
Ora�ão aos homens bem intencionad.os
GLAUCO JOÃO BUENO

Amigos, . aqui estou eu.

Esta, é a vez primei��, em a qual tenho prazer a

h?n,ra e a grande respon.s��Ihdade de, através deste se�a
n8;rlO, expor teses e. opmroes à apreciação de um públic
leItor de Já quase trínta anos. '.

o

Sim, o. «Correío :

do Norte», trincheira que abrigou
tantas penas II�stres, numa luta incansável e democrática em

prol da comunídade canoinhense, conta agora com mais um
soldado.

Pr?meto que, pelo tempo que aqui permanecer,
defendereI meu. ponto de vísta e à causa de minha gente
com abs�luta lisura e éttea profissional. --- Vamos e�
frente pOIS.

Diz�m que; como � morte, que caracteriza-se como

uma maravilhosa smtoma,tlzação da justiça Divina, nivelando
todos os �omens na sua condição comum; também o tempo
correndo ínexoravelnrsnts, enca�rega-se de fazer justiça,

Ao depOIS. dos aconteCImentos que envolveram as

altas e�feras po�itlCas e que culminaram com o afastamento
do entao preteíto senhor Alfredo de Oliveira Garcíndo e

consequente emposse, por ato de intervenção do senhor Dr
Hélio Juk,. 8:, laborlosa gente de nossa terra, 'quedou-se nu�
doloroso sílêncto, •

Como' que, ao depois de um vendaval ainda aturdida
procurasse vislumbrar a causa e o porque das coisas.

'

Aqu.eles que, livres de Injunções e liames polítícos,
empregatíCios ou outros, consegutrem mercê de um raciocínio

lógico, avaliar a extensão da herança polítíoa e de endivi
damento que recebemos. advinda daquela administração
forçosamente e por ímposíção do bom senso, decorrido algu�
tempo, terão que fazer justiça à um homem e à um nome:

Aroldo Carneiro da Carvalho.
Primeiro como mediador, tentando soluções, sem me-

.

didas drásticas. Depois, não encontrando a receptividade
ssperade, atirando-se à luta na tentativa de salvar a nau que
afundava, com denodo e despreendimento pessoal, próprio e.

característico dos grandes' homens públicos. Dotado de

invulgar inteligência e rara perspicácia, rapidamente com

preendeu e avaliou já por antecipação, os riscos e os sérios

prejuízos que o comprometimento da capacidade de endivi

demento do Município poderia acarretar.
Mesmo atacado por alguns e incompreendido por

outros, foi em frente. Seria supérfluo aprofundar-me em

detalhes outros, pois a sequência dos acontecímentos que se

seguiram é de domínio público.
Sim, depois da turbulência da tempestade, uma auréola

de paz e promissora perspectiva, anima a todos para novas'
iniciativas ..

Agora, as esperanças 'de toda uma coletividade, seja
I no campo ou na cidade, repousam na íntelígêncía, na eapa

cidade' administrativa, enfim, na dinâmica do Dr. Hélio Juk.

Em rápidos e preliminares contactos que mantive com

o mesmo, pude constatar tratar-se do homem certo para o

cargo e para o momento histórico de nossa vida comunitária.

Apesar da austeridade que o circunda e da. enorme

importância que o cargo lhe confere, face aos acontecimen

tos aos quais já me reportei, pareceu-me ao par de �ignifi
oatívas qualídades, um cidadão profuadamente recel?tIvO.

E Isto, é muito importante no momento do diálogo e

das reivindicações. '

, Todos esperamos que o novo prefeito,. consiga carr�ar
para nosso município, mais algumas índústrías, preft:re�clal
mente a manufatureira, que gere mão de obra especíalízada,
proporcionando assim, novas possibilidades de emprego para

nossa gente. .

I
"

•
'

Lamentavelmente
. estamos por Incrível que pareça,

perdendo algumas, incl�sive para o vizinho municlpio de

Três Barras. .

'

. .

,

Faz-se necessário que, dotemos nosso mUnICípIO de
.

uma sólida infra-estrutura (ou pelo menos que se tente

Iazer istol.
'É inadmissível e mesmo impo.sst!el,. traçarm?s um

futuro estribados em grande parte na índústría extrativa.
. Cada vez que o mercado de madeira sofre um abalo,

a nossa economia ressente-se profundament�.
'

O comércio e o' povo paga pesado trtbuto.

É assim sendo, os homens de visão mais ampla e q.ue tem res

ponsabilidade direta para com a comunidade de agora e, evídentemente
temos .que aceitar como lógica, a possibilidade de que seus atos dOU °1'!!)S
sões repercutam de i:n.a,neira prQfunda no DOSSO futuro, não poc em icar

insensíveis à tão fundamental problema. .

um Frigorífico Canoinhas
AIguelIi pode a�gumentar que possuunos

S/A, Esquadrias Santa Cruz S/A, Plásticos .Santa .Cruz S/A e outras de

menor relevância. ._ É verdade mas é também muíto pouco para a con-

solidação de nosso futuro.
.' comissão (realmente atuante)

Acho que dever-�e'la f?rmar uma

de aliciamento de novas l!ldústrlas. di õ de através de um trabalho de
Paralelamente, criar-se coo 10 es ue,

à' em aqui dispu-
profundo planejamento, oferecer algumaJ van:g::.� bo�u isca.
sesse a radicar-sê. - Não se pes.ca na a�p��emia de gripe (saravá, que

Gente se grassar por aqui uma. '

"não aconteça) �em uma fábrica de le.Dçosd�os:����te qualidade, eontee-
Quantas vezes usamos QamlsaT .

ó Timbó e outras localidades
cionadas em Jaraguá do Sul, Corupái mti�� móveis de qualidade, fósforo
similares à Canoinhas. - Comp�amos!i per fabric&das.
e tantas outras coisas que !iquI po��rl:�lI;O não posso entrar no mérito

, Olha pessoal... aS�lm n.o a, g
uíto

'

eão cair do cavalo, por não

técnico da questão. - A�JDal, �á VI mSó co�agem as vezes não basta, é

saber' bem encUhar o dito cUlo. -
,

. '.

,p�eciso entender do risc'!'do.· f'rmar' nesta querida terrinha, tem

Agora, uma cOisa posso a I

de'ver com um olho apenas;
muita coisa errada, qUe qua���:r vu; ��rcebendo que entre a teori� e a,

Com o tempo, a g atravessar.
p,rática, existe sempre uma pondte �ar!ten"ão veríamos quanta gente que,

E, se prestássemos a eVI a y' .

por vezes. não consegue transpo-Ia.
de morrer afogados, sé para não

Outros, até são capazes
.

entregar o bastão. 'uUa fé na renovac;ão.
SeQlpre acredite� e d�poslto �ecado (ou pelo menos tentei):
Bem, creio.que lá deldo meu

entra pela primeira vez no time, a

Sabem amigos, quan o se

regra é nio segurar muito IJ; bola.
s primeiras jogadas e então é fogo:

Pode acontecer qu� erremos a
doa. .

A torcida cai em CIma e não per

FUNPLOC - Curso Aélminisf. de Empresas
Relação

CANDlNHAS-SC, 24·'01-76
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A H' o ; x X I X

dos classificados

Nome do candidato
Ademar Luiz Urugus
Adilson José Freiberger
Agnelo Sebastião Fuch

.

Ana Arendartchuk
Bartolomeu Chmiluk Filho
Basilio Arendartchuk
Benedito Barbosa Ferreira
Carlos Roberto de Oliveira
Carmen Raquel Paluch
Celio Babireski
Denise Beckert Romais
Dinalva Maria Muhlmann
Edmir Lopes Hupalo
Eduardo Bittencourt
Elsio Antonio Crestani
Elvio' Goularl Nunlls
Esaul Carvalho
Esmeralda de Fátima Corrêa
Evaldir Eduardo Brandelilburg

.

Frederico Koehler

colocado Gastão Rudoll
Gastun Mário C. Bojarski

059 Gelson Renalo Mann
054 Haroldo Prust
039 lrineu ledo de Lima

:l� Iris Maria Bornemann Corrêa
,

011 Jacson ·Luiz da Costa
023 I Janice Luiza da Costa

003 I Jorgete Taniguchi Onuki

060
' José Bonifacio Furtado

04t Juercio Luis Burgardt
052

.

Juraci Allievi
.

048 Kathleen Elizabeth Gassenferth
040 Lenicio Ediz Malakoski
029 .

Leoclides Fraron
010 i Levi Rosa Peres
031 Lorena Strapassac
049 Lucas Hack de Souza
039 Luis Carlos Placido
004 . Luiz Alfredo Werka
001 Luiz Bernardo Mann

024 Luiz Francisco de Paula e Silva
021 Marco$ loehler
036 Marcos Ruben Uba de . Andrade r

042 Marcos Yidor Bandeira
007 Maria de Lourdes Ferraresi053
009 Maria dó Carmo Salanelli

034' Maria Isabel de Andrade
'011 . Mauro Antonio Kraus
032 Relson José Nejm
030 Odel Freitas
017 Osni Costa Pacheco'
027 Paulo Ioshibaro Onuki
0�6 ' Robertu Knop .

013 Rogerio Assis Furtado Hugen
051 Rosely Matilde Ralalski

:�� Sergio Dialma Zawadzki

031 Valdir Seleme
043 Vilmar de Oliveira Godoy
a,15 Waldemiro Geraldi

044
0.18
022
035
016
046
045
055
020
057
026
006
033
058
050
008
019
025
028

SUNAB
TABELA

ESTABELECE NORMAS

PARA· A VENDA

E
pAo

AIP L I reuniu-se
-

�ODl . a honrosa
presen�a do Senador Otair· Be�ker

Fpolis. - De acordo com

a decisão do Conselho Na-
. cíonal de Abastecimento, a

delegacia da Sunab 'de Santa

Catarina fixou no Estado os

preços máximos da 'venda
do pão frances ou de sal,
cujas características estão

estabelecidas no, art. 2.0 da
.

portaria super n.o 71, de
dezembro de 1975. A por
taria Desc. n.? 1, de oito de

janeiro de 1976, publicada
no diário oficial' no dia se

guinte, data em que entrou

em vigor, revogou um «acor

do de cavalheiros» feito. em
17 de março do ano passado
entre a Delegacia Regional
da Sunab e o Sindicato dos
Panificadores do Estado, que
impedia qualquer tipo de

A Associação dos Municí

pios do Planalto Norte Cá
tarinense - AMPLA, reu

niu-se segunda-feira última
em nossa cidade, com a pre-.
sença de todos os Prefeitos'
da região que a compõe e

também com a honrosa pre
sença ,

do' Senador Otair

Becker..
O conclave teve por fim

estudos sobre a elaboração
do Movimento Econômico do

exercício, para novos índices
do ICM e contou também
com a presença do sr. Cirilo

Corx:êa, da Se�retaria da
Fazenda.,'

atuação por parte da Sunab,
apesar de algumas irregulari
dades que estavam sendo co

metidas pelos comerciantes.

Esta portaria foi .motivada

pela negativa dos panifica
dores em vender o pão pre
viamente estabelecido (pão
tipo Sunab), introduzindo 'um
outro (pão de semolina) su

postamente superior em qua
lidade, porém com preços
mais altos e pesagem inferior
à especificada. Ficou esta

belecido pela portaria que
se houver interesse- por parte
dos panificadores em conti
nuar a produção do pão de
semolina, este deverá ser

comercializado pelo mesmo

preço do pão frances ou de

DO
sal, considerado o de maior ,

consumo entre a população.

