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ENÉU ATU4I.4ZIO II

Nosso colega ARTÊMIO ZANON, Promotor Público
da comarca-de Urussanga, lançou há pouco tempo um
livro de poesias intitulado "No Caminho da Vida".

I '

Segundo informa o boletim "Informativo" de nossa

Associação, o autor foi chamado por MARCOS KONDER
REIS de "Raimundo Mundo", em razão "do profundo
significado que lhe despertou o poema com esse titulo,
em sua primeira obra, "Canção da Vida Amor". O autor,
no seu novo livro, revela a mesma sensibilidade e imprime
à .sua poesia rara! percepção dos sentimentos humanos."

"Um toque de pessfmísmo, entanto - continua a
nota do Informativo - contêm seus versos, embora seja
esse, precisamente, o fator básico de sua beleza."

,

O autor já participou, também, de uma antologia
poética denominada "Poetas Brasileiros Atuaís", junta
mente com outros doze poetas vencedores de certame
nacional de novos, do 'qual participaram maís de mil e

-quínhentos autores. ,/

Embora não conheça aínda 08 livros do ilustre
colega, mas pelas informações e referências que tenho,
não tibubeio em prever-lhes grande sucesso. Este é pelo
menos o desejo deste outro vitimado pelo carnegão
literário, como única forma de fugir um pouco 'das la-
,múrias e dos sofrimentos de que somos forçados a

partíeípar 110 exercício do cargo.
. \ x

I

Esteve em visita a esta cidade o Dr. I CYRO EHLKE,
professor universitário e advogado na comarca de Join
ville. O eminente historiador oanoínhense informou-nos
que o seu lívro "A conquista do planalto catarinense",
que já analisamos nesta coluna (09/03/74); vem obtendo
aplauses .junto à eeítíca especializada, já tendo s'e ma- '

nifestado sobre ele, entre outros, os professores OSVAL
DO RODRIGUES CABRAL e DAVID CARNEIRO.

É preciso agora que os canoinhenses sigam a' I

mes�a trilha, lendo, analisando, discutindo e adquirindo
a obra, pois que a consagração popular é igualmente

/ importante para o autor, mormente em se tratando de
um filho 'da terra,
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Coube ao Lions Clube de Oanoínhas indicar, para
o ,próximo ano Ieonístíco, o Presidente de Divisão, a ser
escolhido dentre os membros do clube desta cidade.
Para o importante eargo Ieonístíeo, por votação unânime,
foi eleito o CL ORLANDO PIRES DE SOUZA, que irá
compor o gabinete da Governadoria do Distrito L-lO
e' a quem caberá supervisionar os clubes de Canoinhas,
Santa Cecilia, Videira, Caçador e Curitibanos. É mais
uma importante posição conquistada por esta terra.

X

/. O CL Gij.IMALDO F:,URTADO, Presidente eleito do
Líons Clube de Canoínhas, que será empossado em junho

, próximo, pretende dar acentuado destaque às iniciativas
culturais em:' sua gestão. Para isso pretende convidar
uma série de conferencistas para pronunciarem palestrai
nesta cidade, patrocinadas pelo clube. E' uma iniciativa
louvável e cada um' deve pensar nos problemas locais, .

i:g.dicando conhecedores do assunto, para que sejam convi
dados: De minha parte, já estou pensando em. alguns nomes.

X
Para concluir, deve lembrar aos leitores do "Cor-'

reio do Norte" que no próximo dia: 1.° de julho esta
coluna estará, acendendo duas velinhas, completando
dois anos de vida. Exatamente ,no dia 1.0 de julho de
1972 iniciávamos nossa colaboração com o comentário
"Um fato decisivo". Vinte e quatro meses, noventa e

.aeís semanas, dezenas de .laudas, milhares de palavras,
centenas de assuntos. Obrigado pela pa�iência ...

CanoiJthas - Santa Catarina, O I de junho de 1974Ano XXVIII Número 1274

A L�a MERCADO DAS
MALHAS,' fez aniversário

j

A já conhecida Loja, MERCADO DAS MALHAS, 'festejou
,sábado último, dia 25, o seu segundo anivers.ádo. '

�
,

Situada Da Ruo Cel, Albuquerque, cresceu' com a cidade,
adotando sempre um sistema oportuno e agressivo de divulgação,
com o que, além dos bons produtos que vende, oriundos das
melhores fábricas do pais, possue hoje uma vasta clientela.

Na' oportunidade. seus responsáveis. reuniram em" a noite
de sábado. em sua residência, um bom número de familiares e

amigos, para uma gostosa' costelada e churrasco de ovelha, num
ambiente agradável e alegre, quando vários oredores se fizeram
ouvir, dizendo do acontecimento. Dois bons trovadores também
alegraram a'noitadá. Nossos ag'radecimentos pelo gentil convite, com
votos no prosseguimento do êxito jé conseguido em Seus negócios.

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva·
CAIXA POSTAL, 2 FONE. 128 crnCULA AOS SÁBADOS

Cumpriste a tua missão. A fizeste muito bem
e deixaste muita saudade no rol dOI teus.

As saudades e as memórias perpetuarão os

anos... o, pânico e os sentimentos apenas até es-

quecer...
{ ,

'

Eu, que não pude vê-lo, te diriJO estas
\ últimas patavras:

- Partiste, deixando a todo. que te ama

vam. Um dia nos encontraremos junto ao Pai,
no reino dos céus, regando as flores de um

jardim abençoado. Até lá ...

«Adeus, querido vô-Chíco»,
Para amenizar os acúleos que sangram

minha alma, 'e para ajudá-lo na luta pelo céu,
finalizo esta, com uma «AVI:! Matiu!

Teu primeiro neto"
\

Sérgio Thomài Langer
Curitiba, 25 de maio de 1974.

Prefeito em Rio Negro na despedi·
da doComandante da Sá. Região

Especialmente convidado, esteve 5a.
feira em Rio Negro, participando das so
lenidades das despedidas do Gal. Ayrton
Tourinho da âa, Região Militar, o Prefeito
em exercício, Dr. Paulo E. 'Rocha Fatia.

Co�o se sabe, o Gal. Tourinho deixa
o comando da 5a. Região, afim de assu

mir elevado posto em Brasília.,

PÓSIUMA
A FRANCISCO BURGARDT

,

CU,MP;RIMENTOS AO-
CORREIO DA NORTE

..Viver é Caminhar ""
No caminhar 'do ,viverl este semanário

"Correio do Norte" espargiu, durante 27 anos,
a/semente do Saber, "da Cultura e do Bem.

Por este gesto'de humanismo, o Colégio
"Sagrado Coração de Jesus", o cumprimenta.
fazendo votos que continue a iluminar as mentes
de seus Ieítores.aínda por muitos e.muitos anos,

Parabéns, "CORREIO DO NORTE", pela
jornada tão garbosamente percorrida!

Direção e Professores.
Canoinhas, 29 dê maio de 1974.

..CuUura. a força. do poder""
O Clube de Precedência do "Colégio Sa

grado Coração' de . Jesus", .representando os

estudantes. deste Estabelecimento, prestam sua

homenagem ao semanário "Correio do Norte"
e "Impressora Ouro Verde" pelos seus 27 anos
de luta e trabalhona difusão do bem e daverdade.

