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Assembléia
FLORIANÚPOLIS - Por

19 votos da ARENA contra
18 do MDB a Assembléia. Le
gislativa aprovou em sua

sessão ordinária de 3.a feira o

decreto legislativo 81/76, que
acolhe o ato de intervenção
no

.

muníeípío de Canoinhas.

A votação. realizada pelo
processo simbólico tendo sido
rejeitado um requerimento da
bancada do MDB, para que
'0 escrutínio fosse secreto.

Na discussão da matéria ape
nas dois oradores usaram da

Legislativa
palavra: Pelo MDB o Deputa
do Dejandir Dalpasquale ex

plicou que o voto do seu

partido contrário a interven
ção, não. significou qualquer
ponivência ou aprovação a08

atos praticados pelo prefeito
afaltado do cargo, «mas uma

posição de respeito e acata
mento a um julgamento que
compete exclusivamente à
justiça».

Embora reconhecendo a in
tervenção como um ato cons

titucional de que o Governa
dor pode lançar mão - disse

OUTRO ACIDENTE
A NOSSA

VITIM�NDO O
·CElSO

ENLUTA

CIDADE,'
ESTUDANTE

BUCH
Brutal acidente ocorreu nas últimas horas da: tarde

de 3.a feira p. p., na BR-I01, proximidades de Barra Velha,
vitimando o sr. Celso Buch, acadêmico da Faculdade de
Direito de Hajai e gerente da firma Merhy Seleme & Cia.

Ltda., de nossa cidade.

Celso e sua esposa se dirigiam para Itajaí, quando
seu veiculo chocou-se violentamente com um caminhão,
causando morte instantânea em seu condutor e Ierímentoe
em sua esposa.

Seu corpo foi trasladado para a nosse cidade e sepul
tado na tarde de 4.a feira, com grande acompanhamento. O
lamentável fato consternou a todos. Nossas condolências à

família enlutada.

Acontecendo .....
I

.

�esponsQbilidQde de J_ J_ &. J_

Hoje, a partir das 19 horas, na sede
social da paróquia de Oanoínhas, a

A. P. P. eltará promovendo uma bu
chada. Vamos comparecer.

x x x x

Muito animada e elegante a festinha
da Silmara, lã comparecendo a ala

jovem de nosla C.Boinhas.

x x x x

E hoje, Mara Knüppel, seus colegas
e amigas, Pllra eomemorar idade
Dova.

x x x x

Salviana Mara C\ibas, com leu lel
tinho de menina-moça, dá vida nova

a sua turma.

x x x x

E o' Zico foi e acabou voltando.
Gosta tanto assim de Oanoínhae, ou
lerá que a Bijú, teve- algo a ver

com esta decisão.
,

x x x x

E' o George egamadão:t Ptlla Sônia.
Muito bem George, pois a r Sônia é
uma graça de menina.

x x x x

Compareça ao Cine Jubileu dia 19,
numa promoção do 3.0 ano Cientffi-

co' do Colégio Santa Cruz.

x x x x

Ademar Murara Filho, completando
idade nova terça-feira paasade.
Parabéol.

x x x x

Malude Zaguini recebendo suas ami

gas para mais uma reunião. Não se

pode falar que hoje em dia não se

faz nada - é só procurar. E elas
acharam.

x x x x

Clarice e Luizinho, parziIiho simpá
tico

. desfilando em nossa cidade.

x x x x

Terça-feira última completou seus

10 anínhoa a garota Maria Cristina
Alves.

x x x x

Coisas boas em Canoinhas - li) cari
nho e a hospitalidade com que seu

povo recebe os visitantes. Coisas
ruins em Canoinhas - televisão e o

pão (este é o pior do mundo).
x x x x

o homem que mais vive, não é

aquele que mais conta os anos,

porém.aquele que mais sentiu a

vida.
, Tchau

Presidência da �epúbUcà
Ministério da Previdência e 4sslstêlcill Social

DASPjlNPS

AVISO

Concursp de Odontólogo I Médico
Para os candidatos inscritos nas cidades d. São

Bento do. Sul (Se), eanoinhas (se) • Maf�a (se), as pro

vas serão realizadas no dia 30/05/78, aI 09,00 horas,

no Colégio Estadual Sarão de Antonina, à rua Marechal

Oeodoro, 4e4 em Mafra-Se.

