em 16 por cento nas regiões de

senvolvidas e em 17 por cento nas regiões menos desenvolvidas.

As comemorações oficieis do Dia do Trabalho, este ano, serão

realizadas em Brasília sob o patrocínio da Delegecie Rt'g'onal do
Trabalho e da Delegacia Especial do SESI. As festividades do Dia

do Trabalho serão realizadas DO Centro Social Eurico Gaspar Du
tra, em Taguatinga, uma das cidades satélites da Capital Federal.
As comemorações serão divididas em partes esportiva e cultural,
tendo Início às 7h e terminando às 17h. O ponto alto das sole

nidades, entretanto, será o pronuociamento do ministro Julio Ba

rata. A abertura oficial das comemorações foi. feita ontem, com

a inauguração da nova sede do Sindicato dos 'I'rebalhadores nas

Indú-trras da Construção e do Mobiliário de Brasília, com a pre

sença do titular da pasta do Trabalho, que presidiu a eerímônta.

Em Curitiba, as solenidades do Dia do Trabalho serão abertas

hoje, no Ginásio do Tarumã, às 10 horas, com o torneie Inter

sindical de Futebol de Salão.

(Transcrito da Gazeta do Povo, de Z5�4-1973)

Oh, Jesus que disseste: «Tudo que pedires ao Pai em meu nome

Ele atenderá». Por intermédio de Maria, vossa Santa. Mãe, por quem hu
mildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome para que minha oração
seja ouvida (menciona· se o pêdído),

'

Oh, Jesus que disseste: «O céu e a terra passarão, mas mínha
palavra não passará», Por intermédio de Maria, vossa Santa Mãe, por
quem que minha oração seja ouvida [mencíona-se o pedido).

Rezar três Aves Marias e uma Salve Rainha. Em casos urgentes
esta novena deverá ser feita em horas (nove horas) .

Mandada publicar por ter' alcançado uma graea,

Residencial
VER'DE"

Conjunto
OURODep. Tberézio· letto

anuncia obras do Es
tado em nossa, região
o Deputado 'I'herézto Netto,

comunica-nos as seguintes obras,
liberadas e autorizadas pelo Go

verno Colombo M. Salles: Cr$
300.000,00 para o inicio do Gi
násio Coberto, a ser construido

na Colina Histórica de Santa

Cruz; Cr$ 78,000,00, para cons

trução do pátio coberto e muro ,

DO Grupo Esco la r Fre i Men8n tiro, ii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiii';;

em Charqueada; Cr$ 477.000,00
para 8 construção do Centro Edu

cacional, com 10 salas, no bair

ro da Rigesa, em Três Barras.
construção a ser iniciada em

junho próximo. Igualmente, co
munica . a autorização para a

ampliação do Grupo Escolar

Rodolfo Ziperer, no bairro Cam

po da Agua Verde, em área já
doada pela Prefeitura.

Esq. das Ru.as Felipe Schmidt e Curitibanos

Apartamentos, a venda

Já estamos aceitando reservas para a venda

de APARTAMENTOS,. em prestação.

Melhores informações e condições com o sr.

RIMON SELEME, na CASA PARA TODOS.

DO,LEMBRETE SEPROC!
SENHOR COMERCIANTE: Habitue-se a. consultar

o SEPROC, nas Vendas a Prazo, não só para dar

cumprimento ao Regulamento, mas também para

Sua Garantia e Segurança na Venda. .

(; O O p_E_aE-,�---G 0, M" ,C"·� "- A��'·
r

-_c- I�'-M" P �E Z A--·� ��E)-��, I D'ADE.

reI O Â D E L I M P A . E� C I D A D E L I N DA.
.
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CORREIO DO NORTE 28.04.1973

F #.? /" Vende-se casa

O ocopresY em Papanduva
Em apenas 10 segundos, você t�;:f
F O T O C ÓPI, de qualquer ,Ã�cumento,

.

�

jornais ou livros, no C A R T/O' R I O O O)
R E G 1ST R O C I I L de/IN E R E IDA C.

CORTE, no edifício Fp-AUM desta cidade.

Vende-se uma casa nova

de madeira, tamanho 9 por
7" juntamente um galpão
grande para Ferraria, me

dindo o terreno 2.400 m, ou

seja 4 datas. A mencionada
propriedade fica no centro
ca cídade, Rua Mafra n. 482.&'/ '\.i� "

._._a. ............•.. . _�, iIi ••••••• • _••••••_••_••••••••••••••

....._.:1 _

1====······6·
ç••••••::._ .

•• '/.''/ II

ii Dra. Zoé Vlif ��yria Hatl -dade Seleme ii
H C -

5: �!Çlrurglã Dentls 5:
I /f.r C I C 0055891S9/DEP ij
r: ClfnZica

dê'6tária de senhoras e crianças. is
!! >' Especialização em Od topedlatria. !!
=e HD á marcada .

-

ii
Ü� . Pr.� Lauro Müller, 494 - Fone, 369 ii
- "
- -

;=:::::::::::====:==::::;1=::::::::::::=::::::a::==::::::::::::=:::::::=11:::::=:::::::::: Ass. Paulo Keretz

Para melhores esclareci
mentos, os interessados de
verão procurar o sr. Paulo
Keretz no referido número.

. Papanduva. 28 de março
de 1973.

IMPRESSOS Etv\ GERAL (em 'uma ou mail côrel)

Serviço rápido e perfeito

Impressora Ouro Verde

•

linha Volkswagen 73.

para todomundo.
A par ir do'menor preço de carro no Brasil.

•

',-;- ... '

r'.

\ A linha demaior
\ ap�imoramento.---------.,---------__, "".""''''',0<'0<'

" .>"" .",

�A linha da maior '

facilidade de escolha.
Linha Fusca
três opções de preço

Linha Variant
duas opções de preço

�
Variant

vw 1300

�
�

VW1500

�
'�

VW 1500

�/
Variant j,'

�'

linha VVv Tl,
quatro opções de preço

L· h VW /ln a /

Esportiva,c(

;;.��,;--r:l
Karmanrl' Ghia TC

I

�/ VW SP-l
,./
fvw TL - .4 portas

�,� ..�.
,1

VW TL - .4 portas VWSP-2

/
'/

Malt/on & Cia. )
REVENDEDOR
AUTORIZADO

Vidal Ramos" 1195flua

•

DISCOS
./

/'/

C�S'SETTE
'gravadas

�TA I
Ltda.

Geverne Financia a constru

Çã� de barbaquás .oletivos
, '

Institut� Brasileiro de Desenvo, Im. Florestal
\

Portaria N. 3.23 - DEM
\

i:o Pre.f�eQte do Instituto Brali eiro de Desenvolvi-
mento, Flore',al, no UIO dai atribui

..