Canoinhas, 29 de maio de 1974.
"Clube de Precedência"

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
Foram extravíados os documentos pertencen
tes ao sr. (.;elso Oliskowiski -:- Carteira, de
Identidade e CarteiraNacional de Habilitação.
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CORREIO 00 NORTE
\

Prefeitura'
PUBLIC-AÇAO OFICIAL DA

luoitllpal de CaDoinbas
Prefeitora o direito de aceitar a

que lhe <

parecer mais vaotaiolll,
anulee total 00 parcialmeote a

presente tomada de preços, sem

qoe caiba aOI proponentee o di
reito de interpelação de qualquer
eapêcie,

Cenoiahas, 30 de abril de 1974.

Alfredo de Oliveira' Garcindo

dOI que, de acordo com o Decreto
Lei 0.° 200, de 25 de fllvereiro de
1967, encontre.ae aberto o presente
<Eoital de' Concorrêncía> para
aqui.içílo do seguinte:

.

- UM APARELHO FOTOCO

PIAÓOR, MARCA NASHUA,
'MODELO 220.

<

A. propostae lerão recebida.
até à. 10,00 hora. do' dia 10 de

"'. [unho próximo vindouro, preen-

Ed' ""1 _f C chidae todas ai formalidedes legai.
, - ite ""(]e . oncor- eoncementea à coocorrência, e

-

.'

, """'�. ". .

serãc aheetae e iulgadas no me.mo

(- rêncie N."" 05./7.4 dia àr 16,00 horas, pela Oomíssão :

<, que for previamente deligna1a
A PREFEITURA MUNtq- para tal fim.

r

PAL DE CANOINHAS, E.tad(f':,,-
de Santa Catarina, toroa público ......4, Preíeiture Muoicipal reler
para conhecimento. dOI interesea- va, .ã'-Q direito de aéeitar a. pro

posta que" lhe parecer mail' van
tejosa, aou-taQdo-al total ou par
cialmente, I� �.im .Ihe convier,
lem que caiba

à�iIproponente
I

direito de interpelã ão de qual
quel! espêcie. -

.

Prefeito Municipal

1.° o OBRA: Gináaio de E.portel
o Padrão C - Couvêuio • Governo
do E.tado de Santa Catario" 8

Prefeitura Municipal de Canoinhas.
Local - área - Di�en.õel
37.30 m x 29,60 de vão.

Serviço a Executar, objeto da
\

'

2.° • CONDIÇÕES: Início da.
montagem, 60 dia. apóI a expe
dição da ordem de ler viço e coo

cíusão, apól 120 diae da expedi
ção da referida odem de lerviço.\

- �"

3.°. JULGAMENTO:' Será pro
ceesado até 10 ,diál da entrega
dai propoltar,/ re.ervando-Ie .

a

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

Edital de Concor- concorrência:

'...... a� Fornecimento da Estruturã
A • �"-- "A[74 Metálica e material de cobertura,renCld I�. «'�� tipo bl8lilite;,.,....':1::'

O Prefeito Municipal de êãôoio", b) Execução da montagem e co.

nhae, Estado de Santa Gatarinlll, -ber.\ora.
'

toroa público, para conhecimento �

dOI interelladOI, qoe fará realizaI' OBS.: A' 'v-elifi�ação dai condiçõee
no dia 15 de .maio do corrente da obra poderá. ler feita DO De

ano, àl 9 horsa, no Edifício delta pertamento de Viaçã,o e Obres
da Prefeitura' ou no loêéhJ8 cona-

.

Municipalidade, ooucorrência pú- "

bllea, na forma da legillação trução, .AI plantai poderãir- I�
vigente, para a execução da obra examinadal nOI mesmns Iocais.

.

abaixo:
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t Participe �érescimento de: sua cidade pagando �
i: :

..

,/ em dia seus IM P0 5TOS �
E �itura Municipal de Canoinhas 3
��������������������������������������

PUBLIQUE· SE

Cenoínhas, 24 de maio de 19701.
(

.

Alfred)o de' Oliveira Garcindo
Prefeito Municipal

/'

QuemconsertaumFuscaem
qualqu�rpqrta,perde�sdireitos,

O êqnhetrO e a pacíencía, ..

Traga seu Volkswagen
à nossa oficina, onde seus

, direitos, seu dinheiro e sua

paciência são preservados.
Somos Revendedor

Autorizado Volkswagen
e lhe asseguramos o direito
de ter orçamentos prévios
e prazos determinados
para entrega do veículo.
Utilizamos ferramentas

e equipamentos especiais,
e mantemos mecânicos
atualizados <pela Fábrica,
Com isso, poupamos

seu dinheiro.
E damós garantia de

6 meses ou 10.000
·1�. i . . -

qt:lLOmetros some servIços
e peças. O que nós

.

fazemos, nacIa mais é do
que respeita.r seus direitos.'
Não os perca em um

lugar qtíalquer.
Revendedor Autorizado
Volkswagen é segurança.

\.

•

5,' t t9f5
CATARINA

R amo

SANTA
. Revendedor
Autõrizado

J \ ,

01.06 ..1974

Sorgo: alimento
import'8nte ,Que 8pda
esquecido
o prtmeíro grande substitutivo

do milho na alimentação tanto
do homem quanto dos .animai�
é o sorgo, Com algumas vantA
gens, o sorgo substitui o milho
na formulação de rações para
alimentação de aves, suínos e:
gado leitei::o. Contém mais pro
teínaa e um pouco menos de
aminoâcldos. Já foram desenvol
volvidas .díversas experiências
na substituição do milho pelo

. sorgo, sempre �om resultados'
muito bons. A vantagem básica
é que o sorgo oferece maior

produtividade, menor neeesaída-t
de de trates culturais, é bem,
mais resistente a seca e oferece
facilidade para a colheita mecâ-:
nica. No Paraná, entretanto, o

sorgo continua esquecído, A
invasão da soje, que está ocupao
do grande parte das terras 'desti
nscas ao milho, pode provocar
uma baixa Da produção deste
cereal, ocasionando, a subida
dos preços e a queda dá tenta
btlídade da' criação de suítios e

aves. Logicamente os preços da
mr.téria príma- elevam-se e o

consumidor acaba pagando mais.
O sorgo s�ria uma €xc�leDte
opção parâ áreas onde a produ
tividade de milho não é das
melhores e

. parti, as grandes ex

tensões onde não s�jl!.m neces

sariamente empregedos custosos .

trates culturais. Apesar 'das van

tagens o .sorgo ainda contínua
meio de lado, 8 eEp�rã de mst-'
ores informações de pesquisa e

expertrneotaçâo e' talvez uma

política' de promoção junto aos

agricultores, para que p.Dssa
ocupar mais áreas' €' produzir
alimento: básico 'pera- .aves,
suínos e .gado leiteiro' de forma
mais econômica.

ftEfHSTRO CUIL·
Editais I,

Silve te Darei Paul, Escrev:inte Ju
ramentada do Registro Ci*ll do 5.·
Distrito de Pinheiros I .

.

Faz saber que pretendejn casar-se:

Mário Nogath e Ana Do!foyehtop"Ele,
natural de Oanolnhas/ se, nascido
em 22 de outubro de 1952; agricultor,
solteiro, domiciliado neste Distrito;
filho de Lucas NogaJh e Francisca
Pruchati Nogath. Ela,/ natural de Rio
dos Pardos, d/Dístrtto, nascida em 8
de julho de 19ó4;do lar.solteira, domí
cílíada neste ·Distrito; filha de Miguel
-Dobryehtop e Suzana Dobryehtop.
.