Também abordou-se da
nova eleição da entidade a

ter lugar em- fevereiro pró
ximo, surgindo como possível
candidato à sucessão do sr.

Lídío Seccon, o Prefeito de

Mafra, sr, José Schultz Fílho,

o anfitrião do encontro,
dr. Hélio Juk, ofereceu um

almoço a todos os partici
pantes que teve lugar no

Restaurante do Clube Ca
noinhense.

A tarde; após encerrados
os trabalhos, bastante pro
fícuos, reuniu-se o Diretório

O delegado regional da

Sunab, Mário Wiethorn, in
formou que a partir de ontem
estão -sendo distribuídas a

todas' as prefeituras dó inte
rior do Estado as normas

definidas pela portaria, acres;"
centando que qualquer irre-

.

gularidade na produção e

comercíalízaçãc do produto
deve ser denunciada pelos
consumidores à Sunab. De a

cordo com a nova tabela, o pão
de 50 gramas deve ser ven

dido por Cr$ 0,25; o de 100

gramas, por ·Cr$ 0,50; o' de
200 gramas, Cr$ 0,95; o de
500 gramas, Cr$ 2,20 e 'o

de 1000 gramas, Cr$ 4,10.

Municipal da ARliNA, jun
tamente com a bancada da
Câmara Municipal, ocasião
em que o Senador

r

Otair
Becker teceu; várias consi
derações sobre o momento

politico e o plei�o do corrente

al)o,
_

quando o partido go
vernista pretende vencê-lo.

o Senador Otair � su

plente do dr. Antonio Carlos
Konder Reis, agora na chefia
do Governo Estadual e tem

se destacado no Senado Fe-
. deral,sempredefendendo,com
raro brilho, os altos intereses
de Santa ·Catarina.
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CORREIO 00 NORTE 24.01.1976

Jacó, João Cararo & Cia. SIA
Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCA
�

Ficam convidados os Senhores

a�io
,idas da firma JACO,

.

JOÃO CARARO & CIA. S/A, com se à Rua Coronel Albu
querque, 936, na cidade de 'Canoinh�! .

C, convocados para reu
nirem-se em Assemblêía Geral 0.9"nária, a realizar-se dia 29 de
fevereiro de 1976, às 10 horasyma sede. da sociedade, no endereço
acima, para deliberarem �Op-é a seguinte

. O R�ri M D O D I A.:
'1.0 - Aprefientação discussão e aprovação do Balanço G�ra] e

demais co as correspondentes ao exercício de 1975 e pa
recer. d

'

Conselho Fiscal;/. ,

2.° - Fix
/

o dos honorártos da Diretoria para o exercicio de 1976;
3.°

-li'
tros assuntos de Interesse da sociedade.

AVIS : acham:,e a disposição dos Senhores acionistas, na sede
sociedade, os documentos a que se refere o artigo 99

do Decreto-Lei 2.627 de 26/11/40.
C.nolnha., 06 de janeiro de 1976.

ANTONIO CARARO

2

Diretor

MATERIAL ELÉTRICO

Neste mês

de j 'neiro
de

P osdócimo

Brstemp
. Lavad,uras':

B1astempwrnke "

Si' asem

Rua Vidal lamos, 906
Fone 185
Canoinbas

No 'Departamento de Veiculos Usados
de Miguel Procopiak Comércio$
Veiculos' Ltda., você eDcouttárá

.

para pronta entrega ·

PROCOP'AK COM. DE VEíCULOS LTDA.
oncessionário 8eneral Motora do Brasil S. 4.

Rua Major Vieira, 289 ,

-:- Santa Catarina

Marca
Kombi
Fuscão
Opala couPI luxo
Ford F�350 .

Variant
F�100
Opala 4 po,t s

Ano
1970
197'2
1974
1973
Ig73
1970
/g74

- FOTOCÓPIAS XEftOX
Serviço in8tantineo e perte�

�atãrmoderDíssima.""""'eicritório de Derby Carlos

y&p
-

nn, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina

IJua Caetano Costa, 112.2 - Fone 178; .... Caixa Postal" 26;3

Amaioremais completa linha' de máquinas e�mplementos agrícolas do Brasil. '

t'

Canoinõas - se

Converse com o revendedorMassey Ferguson
de sua região. Ele lhe indicará o equipamento
mais adequado para sua lavoura e amelhor forma
de se obter o financiamento.

Além disso, lá você vai conhecer amaior
e mais completa linha demáquinas e implementos
agrícolas do Brasil. .-

r
Aproveite o crédito que toda a rede bancáriat'

esta oferecendo. .,(
Compre as máquinas de que você precisa para

a mecanização integral de sua lavoura. /.Os revendedores Massey Ferguson estão
à sua disposição, com a assistência técEica de .

mecânicos treinados nafábrica e completo estoque
de peças genuínas para reposição./

.

/
'

Massey-,Fer�n do Brasil S.A. �.,
E
Co
"

AVISO
SOCIEDADE

. IND�
E COMERCIAL SH2'OL SIA,
avisa ao sr, ITAM rn EMIDIO
ZAKALUZNE, P. . tador da Car
teira Proftssío I n.? 20980, .sé
rie 329,

8t.;B
e'sentar-se na Em

presa no rszo de 3 (três) dias
para re

.

larrzar sua sttueção.
O não comparecimento ím

pU ré na Rescisão do Contrato
d Trabalho por abandcnu de
serviço, DOS termos do artigo
482 da C.L,T.

Documento extraviado
Certtfícado de registro n.?

639035, do veiculo marca Volks
wagen, ano fabri'ceçAo, 195'9, cor
verde earíbe, chassi 0.° 255018,
motor n.? B-4787, quatro (4)
crlíndros, pertencente a RENATO
KRIECK.

O mesmo' fica sem efeito por'
tér. siqo requerida a ?a: via.

Papanduva, 22 de janeiro de 1976

PoliCia MIlitar
3_° B P M

NOTA
O Comándante 'do Terceíro

Batalhão de Policia Militar do
Estado de Santa Catarina com
liede DS, cídade de Canolnhas,
comunica 8 quem interessar
possa, que acham-se abertas até
o dia 12 de fevereiro de 1976,
inscrições par. o concurso de
admissão ao Curso d� Formação
de, Sargent'cs da Policia Militar.

M",lhores informações na sede
. do 3.° Batalhão do Serviço
Militar.

.

-

Quartel em Canoi'nhas, 09 de
de janeiro de 1976.

'

ERIEL .IVO BAHNIUK
Asp Of Chefe do SERP/3.o
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NO'TAS
Os nossos cumprimentos a

Major Vieira, seus dirigentes e

o povo, pelos 15 anos de eman

cipacAo polítleo- administrativa.
ocorrido dia 23 últimc.

'

x x x

Bastante concorrida a iOBU

guracAo ontem à noite das
DOVIS ínstaleções e posto de

v@nda do FRICASA no edifício

do sr. João Saleme.
x x x'

Dr. Vitoldo ba!tante satisfeito

pelos resultados até agora ob
tidos na sua luta pela completa
reabilitaCão da Ind. Brasileira
de Mate.

x x x

Segundo informes, vai voltar
à circulaCão o decano da ím

prem.a canoínhenae, o tradlcio

Dal Barrig ... - Verde.
JL X X

O nosso Prefeito, dr. Héiio'
Juck e advogado dr. Moacyr
Bucant, estíveeem em Porto

Alt'gre com a missão já cum

prida de rescindir um contrato

de financiamento muito oneroso

fi Municipalidade. junto aCRE·
FISUL.

x x ':xl

A Igreja Assembléia de Deus
conta com um novo Pastor

24-01-76
N.o 1354
Ano XXIX

ESPARSAS
vindo de Tubarão, sul do Estado.

x x x

O sr. Fernando Freiberger
estreiando um caravan azul
zerinho.

'

x x x

.' Informea fidt>dignos dão conts

que o BAMERINDUS vai ins
talar uma 8g�ncia na vizinha
cidade de Três Barras.

x x x

Esteve por alguns dia8 em

nossa cidade, semana passada,
o capitão de indústria sr. Mo
desto Zaniolo.

x x x

Visitou (I noese Cidade e re

gião, o Senador Otair Becker,
mantendo díversos contatos com

a8 lideranC8s arenístaa.
x x x

O industrial sr. Delby Ma
chado é o m&i8 forte candidato
a sucessãq do Prefeito Vivaldo
Crestani no vizinho município
de Ireneópolts,

x x x

O Prefeito de Três Barras"
sr. José FeUcio de 'Souza, o

popular Jucs, esteve em Flo

rlsnópolis tratando de assuntos

administrativos, tendo retornado

quinta-feira.

- PAPO
Nesta época de nervosismo

e ansiedade por parte de
muitos estudantes que en

frentam o «tamigerado« ves

tibular, vemos muitos cansi
nhenses recompensados pelas i

noites mal dormidas, pelas
preocupações no perioâo.prê
uestibular... Na Unioersidede
Federai do Paraná: Marcos
Cesar Pacheco de Miranda.
Lima e Arildo Corrêa Teixei
r" (Medicina) e Ma,.ia Hele
na Voigt (Pedagogia).

* A talta de organização ou

ftaude(... J que existiu np
uestibula« d. Universidade F.
de Santa Catarina, 'sem dú
vida trouxe um descrédito
total po.r parte dos vestibu
landos, ocasionando revoltas

que impediram a execução
normal das provas.'

29 anos a serviço da Comonldllde

Diretor: RIJBEIS RIBEIRO' DA SILVA

Gerente Comercial: GLAUCO J. BUEIO

Administração, gerência, redação:
Rua Getúlio Vargas, 527 - Caixa

Postal, 242 - Telefones: 172 e 232

Composição e impressão:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Paula Pereira, 765
CAIDlaHAS - Santa Catarina

Notícias de Papanduva
nas de 15 dias sua duração, podendo os municípios
citados receberem ligações antes que outros muni

cípios de população maiores.

Um aperto de mão no .espaçc
Dia 17-07-75 no espaço (a 22il km de altitude),

após perfeito acoplamento, com um aperto de mão;
entre 8taUord e Leonov, os representantes das duas

potências mais rivais no campo da astronáutica.

Porque não imitamos tão sublime e cordiial gesto de
humanidade aqui na TERRA. Tudo dependerá do
modo de interpretar de cada um de nós .•.

Sindicato Rural com nova diretoria
Dia 14 de dezembro p.p. realizou se a eleição

para renovação da Diretoria do Sindicato Rural de

Papanduva. Duas chapas concorreram, tendo vencida

a chapa cujos integrantes damos a seguir: Presidente,
Alois Kerasínskí; Vice-Presidente, Antonio Iankovski;
2.° Vice-Presidente, Albaro Dias de Morais; 1.0 Secre

tário, Otilio Livino Herbst; 2.° Secretário, Ludovico

Gumack; LO Tesoureiro Carlos Henrique Nicolai; 2.°
Tesoureiro Octavio Pechebela. A posse dos eleitos

foi realizada no dia 11 do corrente, sendo esta a

eleição da 3.· renovação da Diretoria, do Sindicato

Rur31 de nosso município.