' el que lhe confere
o lnciso II, .t� artigo 23, do

re�it'
ato aprovado' pelo

Decreto 0,° 62�018J de 29.12-67, e
,

. �
CONSIDERANDO e neces idaie de ler eltimule.

da a racionaliza��o da produçãopa erva-mete em áreal
prioritári81 da região ervateire fradicionaI do. Eatadoe
'do Peranâ 'e Sant� CatBrioa, coJn vieta. 1110 pleno abee
tecimêoto dOI pólô. de benefiqlamento do produto dei.
tioado a exP()rtaçào\� conlu1 interno,

� � l
_"

, R E� O L/V�E:
Art, 1.0 - Fica \',prov�do o Zoneamento Econô

mico da Erva Mate' (lie� Pa,eguarieoei,) eleborado pelo
Departamento da Ena 8,t? deite Inatituto para a re

gião ervateira tradicional pi E.tadol do Paraná e San
ta Catarina, abrangendo rioritariamente, o. leguintel
Municipios:

8) - NO RANA:

Agudo." do Sul. A'lm,ran�\T8mandaré, Antonio 0-
-linto, Araucária, BaIla Npva, .

'lC8iuva do Sul, íampi-
G r .

n9 rande do Sul, CamJo do �enente, Campo Largo,
Cândido de Abreu, Co.t,o, Cerr� Azul, Colombo, Con
tenda, Cruz Machado, quritiba, lplbitnva, Inácio Mar
tins, I.piranga, Iratí,. Ivlí, Lupa, \ial�et, �andir.itu�a,Patmeire, Paula Frelta,. Paulo Fr\ntlO, Pien, Pinhão,
Piraquare, Pitanga, fonta Grolla" Pôrto AmazoDal,
Prudentôpolis, Quitapdioba, Rebodçs«, Rio Azul, Rio
Branco do Sul, Rio �egro, São Joãq_ do Triunfo, São
Joeê dfll Piohaie, São Mateu. do SI�, Teixeira Sea
rei, Tibegi, 'I'iiucae �o Sul e União da" Vitória.

.

I '

b) - EM' SANTA CATARI�A:
Campo Alegr�{ Cenoinhes, IriDeópJ�it, Itaiôpolie,Mafra, Maior Viei';., Matai COite, Monte,( Caetelo, Pa

pandnve, Pôrto Upião, Rio Negrinho, 8'0 Bento do
Sul e Trê. Barrfll; t

Art. 2.° - NOI Município. mencioD8�P' no Art.
1.° o I.B.O.F. ado:Jitirá B epreaeuteção de p"Óieto• para
o plantio de erveirae com o. incentivoa fi,clli.,� L"i DO
5,106, de 2-9-66 + do Decreto-lei n,o 1.134, de 16•11.70,em área mínima fie 50 hectare•• desde que o r'e.ponlá- \vel pelo projeto pe obrigue: \

I • e con,t,�uir uma inatalação para leca�m da
erva

(barbequá)'J e,
-

\
\

II - a ma ter viveiro. para a obtenção de m�da'.
Parágrafo 4oi�0 o o. itene I e II deite arÍigd-poo

,

derão ler

?i'fen.l�dOt
de.de que OI i?te.reuadol com�,roo

ve� a eXI'Jencl� �e barbaquâs e VIVelrOI na l'egião\doprojeto em condl,oe. de lerem utilizad81 pelai meur(ol.
. i t

Art. 3.°. "berá ao Departameto de Econo�iaFloreatal (D.F.� e borar fál normal reguladoral a ler�mbaixadal por e.ta resldência para o exame e aprovaçíio
dOI projetai dentr da área do Zoneamento ora elt8b�.
lecído. 1

.

Art. �,o - E. a Pcrtaria entrará em vigor Da data
da lua publícação, evogadal\al dilpoliçõel em eontrârio.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1973.

JOAO MAURICIO NABUCO - Peeaidente
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junto de nós no ccn
vívío amígo e since
ro; sua imagem ser
virá de espelho à
comunillade papandu
vense, terra que ele
tanto amou e tanto
colaborou. Agora nos
resta rezarmos e
pedir a Deus que o
tenha junto no paraí
so celeste, na paz
eterna da

.

qual é
merecedor..

Escreveu:
Esmeraldino H• .Almeida

Notícias de
Escola Básica promove reunião

A Díreçãn da Escola Básica"Alinor Vieira
Côrte" realizou uma reunião dia 10 do corrente,
no Grupo Escolar. Participaram da mesma lide
res da Comunidade, Professores, Diretoria da
Caixa Escolar e Círculos de Pais e Professores,
Coordenador Local, Diretores e Auxiliares. A
mencionada reunião foi presidida pelo chefe do
CROP, sr. Sólon Rosa. Diversos assuntos de
interesse da comunidade foram focados, em
especial os que dizem respeito ao ensino, cul
tura e educacão, Os resultados da reunião foram
os mais auspiciosos, estando assim de parabéns
OB responsáveis pela mencionada reunião. Este
colunista agradece o convite para participar
da mesma.

Notícias do INCRA
Em sua mensagem ao Congresso Nacional

na abertura dos trabalhos legislativos, o Presi
dente da República colocou em destaque o
êxito alcançado na colonização da Transamazô
nica. A mensagem presidencial acentua ainda
o sucesso dos programas de colonização que
estão sendo efetivados em Rondônia, Goiás,
Maranhllo e Pará e a execução,' pelo Proterra,
do programa de redistribuição de terras no
nordeste: O Embaixador norte-americano.Wiliam
Routree, ao visitar a Transamazônica ficou ím
pressionado com o rítímo de trabalho ali reali
zado, principalmente no setor de assistência aos
colonos, através do INCR.A.

Agua na nutrição e alimentação
Somos animais aquáticos (Claude Bemandj,

não vivemos n'água, porém ela é imprescindível
na vida humana. De fato, desde o nascer ao
morrer somos na maior parte água. �em ali
mentos vivemos pouco tempo, mas sem água
menos ainda. Deixando de comer, tomando boa
água que tenha iôdo, cálcio, ferro, fósforo, sal,
vivemos muitos dias e mesmo semanas. A água
nos adapta ao meio ambiente. O corpo humano
adulto é 66% água, ou - seja 2/3. Somos uma

esponja embebida em água. Quanto mais novo
maior a necessidade e a quantidade de água.
O embrião é 93% água; o feto 75%; uma criança
é 70% água, A água é a vida de nosso corpo e
de nossa vida. (Colaboração da srta. Glória
Rosa - Acaresc - ltaiópolis)

Prefeito viajou à
_ Capital

Assuntos diversos de caráter inadiável foi
motivo da viagem do sr. Prefeito· Municipal
Aloisio Partala à Capital do Estado. Não se
conformando com a burocracia de «oficio vai
oficio vem», S. Sa. foi ter com os responsáveis
pela boa ordem dos serviços com os assuntos
ligados ao município. Em contato com o Secre
tário de Educação e Cultura, da Fazenda, Saúd\,
inclusive com ó Sr. Governador, muitos casos

pendentes tomaram o rumo. certo. Realmente o
certo é entrar em contato direto com os eS08-
Iões superiores para assunto que na sua maio
ria Ião prioritários para a comunidade No
próximo número daremos detalhes dos resultados
eonseguídos pelo sr,Prefeito na Oa'pital do Estado.