Pínheíros, 20 �e maio de 1974,
Miguel Dionisio �' Izabel Padilha. Ele,
natural de Serr� dos Borges,' deste
Distrito, nasci'QO em 4 de .maío de
1932; agricultor, solteiro, domiciliado
em Serra da Lagoa, diDistrito. filho
de David Dionisio, falecido � Lau
rinha Telles de Jesus. Ela, natural
de ,TimbozinJio; NDistrito, nascida
em 2 de ju�'fio de 1926; do lar, só1-
teira, domiNliada em Serra da La
goa, ,dlDistrito; filha de Maria Rosa
Padilha. f

PinheirCfB, 21 de �aio de 1974.

Zigmout tarvate e Ivone Rodrigues
"da Silva.. Ele, natural de Pinheiros,
d/Distrito, nascido em fi de agosto
de 1926;' agricultor, solteiro, domici··
liado ne.ste Distrito;filho de Dpmingos
Carvate e Brandina Carvate, ambos
falecid.os .. Ela, natural de Rio Preti
nho, d/Estado, nascida em 6 de julho
de 19�3; do lar, solteir!1, domiciliada
nestti Distrito; filha de João Rodri
gues da Silva e Catarina Zill da Silva.
Se 'alguém Bouter de. algum impe

�i . ento, oponba-o na forma da Lei.

inheiros, 22 de maio de 1974.
Silvete Darei' Paul

Escrevente .Juramentada n

RURALISTAS!
Façam ainda mais impor
portante sua' missão aju
dando o IBDF na proteção
das florestas e dos preciosos
pássaros e outros animais
que' elas abrigam. IBDF-SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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N9tícias de

o fato aconteceu em

Canoinhas
'

Um pedreiro de 25 anos, natural
de Virgínia, Minas Gerais, e resí
dente, em Curitiba bá 6 anos, garante
que presenciou uma aparição mis-
teriosa, na cidade de CANOINHAS, Escreveu:
Santa Catarina, na madrugada Esmeraldino M. Almeida
de segunda-feira última. SB:BASTIÃO
FRANCISCO 'DE ASSIS ,passara
o dia em recolhimento profundo, meditando sobre a sua existência
e' Pedindo a Deus uma maneira de ajudar seus semelhantes e a

todos que pudesse. Não' conseguiu conciliar o sono, saindo para o

quintal às 2 horas, quando lhe surgiu um estranho vulto luminoso.
Disse-lhe este que ele enfrentaria grandes mudanças nos próximos
7 dias e adquiriria elevauos conhecimentos (Sebastião pensa em

morte). A imagem preconizou a extinção da raça humana para os

próximos 20 anos e um violento processo de separações entre casais,
causado pela descrença. (Gazeta do Povo]'

Avenida Joã9 XXIII, segunda pista , ,

O sr. Aloisio Partala, Prefeito Municipal, idealizador e realizador
da, linda. Avenida .João XXIII. vem (te iniciar a abertura da segunda
pista de rolamento da magestosa e principal artéria qu� dá acesso

ao centro da cínade. O fato por si já diz do grande beneficio que
receberá o centro de nossa urbs. A avenida com os seus 28 m2 de

, largura ,com erborízaçao no centro, será o cartão de visita que'
apresenta aos visitantes. Para, este colunista não será surpresa se

em breve seja Iniciado o revestimento asfáltico da mesma a cargo
de uma �rande firma paranaense.

Festa do dia 26 esteve animada
A festa programada para o dia 26 )último foi realizada mesmo

com o tempo desfavorável, tendo chovido íla noity ,anterior. muitos
romeiros que viriam não o 'fizeram devido o tempo chuvoHo, mesmo

, assim o povo colaborou e o resultado foi satisfatóriQ. Notamos visi
tantes, de Mafl)l . .Rio Negro" Uanoinhas, inclusive de Curitiba q\le
\vieram restar em Papanduva. '

'

.

'

Deputado Therézio em Papanduva
O prestigioso Deputado Benedito Therézio de Carvalho Netto

(Therezinho)., esteve em Papan!luva no dia da festa, veio <is'pecial
mente para colaborar e prestigiar a mesma, Sem favoritismo algum, (

T!:.erezinho sempre tem comparecido em nossa cldadé, especlll-Imente
quando\ se ,trata de dia festivo, colabora com a comunidade, revê
amigos e companheiros, s.empre cem sua contagiante comunicabili-
dade e simplieidade.

'
'

,
.

'I
Gilberto e Suely cumprem promessa '

Dia ��!,i, p ii seguiralll com destino ao Rio Grande do Sul,' o
sr. G;ilberto' Sonaglio e sua senQora Suely C. Sonaglio. Foram no
Santuário de Nossa SE;l.nhora do Carav�ggio agradecer uma graça
recebid� da milagrosa Santa. Naquele"dia é consagrada a Padroeira
da cidade, onde todos os anos � .rel��:l;ada a maior festa religiosa
que este colunis,ta já presenciou. ''','

y

,

: Acont�ceu e/ poderá- repetir�se ..

"OLHE A ,LUZ �CESA!" ..:.:. gritou um motorista para o Qutro
que dirigia o carro com os faróis ligados. Ouviu, em resposta, pala
vrões. Ficou tão chatearlo que' prometeu não mais alertar ninguém
sobre isso., (Entrelinha). Acontece que nem todos, sã!) i�uais. feliz
mente ,é uma p�q�ena, 'minoria que assim agradece o bem que
recebeu. Aindl1 bem que a maioria, dos condutores de veículos s,ão
pessoas de bem, gente educada que 'colabora,também na segurança
e harmonia das estradas. Portanto, vamos nós também colaborar,
com nossos Irmãos,

'Gírias .agora
- são, proibidas em ,�ádio 'e T V

Entrou em' Vigor com sOa 'pubHcação, no "Dlári,o Oficilil" a
Portaria do Mini!,tro das�Col1limicaçõ,es, Comllnda'nte Euclides Quandt
de Oliveira; que determina às emi<lsoras de rádio e televisão, nos
comerciais e programas noticiosos, não empregar gírias. relerênciás
errôaeafl ai órgãos públicos e unidades de moedas. (Gazeta do 'Povo) ,

'Boa I notícia para <plantadores" de soja
BRASIL PODE EXPOR'J'AR MÃIS SOJA. A realização de um

estudo imediato sobre a possibilidade do Brasil áumentar a expor
tação d'e soja para o Japão foi solicitada ao Secretário da Agricul
tura ,de Sã,o Paulo, Rubens Arauje Dias, pelo Yice-Minl"tro da
Agricultura do Japão, durante encontro que eles tiveram em Tóquio.

" /.'
'

\

'

(Gazeta do Pov:o)
UM POR SJIANA - AMOR; Nós 'sempre acreditamos que o a�or
é condição essencial sob o qual deve se ass,entar qualquer ato
filantrópico, mesmo como S, Paulo, que distrjbuir todos os beBs
materiaIs entre os pobres de nada valem, se ,não tivermos amor.'

(Haroldo Murá Haygértt)

, ,/,
....