Visitantes ilustres
Encontra-se em nossa cidade para rever fami

liares e amigos o Acadêmico Quartanista de Admi

nistração de Empresas, da Faculdade de Ciências
EconômIcas e contábeis e de Admlnis�ração «Profes"

aor de Plácido e Silva», acompanhado que veio de
sua senhora e filha. Décio Almeida o amigo de

Papanduva, quando criança viveu seus primeiros
anos aqui em çompanhla de seu falecido avô Cél.

Severo de Almeida.

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Funrural transfere, pagamentos
Atendendo uma justa reívíndícação dos, apose

tados do Funrural de Papanduva que recebem seus

vencimentos na praça de Mafra e por [usta razão

deveriam receber aqui por intermédio do BESC, o

que não vinha acontecendo. Em boa, hora o Sr. pre
feito Aloisio Partala e o presidente da arena Sr.

l!:smeraldino M. de Almeida. formularam um pedido
por intermédio do nobre Deputado Moacir Bertolí

para interceder no caso o que prontamente atendido

foi, cujo resultado do telegrama transcrevo para
conhecimento dos aposentados e demais ínteressados:
Sr. Presidente Diretório Arena . Papanduva: Tala

Telegrama - 19-27-7-15; "Atendendo solicitação falei

imediatamente Diretor Funrural o qual informa, pró
ximo mês benefícios pagamentos serão feitos através

Agência BESe de Papanduva pt" Moacir Bertoli Depu
tado Estadual. Eis aí mais uma prova do Slogan do

Governador de que: "Governar é encurtar
distâncias".

'Hoje batle, amanhã, a festa
A tradicional festa do Padroeiro São Sebastião

teve inicio dia 17 com as novenas que antecedem o

grande dia. Hoje teremos o grande baile abrilhantado

pelo famoso conjunto) gaúcho da cidade de Vacaria,

"Os Caudilhos", o qual dispensa comentários no seu

gênero. Amanhã a grande festa com vasta programa

ção surpresas muitas, suculenta churrascada estará

a dísposíção dos honrados visitantes.

Funrural atende nosso hospital
Ainda sobre a visita feita a altos escalões da Admi

nistração Oatartnense por uma Comissão de Papan
duva cujos résultados já foram d�vulgados por esta

coluna, agora divulgamos o,material que
o Funrural

entregará brevemente para s.er usado em noss�
hospital: 1 aparelho de anestesia; 1 balança pi adUlto:
4 berços simples' 1 bisturi elétrico modelo gabinete"
12 camas hospita'lares; 1 me�a ;ob�tétrica; 1 mesa para

alta cirurgia; 3 armários vltrme, 1 c�rro maca com

rodas' 6 camas Fowler; 1 mesa espec181 para hidra

tação! 1 mesa auxiliar semicircular; 1 mesa de. exa

mes blínicos' 1 mesa auxiliar tipo_Mayo; 1 aspirador

cirúrgico po�tátil; 1 fogão a gáz com 6 bocas; 1 i?CU
badora para prematuros; 1 carro para curatlvo�, 18

messs de cabeceirl1; 1 mesa para ins.trumental mr.úr
gico; 1 mesa 'ginecológica; 1 geladeira comerciai,. 1

lampadário de emergência para campo operatóriO,
outros mat�riais já foram pedidos pelo Departamento

Superior do Funrural, com sede no Rio de Janeiro.

Telefones,e noticias
Outro palpitante e oportuno assunt? quê tsmbém

nAo escapou de ser abordado pela Comissão ,!ue
esteve na Capital foi dos telefones e as i�for�aço�s
presta?8S pelo ilu�tre caPit�oEL���laf�i aa�:g�int:
MesqUita MO. PreSIdente da '

) Monte
os municípios de Papandu_va (nos.so CB!fo' sistema
Castelo e Major Vieira serao atendidos P

'i
de «MICRO OSDAS», portal1to, não terão !Inha fis ca,

isto é sem po�teamento, será eircult� fe�:aI�� :����
os três municipio� cita�os. O n:.ate��a�nle da Telesc
mendado n8 exterIOr, adlantboué o rederá demorar um
e poderá vir logo como tam m po '

á a e

!lOuco, ,mais em contrapartida a 1D8tal�ção ser p

Capital N�cional do Coelho

Ocupando uma área de 42 hectares DO pequeno
município de [marui SC, distante apenas 98 km. de

Florianópolis, a firma Bittencourt de Alimentos Ltda,
está implantando a Begunda maior granja de coelhos

do Sul do País, que exigirá investimentos na ordem
de 50 milhões de cruzeiros. Para iniciar SUI>S ativi

dades, o empreendimento prevê a participação de

600 empregados e numa primeira _ etapa se destina à

criação de coelhos, tipo «carne» e «pele». Os respon
sáveis pela granja pensam em competir no mercado

externo, comercializando SUI'>.S merct.ldorias a preços
mais acessíveis. lEntreUnhas)

Passarela da sociedade
.. \

.

Dia 02 de fevereiro p. v. quem estará colhendo

mais uma flor no alegre jardim de sua existência é

a Srta. Cirley Maria, filha do casal, Albaro (Donilda)
Dias de Morais, ele Vereador pela Arena e grande
pecuarista. Felicitações em alta rotação. ,

Um por semana: Abismo
ASTRONAUTAS: Deus anda vagando pelo espaço?

Mas ,não vá' atrás dele que aca
barás caindo no abismo.

(Carlos Luiz Scodler)

Aniversariantes da. Sema.na

s
Já é costumeiro ouvirmos

q,ueixas sobre o nosso falho
sistema educacionsl, mas o

que aconteceu em Florimopo»
lis teve uma repercussão ver

gonhosa no cendrio nscional.

O QUÊ" houve foi
uma «COIIV

Cl.D NCIA.. entre os ga
baritos .•.

* Dia 10 de janeiro ANNE
MARiE SCULTETUS tor

nou-se com um« beleza muito
sutil, a Sra. NELSON TO
KARSKl. A recepção deu-se
no salão muito bem decorsdo
da

.

s. 8. O Felicidades aos
noivos e tsmiliares.

* Di. 11, uma turma menos

conformada com a mono

tonia que se abate sobre nos

sa cidade, nesta época, resol
veu meuimentar a city,org.
nizsndo o 1.0 BiC1CRO:;S.
Uma iniciativa muito elogia
da, esperamos que haia
continuidade.

* Retornando de sua lua de
mel Pelo México e Estados

Unidos;o jovem casal MIKE
e CRISTljVA. Enquanto sua

belíssima residência em São
Jodo não fica pronta o casal
ficará aqui.

* Muitos itlnoinhenses acon-
tecendo nas areias da ba»

dalada CAMBORIÚ. Entre
muitos as menininhas canoi
nhenses la estão pontificando
com muito charme: Vanessa,
Maria Angelo, Sandra" Sonie
S. Maria do Carmo, Karins,
Luzia, Lucinha, Cleonice,
Lucia M. e Ana Maria.

* Voltando da temporada
de veraneio, na

'.

praia de

PERQUE, o elegante casal
Dr. Saulo (Paula) Carvalho. '

DIA 24: o menino Hélcio IHeron, filho do senhor Pedro

Veiga Sobrinho, residente em

J�1aior Vieira.

DiA 26: os srs.: Basilio

Humenhuk, res. em Camb»
riú-SC e José Tomproski; o

,jovem Carlos Metz.

DIA 27: os srs.: Guilherme

-

* Protessor ELO] BONA,
diretor do CESC, conside

rada a personalidade 75 no

campo educacional, desfila por
aí, muito na sua, com a sim
patia contagiantt de SOELI
BERTÃO. '

* Sábado passado; num pro-
grama diterente, a turma

se reuniu na piscina do De
mocrata para curtir um al
moço, muitas =teras» e «ga
tinhas" pintando po, lá.

,

* Depois de uma esticada
até Porto Alegre" retorna

a nossa Canoinhas, «simpá
tica MARA SCHOLZE.

* Uma notícia ótima, não
só para os estudantes

canoinhenses, mas também
para todo pessoal ligsâo em

esporte, nos roi dada 1>el0
prefeito Dr. HÉLIO JUCK:
o Ginâsio Coberto de Esportes,
que pela «demora» de sua

realização já estava sendo
chamado de Ginásio «Desco
berto», entim será terminado.

Achamos que com esta elo

giosa atitude do nosso dignís
simo prefeito, um sonho há
muito acalentado pela comu»

nidade estudantil canoinhen»
'

se, finalmente será uma rea

liâade, estimulando assim a

prática de esportes.
'.

* As
-

famílias WILSON e

JAlJtE SELEME ooltan»
do da esticada • Camboriú.

* Dica para o pessoal liga.
do em som, para hoje à

noite: a beatinha do Canoi
nhense,

Cheguem lá e comprovem.

Até mais!

Prust e Adolfo Voigt.
DlA 28: o sr, Adilson Zaniol».

DIA 29: a sra. Marion Luzi

esp. do sr. Osni Pacheco.

D/A 30: o senhor Guinther
Gorseltz.

Aos aniversariantes
nossos cumprimentos.

I 5 o -- A v

T
ão comparecimento implicará na Rescisão do Contrato de

o por abandono de servtço, nos termos do artigo 482 da C.L.T.

Encontram-se em cart6rio, à Rua Vidal Ramos, ed ício do
Forum, para serem protestadol OI seguintes títulos:

DP n.O 068 - veDeto. 18-08-75 • valor Cr$
mil, trezentoll e noventa e quatro cruzeiros), emitida
de Lastro, c/ ALOIZIO RAMPOM.

DP n.O 764/5 - veneto. 15-12-75 - valor r$ 353,00 (trezentos
fi cineoenta e três cruzeiros), emitida Dt.na Móvei. contra
HAROLDO SCHELLER.

DP 0:° 13.166-14 • veneto.
DP n.O 13.166-15 - veneta. 24-02-7 - nlor Cr$ l20,OO _ DP n.O
13166-16 - veneto. 24·03·75 - vaI Cr$ 120,00, emitidas pI Merby
Seleme, & Cia. Ltda. contra AV STO SOARES. '

DP p/indo 0,° 226-E • veneto. c/apreso - valor Cr$ 2.81000
(doi!! mil oitoceotOI e dez uniros), emitida por Joio de Frcital' el
PEDRO CRUZE.

'

_
Por não ter si o po.s'vel enco._,trat os referidos relpoDsávei.

pelo presente os inti o para no prazo de trê. (3) dial útei9, a conta;
da publicação dest JorDal «Correio do Nortu, virem pagtor 0& refe.
ridos títulos ou d DI raZÕes porque não o fazem, c, ao meemo tempo
no C!UIO 06 atendida esta iutimBçl\o, os notifico do competente
protesto.

Canoinhás, 22 de janeiro de 1976

LA S. CARVALO - OFICIAL DE PROTESTOS

Tabelionato Paula
. ,

s. Carvalho - EDITAL
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I BASILIO HUMEHHUK

I Revendedor

& (IA. lTDA.
FORD I

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos
novos FORD e usados de qualquer marca.

Disponibilidades da semana:
Rural tração 4 rodas ano 69 • azul e
branco • motor 132 HP
R.ural tração 4 rodas ano 71 • azul e branco
r-too 1961 . cinza
Mave,ick cUPê Juxo ano 74 - branco nevasca

Pick-up 19,4 - tração 4- rodas - 'oerde
,

Mave,ick' cupê luxo 19,4 - vermelho iambo

Adquira seu veiculo usado tlom a mlnima entrada.
Velculos inteiramente revisados, de boa procedência,
aos melhores prevos da região.