FALECIMENTO
-

A missão do colunista é fornecer a noticia,
muitas vezes a noticia não é aquela .do desejo
do notícíante. É a que regtstramos com todo o

respeito, gratidão e saudade daquele que nos
deixou neste mundo de uma maneira tão triste;
mas vamos aceitar os desígnos de Deus e se
conformar com vossa vontade. JAHYR DAMASO
DA BILVEIRA, dia 16 do corrente seguiu a

Mafra. partiu com o coração alegre, cheio de
esperanças, longe de saber que jamais voltaria
com vida a Papanduva. Foi um triste aconteci
mento, lamentável, difícil de conformação,
perdeu a vida tragicamente em acidente quando
uma Kombi ceifou-lhe a vida. Foi como já
Irlzel, a vontade do L.riador. A bondade de seu'

cdracão cheio de amor ao próximo, cidadão de
grandíosas virtudes, papanduvense de coração,
nos deixou; parttu, mas seu espírito está sempre

PASSARELA DA SOCIEDADE
Dia 23 do corrente foi o dia do Marcelo

que completou mais um feliz ano de sua ino
cente existência, filho que é do distinto casal,Antenor (Tereza) Zanelo. O Marcelo ofereceu
uma .vasta mes�da de doces e refrigerantes à
turmmha. que fOI abraçá-lo pela auspiciosa data
de seu mver.

* Também na mesma data na capital do Para.
ná [Curltlba) estava festejaildo seus a anos a
�legante garota, �rta. Ana Dalgíza Almeida,filha do casal, DIDo (Nadyegge) Almeida. A
festa esteve linda onde li brotolândia foi o
ponto alto dAS festividades.

* Dia 25 fol- dia de muita alegria para a tra
dici?D81 família Schadeck, é que a exma. sra,
MarIa .Sehadeck estava festejando mais um feliz
aniversário. Na intimidade de sua numerosa
família recebeu as mais calorosas manifestações
de carinho e amor por toda a família Schadeck.

*
\ MIRrAM D. SILVEIRA. Também na mesma

data nossa agenda social registrou com prazer
a passagem de niver da elegante senhorita,
ornamento de alto gabarito na sociedade local
e nas. cidades de outros- municípios onde se
destaca sempre' pela sua simpatia contagiante
e bondade. Os votos sinceros da coluna pela
memorável data.

.

,

* Quem festejou mais um ano de sná feliz e

prestativa existência, dia 27 do corrente, foi o
sr. Luiz Schadeek, do alto comércio local. Muitos
foram os cumprimentos para o sr. Luiz que
desfruta de sólidas amizades em ,Papanduva.

*
. Também o lindo garotão José, filho do pre

zado casal, Vitor (Cacilda) Malakovski, festejou
seu natalício. Ao Zezinho muitas felicitações
foram enviadas e outras levadas pessoalmente,
ocasião em que apagou as velinhas 'do bolo
natalício.

* -

SRA. MARIA IN�S. Amanhã as atenções es
tarão voltadas para a linda e aprazível praia
de Barra Velha, onde reside o dístínto casal sr,
Arno (Maria Inês) Reckziegel, ele proprietário
do mais confortável hotel daquela cidade. Ela

completando mais um ano de sua feliz existên
cia. Os cumprimentos estarão em alta rotação
para a distinta dama.

)

* Dia 30 quem festejará niver é o menino

Jonas, filho do distinto casal, sr. Ali. (Tereza)
Werka, ele Escrivão do Cartório local. Ao
Jonas que é muito relacionado na turminha da

mirim-guarda, certamente receberá acalorada

manifestação da. turma amiga.

A coluna associando-se às comemorações
natalícias, almeja a todos muitas felicidades.

UM POR SEMANA - Deus lIempre nos amou
'-

com um amor iinenso; mas
quando ele quiz .

revelar.nos o amor Ineempreen
.ivel, ele se fe:l'l criança para ficar nos braçc.1I de

uma mulher.
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JUÍZO de Direito da Comarca de Canoinbas·SC

TRIBUNAL 1 DO JURI

Edital de NotiFicação
dos Jurados

Benkendorff Junior, 18) Inocente
Tokarski: 19) Roberto Ennes Fi
lho; 20� Niceto Fuck; e 21� Milton

Zaguini, a todo. o. quais, a cada
om d� per .i, coovida para com

parecer no dis, hora e local lopra
de.ignadol, sob a. peoaí da IIIi.
FAZ SABER, outroseim, que na

referida le"io .erio jiJlgadol OI

procellol qua se prepararem em

tempo. Para conheoimeto de todos,
mandou expedir o presente edital,
o qual lerã afixado no logar de
costume e poblicado na impren.a
local. Dado e paliado oelta clda
de e Comarca de Canoinhas, aOI

cinco dia, do mê. de abril do
,

aDO de om mil novecentca e leten.

ta e trê. (5·4-1973). Eu, Luiz
Nalcimento Carvalho, Escrívão o

datilografei e .ub.otevi.

o Doutor JOSÉ GERALDO BA·
TISTA, Juiz de Direito da Co
marca de

.

Cenoinhaa, Estado de
Santa Catarina, na .forma da Lei.
etc.

"
FAZ SABER a todo. quentes

o preseute edital virem ou dele
ooohecimento tiverem. que desi
gnoo o dia 5 de maio .prôximo
(5.5·73), à. 11 horae, para a ine
talsção da 2a. Se..ão OrdiDãria do
Tribunal dC? Juri de.ta Comarca,
DO corrente ano. Procedeodo ao

sorteio dOI viote e 'úm jnrsdoe que
deverão servir na referida leuão,
foram sorteadoe o••eguintes cida
dãos: 1) Dialma Tebalipe; 2) Her
bert Groul; 3) Joaê Maria de
Ca.tro Sempaio; 4) Feroado Frei
berger; 5) Alioor Vieira Corte;
6) Luiz Schuner; 7) Mari.e Galloti
Silveira; 8) EJgdrd Aleixo Meyer;
9) Freuoieco Hugen; 10) AdiJlon
Fontana; 11) Vicente Paulo Tava.
re.; 12) Wigando Fi,cher; 13) Dal-
101' Dalla Borba; \0&) João Gonlal.
ve. Neto; 15; Lothario Koblbecke;
16) Jayme Schembeck, 17� CarIo.

DR.JOSÉ GERALDO BATISTA

juiz de Direito

Ci n e
,---------------,

CruzV er a
_(O LANÇADOR DE

SUC�ESOS)HOJE. a. 20.15 h • cen•• 14 aoo. - prog. ma duplo
1.0

fi!:
Um super far-west italiano com Ferna o Sancho em

A eligência dos Confenados
.

. Oínemaeeope-Technícolor.

;{:2.0 filme Uma delícícsa comédia do moderno cinema nacional
to colorida com Costinha 8 Agildo beiro em

T ê n a tua B i

C{
Não percam!

13.45 h - em matin - eensure livre
. Tê na tua Bic o Colorido

,

llOMINGO, ai 6 horal - cen•• livrei. Formidá.el yelperal
A Del\i,��ncia dos· ondanados ..

DOMINGO, em dita. formidá eil le.sõel: a. 19 e 21,15.
. .

horaa '\ ceolurp 14 ano.
.