/ Tabelionato -

Côrte TabeUonato·/(or,te
,Edital de Intimação de Edital ,de. I�tjmaçao de

, José Roberto Maragani João- Sérgio da Silva
Acha-se em meu Cartório, na A,plía.se em meu Cartório. na

Rua Getúlio Vargas 0.° 777, nesta Rua Getúlio Vargas 0.° 777, nesta
cidade, para ser protestlida por" 'éidaiie, para ser protesta_sje por
hlta :de acehe f, p;;,gamento" a' falta de aCeite e, pegamento, t)
Duplicate h.o 2385/73, do ".vélor, Duplicata n.o 2'&89/73/A, do valor
de Cr$ 61 �,60. sltcada pop Ba!'ilio d'e Cr$ 441,00, sacade por Basilio
Humenhuk & Cia. LJ;<fa., contra HumeDhuk & Cia. Ltda-., contra

• JO!!lé Roberto Mar�g�ni. f

Jo�o Sérgio da Silva.
Por não ter �ido possível en- Por não. t�r sido possiv_el en-

contrar o ref�'i'ido devedor, fica contra r o referido devedor, .frlca
ele ,intima9ó através deste, para ele intimado atrlívés' deste, para
todos os Jibs de direito e de que, todos 08 fins de diréitp li! de que,
s�-não,.f6r paga 00 prszolegal, será se não f?rpega noprezo legal,será
lavr_wdo o re�pectiv()' protesto. lavrado o respectivo/protesto.
/éanoinha8, 28 de maio de 1974. CanoiDhas�28 de maio de 1974.

/Agenor V�eira Côrte. 2.0 Tab� lião AgenorVieira Côrte. 2.° Tabeliáo
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A
A pipoca do porco, cujo nome

técnico é c ticercose, representa
o

grave proble a eoonômice e social
na zooa de c iação de suínos.
As flstatídi as das matanças de

suinoe r�vela seu extenso e

acentuado per sitismc Desse ani
mai, que SI! a, reaenta como hos
pedeiro ioterme�iário da larga de
,Têoie solium, �ue Comumente é
chamad;de «solifári!J», acarretando
vultosos

prejUíZo�\pela condenação
to�l das' oarcaçe "não se levando
em conta as pertu bações orgânicas
que. influem ,óe�ativ8mente DO

rendimento de cal'fe, gordura ou

reprodução. 'j ,

A «.olitária» é u� verme acha
tado como fita ria lpacarrilo,' que
possui, em SUa fase

IlldUlt8, gran
des dimen. ões em omprimento,
euquânto na fBse la'lv I se eprese d
ta dô tamsuho de lum grão de
milho pipoca. o que I�e valeu a

deoominsçâo popular _�e <pipoce s

ou «cang;'q'lIob .. l'>,

E"p,'hadO
por.'

todo o tecido muscular e nall víceras
d� porco, hO.'l?edeiro.int rme�iários
ge!lse pua!ll'hllmo. 90d�-se inden
tíficá, lo a olho "Ú na i:'9,peção de
carnee em matadouro. t

A «solitária» obedece

I\'
lei bio-

16�ica das �utr81!1 tênias. exigindo
dOIS hospedeiros ,para en errar seu
ciclo e�olutjvo: o hospet-Jiro defi
nirivo, que ,abriga o pararita adul
to, e o intermediário, qu� hospeda
a larva. A tênia adulta �80Iitária,
pafasi' 11 o j"t'l8tino delgado" do
bomem, ex �lll�i" ,J reservll tório oa.

!u,.1 da. é·,oJitáriált e� o grande
di8s:minadol' do pa_ruiti8JD'o Como
bOllpe,d .. iro inte.mediádo destaca-
se- o f u;oo. t \

Cówo tfJdo parasitj!J�o que pre
cisa de doi� ,b09ped;iro!t 'para .,
realização do (leu ciçlo vital ..:...

definitivo e iotermediário - vi.
veada em estr.eito co�tato, a sc/li.
tária encontr8 em

J
nos"'o meIO

condiC;,Õe8 favorávei'i pelQ fato
do bomrm do Camí(lO fazer sua8'

I I· .

eV8cua.çõe� em. luga;re!l de f�cil
acesso aOI 6UmO!l.,' Se Dilo fora

':Bssim, não' se, rea);z�ri9' o ciclo
biológica, ,e as manifeli..ÍG,(ões tbO';

,'deriam a dt"8apitfeb�r. I

'E8tsbelecidos as lreiacões entre
, 88 eepécif'B' que sell'vem dé hospe,;
aeiro definitivo eV intermediário
,para a Ilolitária, 'v1jamo's como se,
,manifestem UDS e �outros. '

� O h'JmelD' seu �'Jspedeiro defi,
nitivo paTa la forma adulta de'
uolitMiál'>; que peide ·medir a!;;uDa
'ce�iime.troEl e a�é v'rio" metros,
obriga essa para�ita no intestino
delgado, onde \lI,. se fixa pôr ter
n8 cabeça, vent�sas � COroa8 d"
gaochos. O seu éorpo' é formado
de aoéis, que ião �re.cendo de
tamanbo a mediJ, que se afastam
'da csbeç8.' r

'

Ingerido'l ,pelo ,!Iuioo, que é um

aninHil que cOÓJe e.c�em6oto. tl

vive ftiua'iJdo 'Jlor toda parte, OI

OVOI slcençam .�o aparelbo digel'
tivo e aí 116 róm�m e OI !lillbriõel
nela contido. p!oetrsm 08 corre0' �

te laDguíne8 qU(-l irriga o iote,tiDo,
cbf'gBndo ao _Ifígiil:to, atravé. da,
veia aorta,. O. �,mbriõe. atravell8m
el_,e 6rgão, .eJ,1do' arra,tado. pela
corrente languÍaea até OI pul.mõe.;
delltel" voltam! ao COlação e dei,
'pela grande cirpult1ção,. ião levado.
s toda 8 m,ua mu.culBl e 801

méi.: diferent, 6qrãol, onde .e.

t.rlina(orwIlID e� larva., que con·

t.ém no leu i�!erior a cabeça de
uma futuTa .plitária.
A contamioação do hom�m

�_ELES�,
""AVISO i

A Ce�'s Elétricas' ide
SantaCatari:na IA, CELESC,
cómunica, a que interéssar

possa, que está 'ter��nte
mente PROIBIDA A

..��ÇAE A PESCA nos terrellos
de sua propriedade. " '-,

A DIREÇão

Crlá'dores Sulnos

é um 'problema 1
sério

pwceua-.à pela ing_ .tão da carne colai.
'

,

de porco co,:" «pi�O�8», mal cozi. Nenal condíC�t" BI medida.
da �u mal frIta, O�f; aloda:, q�8odo pro'filáticlIIl eonsi.• t m em impedir.
ela e

. �m��egada �& fabnceça? de poe todo. OI

mei�"
que o porco

de hogUlÇ8� e
\ optrol embutidos. ingira ovo. da, tênea lolitáris,.