,

Visite-nos sem compromisso, em nos8a' loja à IRua Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

Fotoc
ma JâPê)nês Mashua 230

Posto da Receita
Federal em Canoinhas

Edital N. 02/76
Pelo presente Edital, ficam inti

. madoe o. contribuinte. e firma
abaixo releeionedoe, a recolhei) OI

cré�itol tributário. laDçado. com

-baae em lual 'Declaraçõe. de Ren
dimentoa do Imposto de Renda
ePelloa 'Fhic8:t, e ePAlloo Júrí
dica:t. relativo. ao exercício de
1973, ano baíe 1972 e exercício
1975 e ano bale 19U respeotive
mente, ou a epresentae ai impug
naçõel eabiveis, dentro do prazo
"e

.

30 (trillta) dià., fiodo o qual
lerão ooneideradoe notifíeados,

A "relente intimação é válida'
t8�bém para cobrança smigevel,
com prazo adicional de 30 (trinta)
dias, finjo o qual. e nlo atendida,
lerão OI contribuintee e firma
declarado. devedores rem'illol e

promovida a cobrança executiva.

1) AloYlio Acácio Olyotho Faria
CPF. 126 391 259

2) Cenilton Peeaanha
CPF, 166 494 869

3) Luiz Antonio Diu Centeno
CPF. 166 494 949

4� Doroti Dutra
CPF 154 092 879

5) Silvio ROia CPF. 672 722 279
6) Re.a Augu.ta S. Barboea

CG -.:. MF. 82 -9�40 837/0001·72
I

C.n<,inhu. 20 de janeiro de 1976.

FRANCISCO ZAZISKI

Jactra �_C_Qrr�a, _Oflc!a! Estado de Santa Catarina, faz saber
do Registro Civil do �Dl�trftà-"'if

-
-

��ndem .casar:
Pinheiros, Comarca de Canoinhas, HERIBERT.D SCHIMIDT DE SOU-

ZA e LEONI D'E<-F��IMA FERREIRA.
Ele. natural de '1i!mbó, deste Esta

do nascido em

16�de
outubro de

1955. agricultor, solte, o, domiciliado
neste Dístríto, filho de oão Schlmidt
Müller e Martina Gonç�lvell de Souza
Schimidt. .\
Ela natural de Pin�eiros, deste

Distrito nascída em 15 Ide julho de
1959 d� 1 r. solteira. I domici!lada
nelt� Dist Ito, filha dle, Re�naldo
Ferreira e ene Femandés Vltroc�.

CLÁUDIO CORREIA! e LEONI
CARDOSO. '

Ble, natura de Tam�nduâ, deste
Distrito, nasc o em 03 de setembro
de 1948, agric ltor, solteíro, domici
liado em Ca po dos tontes, deste
Distrito, filho e Hermenegildo Cor
reia e Poroín Nunes.!
Ela, natura de TaJ,Danduá, deste

Distrito, nasci a em y! de novembro
de :951, do la�, soítefra,

domiciliada
em Campo dos Pontes. deste Distrito,
filha de Salv dor clardo,o e Otília
Castro dos Safto,. '

Se alguém

SPUb�
de algum impe

dimento. oponha-o �a forma da lei.
Pinheiros, �9 d . [aneíro de 1976.

SILVETE D RCI PAUL
Escrevente Juramentada

Registro" Civil

Mate,rial escolar e de

escritório você encon

tra na loja da

Impressora Ouro Verde

DOCUMENTO
EXTRAVIADO

Certificado de registro n.?
639035, do veiculo marca Volks
wagen, aDO fabri'csção 1959, cor
verde ceríbe, chessí n.? 255018,
motor n.o. B-4787, quatro (4)
etlíndros, pertencente 8 R.ENATO
KR,IECK.

.

O mesmo fica sem efeito por
ter sido requerida a 2,'a via.

Papanduva, 22 de janeiro de 1976

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista

.

c I C 005589159/DBP

Clíntca dentária de senhoras e crianças.
Especialização em Odontopediatrte,

Hora marcada
Prap "'1Il'O Müller, 494. - FODe, 369

/

EDITAIS

rrefeitura Munici�al· �e Três Barras

Rua Paula Pereira, 375 (ao II'do Loteria Esportiva) - CaD8inhas
r ,

LEI D. 350 de 12 de �ezembro/1975
Altera Tabela VII do Código

Tributário Muni�ipal

8Ua publicação, revogada8 a. disposiçõe. em contrário,
Prefeitura Muoicipal de Trêe Barra., 12 de

dezembro de 1975.
José Felicio de Souza - Prefeito Municioal
'Euzeblo Farian - 'SecretÁrio Executivo-JO RELICIO DE SOUZA, Prefeito Municipal

de Trê. arra, atado de Santa Catarina, no UIO de
.Ua. atribuiçõe., f'�18ber a todo. o. habitante. do
Município que a Cam 'ra Mun\cipal aprovou e eu Suplementa Dotaçôes Orçamentàriasaanciotro a seguiate ., JOSÉ FELICIO DE SOUZA, Prefeito MuoicipalL E",,, .

r' de Trê. Barrai, Eetado de Santa Catarina, no uI.?<'deArt. 1.8 - Fica alterada a red,ação da tabela VII .ual atribuiçõe., faz laber que a Câmara Mo icipaldo C6digo Tributárie Municipal, n8 patt�E.pecifi()ação:t aprovou is eu aaueiono a seguinte
alterando-se o. dizere. <Sobre Salário Mípimo::t, para L E I -

<Sobre o valor do terreno:t. � Art, �.o - Fica Suplementada a )"guiote dotação
Art. 2.° - Elta lei terá efeito retroativo �a.rtir orçamentária.

. ? .

de julho deite ano, -,.
, Setor de Estradas d.yRodagem

Art. 3.° - E.ta lei eotrará em vigor na data de",.,.. ".1.3.00.3313/H! .-'- EqUiP8o:i�p�. e IOltalaçõe.
aua publicação, revogada. a. dilpolitõe. em contrário. 1 tanque Irrigador c�onlunto de Moto Bomba

.

/ Cr$ 51.609,60Prefeitura, Municipal de Três Barras, 12 de Âr'tl,.",�.o _ A S},J(Slementação constsnte do artigodezembro de 1975.
anterioe cOJ're�o PQ( conta de eOperação de Crédito:t,

José Felicio d. Souza - Prefeito Municipal conforme autor��ão da Lei n,O 338 de 2� de setem-

Euzebio Farlan _ Seoretârío Executivo bro de 1975. /- '"

Art. 3/8 - E.ta 'lei entrará em vigor na data de
lua "ubÚ9ação, revogadal' e" di.po,içõel em contrário,

p,éfeitura Municipal (te Trê. Barrai, 23 de
dezembro de 1975.

'

José Felicio de Souza - Pr�f'êi�o MuniCipal
Euzebio Farian - Secretário EXecutivo

LEI D. 351 de 12 de dezembro/1975
Institui a Unidade Fiscal (UF) e dá

outras Providências
JOSÉ FELICIO DE SOUZA, Prefeito Municipal ,7

de Trê8 Barras, Estado de SBnta Caterioa. no U8('1 de
IIU88 atribuiçõe.. fu: saber que a Câmara MiJOicip,al
aprovou e eu .anciorio a aeguiote

- L E I -

Art. 1.° - Fi�a .ub.tituido o eSalário Mínimo:t
utilizado como indicador de Cálculo de Tributos, pena·
lidade" pecuniária. e outra8 incidência. fi.cai8, na

Legi81ação do Município, pela JUnidade Fi8cal:t
instituida pela presente Lei.

§ 1.· - Psra os finl previstos ne!lte art., onde
se lê o expre8lão cSalário Mínimo:t, oa Legislaçlo
Municipal, palia·se a ler cUnidade .Fisceh.

§ 2.° - Unidade F�8ca) é a representação, em
moeda corrente de um determioado valor.

§ 3.° - A Unidade Fiscal corresponderá ao maior
valor de referência do Pai8, instituido pelo Governo
Federal, vigente no último dia do ano imediatamente
aoterior, aquele em qUfj lIe efetuar a aplicação, atuali·
zando·ae, automaticamente, 8empre que aquele Talor
for alterado.

Art. 2.° ,- Eata lei entrará em vigor na data de

LII D. 353 de 15 de dezembro de 1975

Lei n, 354 de 23 de dezembro de' 1975
Suplementa Dotações Orçamentárias '

....

JOSÉ FELICIO DE SOUZA, Prefeito Municipal
de Trê. Barrai, E.tado de Santa Cstarioa, no UIO de
.ua. atribuiçõel, faz .aber que a Câmara Municipal
'proYOU e eu lanciono a leguiota

L E I -

Art. 1.° - Fica Suplemeotada a leguinte dotação
orçamentária:

Setor de Estradas de Rodagem
4.1.3.00· 3313/141 - Equipamentol e Inltalacõe.

�

1 Trator Valmet 85 10 Equipado com Retro E••
cavadeira eMUNCK:t modelo 300·P Cr$ 210.000,00
Art. 2. li - A Suplementação conltante do art.

anterior correrão por conta de eOperação de Crédito:t,
cooforme autorização da Lei n,· 339 de 22 de letem
'bro de 1975

Art. 3.° - E.ia lei entrará em vigor Da deta de
lua publicação, revogada. ai di.potições em cootr,ário.

, Prefeitura Municipal de Trê. Barra.,' 23 de'
dezembro de 1975. '.
José Felicio de Souz. - Prefeito Mu'nicipal

.

Euzebio Farian - Secretário Executivo

Lei n. 355 de 23 de dezembro de 1975

Suplemen�Dotações Orçament�rias
JOSÉ' EE'LICIO DE SOUZA, Prefeito Municipal

de Três Byrtal, Eetado de Santa Catarina, no neo de
lual 8 iflOiçõee, faz aaher que a Câmara Municipal

aaueiono a seguinte,
- L E I -

Art. 1.° - Fica suplementada a leguinte dotação
do orçamento vigeote:

Setor de Estradas de Rodagem
4.1.3.00-3313/141 - Equipamento. e IDltalaçõe.

2 Camiohõel FNM, ano 1975, modelo 180 C, c/
Caçamba basculente capacidade de 8 mi2, direção
hidrâulics. Cr$ 483,746,00
Art. 2.° - A Suplementação constante _do art.

anterior correrão por conta de eOperação de Crédito:t,
conforme autorização da Lei 0.° 349 de 16 dá outubro
de 1975.

.

.

Art. 3.· - Elta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadal ai dispo.içõe. am contrário.

�

Prefeitura MUJ:!icipal de Trêe Barrai, 23 de
dezembro de 1975.'

'
.

José Felicio de ;Souza - Prefeito Municipal
Euzebio Farian Secretário Executivo

LE,I n. 356 de 23 de dezembro de 1915
Suplementa Dotações Orçamentárias
JOSÉ FELICIO DE SOUZA. Prefeito Municipal

dI!! Trê. Barrai, E.tado de Santa Catarina. no UIO de
�a. atribuiçõel, faz saber que a Câmara, Municipal
aprovou e eu .anciono a leguiote'"

� - L'E I --

ArN ,0 - Fica luplemeotada a .eguinte dotação
crçamentária',.do orçamento vigente:

, ,\.,,

Setor de Estradas de Rodagem
4.1.3.00,3313/141 ::.....,Equipamento. e lnltalaçõe•.