O. candidatos deverão comparecer ao local acima,
.

ne mínimo meia hora antes da fixada, munidos de tlartão

de. Identificacão, .

Documento de Identl��de e Caneta esferográfica
(azulou preta), não sendo permitido o uso de outras cores.

Não haverá, sob hipótese alguma segunda chamada

para a prova.

aprova intervencão
I �

prefeito afastado».

em (anoinhas
- achamos, no entanto, que
isso só deverá ocorrer em

casos em que a justiça não
se tenha manifestado, o que
não ocorreu em Canoínhas,
pois o prefeito, afastado do

cargo por decisão judicial
'está sendo julgado pelos
seus atos.

«O decreto de intervenção
não é para penalizar nin

guém-, frisou, «mas para sa

near e normalizar a adminis

tração». O lider arenista

adiantou que em decorrência

das irregularidades já conhe

cidas, praticadas pela admi

nistração do Sr. Alfredo Gar

cindo e após consultar indi

vidualmente eada deputado
do partido, decidiu «fechar

questão em toda aprovação
do decreto governamental».

Canoinhas-SC

15/maioJ1976
Número 1370'
Ano XXIX

Acrescentou que pelas vias
da justiça, ficaria assegurada
a posse do vice-prefeito no

cargo, «que em conseqüência
da intervenção acabou inclui
do no rol dos culpados, sem

ter vinculo algum com o

Uma

Pela ARENA, o deputado
Nelson Pedrini usou apenas o

. tempo regimental, de cinco
minutos, destinado ao enca

minhamento da votação. De
pois de lembrar que .na se

mana passada já se detivera
da tribuna durante uma hora
e quarenta e cinco minutos
analisando os vários aspectos
do ato de intervenção, o par
lamentar reafirmou o entendi
mento de que a intervenção
nem uma relação tem com a

ação penal.

questão de respeito
,,!,"========-���= GL�UCO JOÃO BUENO'

comunitário

Amigos, ocasiões existem em que, o

mais pacato cidadão, ante determinadas

ocorrências, se rebela.
Nunca como. agora, Canoinhas teve

tanta
.

necessidade de uma ação conjunte
e positiva dé luas lideranças.

Faz-se necessário separar o joio do

trigo. Enquanto imperar a. falta de' imagi
nação e a total ausência de seuao comu

nitário da parte de algumas figuras que
detém algum poder de decisão, o povo
estará fadado a pagar pesados tributos.

� preciso liquidar com as chamadas

lideranças de mesas de café; de clubes, de
rodas de dominó.

c'anoiohas precisa de lideranças 8U-,

tênticas, realmente atuantes e orladas de
muito trabalho e despreendimento pessoal.

Ora bolas, estarei eu divagando?
Depois' de um Tiradentes, de um MarCilio

Dias, existirão ainda pessoas predispostas'
pelo menos, a pequenos sacrifícios, objeti
vando favorecer uma causa em comum?

Já há algum tempo, não por ocupar
liderança ou posto de relevância e sim,
por ser homem de imprensa e de luta,
estou sendo procurado para advogar pelo
rédio e 'pele jornal, uma causa que consi

dero de todos.
A Prefeitura Municipal de Canolnhas

possui, por força de direitos adquiridos
me1iante arrendamento, um terreno em

Bela Vista.' Ocnstruíu sobre c mesmo,
uma edificação em alvenaria, destinada à
instalacão de uma repetidora de TV.

Uma das torres da referida repetido
ra, também é patrimônio de

:

Canoinhas.
O equipamento, este sim, não pertence à
nossa comunidade.

Segundo informações que colhi, 8

manutenção de tal equipamento, está li

cargo do senhor Carlos Mende, pertencen
te ou componente de uma «Comissão» de

Porto União.
,

Cancínhas que deveria usufruir por

igual- dos direitos sobre a retransmissão

dos sinais oriundos da repetidora em pauta
(que está localizada em nosso terreno, em

imóvel construido por nós) foi completa
mente msrginalizada.