A larva OBO mprre. e. chegando adotando oode f, r oecenário a
ao inteetino dêl�dd?, vai tr8?�for., fOlia lépt'ica (letríu ,

) para UIO obri.
m�ar ..se em .oht�rla. O. Buela.e gstórjo do home'mlo qual deverá
vão.Iormendo e pretceodo, A �o,. ler convênientemênte medicado
turs come9a, I

e �. OVOII, expelido. quando portador �It aolitâria, e
com .01 fe�e� ;de ho�e� - hos- condenado 00. ma,adourol, e frl
pedlll.ro dehmtlvp -' Ir�� p�ra O gorfficoe todo. OI rnimai. ateca
exterior, aguardllr o remimo do dOI de pipoca i
ciclo vital tão

1&,0 ingerida. pOli l .

algum mino.
,

O:om .ella•. me�lda., lDt�.rror:o'
A frequência da cieticercoae peae o Ciclo blOl6.glcQ da .olltárla,

�pipoc8) entre lO\nol é motivada
/ c�u.ador8. da plpoç,a do por�o,

pele.

regim,
e de

cria�o
extensivo ou VII�? como, para � IUr., prop8g8ç�?

misto ""elo. �ábi,OI copr6fa�01 .e �o�o.ar neceesârie 1)0 hospedeiro
(comedor de estereo ) deue animal lie�IO_lt.IVO, o b?m�m" e do hospe
e pela 'autêocia dr. in.talaçõe. deiro intermediário, O porco.

lanitárial
.

ua. propriedade. agrí. Mandado Dublicar Del. FRICASA
. ,

LARiE§'
O (I)

.....

<e§ �
ANIVERSARIANTES

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: as sra'1. donas: Maria

de Lourdes esposa do SI'.

Bruno Hugo Collodel, Judith
\espos� do ,sr. Wiegando Kno.PP.
e CtZt esposa do Sr, Johannes
Rnthert; .0 sr. Sérgio Ar�o
,HofJmann. r

Amanhã: o sr. Henrique
Artner; O jovem Amauri To.m-
poroski.

'

.

Dia' 3:,0 s'r Ladislau Knorek;
a senho.riia Edilete Maria de

. Fá/'ima Noernberg. i

Dia 4: os senho.res: Jósé
DlJguiomar Wendt \fJ Antonio
Ma,tins de Olweir(J, tu.nc. do
B. N. C em Rio de Janeiro;
ameniná SimoneJilha do sr.

Dionisio Karno.s,
Dia 5: as sras, donas: Irene

DA SEMANA
esposa do sr. NelsonFerreira \..

dos Chagas e 'lsabela'esposd
do sr. Dorioal Bueno; os srs :

Ru1>1>r:echt )Loeffler e João
Batista Ferreirà; as srtas.:
Mari Stela Bartnick e Elizete
Mariz Medeiros; / a menina
Mi,.iam Renata filha do Sr.

Renato Silve;',a. �,

Dia 6: 'a s,.a. dona 'Martna
. esPo.sa do sr. AdollO Hedler;
o.S srs,: Tuti Nari�,. e Osca,.
Pe,e;1'a; as s,tas..1 Paulina
,Pe"intchuk, Regina Maria C.

de Carüolhp, rçsidente em

Brasilia-DF ,e Luda Nazira
Mussi..
Di", 7: o. jovem Norbe"to. f

Schroede,.. '- '

Aos aniversariantes envia"
mos, nossos cumprimentos.

,--------------�------._--,
Cine VeJá Cruz (O cinemado po",o)

�
.

APRESENTA / (,

80 E,' 1!8 20,1,5 hora.
- ce�:lIura 14 ano. - programa duplo

LO me:' O Potro Negro As aventuras de um pltro e

, \, um menino em luta coptra a crue,ldade de seu destino.
2,0 fll�e: O Novo Mundo_Selvagem, '.' .

\
" " �

AMAN�. à. 1'3.45 hora. - ceo.ur" livre - em matinê
.

O Potro Negro
'

, ,

em 'dual .elllõe.: a8 19,15 e 21 ,1{) hora. - cenllura 14 aDo,
" �,'

As duas \-ágrimas de, 'Nl.lSSq Senhor:á A pareci,da
Um filme que contará os :I;Dilagres da Padroeira do Brasil.

,- Este filme ,;eprisa se�u!lda e terça-feira �� ,20,15 horas.
, \' ,

I
,DIA 05, 4a. fe,ira·. a. 20,15 hora. -, centura 14 anal

\ "Se..ão 'do. Moça."\
Jack Lemmon e Sa�dy Dennis em: Porastelro,s, em

Nova ,Iorque Ele ia viver a noi,te de sua vida ... o sonho
,das 1001 noite8... e a�abou foi' perdenõ6 a paciência 1001 'vezes...
,- i, \ '

,DIA 06. 5il. feira. ã. 20,15 hora. - ceollur. 14 ,ano.

'Que' s�quest'o Aéreo
Este filme reprisa sexta-feira às 20,15 horas.

Cine J ubile'u/� la�çador de sucessos
, ,A P R E\ S E NTA'

"

HOJE, a. 20,15 hora. � c.en.ura 14 eool

'Alta Tensão na,$ Ca,ralbas c/Frederick Stafford
e Jean Seberg. Quando lima bela loura rapta um atraente' ladrão,

a aventura é muitO' mais do ClÚ� um simples romance!

.AMANHÃ. em ,ve�,peral � a. 16 horíli,' -
.

A maior pr:odução qé Walt Disney: �o Fantá.stlco
jlelno da Fe(ntasla Uma 39ia de espetáculo, especial
mente imaginado ;Bara divertir de motlo ideal a família inteire...
Venha '� tr�ga seus filhós no Fant\stico Reino da Fantasia.

em dual .e.�()eil: a. 19,15 e 21,15 bor�. - cen•• 14 ano.
.

WATERLJOO Durante três\.dias nina dai mais dramáticas
batalh!1s, foi �l'avada em Waterloo, a ci�a�� símbolo da fábula de

NapOleão!
..

,

,ater,loo uma,
batalha que. fiCOu m"arcada

n� mente e

.

na ,filma do homens...
\ \ ,,'

E te filme reprisa segunda e terça\feira às 20,15 noras. ,

... I \
\

Dia 05, • feire. a. 20,15 hora. - c',nllura 14 �no.

SOFIA L EM em: A Mulher do RI� Uma mulher e'n
cantadora, capaz de enfeitiçar os corações 'tios homens que a

rodeavam ... A dor e o desespero de uma mãe 1ao encontrar o

corpo inerte de'Bua filho boiando sobre as 'águas do Rio PÓ... A
Mulher doRio.-Este filme repi'isa quinta e sexta-feira àS,20,15 horas

'I--_.------------------�--�'
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I 1••�••�••••B•••••�.�••••••••Bm••••�•••••••••�••B••�••••••••••••_li :I Máquin�s de Costura Elgin, Zig-Zag, etc. - ,Enceradeiras Walita e Arno ;;__ Rádios a luz e a pilha I
I V?Ct ENCONTRA ,PE�O_S_ - MELH9�&S,�Il���GS - E - COL{DJÇ�Q.;�_DL��AMENTO NA I

I g!N:f--t
.

R - Comércio �e [Iewo�omésticos ttM.1
I RUA VIDAL RAMOS. 920 - FONE. 185 ,

" C A N O I N H A S - SANTA CATARINA ,I
,•••Em.E.II•••••••mm.mll.llllllm•••BRml1lll••II.wm••m•••••RIIIUltllll•••B.II••••II

ty\ovimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL

'1974�-'AiIô'lj-a' Erradicação do A nalfabf��tisrno
',,",",

, ,

. ,

P A R T' I C' I ,P E ,I

REVEN'hEDOR P,ARA TODO NORTE CATARINENSE:
v

Sociedade Industrial e Comercial SICOL S.' A-
I , �

Rua Frei ,MlP.'oandro Kamp�, 606 - Telefone, 140 - C A N O I N H A S - S� C.