2 Caminhão. Dadge MWM·950 ano 1975 cl ca.
çamba basculante ''Capacidade 6 m3 Cr$ 338.000,00
Art. 2.° - A SuplementaçãO conltante do art. 1.·,

correrão por conta de cOperÀçõe. de CréditO:t conforme
autorização .da Lei n:o 341 de 16 de outubro de 1975.

Art. 3.0 - E.ta .Iei entrar.á· em vigor na data de
lua publicação. revogada. a. dilpoeiçõe. em cootrário.

,
Prefeitura' Municipal <ie Trê. Barrai, 23 de

dezembro de 1975. '

José Felicio de Souza - Prefeito Municipal
Euzebio, Farian - Secretário Executivo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 24-01-.1976

Convite «Tiro R�i»
para o dia 31 de janeiro de 1976

-

A Diretoria da Sociedade Tiro ao

co�vida y. Sa. e E�ma. Família, para a

«TIro ReI», Cavalheiros e Princesas.

P,ROGRAMA
às 14,00 hs. - Iníc�o da marcha acompanhada da Banda

Weís de Rio Negrinho, em busca do Rei
e Rainha. Saída da Praça Lauro Müller;

às 15,30 hs. - N.a sede, da 'Sociedade inscrições para
disputa na escolha do novo «Rei».'
(Obs.: Encerramento às 18,00 horas)

às 21,30 hs. - O tradicional baile na 5BO, sendo que às
24,00 horas será efetuada a mudança de
reinado, com, entrega de faixas, medalhas'
para o Rei, Cavalheiros, Rainha e Princesas.

Alvo Canoinhas,
tradicional festa

Reservas de Mesas com o ecônomo da Sociedade
na S B O.

Pelo comparecimento agradece
A

2

DIRETORIA

Registro ..

Civil -
-, EDITAIS

nl comarca aos 3 de dezembro de
1959, Illha de Manoel Alves dos
Santos Filho e Izabel Gois de, Lima.

maio de 1957, filha de Ervino Tremei
e de Tereza Grosskopl Tremei.

Nereida Cherem carte, Ofici.l do

aegiatro Civil do M�icípio de Canoi

uh.e, Eatado de Santa Catarina,
faz ..bel' que pre��dem ea�: ,

«Gilmar Herteon Seh > �om «.tn··

gel. CIDi8tina Borek», br' sileiros, sol
teiros, domicilladosere dentes nesta
cidade; ele estudante, nascido .em

Mafra-SC. aos Oi de' ezembro de
19ó6, filho de Ubaldo bert 8chulz
e de Ilza Schulz; el estudante,
nascida em Canoinha aos 25 de
outubro de 1959, filha de Antonio
Bor.ek e de Celestina Borek.

_, «.llderico Pires dos Santos» oom

«Hermaneia Gordeiro Mattanó», brasi
leiros, soíteínos, domiciliados e resi
dentes nesta cidade; ele militàr,
nascido em Vldeir -se, a08 18' de
janeIro de 1954, no de Manoel
Pires dos Santos e d Veronica Pires
dos Santos; .ela do - ar, nascida em

I�ineópolis-SG aos' 2 de,março de
1953, filha de Orland Mattanó e de
Edith Cordeiro Matta ó.

«Lauro Corrêa de Souza» com «Deni
das Graçae Andrade», brasileiros, sol
teiros, domiciliados e residentas n{
cidade; ele mecânico, nascido- em
Rio dos Poços n! distrito a08 18 de
março de 1954, filbo de José UnQ
de Souza e de Em ia Corrêa de
Souza; ela do lar,

\ solda em Ca
notnhas aos 11 de fevereiro de

1953, filha de Pedro Andrade e de
Leocadia Schmikosky Andrade.

«Rtlgina Maria :Cha s,. com «João
Maria doa Santos Lo ena», brasilei
ros, solteiros, 'domi ílíados e res,

n/ distrito; ele bale Dista, nascido
em Salseiro neste di trito aos 04 de
abril de 1954,' filho de Davtna dos
Santos Lourena; ela do lar, nascida
em Canoinhas aos O de agosto de
]957,' filha de. A elmo Ferreira
Chagas e de' Mer, edes Lopes das

Chagas.

«Luiz Oleakovicz» • m «Uuula Do•

brychlop,», braaüeíroâ.. domíctlíados
e residentes DI dist ito; ele viúvo.
lavrador, nascido em alinbol neste

município aos 28 de �osto de 1933,

filbO, de José

OleSkO!·c.
z, falecido e

de Maria Oleskozicz; ela solteira,
professora, nascida e" Timbozinho

n/ muníeípío aos '28 de outubro de,
1928, filha de Felfcio !Oobrychlop e

de Magdllleua Dobrychlop, falecidos.

Theophilo Radzi sk]» com '«Vero_
Dica Zaran8ki», bra lleíros, solteiros
domicillados e resí entes nl cidade;
ele industriário, na cido em Papan
duva-SC aos 18 d dezembro de

1928, filho de Migu I Radzinski e

de Maria Radzmskí; 'ela do lar, nas
cida em ião Pedro, distrito de Ira
cema SC aos 26 d, dezembro de
1928, filha de Estani lau Zaranski e
de Helena Zaranskí, alecidos.

Canoinhas, 21- , -1976

..Pedro Pires" oom « onstantinà de'
Campos», brasileiros, s lteiros, domi
ciliados e residentes esta cidade;
ele operário, nascido' m Oanoínhes
aos 10 de fevereiro d 1953, tüho de
Francisco Píres e de Matilde Rodri
gue Pires; ela do J , nascida em

Timbó Grande-Sts. I ecília-SC. aOB

25 de. fevereiro de 1958, filha de
Salvador Alexandr de Campos e

de Laurinda da Silv Campos.

«Osmar Pacheco Se oltz» com «Lau
reei TremeI», brasíl ros, solteiros,
domíctlíados e residen es nesta cida
de; ele mecânico, nascíde em Oanoí
nhas aos 21 de maio de 1947, filho
de Bruno Scholtz, falecido e de

Djanira Pacheco, Scholtz; ela estu-,
dante, nascida em Oanoinhas aos 7 de

«Doraei de Souza Tibes» co� «Sueli
Terezinha .tlvee dos SaDtos», brasi
leiros, solteiros, domiciliados e re

sidentes n. distrito; ele funcionário
público munlcípal, nascido em 20
de maio de 15156 em VaC8 Branca
n{ comarca, filho de Argemiro Tibes

,

e de. Julia Maria de Souza; ela do
lar, nascida em Campo dos Pontes

Responda a

e .ganhe um
Entre

4 perguntas
\

Chevette GP.
,Chevette GP_no concurso

3 - Complete o slogan: ... "feliz com Chevrolet 76.1 . O Carro oficial do Grande Prêmio 1976 é:

Opala Comodoro Chevette GP

2 .. A primeira perua fabricada no Brasil, dentro dos

padrões do verdadeiro «Statin Wagon», é

Caravam Família Alegria

Seja Veja Converse

4 - Qual a escola de samba vencedoraserá do

Grupo I, no Carnaval, Carioca de 1976?

o CARRO OFICIAL DO GRANDE 'PRÊMIO BR ASIL

Atê o dia 15 de fevereiro, você pode retirar

um cupom grátis, em nossa loja, e entrar

no concurso Chevette GP.

Preenchendo o cupom e respondendo às

mesmas perguntas que você viu aí em cima.

Coloque na urna e espere o resultado do sorteio

com um trevo de quatro folhas na mão.

Aproveite, também, para conhecer o novo

Chevette GP: o Carro Oficial do Grande

Prêmio Brasil, e a linha Chevrolett 76. í

'Dependendo da sorte, um Chevette GP.

igualzinho ao deste anúncio pode ser seu.

Mas não demore para entrar .no concurso.

Todo mundo vai querer fazer o teste e levar

,

um dos 5 Chevettes GP que estamos dando
de prêmio.

r. MIGUEL PRDCOPIAK
• comércIO de veículos Itda.

_. CONCESSIONÁRIA GENERAL MOTORS' DO BRASIL 'S,A........�

RUA MAJOR VIEIRA. 289 - CANOINHAS - S,C.

«Jadir Varela

Mac,"do»
com «Lin·

damir Rodrigues: de S uza», brasilei
ros, solteiros,. domi iliados e resi
dentes nesta cidade; ele motorista,
nascido em

curllibfOS_SC
aos 14

de abril de 1950, fi! o de Agenor
Machado e de Sergi a Varela dos

Santos; ela auxiliar de escritório,
nascida em Mafra- C aos 01 de

agosto de' 1956, filha de Pedro Ro

drigues de Souza, alecído e de
Eladir Santos de SOla.«Ant�niG ConçaIves� com «L"Jurdes
.tparecida Bonete>, ,rasileir08, sol
teiros, domiciliados residentes n/
cidade; ele. operári, nascido em

Lageado Liso nl M. ícípío aos 14
de outubro de 1953, filho de'Miguel
Gonçalves do Rosar' ,falecido e de
Vanda Mizara; ela o lar, nascida
em Canoinhas aos 3 de novembro
de 1959. filha de A tonio Bonete e

de Generosa

Simõ�
Bonete.

Canoinhas, 21 de

janeiro.
de Ül76

Nereída . Corte
Oficial do R gístro Civil

DOUGLAS BINDE - OfiWial do Registro Civil

de

Uberaba_Gllritibat,
stado do J;laraná, faz

aaber por intermédio do Cartório do Regis-
, Iro'Civil desta cidade que pretendem casar:

«Antonio Bodri es» com «Lourdes
Marilda Graciano az», Ele brasileiro,
solteiro,

almOX�ife,
nascido em

Cerro Azul-Para á, aos 13 de junho
de 1951, domicili do e residente no

distrito de Ub aba - Curitiba - Pr.,
filho de Onorio odrigues e de Al
zira Butcher R drígues; ela brasi
leira, solteira. o lElr, nascida em

Canoinhas aos O ãe maio de 1959,
domiciliada e r sídente nl cidade,
IlIha de Francis Graciano Vaz e

de Leonidia Ferr 'ra Graciano Vaz.

B. para que chegu ao conhecimento
de terceiros, ma dei publicar os

presentes Editais.

Canolnhas, 21 e janeiro de 1976

Nereida C. Côrte
Oficial do gistro Civil

Documento extraviado
Certificado de registro n.?

639035, do veiculo marca Volks

wagen, ano fabricação 1959. cor
verde cartbe, chassi n.? 255018,
motor n.? 8·4787, quatro (4)
cilindros, pertencente a RENATO
KRIECK.

o mesmo fica sem deito por
ter sido requerida a 2,8 via.

Papanduva, 22 de janeiro de 1976

Leia! Assine! Divulgue!
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FRIGORIFICO S/A "FRICASA"
C.G.C.M.F. 83.188.110/0001';'56 - CANOINHA5 .. 5. C.

, Relatóri'o.
Senhores

.