A grosseria e o descaso com que o

povo de Canoinhas está sendo tratado,
está a merecer urgentes providências do

senhor Prefeito MUDicipal Dr. Hélio Juk.

Já estão dizendo que nesta briga ele

não entra. Por dois motivos: porque não

tem dinheiro (o Mu�icípio, é óbvio) e

porque ,é cidadão que veio justamente de
.

Porto União.
Mas, tem que entra,r minha gente, �

o nosso representante oficial, confiamos

nele. E, quando não se tem dinheiro, temos
que ter imaginaç,ão, partir para outras

alternativas;
,

Canoiohas, Três Sarras e o comércio

local (este estranhamente deivinculado do

problema, ,pois afinal poder-se-ia vender

muito mais, el;D decorrência de uma me-

lhor capte Cão de sinais) deve unir-se e

exigir o respeito aos direitos adquiridos.
Afinal, o p6vo não investiu dinheiro

nas instalações?
Onde está o respeito à nossa gente?
Onde estã.o aqueles que tem à obri

gação de defender os direitos do povo? <,

O que os usuários desta pretensa
prestação de serviçol tem que aguentar,
é um abuso, uma vergonha mesmo. -

Virou bagunça.
.

A revolta que se verifica em nossa

cidade, é, inteiramen te justa.
Até há alguns dias assistiamos uma

excelente imagem proporcionada pela TV

Iguaçú Canal 4.

Organizaçio que possui um do. me

lhorei, senão o melhor equipamento da

América do Sul, proporcionando imagem e

cores perfeitas, além de contar com pessoal
altamente capacitado, estava .gradaDdo
inteiramente.

Mesmo depois de ficar sem 8 pro
gramação. da Globo, não se abalou. Até

parece que melhorou, Houve maior diver

sificação (ou pelo menos tentaram com eis

recursos em mãos) afinal o bom cabrito
não berra.

Ficamos livres do sorriso do Silvio
Santo" o do:ningo inteirinho. Era bom
demais. - Finalmente os. telespectadores
de Canoinhas tinham uma opção.

Mas, não sei porque cargas d' água
o cidadão lá de Bela Vista, a" mando de
seu grupo,' simplesmente trocou a Excelen

te imagem do canal 4, com seu moderno
e sofisticado complexo de aparelhagem,
belo chuvisco muito devagar do canal 12.

Volto à mesma pergunta: E o direito
de nossa gente? A livre opção? O poder
constituido e representativo deeta terra,
onde está?

O comércio que vende aparelhos de
televisão tem que se unir e se manifestar.

Unem-se, constituam uma represen
tação, exijam o respetto que o seu comér
cio merece. - Quem não tem peito para
reinvidicar um direito adquirido, não
merecerá jamais usufruir do mesmo.

É tempo de abrirem-se a8 ostras e

verificar-se o valor das pérolas. � tempo
de se definir quem tero ou não tem valor

representativo nesta terra.

'Chega de inércia mental, de acomo

dações. Todos 08 anos formam-se em nos-

108 colégios, 60, 70 ou maís jovens. São
nosll08 filhos que despertam para o mundo.
Só o estudo liberta o homem.

I •

Eles vão .querer saber o porque de
muitos desacertos que se verificam. Justa
mente, aqueles que detém poder de mando,

_ terão que explicar a seus filhos, porque
se omitiram, quando eram 98 únicos, que
poderiam mudar situações.