,

\
'

Fo.tocópias?
Em apenas 10 segundos, você tira FOTOCÓ.

� ",";--

PIAS, de· qualquer documento, jornais ou

'livros, � C, A R T ,Ó R 1 O O O
\

R E G 1ST R O

C 1 V I, t de NEREIDA C. CORTE, no edifício
I

do FQRUM dest\a cidade.

'Jacó, João Cararo & C'ia. SIA.
( t

-�

Assembléia Geral Ordinaria
EDIT'AL'\DE CONVOCAÇÃO

Ficam cnnvocãdes os senhores' acionistas desta Socie
dade com sede na RUB'\Ce.1. Albuquerque n.? 936, em Canoí
[lhall"Se, para a Assemblêta Geral Ordinária, a realizar-se no

-

dia 30 de junho. de 1974, às )Ó horas, no escrítôrío da

indústria. psra deliberarem so��e e seguinte
O R D E M' D tl, D I A:

1.1) - Apresentação, discussão e �rcvação do balanço ,e
nemaís contes eorrespondentes ,�o exeréícío de 19�3 e

'parecer do Conselho Fiscal. ' ",'
• \. ...... v.

\

2�0. FiXllção dos he�orários d.a diretoria pa;l,ç exercício de 1974.
,,\ 3.° - Outros assuntos de interesse da socied�'(e.. '

,
. , !

I
'v. J

I

AVISO: Acham-se à disposição dos senhores acionistas na '

seà� da Sociedade, o� documentos 8 que, se' rt'fere
o art. 9SJ. do Decreto- Lei D.o '2627 d.� 26-1·1-19�O..

�

CíiÍnoinhal!!. 22 de maio .de 1974.
-

"

/. "

3
'

FRANCISGO, CARARO - Diret�r

Drét Zoé Walkyria Natividade ,Selem,e
Cirurgiã ,Dentista. ,- -'o;;
c I C 0055891S9/DEP' .

CLínica dentária de senhoras � cr ianças.
,

'
,

� , Especialização em Odontopedíat .. ,&.
H9ra marcada

/.
. "..' ,

,

/<fr' ,Praça La'SlYO, &lüller, 4,94 - Fone, 369

FOTO.CÓPIAS 'XEROX
I

'

Serviço Instenrâneo � �erteito . ..-� ./' -,

- �
..-' \_;' \

Instala,ç�().?tíÍodel'níssiJDP ,

�� ,
�

Procure DO �scti1ório de Derby Càrlos .:

Ulhmann, na-' Praça Lauro Müller, 251
./

.,,,,-?,,,_,.-, - "�
,..' 'éANOINHAS - Santa: Catarina!
./ ,,'

\

.

,',

"

,

\

, '

rlita
,

s
__________________________________

J �
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� 'I'

T d d '-",D '

,muro de 2 m de .altuea, no alinha- nização ou reclamação judicial. hão atende're'm ao'prege�t� eomu-
om�. a

'.� r:-(eços. ll,Ien�o predial da Rua Almeida nicado: ct serviço será executado
O Prdelt!) Municipal deÕ&Q!>I- Cardoso, PUBLIQUE-SE./ "

"r por esta Muoicipalidade e cobrado
nhss, E,sta?o de Santa C8_tariíiff;.>,,�..l) Consbul'ão do muro acima e

.Canoiuhse 22 de' maca de 1974. o seus custo dOR respectivos faltosos.
bl h t I � �

'"

Regi8tre.8e,pub,liqÍle-8eec�mpfa.8étorn�, pu ICO, para con eClme,n o '

rê1J9� em ambas as faces.
'

Alfredo de Oliveira Garcindodos Interessados, que fará realtzar' '", .

PrefeitQ 'Muoicipal
'

1
,no ?!a. 05.06-1974, às l� _hor�s. no e) , Coloc;;çã� de um portão para ,

.;.,'

EdlÍlCIO desta Muaicipalidade, veículos. ""
"

,
�-

TOMAD} DE,P�EÇO.s.n,áforma ,.., ""'''...,:, >-rr:"';":'
da legislação vigente, para a exe- 2. CONDIÇOES: ;�' mielO da
cução dos' Serviços, de 'Mão de construção dev:erá'; lIer"',m cinco A Pref,eitura Muo,icipel de Ca�
Obra d� �oililtrução aba,ixo, DO pát�o :�) dias, "póií � .�xpeqiçã� da ncinhsa, Elltado de Saota. Catarina,
de OflCIÇl8S da Prefeiture MUni- OrdemA"da Serviço e C(lDc.luí4a visando maior facilidb.de e melhor
cipal, na ,Rua Almeida Cardoso: ,,�9 dí�!I 8PÓ8� o me$�o., '"COIJIIIlIVS .das, utrBda!J .do interior

'J OBRA· ) C" 't .� d 40 1:"--' " Ii� Muoicípio, comuuica a todos
.,

,

t

•

8t oUl8 ru�l.Io) de·'fí''JP 3. JULGAMENTO: Será preces- os '�"propfietárioll' que possuem(quaren fi me f08' maans ' &" uo- " 0/' I
.

6 "

"

-c . .,

d":'
'

d �rl)'Ó' d j,8d� ate o dlf.l 1 00 74, re8er� nn ve'lQ. rUl'Sl1I Da nece�§ld8dt'l oe

Isçoes, comf mudro d e,a.tt m e
vando-se 8 Prefeitura o direito de ROÇAR'�M. ditas propriedades ao

atura, 0011 -DO 08 ,lir oe.,
Ih d

.;.

b) L' t
,,'

d
/" - aceitar 8 proposta que e parecer longo das edIs BP murncrpars, Duma(Joos ruçao 0.1' muro' acnne e ,'. '

- "'<:'_' b.

b '..!o d f mais vantaioee, anulae total ou largura de tI'� metros em aro 08
re oco em uma a& aces. '

T'
"

de 40 di
.

"
' _d/' parcialmente a presente ornada ,08, lados, DO pr87;0 ae las ou \

.

c) COíl!ltJ'''ção qe 40 mi (quarenh 'de Preços, liam que 'caiba a08 pro- seja, atê o dlil 30' de junho co

metro0í!�e8('e�) de f,u joaço6s com , ,?ooente!l direito a qualquer ioda- corrente ano, seudo que 011 que

,Publicação Oficial' da
<,

PREF,'EITURA
,/

fi

),

CANOIN.HA�
.'

� ,;. _. ..

Alfredo .de 'Oliveira Garcindo
Prefeito Municipal

E�te Edital foi registrado e pu
bliesdc no Dep�rtsmento A4mi
nisteafivc, na data supra.

Jo�é Bonifácio Furtado
\ Diretor AdministrativoCenoinhas, 20 de maici de 1974.

'EDITAL
2

-,

que nelas vivem I
IBDP..SC

Meninos! Joven�r Esta mensagem é para, vocês!

Perpetuem a 'riqueza do Brasil protegendo I

,
.

com o I B O F as florestas e os arumais

(
\

\ '

Merhy .