Acionistas
Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de

submeter à apreciação, de V.Sas., o nosso BALANÇO GERAL encerrado em 31·de outubrode 1975, bem como a correspondente, demonstração da conta LUCROS E PERDAS, acompanha.dos. de p'!-recer favorável do CONSELHO FISCAL. Assim sendo a Diretoria permanece
ao Inteíro dispor de V. Sas., para esclarecimentos adicionais que julgarem necessários.Estarão também a dísposíção em nossa sede social à Av. Senador Ivo dé Aquino 1330, em
Canoinhas-SO., 8_ documentos de que cuida o Artigo 99, do Decreto-Lei 2627 de 26.19.1940.'

Canoinhas-SC, em 17 de novembro de 1975.
Romano Massignan Agenor Christotoli
Diretor - Presidente Dir. Vice-Presidente

BALANCO GERAL

Benno J.. Arenhart
Diretor - Gerente

Encerrado em 31 de outubro de 1975
• TI v o

1. Dis�ollvel
1.1 Bens Numerários
1.2 Dep Bancos a Vista

2. Realizável a curlo prazo
.

2.1 ESTOQUE (nota 1)
2.1.1 Produtos Acabados
a.í 2 Matérias Primas
2.1.3 Fer. Peço Mat. Manut.
2.1.4 Mat. Diversos
2.1.5 Embalagens
2.16 Reprodutores
2.1. 7 Adiant. a Fornec.

2.2 CRÉDITOS
2.2 1 Conto a Rec. Clientes
(-) Yelores �escontados
(-) Provo p/Dev. Duvidosos

348.426,82
333.292,48 681.119,30

2.�21.684,00
476.457,60
31.613,86
88.301,15
269.797,57
274.400,00
4.605,06 3.366.859,24

5.764.572,79
(1.640.773,41)

(89.71672)
4.034.082,66

2.2.2 OUTROS CR€DITOS
2.2.2.1 Bco. C/ViDC.
2.2.2.2 Adtant, Fune.

.

2.2 2.3 Chsq. a Cobrar
2.224 Adiant. p/Frte
22.2.5 Acionistas
22.2.6 IRF. reto p/tere.'

ATivo CIRCULANTE
3.

-

Realizável a longo JlrlZO
3.1 Contas Correntes
3.2 Eletrobns

.

3.3 Reflorestamento
3.4 Projeto Expenção de Aves·

4. Imobilizado

348.183,85
23.900,83
191.165,10
13.252,31
47.582,81

145,iO

4.1 Imobil. Técnicas
Valor histórico

(+) Correção Monetaria
4.2 Imobíf Financeiras

Fundesc
Part, em outras Empresas

ATIVO REAL

6.167711,11
3393'867,33

360.630,96
.46.470,04

5. Resultado Pendente
5.1 Despesas Diferidas
5.2 Correção Monet. BRDE

SUB TOTAL
6. Compensação

TOTAL DO A,TIVO

4.658 318,46 8.025.172,70

8.706.892,00

110.886,98
72.334,35
41.854,11

. 21.533,33 246.408,77

9.561.578,44

407101,00 9.968.679,44
18.921.980,21

<'

88.690,13
414.116,55 502.806,78

19.424786,99
6.419.836,16

25.844.623,15

de Resul1ado'sDemonstrativo
1.. RENDA OPERACIONAL BRUTA

LI Vendas dos produtos
1.2 Prestação de Serviços

2. Renda Operaciooal liquida
3. Custo dos Produtos Vendidos
4,' Lucro Bruto
5 .. DESPESAS C/VENDAS

5.1 Comissões s/vendas
5.2 Propaganda Publicidade
5.3 I. C. M.

48.696.391,53
48.679.237,84

17.153,69
48;696.391,53 .

42.645.796,58
6.050.594,95
3.32e.561,41
103.l92,96
9.891,00

2305.486,97,
89.716,72
8i8.173,76

3:617 299,49
,

161.654,40
1.190.891.31

, 8776,49
2.J63.567,14

92.410,15
103.529.13

(996.795,08) ,

J 1.161.763,86
12.,411,44

152.557,34
96.561,00
55.996,34
53.198,34

5 4 Previsão p/Devedores Ouvi dosas
5.5 Outras Despesas

6. GASTOS GERAIS
6.1 Honorários da Diretoria
6.2 Despeses Administra�ivas
6.3 Impostos e taxas Diversas
6.4' Despesas Financeiras
6.5 Provisões Diversas

7. Depreciações Amortízeções
8; Lucros Operacional ,/

9. Rendas não operacionais (nota 3)
10. Despesas não operacionais
11. Lucro, liquido antes do IR.
12. Imposto de Renda Pago no Periodo
13. ,Lucro líquido depois do I.R.
14. Provisão s/Imposto de Renda
15. RESULTADO -A DISTRIBUIR

15.1 Reserva Legal
NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA NR. 1
Os estoques foram avaliados pelo preço médió

de custo de fabricação e de aquisição. -.

NOTA NR. 2
O Capital Social autorizado é de Cr$ 9.000.000,00

constltuído de 4.500.000 ações ordinárias e de 4.500.000
ações preferenciais, .todas c/valor nominal de Cr$I,OO

da Diretoria

PASSIVO
1. Exigivel a curlo prazo

1.1 Fornecedores
1.2 Diretores
1.3 Salários a pagar
1.4 Imp. e Taxas a Recolher
1.5 Comissões a pagar
1.6 CIC Funcionários
1.7 Provisão lJi/76
1.8 Inst. Ftnanceíras
1.9 Enc, Fmanceíros
!�10 Titulos 8 pagar
1.11 Provisão 1:'1.0 Salário

2. Exigivel a longo prazo
2.1 Inst, Financeiras
2.2 Provisão IR/76
2.3 Empréstimos

3. Não Exigivel
3.1 Capitel Autor-izado
(-) .'\ções a colocar

(-) Capital Subscrito
3.2 Reserva Corro Monet.

3.3 Reserva legal
3.3.1 Reserva legal DL 2627

3.4 Reserva Livres
3.4.1 Reserv.- p/ aumento Capital

SUB TOTAL
.

4. Compensação

3.441.171,96
342.764,88
91.317,92

656.807,51
48.620,53
28.673,�1
13.299,57

3.925.747,45
213.481,81

1.246.446,70
92.410,15 10.100.741,99

4.741.475,35
39.898.,77
147.460,00 4.928.834,13 15.029.576,11

9.000000,00 (Nota 2)
5.315,000,00
3 685.000,00
:i03.793,59 3.998.793,59

23.525,93

382891,36 4.395.210,88
19 424 786,99
6.419.836,16
25.844.623,15TOTAL DO PASSIVO

Reconhecemos a exatidão do' presente BALANÇO GERAL,' que 80ma

ATIVO e PASSIVO � importância qe Cr$ 25.844.823,15 (viote e cinco milhões,
oitocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e três cruzeiros e quinze
centavos).

BomaDO MalliguaD - Dir. Presidente

DeDDO J. AreDmt· Dir. Gerente

Canoi�has-SC., 17 de novembro de 1975

AgeDor ChriltoColi - Dir. Vice-Preso
Lourival JOlé Dreveek - ContadoJ:' ORO-SC 8,000

PARECER DO CONSELHO FI5CAL
O. abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal, de FRIGORfFICO
CANdINHAS S/A eFRICASAlt, procederam ao exame d.s peças que compõe o

relatório da Díretorts, o Balanço Geral e a respectiva conta de Lucros e Perdas
,

e demais documentos relativos ao exercicio da socíedade findo em 31 de outu
b�o de 1975, snccatrando tudo em perfeita ordem, pelo que recomendam a sua

. aprovaçAo pelos senhores acionistas.

Canoinhas-SC, 19 de novembro de 19'?5.

Aleidea, Schumacher

cada uma. O Capital subcrito e íntegralízado .é de Cr$
3.685.000,00 reoresentado por ações ordínártaa nomí
natival:
NOTA NR..3

As rendas' não operacionsis estão compostas de:
Receitas Financeiras Cr$ .151850.86
Receitas <:ie Perrícipeções Cr$ 55;00
Receites Eventuets Cr$ 119177,31
Capital Giro Prop. Neget. Cr$ 890.680,611'

Canoinhas-SC, em 17 de novembro �e 1975 '

lemaDo lIalliguaD.� Dir.-Presidente
AgeDOi' Chriltofoli - Dir. ,Vice-Presidente

DeDDoJ. AreDhart - Diretor-Gerente
�urival JOlé Dreveck-Contador CRG.Se 8.000

\ Parecer dos Auditores

2.798,00_
-

limos. Srs. Diretores do '

FRIGORíFICO CANOINHAS S/A.
CA.NOlNHAS - se

" ,

.;. ,

Examinamos o balanço patrimonial em anexo, levan
tado em 31 de outubro de 1975;.e as respectívas demons
trações do resultado econômico-financeiro do. exercício fin
do naquela data. Nosso exame foi efetuado de IlGordô com

as normas de auditoria geralmente aceítas e, consequente
mente Incluiu as provas n08 registros contábeis, e. outros
procedimentos de auditoria que [uígamos

'

necessários nas
circunstâncias..

.

Em nossa opinião, o balanço patrimonial e as de
monstrações do resultado eeonõmíce-Iíuanceíro acima reíe
ridos" representam, adequadamente a posíção patrimonial e

financeira. do FRIGORIFICO CANOINHAS S.A. em 31 de ou

tubro de 1.976, e o resultado de suas operações correspon
dente ao exercício findo naquela data, de acordo com os

principios de .contabilidll.de .. geralmente aceitos, aplicados
com uniformidade em relação 'ao exercíeío anterior exceto
quanto a. depreciações dos bens do Ativo ,Imobiliz.ado, no
valor de cri 541.331,li (Quinhentos e quarenta e um mil,
trezentos e trin�a e um cruzeiros e -quínze centavos), não
efetuada, embora a indúiltria tenha trabalhado em regime ope-

Saulo Carvalho Alfredo Scpltetua

racional normal.
Joinville, 23 de, dezembro de 1975

Cela Moreira Lope.
Reg. Auditor Independente
GEMEC RAI - 74/116-1 PJ
Contador Reg. ORe n.o 0331

WilliaD Kohler
Contador - CRC. - se.

N.·187 P

Frigorlflco Canoinhas, S/A
C.G_C.M.F. 83.t88.110/0001-56

C,.$ 9000.000,00
c-s 3685.000pO
C,.I 3,685000,00

de Capital Aberto

·FRICASA.

Capital Autorizado
Capital Subcrito
Capital lntegralisado

Sociedade Anônima
Assembléia Geral OrdInária
EDITAL DE_ CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores a";ionlstas de FRIGORí
FICO CANOINHAS SIA cFRICASA;, a se reunirem' em
Assembléia _Geral Ordinária, em sua sede social sita à Av.,
Senador Ivo de Aquino, .1330 na cidade, de Canoinhas-SC,
à realizar-se: Em primeira convocação 'às 10,08. (dez) horas
de dia' 28 de fevereiro próximo, ou em segunda, convocação
às 14,00 (quatorze) horas do mesmo dia, caso nio haja
quorum suficiente em prilIieira 6U segunda convocação a
mesma será realizada, ãa, 16,80 (dezesseis) horas do mesmo

dia. e local, com qualquer número de aclonlstes pI'ésentes,
a fim de deliberarém sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

A) - Díscussão e aproveeãc do RelatóJio'da Diretoria,
Balanço Geral, Demonstrativo da conta de Resultado, bem
como Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício
social encerrado em 31 de outubro de 1975.

B) - Eleição da Diretoria do Conselho Fiscal e'fixação
de seus honorários.