Cenoínbss não mais tem lugar para
os omissos, para 8 letargia mental que
campeia em determlnados setores.
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CORREIO DO ,NORTE

Cooperativa de

Mate
Produtores

Ltda.Canoinhas
Rua Paula Pereira,' 698 - Canoinhas - sc - Reg. ,INCRA n.? 386/73

Assembléia'Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente da Cooperativa de Produtores de Mate

Canoinha Ltda. usando das atribuições que lhe confere o Art.
35, letra Ce do ]i.:statuto Social, resolve:

C O N.V O C A R
,

a Assembléia eral brdinária, dos Associados a realizar-se na

respectiva sede socíal, no próximo dia 4 (qu'.tro) de julho, do

cor�ente ano, à 12 (doze) horas, emr?RIMEIRA CONVOCAÇÃO,
a fim. de tratar a' matéria constante da seguinte:

ORDEM DO DIA

1.0) deliberar obre Balanço Geral encerrado em 31·05-76
Relatôrío do Conse ho de Administração, Parecer do Conselho Fis�
cal e Demonstr!ltiv� da conta de Sobras e Perdas;

2.°) - destinação d�s Sobras' .

.

\
' r

3.0� - Eleição de nOfos membros do Conselho Fiscal: Efetivos, e
Suplentes respectiva'_ente, para o exercicio de 1976/1977;

�.O) - ,Eleição de um Delegado, para preenchimento do cargo vago,
Junto 8 Fed.eração �as Cooperativas de Produtores de Mate
cSanta Cetarína» Ltda, 'para o exercícío de 1976/1977;
5.°) - Outros essuntos de interesse da Ccoperatíva.

.
I

Não havendo

n'r"
mero legal -- 2/3 - dos associados pre

sentes em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, para 1:1 instalação da

Assembléla, fica desde já feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO,
para às 13 (treze) hora do mesmo dia e local.

.

.

Se desta vez Jinda, não houver número legal 50%
mais 1 .- dos as�ocJado� presentes em SEGUNDA CO�VOCA�
ÇÃO, fica desde Já feita\ a TESCEIRA E ÚLTIMA CONVOCA
çÃO, para às 14, (quatdfz�) horas do dia 04 de julho de 1976,
com a ?re�enç8 .de, no rrl�nlmo, 10 (dez) associados. .

I P�ra efeito de cáleulo do «quorum» para a instalação da

Asse,bléla, a Coop�rativa \poss.ue 1.227 associados.

I N O TA: - As cHIspas que concorrerão à Eleição, cons

ta?te n�s Itens n.O 3.°, e 4.Q, deste Edital, deverão ser entregues
a'p �resldente do Conselho

le
Administração da Coopentiva até

o dia 04 de junho de 1976.
.'

I E, para que chegue a \ conhecimento de todos os assocía-.

d�8, o presente EDJ.rAL será publicado na imprensa local, e

afixado na Sede.e seus Postos' de Recebimento, bem como reme

tidos a08 associados, na medide do possível,
Canoinhas, 29 de abril' de 1976

Bráulio Ribas da Cruz Presidente

FOTOCÓPIAS XE.I\OX
Serviço inltantâneo e �erteito.�

I t I
- d(I-:Y" .

os a açao mt> ernlSSlma.
_ç/

Procure no escritório, ,.de Derby Carlos
Ulhmann, na Pr,:,a" Lauro 'Müller, 251

CANOINHAS(-� - Santa Catarina
/

Dra. Zoé Wa�ati�dade Seleme
. Cirurgiã Denflsta .

c I C 005589159/DIEP
Clfnica dentária de senhoras e crianças.

Especialização em Odontopediatrla.
Hora marcada

Prap LaIU'O Müller, 494 - Fone, 369

Casacos
�Iusas

e

de Lã
\
\

Erlital

15-05-1976

o Doutor JOlé Geraldo Batida, Juiz de Direito d�
Comarca de Canoirlbal, Edado de Santa Catarina, na' forma
da Lei, ete. -

'

FAZ SABER - ao, qoe o presente Edital de (!:itação
virem 00 dele conhecimento tiverem qoe, por elte Juízo e 6artório,
le procellam OI antos de Ação Ord.inária de Desquite, requerida poe.
Clotilde Mercedes Marres, lovicki, contra, BroDislau lovickl ficando
citado o requerido Bronislau lovicki, hralileiro, calado, empregado.
residente em lugar incerto e não labido, para, querendo. conteltar a

presente ação, no prazo de quinze (l5) dias, B contar da audiência
de conciliação, delignada para o dia,12 de agosto de 1976, às 10
horas, neste Juízo. Ficando o citando advertido de que não lendo
conteltada • ação presumir-ae-ão aceitoe oomo verdadeiroe OI fatol
articuledoe pela autora (art. 223 § 1.0 c/c. o art. 285 2,- parte do C.P.C),
todo de acordo com a petição inicial e respectivo despacho, a leguir
traOlcritol:- Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Csmerce de Caooi·
nhae. CLOTILDE MERCEDES MARROS NOVICKI, brasileira,
casada, do lar, residente e domiciliada neste cidade, por leu procura.
dor infra.allinado (ut instrumento procuratório ieoluso], inacríto na