A Universal lnternatioeal orgu)hosameote apresenta uma estu
penda produção toda lmadai em Oínemascope-Teehnícclor:
O S Abu t r e t/e m F o m e Não percam!

DIA 30, 28. feire .. aI 20 hora. e 3.e. feira, dia 01 de
••••••III••IIlIlIlBII••BII••IIIIEIIBm.IIIBIlIE•••lllltill1 ' maio·. a. 13,45 hOJ I, em 'metioê - ceo.ura livre
II· - -II OS Ab·lt as tem Fome
.'

.. .

• r

DIA OI, 3e. feira • ./. 20�5 hora. - cealura 14 ano.
Jefer Hint e i.ouiz Ha]!\vard n\' super filme,todo colorido:

C ,i s t m\a n K i d

DIA 02, 4a. feirj. a. 20,l5\ hora. - ceolura 18 ano.

l'Se..ão . daa\ Moça." -

Você conhece Crherine? Para e�a basta o amor... ela é OLGA

II . "'�-''''''.;. �
�

II �
GEORGES PlfiOT em

-

.

I Maiores e:stoqu_yr""'pdOs menores preços. I c a I ie rp�!!:'ionB"::i�,��olor� A m o r

II /...- III DIA 03, 5t feira
• a. 13,45 h, é.m matin� - cen•• livre

I Ca sa.",,'/'fr e v i 5 a'n'1 '�'btd a. _. i' DIA 03:f:.. feira �:s::�5n bO��d_ .....ur. 14 '''0'
li

...
_/. ''''''''_'''_'�_

-

"=-,.,,� 1.1 Um '-' per far-west italiano repleto \e ação e aventuras:
• _A' ��

- -

II JiO h n n y W 8 S t, O r a n h o t o

I -'"Di shib u idO ra Cano in�ens.e I DIA �. 60. fei..�i::m:::·h:�:d\ cen.ura 18 .....II .

• ! Catherine Basta o Amor

I•••••••••••••BE••••••••••B••••••••��. ,-----------------------1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

A PILASTR'A
Redação de "O JORNALZINHO"

Lúclo Colombo

A Comissão Municipal de Espertes, está trabalhando
ativamente para a formação de equipes de atletismo,
basquete-bol, natação e -tênís de mesa, para os Jogos
Abertos de SãO' Bento do Sul em outubro. Modali
:iades essas um' pouco deixadas "de lado em outras

ocasiões pela
'

CME.

* .Se quizermos sediar os Jogos de 74, este ano
teremos que participar cem força total nos XIV

J�SC de SãO' Bento de Sul. Aos atletas um recado

particular: "Canoínhas confia em vocês','.

CURTAS & CERTAS
Acontecimento social de destaque,' foi o Doiv�do DO .sâbado
último, da srta. Màris8 Lúcia Ribeiro e Kasuo Wakasugi.'
* Para o baile das debutantes este ano, o Clube Caact
.nhense contratou os fabulosos- CARBONOS.' * Vem si,
CHa�INHO. * Sucesso -absoluto o baile da Pascoe, pro
movido pelo Grêmio XV de Julho, DO Clube Canoiuhense,
que contou com a espetacular exíbtcão de OS A 'I'ÕMICOS.
'* Curso YAZIGI, sob a direção de Aoa Odete 'Onseovícz e

Eunice Costa, conta agora com técnicas modernas, e o conhecido
método sudío-vísual, o mais p.flcí�nte curso de inglês do
Brasil. * Grêmio XV de Julho trará Bepi e seus solistas
em julho próximo para comemoração de seu 12.0 níver.

. * Escola de Sambe Mangueira, campeã;'73 do Càroavtl.l

'I'"
Cario-ca, estará em agoeto em Estocolmo, Suécla@Costado
Mafim. * Escreva para a Caixa Postal" 28 ou para a reda

ção do Correjo do. Norte, se você pr-fere, Claudia Barroso,
Nelson Gonçalves, Angele Maria ou Gregorio Barlio!l." No
próxhno sábado contareí mais detalhes li respeito desta en

quete. * Aníversariou no último dia 16,8 jovem sra, Dalva
Gonchorovski, esposa do Acadêmico Guido tion�horovski. Os
parabéns sinceros da Pflastra. * Quem recebeu rosas por
mais um níver foi a jovem Darh Costs, quarta feira última,
que ccmemoróu . com seus familiares. * E por falsl:- em

enquete.. o Departamento Social do Orêmío XV de Julho
está per'guotandor vacê prefere Renato e Seus Blue Caps ou

Tropical Band para animar o bsjle em d-z ..mbro, e para
acompanhar, Antonío Marcos, Waoderl�.y Cardoso ou Márcio
Greik? Mande SUB, resposta para Caixa Postal, 28 até dia :

2.5 de agosto. * E psra �(lje no hall do magestoso, mais Um

Ibaile, da pese der. Som Stereo para uma bO,O curtição musical.

� ..... ', I .
_

,Negócio de ocasião
Vende-se -,

eu treca-se per terreno eu �adeira, ou

estuda�se condições para '. arrendar uma bem :mentada
Olaria, em cendições de funcienamente, imediatO', cem '14

al�u,eire� de terrene,' barracões cem capaçi4ade para
200.000 tijoles" cem· estufa, 7 casas para eperár�,es, sendO'
2 para aqministraderes ..

,

..

Melhores infermações, cem O'S senheres Ivan, "Mea-
'

cyr de Paula e Silva eu Odilen Pazda.

Juízo de Direito da Co

marcI de Canoinhas-SC-

Edital de Citação
de

28.04.1973

Am�nhã então, teremos o tradicional torneio
'início do éam�eooato da Liga Esportiva Caooinhense.

Vamos todos eooperar par" maior prestígi() do nosso

esporte amador. Durarrte o tornéio serão apontados
08' elementos que enb'eotarão o trj�campeão amador

do P�raná, dia primeiro, com portões abertos.

Tabelionato Paula S.C�lho
.

E 011 A:l:/�
"

'

ACh� em Cartório, Da Rp.-,{'Vidal &�'mos,' Edifício do,

Forum,"para sere" pprr,otestados ,P,oVfalt,a,
' de. acelt,e

O

P8�8m,ento,os sE'g,uiQtes tftul0.s:�m8 dup1ic�ja de 0..0·1470 BL, no valor .de

Cr$ 738,09, vencida em.13 O 1-}/3, apresentada pelo Banco Brasi

leiro de Dvseontos S. A,,'E\.m,J.tfda por Comércio Representeções
Lubrivale Ltda., contra EPMI VAL�EMA; ! Cuma) nota. promis
sória no valor de c-s 2J1JOO,O'S._ vencida em 19- 03, 73, t'mltlda por
OLIVIO �LVES SZERE'MET'A à {avor de.Antonío Simões MeDdes.

... ".' "'" .

Por Dão ter sido possível erl-tl�Dtrlir os referidos rel!pon�'
sáveis, pelo; presente intimo-os para ."Q,,'l fins de direfto e JO
mesmo 'tempo, DO caso de' não 'ser ate-Qdida esta 'intimação,
notifico-os do competente protesto.

'. ""
-

""
Canoinhas, 25 d'e' abril de 1973. ",

- I .. ; "

....