. ,

C) ,- Outro. assuntos de interesses sociais. ,

AV�SO : - Avisamos que se acha a disposição dos senhores
acionistas os' documentos a que se refere o art.
99 do DL. nr. 2627 de 26/09/194.0..
Canoinhas�SC, 17 de janeiro de 1976

Agenor Cbristofoll � Dir. Vice- Presidelte
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CORREIO DO NORTE

Juizo de Direito da

de Citação o

Comarca de Canoinbas - Santa Catarina

dé 30 dias

o curso Técnico de Contabilidade terá no

no letivo o seguinte movimento, no

mes d �O:
Inscrição à seleção:�02 a 06 das 19,00 às 22,O�'� ��=f-" _

Exame de seleção: dia 6�m inicio _..-i�_9,().(}-nõras
Segunda chamada: de 09 a 2 ç_WD1'nicio às 19 horas

Matricula -geral: de 16 a �?O""áá 9,00 às 22,00 horaa

Exame de ad8Pt8çã�dí('17 com i � às 19,00 horas

Para o �áme de seleção bastarâ somente a apresentação
de um documento de identidade e o comp vante do pagamento
da Taxa �r$ 30,00.'

,

'ara a matrfcula D8 primeira série, ser necessário o

com ovante da cenclusão, em histórico escolar- do },Q...,grau, ela
b ado em duas .vias, blém de atestado de sanidade e vacinação

ainda certidão de nascimento. Para os maiores de 18 anos,

quitação militar e eleitoral. Taxa de matricula c-s 300,00.

Canoinhas, 15 de janeiro de 1976 2

ZAIDEN E. SELEME - Diretor

Edital com prazo
o Doutor Joaé Geraldo Batia.

ta Jpiz de Direito da Comarca

de CaDoinhaa, Eatado de Santa
Catarina, Da forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos

este edital virem ou dele couhs
cimento tiverem, com o prazo
de trinta (30) dias, que por parte
de ADa Popadluk, por
intermédio de seu procur:.!d

-'

Dr, �ntonio Weinf�rt�� re

querIda uma 8ção�é USUCA
PLi\O, de u��área de terras

com 6.47ZtOtr'm2 (seis mil qus-

����ttrs e setenta e dois metros

)f:.�lad08). situada em Salto d'

Ãgua Verde, subúrbios desta

cidade, que obedece 88 seguintes
confrontaçõt>s: pela frente COIL

estrade que liga Canoinhas-Salto
d'Agua Verde; de um lado com

Eduardo Maiellki; aos fundos com
uma estrada sem denominação e,
do outro lado, em linhas irregu
lares, com João Iatchisky, Izidoro
Fslkievicz e Nestor Sidorak, na

qual mantém posse mansa. paci
fica e_!�-U..t A referida
_,a �ma' citada foi pro e

.
,

o seguinte despecho: ePara a

audiência de Justificação de

Posse, designo o dia 28 de abril
de 1976, AIO 14 horas. Cite-se
pessoalmente Martha Schicolski.
em cujo nome ercontra-se trans

crito o imóvel usucapiendo.
Citem-se também, os confinantes
do Imóvel. Por edital, com o

prazo .de trinta (30) días, que

Cotégio Comercial de (anoinhas

correrá da primeira publicação,
citem-se os réus ausentes, ícertos

e desconhecidos, Por carta cíen

tifiquem-se os repreeentsntes
da Fazenda da União, Estado e

Monic[pio. Ciência ao Ministério

Público. Em 24/11/75. (as) José

Geraldo Batista - Juiz de Direi

to». Ficam os mesmos citados,
ra contestarem o pedido, no

praz e quinze (15) dias, que
correrá e Cart6rio, a partir da

decisao que arar justificada
a posse, advertindo e de que não

sendo contestada a li
-

o presu
mír-se-ão válidos os arg ntos

da inicial. E, ps ra que chegue ao

conhecimento de todos mandou

o MM Juiz, expedir o presente
edital. que será publicado na

forms da Lei e afixado no lugar
de costume. Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, se, aos

quinze dias do mês de dezembro

de mil, novecentos e setenta e

cinco. Eu, ZAIDEN E. SELEME,
Escrivão, o subscrevi. 1

JOS� GERALDO BATISTA

Jui?; de Direito

Vende-se

PROJETOR
Vende-se dois (2l aparelhos

de cinema de 16 mm. Um marca

«APOLO» 2 g:ifas, outro marca

«NAUTICOlt, com 3 grifu, am
bos Americanos, em bom estado

de funcionamento.

Os interessados poderão diri

gir-se a Papanduva,' rua Sérgio
Glevínskí n.? 77, «Alfata.ria Pa

penduvense s, com o sr. Geraldo

Thiessen. 2

Juizo de Direit. da Comarca de ClnoiDbas - Santa Gatarina
, ,

Edital de Citação com o prazo de 30 dias
o Doutor Joaé Geraldo

Batiata Juiz de Direito da

Comarca de Canoiohaa, Eatado
de Santa _Catarina, Da forma

da lei, etc.

FAZ SABER 8 todos

quantoI eate edital virem. Ou dele
conhecimento tiverem, com o prazo
de trinta �30) d�al, que por parte
de Miguel eay, pOI! intermédio

de seu procurador Dr. Antonio

Weinfurter, foi requerida uma eção
de USUCAPIÃO, de uma área com

540m2 �quiohentol e quarenta
metros

. quedrados), situada e

Três Barras, deite mnnieípi e

Comarca. que obedece ai I' uin
tel coofroDt�cõe8:' de uT lado

com Demétrio lurkiv, o outro

lado com a rua São Boto e do
outro lado com herdeir I de João
Kovalka e Pedro La eniu-ki, oa

qual mantém palie anea, pacífi
ca e ininterrupta,

..

referida eção
acima citada foi proferido o

seguinte deepach :- <Pare a au

diência liminar e Justificação de

Poaee, delign o dia 29 de

março d. 1976, às 14 horas.
Citem- le OI confinante. do imóvel
umcepiendo, por msodado e por

edital. OI réu. aOlentel, incertos

e desconheeído , pelo prazo de 30

díaa, que corr rá da data da pri
meira public Cão. A citação valerá

para todo. os atol do proceaec.

Cientifique ·.e por car:ta o. repre
leotantel Há Fazeoda Pública da

União, dEitado e do Município.
,Cientifi uem-se o Ministério Pú
blico, 'anoinhal, 13 de dezembro

de 1 5 (al� Josê Geraldo Batida
- Juiz de Direito». Ficam os

,elmol citadol para contestseem

pedido, no prazo de quinze 015)
dial, que correrá em Cali2>rio. a

partir da decisão que declarar

iu.tificada a POI.e, advertindo-Ie
de que Dão lendo contestada a

acllo prelomir· le-ão válido. o.

ergumentoe da inicial. E, para

que chegue 80 conhecimeoto de

todos o MM Juiz mandou e:x:pedir
o presente edita', que lerá puhli
cado e afixado no lugar de COltU'

me. Dado e paliado nelta cidade
de 'Cenoinhae, aOI dezoito dia. do

mê. de dezemhro de mil novecen
tOI e setente e cinco, Eu, ZAI·

DEN E. SELEME, Eecrivão, o

, luh.crevi. 1

JOSÉ, GERALDO BATISTA
Juiz de Direito '

Fotocópias?
Em apenas 10- segundos, você tir�_f_9:rOCO�
PIAS, de qualquer�cumi'ffro; Jornal ,ou
livros, no CART�ORIO O O REGISTRO

C I V I EREIOA C. C'ORTE, no edifício
.,-

do FORUM desta cidade.

#/

itagente po e zerm i
veículo Mercedes-Benz,m '.n

'

podemos fazero que há.dem Ihor.
Claro que você gosta do seu

Mercedes-Benz. E é exatamente

por gostar dele que você deve
-

sempre CWe precise de assistência
técnica - trazê-lo a um lugar onde
gostam dele tanto quanto você
e podem fazer o melhorpor ele.

Esse lugar é a nossa oficina.

Aqui você encontra gente que
aprendeu naFábrica tudo sobre
Mercedes-Benz.

-, -------------

Gente especializada que só
trabalha com diesel e entende de
diesel como ninguém. E pode, por
isso, oferecer tudo o que há de
melhor para o seu veículo:
amanutenção de sua qualidade
original.
Agora você já sabe o endereço

certo quando seuMercedes-Benz

precisar de assistência técnica ou

de peças genuínas: nossa oficina.

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos, 1036
Canoinhas - se ' _.

Mercedes -Benz

•
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FALAMOS BONITO ...
Escreveu Omar Ibn Hares em Folhetim do Diretório

Estudantil e Recreativo de Pato Branco, PR: «Antigamente, os,
homens realizavam e não falavam. Depois passaram a falar e

reshzar, Hoje, falam, mas não realizam». '

Tempos atrás, não havia t8ntas -reuníões e tantas con

versas -como hoje. Aparentemente, cada qual curtia os' seus

problemas em separado. Agora, falando muito, dizemos, entre
outras coisas, que resolvemos tudo de comum acordo porque somos
mail comunidade. Mas, em muitos povoados do interior a reali
dade, os fatos, a vida cotidiana tal como ela foi e é ncs dizem
algo de contrário.

Vejamos, por exemplo, como se realizavam os mutirões
ou píxíruns: Quando um ou outro agricultor não podia vencer os

trabalhos da roçada, da capina ou da colheita de trigo, convidava
todos os vizinhos @ os serviços foram feitos Dum 500 dia. Havendo
muito milho para descascar, conYOCaVa-S2 vinte ou trinta peesoaa
à tardezinha, e, antes da meiá noite tudo estava realizado. No
C8S0 dI' não haver ajuda total, tínhamos ainda, os «dias trocados».
Se os trabalhos de um vizinho eram menos urgentes do que do
outro, o primeiro ia ajudar o segundo e vice-versa.

Em geral, todas as terras de plantas éram separadas das
de caiva por uma longa cerca comum. De um' lado se plantava
e do outro todos. podiam criar rebanhos juntos. O rico, o reme

diado, o pobre criavam com muita facilidade.

Hoje, tudo isso desapareceu. Na maioria dos casos, dia a

dia cada qual executa SU8S tarefas isoladamente, tanto na lavoura
como nos 'cercados. Quem possue poucas terras e, não tendo
recursos para construir cerca, ficou condenado a desístír de
criar é, porconseguinte empobrecer aumentando o número dos

que abendonam as roças mesmo quando todos falamos bonito ...

JOÃO WZOREK'

EDITAL
,
Pelo presente e os termos do § 1.0 do art. 3'?7 de

Regulamento do Regime d .Prevídêncía Social, ficam nottfrcados
os beneficiários abaixo in icados de que forlm índeftrínos seus

requerimentos de 'benefíci Joaquim ChupeI, C. 'ProfissioDal n.?
08.897/392, requerimento e 17/11/75; Alice Alma S. Herbst, C.
Profissional n.? 32,621/458, requerunento de 19/11/75; Lueila Bento
de Oliveira Silva, C. Prof'ssional n.? 75.708/347; Pedro de França
Carlím, C. Profísstonal .0 20.71l/002; Cecília Weinfurter, C.
Profísaíonal n.? 16.404/1n , requerimento de 16/07/75; João Maria
Nunes de Souza, C. Pr físsional D.o 28.467/313, requerírtmento
de 20/08/75; Lili- Raabe Groth, C. Proftssíonal n.? 73.012/310.