O.A.B., Secção deite Estadc, loh n.O 1.043. com esoritôrio e reaidência
nelta cidade, à Rua Getúlio Vargal 0.° 511, comparecê mui respeito.
lamente à pre.eoca de V. Excia., na conformidade com o estatuidn DOI

artigol 316, 317, inciso IV, e 322 do Código Civil Brasileiro, e, àrt.
282, e legtl. do Côd, de Proc. Civil, para propor a seguinte Ação
Ordioátia de «Desquite» contra leu marido BRONISLAU NO.
VICKI, beaeileiro, casado. empregado, relidente em lugar ignorado,

Câmera Municipal de Canoi- peles motives que palia a expor: - 1 Que, 8 Suplicante caiou le

nhas, 30-04-76 Com Bronieleu Novicki, perante o MM. Juiz de Direito delta comarca,

Francisco. Bueno de Siqueira em data de 11 de novembro de 1972, conforme termo sob n.O 5.108.

Vereador às fll. n.O %93; do Iívro n.? 25 (doc. anexo). 2 - Que, o casel
encontra-se separado há maia de 2 an91 e meio, eil que o marido da

Suplicante abandonou o lar conjugal apóI 4 meiel de caladol e desde

aquela época não m'sil retoroou. 3 - Que o c8lal 'não teve filhos.
4 - Que, o ca�81 não possue bens a serem partllhedos. Pelo exposto,
vem à Suplicante com o devido acatamento, requerer, le digne a V.
Excia., determinar "a citação de BRONISLAU NOVICKI. brasileiro,

E.pírito Santo, Tu que me catado, empregado, po., edital, ei. que le encontra em lugar incerto e

esclaeecee em tudo. que Ilumí- não sabido, para querendo, .contester, no prazo legal, • presente Ação
na todol! oa caminhai para que

Ordinária de Desquite, sob pena de revelia. Peotesta provaI o alegado
eu atinja meu ideal, Tu que por todos OI meio. da provas em direito permitidas, elpecialmElDt,é
me dá. o Dom Divino de pelo depoimento pelloal do Suplicado, testemunhea, e' a. demail qoe

perdoar e esqueeee o mau que
le fizerem necellária.. Ne.tel termos, [unto aOI documentos. Pede

me fazem; que em todo. OI deferimento. Canoinhal. 10 de novembro de 1975. (aID. Dr. Antonio

inatántel de minha yida edá. Weinfurter _;.:. adv. Testemunhes: - 1.0) - ALFREDO

comigo, quero nelte curto LEPPER, braliteiro, viúvo, eecriturârio, residente em Mercílio Díaa,
diálogo agradecer-te por tudo

deite ,município e COmarca; 2.0� - TEREZA MARCELINO DIAS,
e confirmar uma vez mail que bralileira, calada, do lar, re.idente nelta; 3.") - MAKS VOIGT,
não quero .epàrar-me de Ti. breaileiro, calado. operário, residente em Marcílio Dise, deste mono e

, Por maior que leja a i1ulão comarca. Despacho:- Cite.le. por editeI. o reqoerido. para

material. não .erá o mínimo
conteltar 0,' pedido. qoerendo, no prazo de 15 dia. a contar da aodi

da vontade que linto" de um
ência de conciliação, a' qual· deligno para ter lugar. no dia 12 de

dia eatar eontigo e todo. OI
agolto de ! 1976. àl 10 hora.. Não lendo conteltado o pedido. lerilo

<'meuI irmãos, na I'·
tidal como verdadeira, ai elegaçõel da autora. Intime'le e publiqoe.

g orla.
':;".Ie. Em 2(jj' de abril de 1976. (81�•.Jo.é Geraldo Bati.ta - Juiz de

perpétya,. .'