A Tabeliã PAULA S. CÁRVALHO

Servio,o de �Proteoão ao Crédito

C'omunlcado

5n

o SERVIÇO :O� PROTEÇão .AO CRÉDITO,
torna públicO' que. li partir. de 1.0 de junhO' de
cerrente aDe� fara distribuiçãO' nas.' Casas de
Cemércie de Caneinhas, de u,ma "Lista Negra",
centende O' nome de tedes es negativos ficha
des ne" S. P. C.

8!! v'ocê tem uma centa velha' esquecida, eu

se 'esqueceu: -de pagar uma prestaçãO' v.encidà a

mais de trinta dias, providencie com. a máxima'
urgência a liquidaçãO" de 'seu débitO', peis caso
centrárie, tedes os cemerciantes .tomarão cenhé
cimeÍltó de_' que voc$ é' um mau pagador, o.

que; repercutirá' muitO' mal em relaçãO' ap'bem
ccnceite de que desfruta e seu nome, e de qual

.

.
você muito se ergulha. ,;,"

.,.....

NOTA: O ServiçO' de Preteçãe 8'0' CréditO' de

,_ CaneiI;lhas, também tem cenvênie cem

es SEPROCs de eutras cidades. Se vecê estã
devendO' fora de Caneinhas,' eu seja, em- eutras
praças, e S.P.(;. de Caneinhas jã te\nou cenhe- J

cimente e tem o seu neme fichadO'.

Salde e seu débitO' em atrazo.

A DIRETORIA
'

O Peste da Receita Fe.
d�ral de Caneinhas, avisa e

'.,
.

,_ solicita a' tedos '0'5 .declarári-
!:===:::=�z==í=::I==lí::::::=:::::::=:=:::::::::::::=::::::::::::=I:::::::::::::::::a:::::::::::=
I: '-_ ::' 'tes qu'e �entregaram suas

::

M' h S
ii declarações, de I,mposte de

li er y el,eme & Cia. Ltda. iE Renda Pessoa Física ,em

II"
R

. \ " ii 1972 -e não' receberam seus_

U ,vendedor aut�rizado CHRYSLER DO BR�S.IL . ii ceDJ'uÍltes envelopades em
..

�
�,' ..

M
.. ,Oeparta

',"

'

to
-

de Carros' :Usados ii ·1973, deverãO' cemparecer
.. v.. a

-

este Peste, munides des

, ti Tem, para pr� ent�*egã rev)sadÓs: li respectivos «reCibes de en-

..' ",,,.
•• . trega

'

para' infermar a Se-

ii VERANEIO .].;;fo11',,(' Ano 197'1
. iI cretaria da Receitâ f4'ederal,

I MER'°H�A=��Ç6(JPê��972 I '

e. �:�::n:::�ra:5 f::.s�bril
ii ".-t'/'" SELEME' & (IA'. "blDA. U de '1973.
:: �' - ::

ii �g..'� Paula Pereira" 735 - Canolnhas ii
-'

"

-
"

_.
"

:u::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::�::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ADUBOS,
Para:' ',Soja - Tr-igo

com o prazo

trinta (30) dias"
o DOUTQR JOSÉ GERALDO
BATISTA, Juiz de Dir�it't, da Co
marca de Cacoinhes, Estado de
Santa Cata�iDa. oa ferma da lei,'
etc,

-" Grama Hortal iças, etc.

FAZ SA SER a08 que o' peesen
te Edital de Citação virem;' ou co.

i.hecimento dele tiverem, que. por
parte de ANTONIO CRESTANI,
residente tOO parto União, deste
E!ltado. oa ação USUCAPIÃO au

tusda sob n." 5,853. ficando cita
dos os interessados incertos e Dão
sabidóà. para, consti..rem, 'querendo,
dentro do prazo legal, a .presente
ação. com o p-azo de trinta. (30)
dias, a coutar da primeira publica.

/ ção, referente a posse de uma área.
-ide ter�as constituíde doa lotes nrs,
I e 2, si�uada na Vila de Felipe
Scbmidt, deste município e. Comar
ca, medindo 2.000 m2. Mois míl
metros quadrados), perfeitamente
individualizada entre as seguinte

. divi�a.:'fre[lte e I�do esquerdo, ,com
ruas sem denominação, lado direi
to, com o lote de propriedade de
Carloe Reiobar e fundos com lotes
de Leopoldo Fieitb e José Luca.
que !lãó ,OI a·fuais confrentsntes.
Feita .a ' justificação da posse, foi
8 meama julgada por sénbnça.
E para que chegue ao conheci
mento de todos, mandou o MM.
Juiz de Diee ito, que se espedisse .

o presente Edital, que ser' publi
cado os forma da lei e afixado DO

iugar de costume. Dado e pa!l'àdo
tlut!l cidade de Cenoinhea, Elta�.
do de Santa Catarioa, aOI vinte '

oe quatro (24) dia. do mê. de'
abril de mil, novecentos 'e ,eteDta
e trê. (1.973) Eu Z8ide� E. Seleme,
Eacrivão,. o subscrevi.

"

AVISO
,

' ,
.

Na hora da compra todos os adubos' são Iguais. Na colheita você vê a diferenéa.

Adquira adubos fórmulas' fortes' no distribuidor para C A N O I N H A S e Municípios vizinhos.

JOS-e .GERALDO BATISTA

Juiz de Direito :'li

,
'

Francisco Zazi8ki
t

Çhefe âe PRF

Arroz

"ARMA.ZÉM
\

'

'T O K A R S K I

..Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO 1)0 NORTE 28.04.1973

Jogos Abertos de Santa Catarina
. COIllSELHO TECIIIIGO

Vistoria realizada em data de 14 de abril ,de 1973, Das depe'dênCias
,faportivas da cidade de llaDoinbas, postulante a sede doi xv JASC

'\ ATLETISMO ,,;t

\
,A Pista deverá ser aumentada para 7,32 m de lá�gUra sendo

qpes o alambrado' também deverá ser afastado no mí�imo 1'20 m

p\olo?gando-se em �nha reta até resguardar a saída �é 110 � co�
baJrelras. Chegada ueral - deverá ser observada uma únice, Círculos
de \Arremessos - deverão ser removidos para dar lug.tr a novos com

me�dal regulamentares, guarnecidos por aro de ferroi Corredor para

arre�essos do �ardo -, cieverá. ter 4,00 m de largú'ra podendo pro.
longa{.se pela pista a dentro, Caixas de saltos - devérilo ser alteradas
para � medidas regulamentares. providenciar inclusive a confecção
da cai,a para salto com vara, aproveitando a existente.

\TENIS DE CAMPO ,/,
\.� quadra deverá ser recuperada dentro )das medidas cficiais

!embran�\,-se que deverão ser em número de quas.'
,

:N;ADREZ
' e

C�ndições satisfatórias. }
FUTEBOL DE SALÃO !

Lo�1 em construção, sendo de se ob,ervar que existirá con-

diçõe!l de a,tlnder a modalidade esportiva qQe ali será desenvolvida.