Seleme & (ia. ·ltda:'
Rua Paula Pereira, 735 - Telefone: 365 e 366 - Caixa Postal, 220 - Canoinhas

Coopera�i,va ",de ,Produtores
/
de'

Mate (anoinhas Ltda/
RD� �8DIa Pereira. 698�fJanoinbas�SC·R�g. �o IIICR4,'Ob n� 386

Edi'qtl de .. COR'OG�ÇãO .

o Pr�sidente da COOPERATIVA" QE :PRO�
,

DUTORES\ DE MATE ,'CANOINijAS L.TDA.,
usando das\atribuições que lhe ,1onfere O Art.
�5.o, letra "�{\ do Estatuto Social,! resolve:

ÇO,NVOCA� _

.

,

A Assembl�ia .Geral Ordínária, 'dos Associa-
dos, a re�lizar-st\ n?, respectiv� sede so.cial" sita
na .Rua Paula Péreíra n.? 69�, .nesta CIdade .de
Cánoínhas, Estado\ de Santa éatarina, 'no dia 14-
(catei ze) de julho, �o corrente ano, às 12.,,(cloze)
horas, em' PRIMEIR:A CONV;;bcAÇAO, à fim de

. tratar da matéria co�stante ,ida seguinte> ','
( .� �,

'

O R O E'M ' DJ.O· D I A:' _. ,

,.' '(" >' 1 '

}.O - Deliberar .sobre Balanço Geral .eneerrado
,

' � ,
' ... _ ."j ""II: _ .

em 31:'05.74, Re�atprio dó Conselho de
Administração, Parecer do Conselho Fiseal. e
Demonstratívo da c'�nta de Sobras ,e Perda;

,

,
'

2 ° Destinação das Sobjas;I 'i (.
'

.

?O - Eleição 'de ,no�o�l membros do Conselho
Fiscal e respectivos suplentes para} o exer-
,cício de 1974/11175; ,

.

I

/'

4.° - Outros assuntos lie intet;�sse da' (;ooperati�a.
, i

I.
Não havendo número legal -,' 2/3; ... dos

associados presentes em PR\M.EIRA CONVO
CAÇÃO, -para a, instalação da, Assemb�éia, fica
desde já feita a SEGUNDAr 'CONVOCAÇÃO,

, / ' '\

para as 13 (�reze»)horas Ido rile��o dia e lo.cal.
Se :iesta ver.' ainda nã<;> ';houver/ número

legal - 50% mais; 1 - dos assocjadQs presentes
em SEGUNDA ctONVOCÁÇAü,' fica desde já
feita a TERCEIRJA e ÚLTIMA CONVOCAÇÃO,
para as 14 (catorze) heiras do dia:: 14 de julho,
do corrente anal, com á presença de, nel mínimo,
10 (dez) associados. K ".\\ ,.

.

f
'

,

"
'

,
-

'Para efeito de cálculo'-do �'quorum" par·a a

. instalação da ,,Assembléia, a Cooper�tiva 'l:>OSSU�
11.018 (um miVe dezoito) associados.�· ".,'
NOTA: 'As c�ápas. que çoncorrerã'o, à Eleiçãó ··do

Con�;élho Fiscal, deverijo se� entregues
ao �onselho de' Administração' da Cdope-,
ratWa até o dia 14,de junho de 1974.

E par;;/ que chegue ao,conhecimento de todos
os associaq.'os, o pres�nte EDITAL será publicado
n,os jornats: Conelo' do Nórte e \Gazet� de Ca
noinhas, qesta cidade, e afixado na Sede e seus'
Postos de Recebimento, bem \ como em locais
públicos" e habituais, e remetidos aos associados,
na medida do possívet

, I ,

'

Canoinhas, 14 de maio de 1974.

Bráulio Ribas da Cruz Presidente
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_ NOTAS
Dr. Geraldo, MM. juiz de Di

r-eito da' comarca e Presidente
da Casa da Criança, em grande
atividade afim de tnstalsr a

nossa Guarda-Mirim, o mais
rápido possível.

X X X

O sr. Paulo Murakami, repre
sentando seu pai; esteve em

. Brasflia, juntamente com outros

'patrícios, afim de manter contato
com o Ministro da Agricultura, de
quem trouxeram ótima imPl'essão.

x x x

O Frigorífico Canoinhas S.Á. -

FRICASA, coordenado com a

ACARESC, Cooperativa e Sin
dicato Rural, iniciando, campa
nha em toda a 'região de fo-

I menta a suinocultura.
x x x

O Diretor dn Campo de Ins
trução Marechal Hermes, Major
Walbach, em companhia do Pre
feito do vizinho munícípío de
Três Barras, sr, José Felicio de

Souza, fez uma visita de cortezía
ao nosso Prefeito, sendo rece

bidos no Gabinete, ali presente
também o Vice Dr. Paulo
Eduardo Rocha Faria.

"<,
x x x

O Deputado Therézio Netto
esteve no' último fim de semana

em nossa região,'mantendo vá
rios contatos e visitando também
o Município de Papenduva.

x x x

Numa promoção .da Casa da
Amizade, teremos hoje no Clube

ESPARSAS
Cenoínhense, desfile de mcdaa
e sorteio de preciosos premios.

x x x

.Também hoje a anunciada
festa junina no Grupo Escolar
Almirante Barroso. com várias
atrações.

.,

x x x

Grupo 'chileno visitou a nossa

região fazendo estudos para o
cultivo de batata.

x x x

- Viajou 8 Florianópolis, acom
panhado do engenheiro Doutor
Leones Greipel, quarta-feira úl
tima, afim de tratar de vârtos
e importantes assuntos adminís-
"trattvos, o Prefeito sr. Alfredo
de Oliveira Garcindo.

x x x

E pelo 'I'orneio Taça Gover
nador Colombo S911es, tivemos
mais uma rodada domingo últi
mo: aqui, no clássícc, o Santa
Cruz, como favorito, venceu ao

Botafogo pelo marcador de 4 a

1; já' em Mafra, o Pery sobre
pujou o São Bernardo, também
por,4 8 1 e em Rio Negrinho.
a surpres», com o Opsrárto fa.
turando o Continentel, por 3 a 1.
Amsnhã, no Municipal, em PfCJlI
seguimento, o Botafogc hospe-

.

dará o Operário e o Contínental
receberá a visita do Pery, Santa
Cruz e São Bernardo fic:am de

folga e o Santa Cruz, aprovei
tando. irá a São Mat!"us para
um amistoso com o Atlético.