Agra,:de'çoote uma vez mail.... Direito. P,ra OI devidol finl. mandoo o MM. Juiz de Direito, expe·
'

dir o pre.ente Edital que, na forma da lei, lerá afixado no lugar ,de
A pe..oa deyerá fazer e.ta co.tome e poblicado uma vez no cDiário Oficial do Eltado:t e doas

oração trê. dial leg'uidol lem vezel no lornal local. O QUE CUMPRA. Dado e paliado nelta
fazer o pedido. Dentro de bêl cidade de Canoinhal, Eetado de Saotm Catarina, ao. vinte e letfJ
dial lerá alcançada a graça, dial do mêl de abril. de mil novecentol e letenta e leil. Eu, ZAIDEN
por mail difícil que leja. E. SELEME, Escrivão•. o IUblcre'li. 2
Publicar allim que receber a

"graça.
Publicada por ter recebido

. Um Devoto

de

Exmo. Sr. Prestdente da
Câmara Municipal

Indicação
13/76n.

O Vereador que esta subsere
ve, no uso de seus direitos e

atribuições, e de acordo com o

Artigo XX item X da lei Com
plementar D.o 5, de 26 de novem
'bro de 1975, apresenta a seguinte:

INDICAÇÃO
Conslderando a expansão de.

mográfica, verificada nos últimos
anos no 3airro do CAMPO DA
AGUA VERDE, mais precisa
mente no Distrito Industrial n.?
2, vem aquele Bairro sofrendo
preemente falta de mais um

.

estabelecimento Educacional.

Indico: seja encaminhado cô
pia da presente indicação ao

Chefe do Poder· Executivo, a

fim de estudar a possibilidade
da construção de um Grupo
Escolar no Distrito Industrial,
contribuindo assim o Poder PÚ
blica Municipal para a melhor
e necessária Educação de nossa

juventude.

Oração ao Divino

_ Espírito Santo

2

uma graça.

Hovenl Poderosa ao

Menino Jesus de Prasá
Oh! Jelul que di'leltel: Pedi

e receberei., procurai e acharei.,
batei e a Porta abrir-Ie·vo.-á.
Por intermédio de Maria, VOlla

Sagrada Mãe eo bato, procuro e

Vai rogo que mi.nha prece leja
atendida (Mer;JcioD.a� o pedidoD
Oh! Jelol que dilleltel: Todo

que pedirdel ao Pai, em Meu
nome, Ele VOI atenderá.
Por intermédio de Maria, Valia

Sagrada Mãe en, humildemente,
rogo ao VOIIO Pai, em VOSIO

nOQle, que minha oração leia
ouvida (Mencionar o pedido�
Oh! Jelo. que diuestel: O céu

'e � terra paIRarão, mal a minha
palavra não paliará.'
Por intermédio de Maria, VOI'.

Sagrada Mile eu cOllfio que mi
nha oração .eja ouvida (M!ncio
na., o pedi:lo'
Rezar 3 Ave-Marial e 1 Salve

Rainha. Em caiai orgentel ella
novena deverá se., feita em horllll
(9 horal� UM DEVOTO

to

Juízo DE DIREITO DA COMARCA
DE CANOINHAS - SANTA CATARINA

Edital de Intimacão 'e Citacão com 'o
. ., 1

prazQ; de (30) trinta, dias
I

José Geraldo Ba:flsta - Juiz de Direito

No Departamento de Veículos 'Usados
de Miguel p;rocopiak omércio de
Veículos .Ltda., VOC" encontrará
para pronta., ega:

"",Marca
Fusca N{!O
Opala 4 portas

\
Opala 2 P01: ta�.