BOQ.ÁO ,:'
3 (tr��) canchail com 4 pistas cada uma.'em condições satisfatórias.
BOCMA I,
Uma �ancha em condição satisfatória sendo neceasária a eons-

truçilo de mais, uma, "

PUNH�BOL (�
Condiçõe. satisfatórias.
tENIS \ DE MESA
Condiçõc\9 latisfatórias.

QUADR�S DESCOBERTAS.
Quadra dt S B. Operária. coôdições precárias.
Quadra d� 3.° BPM, condições satisfatórias.

GINASIOI DE ESPORTES
Local já 'scolhido. aguerdendc liberação da verba do Go- c)

veeno Estadual. I .-
PISCINA \
Clube de B�lão Democrata/ sem condiçõea .

. Assoc, A. B'Poco Brasil. eo,i construção nas medida!l regula-
�entare8. U2 x 25 !petros, inclusive poço para saltos ornamentais).

JUDO � 1
Condições s6\isfat6rias. l
TIRO REVO'[.VER, CA;Í1ABINA. POMBO E PRATO
Stand para RTvólver e Carabina iniciado no Quartel do 3.°

BPM. sendo que para� Tiro Ppmbo e Prato existe somente o local,
.

sem condições. \ fJ \

NOTA: As Co.mis�ões , �ilOjci�'ais de E8por�es sempre qu,: necessite
rem dirimir dU�lda!l sébre cODstruçoes de IDstalaçoes despor

tivas deverão oficiar às F�deraCõas especializadas em buscs oe subsidies.
.1 '

•

Caooinhas, 14 d� s�ril de 197.3.

Ademar Lotin FrazeUo \ ! Dr. Iiltoa Pereira
Pre .. ideote do CT \ ' Vice. Presidente do CT

Werner Sie�ert • lorberto Baffermann • RudJl lodari • Rapbael
José Boeino;t. Geraldo Luis de farias

. I
, .

•
e �

Abe:td� de Santa Catarina
,"CONS,LHO TECNICO

Vistoria realizada em /data. dé; 31 de março de 1973, nas dependências
esportivas da cidad, de Crid\uma, postulante a sede dos XV use

A T L' E T. I S M Q
A Pista deverá ter 7, '2q m de larllura em toda a sua exten

são, bem como um. reta de 13q m. Círculos para arremessos de peso

e disco, pendo que. do disco 8er4 com um raio ,de 2.175 m e peso

2,50 m. Corredor t)ara Iançameó�e do dardo com 4,00 m de largura
. Com 40 m de �oniprimento. Caixlt para salto em �di8tâncja com 8,00.
m de comprimento por 2,75 ot de largura no'mínimo. Caixa pera
3aIto em altura: com 118 medidJ" mínimas de 4,00 m por 5,00 m.

Caixa' prra salto Icom vara com 5.0Q por 5,00 m. Tanto a. caixa pafa

aalto em distância como 8 de vara\\deverí\o conter uma ra;a de 1,22
m de largura �br 40 m de.....comprio1roto. A caixa de salto em altura

deverá ter um,. espaço de 15 metros fara o atleta.

TENIS DE CDAMPO - In,talações sem condições.
XADREZ - Condições s4ti�.atórias. .

FUtEBOL DE SALAO - _�Condiçõe8 satififatória!l.

BO}LAO - Não existe cancha'�.
BOCHA - Canch6� .com me�jda8 regulamentares exceto Da

altura, qu,e deverá ser no oUnlmo de 4;pO metros.

PUNHOBOL - Condições sati\fatórias.
/rENIS DE MESA - �o�diçõ,S lIatisfatórias.
.' PIS«EINAS -' Sem coodlçoea. \f
JUDO - Condições satisfatórias�..

,., TIRO DE REVOLVER, CARABINA, POMBO E PRATO.
Não possue stands de tiro. I:.
"

GINASIO DE ESPORTES� Po�sue 4 (quatro� em condições.

NOTA: As Comissõefl Municipais de Espbrtes sempre q�e necessit�-
/ rem dirimir dúvidas sobre construções de iostalaçoea desporb-

.;,' deverão oficiar à. Federa�õe8 especializadas em basca de subsídios.

! Canoinhas, 14 de abril de 1973.
•

tAdemar Lotin 'razeUo, Dr. IUton PereIra
f Presidenta do CT ' Vice·Presidente do CT

I Werner libert • BudJ lodari • Horberto Haff�rmanD
.
Geraldo Luis de farias • Rapbael, José loelDO

Jogos

Seleme &: Seleme SIA Indústria de Madeiras Zaniolo S.A.

CGC _ 83.188.284

Edital de Convocacão
A••embléia Geral Ordinária

São convidados os Senhores
Acionistas desta Sociedade
a se reunirem em Assem
bléia Geral Ordinária, às 14
horas do dia 19 de maio do
corrente ano, na sede social,
sito na Rua Eugênio de
Souza, 79, na cidade de
Canoinhas, 'Estado de Santa
Catarina, para deliberarem
sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

a) Relatório da Diretoria,
Balanço de Lucros 'e,

de

Perdas e Parecer do Con-

selho Fiscal, referentes ao

exercício encerrado em 31
de dezembro de 1972;

b) Eleição dos Membros

do Conselho Fiscal e

C.G.C 83 187 2'4

Geral

seus Suplentes para o exér

cícío corrente;
J

Demais assuntos de in-

teresse social.

Acham-se à disposição dos

Senhores Acionistas, na sede

social, os documentos a que
se refere o art. 99 do De

creto-Lei n. 2627 de 28 de

setembro de 1940.

Canoinhas (8 C),
abril de 1973.

18 de

São convid os os Senhore Acionistas desta So-
ciedade a se reunire AsseI}i'Í>léia Geral Ordínâría,
às dez horas do di

.

de )'Íbril do corrente ano, na

sede social, na Rua Se ad�r�elipe Schmidt n.o 83, na

cidade de Canoinhas, Es o/. de Santa Catarina,' para
deliberarem sobre a' seg

.

te

ORD 'i>�IA:1.0 Relatório da Di toria, Bal ço de Lucros e Perdas
e Parecer do onselho Fisca referentes ao exercíçio
encerrado e 31 de dezembr�e 19/72;

2.° Eleição d� Membros do Conselh� Fiscal e seus su

Plente.s .

ara o exer�Cio corrent�;\
3.° Dem assuntos de Interesse social, \

\

/ chamo se à disposição dos Senhore� Acionistas,
na se social, os documentos a que se refere\o art. 99,

dOjCreto-Lei
n.o 2627 de 28 de setembro de�40.

Canoinhas, 29 de março' de 1973. \
Altayir Zaoiolo - Diretor n

JOÃO ABRÃO SELEME

Diretor

, Carteira
extraviada

O senhor Antonio Silvio

Urbanek torna público que
extraviou a sua Carteira de

Motorista n. 117.280, fican
do esta sem efeito ,por ter

sido. requerida a 2a. Via.

Vende-se
Um terreno com 730 m2,

sito na Rua Paula P_ereira

(no· calçamento).