,

DECLARACOES A PRACA
"

, , ,
ENPLACO .. ENGENHARIA, PLANE- bastante procurador da ENPLACO, procuração

JAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA., repre- esta outorgada em conjunto com o Sr. LUIZ
sentada pelo Dr. Clóvis Jnsé F. de Olívetra.jte CARLOS VAZ, serão resgatadas excluetvsmente
um lado. e, de outro ladoAbhnaelPereira pela ENPLACO;
de Souza, brasileiro, casado. tndustrtárto, 4. Prosseguirão suas atividades índepen-
a priIDe-t� com sede na cidade. de Sã? Paulo dentemente: A� A ENPLACO daado continuidade
e, Filial neit� cid�de e o segundó domiciliado e ao seu relacionamento normal de comércio e o

r�sidente nest',.�ld8de, co�o pessoa natural e que maís s� oferecer; B) A CONSTRUTEC' _
ainda Da qUf;bdade de titular da Empresa Construtora Técnica Ltda., da mesma forma
"CONSTRUTEC" - Construtora Técnica Ltda. prosseguirá, de fato e direito com. suas

Também sediada ne� cídsde de Canoínhes, atividades normais nesta Praça e consequente
�stado de Santa Catarina"Nteclaram. para conhe: andamento das obras, que, a. seu turn� contratou;
cimento de quem interee!ôar"pQ��,�' o que 8_egue. 5. Resclndído que fOI, outrosaím, também

1. De comum acordo convre.r.!lm rescíndír, amigevelmente o contrato de trabalho que
amígsvelmente, o instrU-��!Dto pa'T"iC;"ular, de ABIMAEL. PEREIRA DE 'SOUZA. mantinha
Cessão de Direitos e Obrigações, entre ......pri- com a ENPLACO, declaram dt� e aquele: AD
meírs e o ,segundo (este t��to peS8o�l, ,co"m..� Nada tem a ENPLACO a alegar que o desabone,
em' nome da empresa que Iria construir e efe•. ,

-,

<, considerou suas contas boas e bem prestadas e

tivamente construiu para dar ctlm�rimento ao "'l� deu plena e geral quitação de ,quaisquer. ,

supra aludido contrato, ora rescíndídoj; débitQ:a, inclusive em eonta-conrentes; B) 'O Sr.
2. Outorgaram-se mutual! regas e gerais 4'\BIMAEL PEREIRA DE SOUZA, de sua parte.

quitações de todas as situações contratuais lhe quitou, "Rlena e irrevogavelmente. de todos
existentes e, bem assim, convieram 'revogar os' créditos tr,balhistas �inclusive féria!l, 13.0

amigavelmente o instrumento público, de man- Salário e Avíeo ?r_évioD.
dato com igual quitação de prestações de contas, E por assim tert'm anuído e se outorgado
�ntre 8 ENPLACO fi! o infra subscrito A�IMAEL reciprocamente, firmam��,presentes declarações,
PEREIRA. DE SOU:ZA, o qual, a parttr desta, para, conhecimento de que...,pOSS9 .ínteressar ..

data não, mais representa e EN?LACO. judicial .

.' '\ / I

ou extra-judíclelmente, ativa ou passivamente; Canoínhas, 21 . de maío.. de 1974.

I " 3. Todas as ctivirtss passivas assumídes P/ENPLACO - Clóvis J. F. OUveira
regulerme9té pela ENPLACO, que por seus . ,

d1'r:etor�tsnto quanto pelo Sr. ABIMAEL PE- ,Abimael Pereira de Souza

REIRA DE SOUZA, na qualidade anterior de P/CONSTRUTEC - Abimael Pereira de Souza

Oooperativa Agro-Pecuária
ASSEMBLÉIA GER.AL EXTRAORDINÁRIA

E D I T A L DE, C o N v �",�,,-A�e-�--e".. - '""- ,--.:..
De acordo com os Estatutos Sociais ficam ,B8-I'EC efeito de calculo do quorum para

convccados 09 senhores 8ss�cilldos' da Cdopera- .,.,_>"" iq'st;i�ção da Assembléia, est� ,Cooperativa tem

tiva Agro- Pecuária de Canoíohas Ltda .• em pleno' , ,430 assocledos.
gozo de seus direitos sociais. pua a Assembléia 'CaDolnb8s,' 28 de maio de 1974.
Geral Extraordinária\ B ser reelizadá' no di .. 7 WALDEMIRO NOERNBERG _ Presidente
de junho de 1974, em sua sede. soeiel, .sita ria

.

Rua Paulo Ritzmaon, nesta cida1'Jé de Canoinhas,
Estado de Senta Catrnina, às 7 horas em PRI
MEIRA CONVOCAÇAQ como mínimo (i@ 2/3
de seus associado;" às 8 h"us em SEGUNDA'
CONVOCAÇAO coto o mínimo' da metade e

mais um de seu", ·ás!loci9d'o�, 6S 9 horas em

TERCEIRA ,CONVOCAÇA0 cpm 8 presença
de no minin;u{ 10 �(h-Z) essoctados, no qual ha
vendo número ll!gal será discutida a seguinte

,r O R D EM' D O D I Á:
1 - Apr6vr.ção para financiamento para ínsu-

mÓs ·modernos. .

�

2 • Iprovacão pera compra. de secadores é
- 4qu!pamentos, para unidade de sementes,
3 - Assuntos ge'rais.

_
, -

,

(AMP HHA DOS 25 MIL ELEITORES

NOINH'AS

PR �ISA r4 VOCÊ
\

Pref�itur� Municipal de 'C�noinhas

"'-A.viso importante
A PrefettQf8 Municipal de Canoiohas, ,�!I-"

tado de Santa Càterio8, avisa a todos os iote-
'rel!8ados em apicultura. criaçãc 'de abélhas, que A Pia União de Santo Antonio, convida
8 Coordenadoria do Fo�ntQ 6 Produção, Orgão . O pOVO em geral, para a tradicional TRE-.
vinculado à Secretaria:a, Agricultura, que

ZENA, que terá início hOJ'é, com missa
,i cuida

-

do ramo, fará realiz8l' um Curso de

i Especialização sobri o .. s ..unto, a�..

15 de outu- às 19 horas na Igreja Mairiz Cristo Rei.
i bro a 11 de nove'mbro próximos, em Fl<�.rianópolili. Hoje, amanhã, 'dias 9, 12 e 13, após a
1 Assim,

.

os intere'ssados em melh(tur seuS ,

missa, haverá" barraquinha com' quentão.I conheciment,os no ramo, devem procur; esta .

h- d
.

; Muoidpalidad@, no Ol!'ríodo da tarde', 'afim ePe plD ao e oces.
-

,

� ·re'{{eberem melhores infQrmações a respeito. ,'\ A renda reverterá. em benefíc�o do,
.

: I;' Canoinha9. maio de 1974.
\

\
I

4 Asilo Dr. Rolando L. Malucelli.
r ' I '\
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I ENCERADOS lOCO'MOTIV� I
ce Recebemos em lodos os .amêlnhos nos flos: 8 - 9 - - 10 !a' (ae �. �/""

� , �a

�, "

M tE 'R H Y S E ,L }:'M E & v �C I A. L TOA. �
ar ' Rua Paula Pereira, 735 • tel. 365 e 366 - C A N O I N H A S - Santa .Catarina �� .

. . �

m������a��efi������a���a�a��������aa��a�a�����a��m��Ba�a�aa������

de Canoinhas Ltda.

,

Centrais Elétricas de SInta Catarina 1.1. .

COMUNICADO
A CENTRAIS 'ELÉTRICAS DE SANTA

,
--...s�

CATARINA S. A. - CELESC,,,,ª,tra'"vés da

Ad�stração Region.�!;>,�f,dê-· �anoinhas.
comunrsa que, haverá l'óterrupçao .no for
necímento" de_, energia elétrica, em toda a

área sob j'U-risdÍ'çãp da mesma, no pró�imo
do�ingo,qia 02 de junqe, das 10 às 16 horas.

Esclaréce, outrossim, q� o desligamento
em .paúta é imprescindívil pà1:'a a execução

. �"erviços de .manutenção naSubestação
da Eletrosul, em Joinville.

Canoinhas, 28 de maio .de 1974.

A ADMINISTRAÇÃO

._ CONVITE _
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