Opala 4 poftas
TL

Ano
1972
1974
'1973·
1971
1974

I

I

� .\

MIGUEL PROCOPIAK COM'. DE VEICULOS LTDA.
Concessionário Deneral Motor. do Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289 .\
C a n o i n h a s -:- Santa Catarina
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NASCIMENTO
Encontra-se' em testas o

lar do casal Silvio (Rosicler)
Treoisani, com o nascimento
de uma bonita garotinha
ocorrido dia 30 de abril ulti»
mo, e que receberá o nome

de VIVIAN. \,

Nossos cumprimentos.

15-05-76
N.o 1370

XXIX Atenção Senhores 'Agricultores!
,

COMt::RCIO E ftEPRESENTAÇÕES AGRíCOLA CA
TARINENSE lTDA, estabelecido na cidade de Papan
duva-sc, à rua Tenente Ary Rauen. n.O 565 (80 lado
do corre.lo), Representante autorizado da COMPANHIA
RIOGRAIIlDENSE DE ADUBOS, -c R· A'II, tem para
venda todas aSF" RMULAS para' serem usadas nas

lavouras e Pecuãrfa, at�ndendo com exclusividade
os municípios de: PA A'tDUVA, .MAJO� VIEIRA,'
. MONTE CASTELO E ITAIOPOlIS.

SOCIAL
Registramos com prazêr a

passagem do 1.0 aniversário
das garotinhas ANA KARLA
e CERES KARINE (gêmeíls),
filhas do, casal Sadi (Ma,ia
Herta) Artner, ocorrida dia
12 de abril.

Parabéns.

SINDICATO' RURAL

CANOINHAS.-
.--

DE -
.

É Repti;sentante das Máqu'Í<I'las e Implementos
Agrícolas,! (nclusive de: Inseticidas, herbicidas, etc.

ereV,tm
fite terá a

diSPOSIÇã,O
dos intere,ssados pro-

dutos 'gro.Pecuários e derivados. "

-Para melhores Informações e esclarecimentos

os interessados poderão dirigir·�e ao endereço acima

que serão prontamente atendidos.

Convocacãode
,

Pelo presente edita' íeam c�Dvocados todoli os associados quites
deste �indicato Rural de Canoi �. Santa Catarina, para a Allembléia
Geral Extraordinária a r�alizar·se eIlk!l!a sede, slta à Rua Paula Pereira
n.

o 1593, nesta cidade",.no dia 23 de maio -de 1976, às 8.0e horas em Primei- .

ra Convocação, aU(JY"'de deliberar a seguinte ORDEM- DO DIA:

a) - Autortzajã6para Financiamento da Construção da Sede Prõpríe,
b) - OutrolV'Allsuntos.

c)��g(não haja número legal em Primeira Convocação, proceder-se-á
uma Segunda Convocação, uma hora após com qualquer número de
membros presentes.

Canoinhas, %0 de abril de 1976.
EWALDO ZIPPERER - Presidente

Aniversariantes da semana
Dia 15 - ta menina Janice

filha do sr, Jooino Roesler.
Dia 16 - as srtas.: Regina

Dotothéis Polomsni e Adsloi«
Maria Ferreira; o jovem
Carlos Rogério .'fietzger.
Dia 17 - a sr a. Leopoldina

esposa do sr. Rodolfo Froeh
ner; o Dr. Haroldo Schmidt,
res. em São Polulo; a srta.
lima Züerhut; o jovem Hugo
Fioravanti Collodel, 1'85. em

Curitiba.
Dia 18 " os srs.: Pedro

Merhy Seleme e Célio Kohler;
as srtas.: Miriam Kohler e

Silvana de Siqueira.
Dia 19 - a sra. Etz« esposa

do sr, Altaoir Zaniola, res.

em Curitiba; o sr. Eroino
Tremi; o jovem Silvio Knop.
Dia 20 • a sra. Paula Ma

ria esp. do sr. Saulo Carvalho.
Dia 21 - a srs. Lzolâe espo

sa do sr. Armando Müllbauer;
a srta. Margaret Senczuck;
o jovem Luiz Cesar Zaniolo, ,

res. em Curitiba; Antonio
Sérgio 6 Lidia Regina (gê
meos) filhos do sr. Alfredo
Dreher.
Aos aniversariantes nossos

sinceros parabéns.

BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.