_ requerfmento de 20-08-75 Pedro de Jesus Sampaio, C. Profissio
nal n.o· 90,921/58, requ imento de 25-08-75; Erico Verner, C.
Profissional n.O 80�648/18 ,requerimeDto de 26-09-75; José Soares
Sobrinho, C. Profissional .0 14.949/233, requerírnento de 01-09-75;
Narciso Isrrocheskí, C. P oüssionel n.? 67,513/313, requerimentc
de O 1-09-75; José Mario avreskí, C. Profíssícnal D.� 14.932/233,
requerimento de 01-09-75, Iracema Rodrigues Carvalho, Carteira·
Profissional n." 40.945/27 , requertmento de 03-09-75; Bernardo
José Wendt, C. Profissi Dal n.O 98,525/426, requerimento de

09-09-75; Jurecí Maria de Frença, C, Profissional n.O 95250/251,
requerimento de 09-09-7 ; Díonízío Francisco Pereira, Carteira
Proftssional n.o 90,724/10 , requerímento de 09·09-75; Antonio
l!ibeiro Dias, C, Proftss! Dal n.? 18.147/347, requerimento' de
09-09-7/5; Maria Inoemia S ares Ricardo, C. Prof. 0.° 52.686/347
requerimeoto de 09· 09-75; Alípio Claro dos Santos C. Profissio
nal D.o 11.107/253, requeri ento oe 15- 09-75; Honorina Cavra
lheiro Dranka, C. Profissl nal n,o 67.484/313, requerimento de

17-09-75; 'Julia Veiga C. Pr fissioDal D.o 66.765/233, requerimento
de 18-09-75; Luiz Mario NI er. Damas, C. Profis@ionfll D.o 04.12:-1/
426, requerimento de 24·{) -75; Ari Soares Ribeiro, C. Prof. n.o
91.561/107, requfi'rimeoto d 24·09-75; Mario Carlos Ribeiro, C.
ProfissioDal n.o 32.087/458, r querimeDto de 25-09-75, José Soares
Sobrinho, C. Prcfissional D.o 4.949[233, requerimento de '07-10-75;
Francisco Zakaluzae, requeri ento de 12-08-75; Mariano Maciel,
requerimento de 08-09-75; ario Rodrigues d'Aguiar, Matricula
1849, requerimento de 30-0 -75; Adela,r Paes Bleichuvel, C.
Profissional número 09,619/42 , requerimento de 01-08-75; LuÍu
Adur de Oliveira, C .. Profiss nal 0.° 75.486/347, requerimeDto,

de 06-10-75; Francisco Rodrig es, C. ProfissioDal n.o 45860/392,
requerimento de 07-10-75; Fr ndsco João da Rose, C. Prof n.o
22.008/145, requerim'!!Dto de 7-10-75; Alexandre SachiDski, C.
Profissionel n.o 67.363/187, r querimeDto de 10-10-75; Pedro
Lucas de Melo, C. Profissiona 0.° 57,891/153, requerimellto de
2:�-10-75; Maria Pereira Emilie o, C. Profissional n,o 75.670/347,
requerimeDto de 24-10-75; Julia eiga, C. Profissional n,O 66.765/233,'
requerimento de 08-10-75, Do aldo Voigt, C. ProfissioDal n'o
21.578/251, requerimento de 07-11-75; João Meria Nunes de Souza,

.

C. Profissional n.o 28.467/313, querimento de 12-11-75; Floria-
no Kieski, requerimeDto de 21-1 -75; José Cordeiro, C, Profissio
nal n.o 75,039/181, requerimento e 24,09-75.

CARLOS BOCKOR
------------��---------- ------------�-------------

Botafogo e São Bernardo decidem amanhã
.

o título de 1975

Hoje, decisão ·Infantil entre Massey Ferguson e S'anta, Cruz

Está sendo multo comentado

e esperado por todos, • partida
x x x entre a Seleção da Cidade x

Denúncie do Interior: tem juiz Seleção do Interior.

Colabore com o esporte de Canoinhas

Tudo preparado para a gran
de decisão do campeonato ca

noínhense de ,75, conforme a

seguínte Resolução tomada pelo
Presidente de LEC:

O Presidente da Liga Esporti
va Canomhense, Sr. Orestes
GolaDo;'ski, no uso de luas

atribuições gerais resolve o

s-guíot-:
}.O _ Devido o Dão entendi

mento entre Botsfogo e São
Bernardo, jogo decisivo após
tabela, e LEC marca a data de
25 do corrente 'Para a decisão
do titulo do campeonato de
futebol 75.

2 ° - O inicio do jogo será
às 16.00 horas .com 15 minutos
de tolerância.

Massey Ferguson e Ginásio
Senta, Cruz, "08

.
dois, grandes

veocedoru da rodada semí-fínal .

do Campeoneto Infantil, reall
zada no último sábado; vão de
cidir boje à tarde, no Munici
pal, quem levará pela primeira
VE'Z o Troféu «Abraão Mussi •.

Na preliminar, Ipíranga e

Taunay disputarão o terceiro e

quarto lugar e Da principal
Ginásio Santa Cruz x Massey
Ferguson..
Não deixe de 6Ssjli tir esta

sensacíonal fiDal do primeiro
CampeoDato

.

Iofanttl promovido'
pela Liga Esportiva Csnctnben
,se - Troféu «Abraão Mussh, que
ficará em definitivo com o time

que sagrar-se campeão por três
vezes.

CAMPEONATO
Mais 8 jog�s deram sequência

ao Campeonato do Interior DO

domíngo que passou, com os

seguintes resultados:

CHAVE 1
Cruzeiro 2 X Botstogo 1

Flamengo 1· x Cortnttans 6

CHAVE 2
União 2 x. Minsol O
Pinho I x CGGSVG 4

CHAVE 3
Sonda 4 x Juventude 1·
Industrial 1 x Pínhetros 1

CHAVE 4
Canarinho 2 x Meu Pontinho 2
Imszs 2 X São Cristóvão 2

BOLA PRA
O Botafogo veDceu, mas Dão

cODveDceu, o amistoso realizado
DO último domiDgo no Oitão,
contra o SaDta Cruz, por 5 a 4.

No outr.o emistoso, realizado
em Marcilio Dias, o São Ber
nardo foi derrotado pelo Juve
nil do. Coritiba, por 2 a 1.

O Presidente da LEC viajou
� Joinville afim de manter con

tato com o Prcesidente da Fe
.deração, sobre a ,decisão do

campeooato e eleição na Liga.,

3.0 - O clube que não com

parecer no horário previsto,
perderá os pontos, e terá a multa
de conformidade com a lei,
sendo aclamado campeão o

clube que comparecer.
'4.0 - Fica sem efeito o Art.

21.0 do regulamento que rege
o presente campeonato.

5,0 - A arbitragem será
indicada pela LEC, sendo que
a8 despesas correrâo por CODta

dos dois clubes.
6.0 - Da renda bruta, será

deduzido despesa de arbitragem,
10% da LEC, fiscal. da LEC
Cr$ 20,00, marcação de campo
e gandules Cr$' 30,00.

I 7.0 ..;_ Cada clube terá que
apresentar uma bola em condi
ções de jogo.

Na rodada de sábado, o Santa
Cruz derrotou O Teuoay por 5
a 4, depois de vencer por 4 a I.
No segundo encontro, o Massey
Ferguson, Dão bastasse o bom
futebol de seu adversário, teve
que lutar também contra o juiz,
o que veio coroar ainda mais
o seu belo triunfo, por 4 a 3.

FALTA APOIO

Os garotos dos clubes infau

ti!', que disputam o Troféu
«Abraão Mussi», os futuros era

ques de amanhã, reclamam e

com muita razão, que Dão são

preatigiados pelos desportistas
de Cenoíuhae, exceto por alguns
abnegados.
O trabalho de João Maria e

DO INTER,IOR
Clubes do Interior: já elas

sificados:

Chave 1 - campeão: Cruzeiro
Gortnttsos e Botefogo dispu

tarão a �.a vaga.

Chave 2 - Mfrasol, União e

CGGSVG, estão JUDtOS.
Chave 3 - campeão Sonda E.C.
Pinheiros e Industríel decidi

rão a 2 a ve,ga amanhã, DO

Municipal, na preliminar de

Botafogo e São Bernardo.

Chave 4 - campeão Meu Pon
tinho.
Imsza e São CristóvAo -decí

dirão a 2.a vaga.

FRENTE ...

corrupto. A Liga errolará tes
temunhas para apurer a ver

dade.

x x x

A equipe do Canarinho, de
São João'dós Cavalheiros, a q�e
mais góis marcou � a 9ue me

DOS sofreu, está desclassificada
do Campeonato do Interior 'e
sua,seida foi sentida por diver
lOS clubes, deVido a sua lealda
de e disciplina.

x

comparecendo nos Estádios 1

8.0 - Esta resolução anula

todes aa disposições em contrárío.

Canoinhas, 20/janeiro/1978
ORESTES GOLANOVSKI

Presídente da LEC

Tanto Botafogo, quanto São
Bernardo estão preparados para
a grande final.

Será que após 12 anos de

espere o Botafogo conseguirá .o

almejado titulo?

Ou será que o São Bernerdc
conseguirá o trt-campeoneto?
Vemos assistir. esta grande

decisão, vença Botefogo ou São
BerDara�; para DÓS o importante
é a evolução do futebol canoi
nhense. '

Wailate, pelo Ipirange; de Ode I
e Ico, pelo Grêmio Olsen; Ne
Dão e Clemente, pelo Botafogo;
Lourenço e Nivaldo, pelo Santa

Cruz; os Siguel e o Nelson,
pelo 'I'aunay; os Spltzner e sj!us

. colaboradores, pelo Massey Fer
gUSOD; Ribeiro, pelo Palmeiras;
08 diretores do Continental; os

mesários e os-juizes que epttam
gratuitamente.

.

Os
.

garotos 'merecem mais

apoio, para que possamos no

futuro ter jogadores, diretores
e juizes a altura cio nosso de
senvolvímento,

Canoinhas precise renovar,

principalmente as mentalidades
e é de pequeno que se torce o

pepino.

Governo doa
terra . para.
sededoBRDE
Fpolill • .....,. o governador An

tonio Carlos Konder Reis,·�aten-
-r • detido, sugestão do Conselho
Estadual de Desenvolvimento
Eçoaômíco, decidiu -trensfertr,
por cessão; ao Bancpc Regional
de Desenvolvímanto do Extremo

. sei uma área de terfas coto 707,
25 metros quadrado,; E!m�,:Floria
nópolis. Segundo a declsio do
Chefe do Ex@cutivo, a área, cUJo
valor será iDcorporado ao cepita1
do, -BRDE como participação do
EstadQ de Santa Catarina� servir'

para a cODstrucão do edifício-sede
do estabelecimento Da capital, e

está situada na confluência, da
Rua Armindo T�vare8

-

com a

Avenida Othon Gama D'Eça.

A determiDação governamen
tal foi comunicada 80 diretor

presidente do BRDE, Orlando da
Cunha Carlos, que encamiDhou
expediente ao governador Kon
der Reis manifelltando seu egra
dechneDto e reconhecimento
«pelo nobre gesto que representa
honrosa manifestaçilo de apoio
8 este Banco:t.
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