3

Juízo de Direito da Comarca de (anoinhas • se.
Edital de Citação

com o prezo de trinta (30) dias
o Doutor Josê Geraldo Batilta, Juiz de Di
reito da Comsrce de Canoinhes, Estado de
Sant.a Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o prelente Edital virem ou

dele couhecimento tiverem que, por parte de 'MANOEL DE .AL
MElOA e lua mulher TERE.ZA MOREIRA, ambos braeileíroe,
caladol religiosemente, ele lavrador e ela do lar, re.identel e domi
ciliadoa em Campo dOI Pontes, deite município e comarca, foi reque-
rido nOI Autol da Ação de USUCAPIÃO n.O 5.732, que le 'procella
por este Juizo e pelo Cartório do Cível, o domíoio de uma gleba de
terras, com a área aproximada de 484.000 m2 (qustroceutoe e

oitenta e quatro mil metrne qcadrsdos) ou, leia, 20 alqueirei. coa

frootsndo em seu perímetro, atualmente; de um lado com Indúttria
de Madeira8 Mafra; por dois ladoa com o Rio Hepreso e de outro
lado com terrae de pOlie do prôprio Suplicante; situedo em Campo
dOI Pontes, deite município e comarca, Feita a 1ustificação da poese,
foi .. tnesma julgada por despacho de fIl. 13 dOI referidos auto•• E,
para- que chegue & notícia & todos, intereseados incertoe fi não sahi
dOI e ninguém ignorar pOlia, mandou o MM. Juiz, expedir o pre
sente edital, que aerá publicado e afixado no lugar de costume, a

fim de que todos, querendo, contei tem o pedido no prazo da Lei.
pado e paliado nelta cidade de CaDoioha" Estado de Santa Cata
rina. aOI dez (lO) dia. do mês de abril de mil, novecenlol e _etenta
e trê., (1973). Eu, Zaiden E. Selame, Elcrivão, o lublcreví .

José Geraldo Batista - Juiz de Direito 2x

Tratar nesta Redação.

- Srs. Agricultores!
Iniciaram-se

enchertos do

do Sul.'

pedidos de

Rio Grande

Os interessados em fru

ticultura deverão procurar

o repr:esEmtante sr. Claudio
Novak, em Papanduva.

Congresso das Testemunhas de' Jeová.

SERVIÇO DE NOTICIAS

Caixa Postal 163 • 88300· Itajai-SC

Ele lhe darã todas

3 "É esta vida tudo que existe"�

instruções nec.essãrias.

'E!!te é o tema da palestra príncipal 8 ser proferida àe
15 horas ,de &manhã, dia 29, no congres!lo bíblico que as Teste
munhas de Jeová estão realizando nas depan1ências do Ginásio
de Esportes Gov. Ivo Silveira, em Itaja1. Seu o.rador eerá o sr .

Nelson Martini. representante da Soco Torre de Vigia de São
I Paulo, que discorrerá durante 60 minutos sobre o tema acima.

as

4x

Servo Ajudante do Serviço de Noticias

ROBERTO WOOL,

O conclave, além de congregar p9ssoas de Itaja! e cidades
. vizinhas, conte com a presença de pessoas de todo nort� catari
nense e de algumas cidades do sul do Paraná. Tendo como

objetivo, - dar mais conh1ciroento biblico a todos que lá chegarem,
além da agradável associação cristã de que se pode usufruir,
tendo em vista que, cad .. vez mais, há necessidade de "SERVIR
A JEOVA DE TODA ALMA", que é o 'tema do congresso.
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Registro Civil ;:: E D I TA I S
de fevereiro de 195,0; militar, Helena Novak, domiciliados e

solteiro, domiciliado i� residente residentes neste município. Ela.
. oeste município; filho �e Syprta- natural deste Estado. nascida

no Neves e de dona' Benvínda
'

em Três Barras. no� 1.0 de

Gonçalves de Freitas Neves, outubro de 1954; dQméslica, sol
domiciliados e residentes neste teire, domíctlíada" e residente

munícípío, Ela, natural deste neste municípjP'(filha de Octavio

Est8d�cida em Três Barras, José Bez@rqf e de da. Angelina
no dia 06 �etembro de 1956; Muchin�&i''''Bezerra, domiciliados
doméstica, SQlt'i!1q.... domiciliada e [.esidé�tes neste município.
e residente nest�'Qlunicipio; ,/"
filha de Julio Alves p�, e /Ápresentaram os documentos
de d.a.: Guinorefa �lves Perel� '""xigidos pelo Código Civil art.
domtcíhsdos e residentes neste,/'.·� . .

município.' ,I' 180-:�e alguém tíver conhecí-
-

l menta "'<t@>"txistir algum ímpe-
J/ ,

fAntonio Novak e Julia,l Olé dímento lt>gàl';-açuee-o para inil

Bezerr�� EI�. natural 'de�,íe Es- 'de díretto,
",_

.. ,,, .. ,/'

tado, nascido em Três/Barras,
no dia 17 de julho Ide 194"l;
motorist�, solteiro, d,ómiciliado
@ residente em Tr,ªs' Barras;
filho de Bruno Nov,Âk e de da.

l··� ?

A.lO XXVI

NOTAS ESPARSAS
Terminaram os festejos pss

coalínos, bastante movimentado
em nossa cidade, com o comér
cio especializado fátUrend.o a

contento t> muitos visitantes.
z

'x x x

.Intcíede a construção do pri
meiro edificio de' apartamento
da cidade, Edifício Ouro Verde,
com 20 eptos., uma iniciativa
do eJ;)genheiro, Dr. Jorge Sele-

"me, na esquina das Ruas Felipe
Schmidt e Curitibanos.

x x x

A programação d� primeiro
de 'maio está a cargo da Pre
feituralMunicipal, Liga Esportiva
Canoinhense e Sindicato dos
Trabalhadorea nas Indústrtas de

Madeiras, com jogo no Estádio

Municipal, com portões abertos,
reunindo Triste, trí-campeão
amador do RaranA e um sele
cionado local, com preltminar a

cargo de conjuntos das firmas
Zugmsn e Prccepíak,

x x x

E dia 3 d'e maio, feriado mu

níctpal, Festa da Padroeira, Santa
Cruz, teremos os tradicionais

festejos no .Pavílhão Frei Cris
tóvão, com muitos atrativos e

folga da! empregades domêsttces.
x x x

espqrtívas e premias que serão

entregues terça feira, no período
da manhã, a par da, posse de
seus novos.« diretores. Como

sempre haverá alvorada às 06
horas e a grande churrsacada
na sede social .

x· x 'x

O Super Mercsdo Cereal
brindará a cidade com um im

ponente edifício a ser levantado
na Rua Paula Pereira, pera
ínaugureção e funcionamento
ainda em novembro próximo.\

x x X

Os casais Drs, Antonio Wein
furter ta Silvio Mayér e Raphael
'Boeing, aproveitaram os feria
dos de páscoa psra uma vis.. ita
a Foz do Igusçú, com rápida es

ticada ao Paraguey e Argentina. I

x x X

O advogado Dr. Edgard Rauen
Soares brindou familiares e

emigos, na sede. do Clube, de

Bolão Sextão, sábado ao meio

dia, éom uma grande churras-.

cada, em rigos1jo ao seu natalício.

x x x

O engenheiro Dr. Lsones

Greipel é o novo Presidente da
. Sociedade Beneficente Operária,
prometendo muita operosidade,A SBO também organizou 0-

seu programa paril o dia prí- juntamente com os demaismem-

meiro, COI;ll várias competições bros de sua diietoria.
' Hercilio Szabile.ki e Ilda

Karva.t. Ele, natural deste Es
tado, nascido em Pulador, neste
mU�icipio, no dia 30 dr. outubro

, - .

de \941; lavrador.. solteiro, do-

P E L'os L�R E'§ mici\i&dO e residente neste mu-

\

•

nicíp\o; filho de Pedro Szabíleskí
e de y"no E'''r1ova

Rcdecz,

,

. ai O ",""Ib �
. �. ��l��r�.::��!�:::��� c�:::�

"" \r;., � �
<'

neste �uniciwio,t, no dia 23 de

julho de \! 952�doTéstic8, solteira,
dGmiCili�d& k �rsidente neste

"municipicv fifha dF Aleixo Karvat
e de do�a car�em

Cordeiro
Karvat, df\micili Hos ti residen-
tes nestO;/l'.\'unicí ia.

-'
l . .1

d tApr�seot&.ram �bs ocumen QY

exigidos· pelb C�digo Civil ,árt.
180. ,Se algbérq tiver conheci
mer;ato 'de extrtif algum /únpe
dhnento legal,;,&euae. o p�ra fins
de direito. "f ./\
j I.

, Major Vieira, 2� de Ilb#1 de 1973
í '<

Eunice Machado ,da Coita
r .

Escrevente i'Juramentada
í-f.

e

Aniversariantes da Semãna
,

ANIVERSARIAM-SE filho do Sr. Haroldo Koepp.
Hoie: a sra. dona Lou,des c

Dia 3: a exma. viúva sra.esposa do sr. Miguel Tokarski; dona Ezilda Pacheco; a -sra.o senhor Paulo Neuburger; dona Anna Zélia esposa doas senhoritas: ,Elfi Loefj/er e .

sr. 1oão Batista Ruthes; osYeda Lúcia Pereira; o jovem senhores: AntoniQ O,osskoptLauro Prust; 0- menino Os- e Felix da Costa Gomes,� os
valdo tilhp do sr. Aloisio Parta la. menin(Js: Luiz Rogério fjlho
. Amarzhã: os senhores: Darcy. do �r. Alex Michel, Valde�ir
Wiese e Leopoldo Pereira, Elvzs filho t!0 sr.. �aldomtro
Oficial Reg. Civil Beja Vista c, No_vak � Owvu'1;lt fi.ho do sr.

'do Toldo. !oao. Dtrs1chnabel.
Dia 30: o senho, ,Ernesto Dia 4: a sra. dona Olga

Noernberg; a senho,Ua Clara esposa dô sr. Pedro Tokarski;Baukat. '.

os senhores: Ubaldo R. da
Dia,l.o de maio: a senhora Silva, José Poloniskt Sob; e

dona Lurdes esposa do sr. O ld C'd I
.

Alvacir Fedalto; a senhorita
swa o. t ra; os 1ovens:

Marise Marta Rudolf. Ped,o Schul!;a e Walter
Winter, res .. em Porto Un·ião.

Dia 2: a sra. dona Iso/de
esposa do sr. Álvino Frantz;
o menino Itamar Frede,ico

Aos aniversariantes, os

cumprimentos deste semanário

Sebastião Gretn Costa. Escrivão
d!! Paz e Oficial do Registro
Civil' do município de Major
Vieira, Comarca de Canoinhas,
Estad de Santa Catsrtna

Faz 886 r que pretende,&; casar:
EltsDi.la· Lechine.k/ e Reni
Maria Lava doaki, E1e, natural
deste Estado, nllSc,itlo em Rio
Claro, neste �u,tiicípio, no drs
24 de fevHeiro\pe 1946; lavra
dor, solteiro, q��iciliado e .re

sídente neste /mv_nicípio;. filho
de José Lechines,-i e de dons
Catarina Leêhinesk� domicilia
dos e resiq�'ntes neste (Dunicíp\o.
Ela. natural deste Estado, nas

cida em/Tamanduá; dlPistrito,
no di�J 20 de junho d� 19fO;
doméstice, solteira, domJ't:iliada,
e residente neste munivcipio;
filha de Otávio LavandosI},t _

e

de da. Neli Faehter Levandosk],
domiciliados e residentes neste

muníeípío .

Major Vieira, 23 de abril de 1973.

, r.

Maria Uba dei ABdrade. Escre
vente Juramebt"da do Cartório
do Regh,tro qi.Jil do Município
de Três Bar#,'�s, Comarca de

Canoinha8, E!\<fado de S. Catarina
, ;t l

Faz saber q,ue pr�tendem casar:

Leonide. d� Freitas Nevei e

Reny de Fâtim'a Abre. Pereira.
Ele, n8tu"t deste Estado, nas

cido em Três Berra!!, no dia 25

Três Barras, 20:de ab�H de 1973.

Maria Uba de Andrade
Escrevente Juramentada

,/

Contribuintes
.

, que não recebe-'

enveJopadosram conjuntos
\

indicando: nome,' número de inl
crição no CPF e nome do Banco
que recebeu a declaração de ren

dtmentos do exercício anterior e

le houve mndença ou não de
endereço.

A Delegacia da Receita Federal
de Joinville. por loa AlJelloria
de Reloçõ,�. .públicál, expediu
nota informando que OI eontri
buiutel' Peseoa Filica qoe uão
receberam. até 26 de, iDarçoc fiodo,
OI conjuntai envelopado,' de,tioa... - )

dOI à apre.eotação da Declaração
de Hendimentos do Exercício de
1973-ano b8le de. 1972, devem
dirigir.•e ao 6rgão locál da 'Se
cretaria da Receita Federal' de
leu domicílio fi.cal;, diretamente
Ou atravé. de corr�.pondêocia,

.,

Tal providência. recomendada
pelo Si,tema de Arrecadação da
Secretaria da Receita Federal
tem·o obletivo e.pecífico de 'pOI
libilitar maior eficácia futura na

di.tribuição dOI' conjuntai enve

lopado•.

,

li Sociedade Ben� ice�te �€f�ria, tem a 'grata,
satisfação de convid' �s .. associados e F.�as.

,Fa�ília8, para o grap'ru�so _i,!!_ que fará realizar
.

em sua Sede Sopii1, (lia 30 dei' ��rrênte_"Q}ês, com ..

• /' '-- .. , , .. , c

•

inicio· às 22,boras e abrilhantado pelos BAMBAS
SÇHOW, ,efu comemó'ração ao Dia' do Trabalho.

.. ,

,/

As me�s poderão stlr reservadas na Sede Social.
/' /'
./

T e I e v i 5 o r e 5 G. E. - M á s_�.�_[_a-�-,� N e 9 � a
PÃl:m!;���_�RAZo

�
QUE _�,_.b-'�"E&··"�·- C'O N V I E R

_ .....� k"�

Loja ��ERf:r'f�El.,EM E
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