I' Revendedor FORD I
Fazemos sempre a mel r oferta em veículos

novos FORD • usados de' qualquer marca.

Di�nibilidades,r da
� �emana:

Volk« 1'9r.:O • oermel 'o ceramtco

Volks 1961 .. azul
Rural 4x4 ano 72- .. azul e branca

Opala 1970 I
Rara; tração 4 rodas ano 71 • azul e branco

Pick.up tr ação nas 4 rodas 1972 - azul

Piç/;-uP 1972 • turquesa real

Pitk-up 1972 'tração 4x4 - azul

Iee» 1951 - verde

Adquira seu v.eiouJo usado com a mlnima entrada.
Velculos inteiramente revisados, de boa precedência,
aós melhores pre�os da regiao.

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

,--_.---------------------,

DENELARPresentão da

Noivas:dasA

mespara
Na comp�a de � Refrigerador Consul,
,G. E. e Brastemp� um Fogão a gás
ou a lenha, você h va 'como brinde

uma lind!l' "panela a'Yressão.

Dt,"N E L A'�

o

i,

Rua Vidal Ramos, 906 Fone 185

Santa CatarinaCanoiphas"
,------------------------1

PAPANDUVADENOTICIAS
Eilcreveu: E.meraldiuo H. Almeida

Papanduva, Palmito, Cibral, Floresta, Botafogo
e Rodeio. Início marcado para às 14 horas. Rei
na grande entusiasmo entre os quadros compe
tidores todos em ótimas condições combativas.

CASAMENTO
.

, ,
Dia 08 do corrente se uniram pelos laços

sagrados do Matrimônio o jovem Carlos Antonio
GrefUn e a Senhorita Teresa Morais, ele fllho
de Antonio e Frida Gremn (já falecidos). Ela é
filha do casal Vitalino e Luíza Morais, residen
tes em Residência Fuck. O ato relígíoso e civil
foram reallzados na cidade de Papanduva e a

recepção aos convidados reallzou-se no salão
social daquela Iecetídade.

Dom Orlando diz Adeus

a seus Paroquianos'
Dia 09 do corrente às 19 horas, com mis

sa solene e muita tristeza em todos os corações
da eomunldade papanduvense, nosso querido
Bispo, Dom Orlando Dotti fez lua despedida à
seus amigos, paroquianos e comunidade toda.
Realmente, tot um momento de suspense quando
falou Dom Orlando, a emoção-e a tristeza tomou
conta da multidão que se encontrava na Paróquia,
as lágrimas rolaram pelas faces dos seus ama

dos filhos, «o próprio céu chorou também», uma
chuva' intermitente caía no etemtte da Igreja,
o próprio encarregado de saudar Sua E_?Ccelê!l'
oía não pode esconder o que o coraçao nao

pode dlzer, Agora vamos rezar pela sua íeüct
dade, pelo seu êxito nas Iongínquas terras,
baianas.

Passarela da Sociedade
Dia 20 do corrente quem estará festejan

do idade nova é o sr. Nataniél Resende Ribas,
Professor e Industrial aqui residente. Sr. jovem
que desfruta de vasto círculo social, multo feli
citado será na sua festiva data natalícia.

Também na meems tíate festejando niver
o jovem Mário Célio, filha do, casal José (Belí
na) Correia. O aniversariante receberá as feli
citações de praxe em sua residência, onde
serão recepcionados os presentes. ,

Dia 21 do fluente estará comemorando
troca de idade nova a Sra. Teresa G. Schadeck,
virtuosa esposa do sr. João F. Schadeck, Dire
tor da firma'Schadeek, Os cumprimentos estarão

pontificando para a distinta dama e bondosa
senhora.

SRA. CACILDA R. RECKZIEGEL. Também '

na mesma data festejando idade nova a jovem
Sra. Cacílda, virtuosa esposa do sr. Arno Reck

ziegel Jr., Gerente do magestoso Itajuba Hotel,
em Barra-Velha, km 89. Felicitações pontificando
em alta rotação para a distinta aniversariante.

Coluna D. A. na

« Voz do Brasil »
O colunista social Dino Almeida, conside- ,

rado. o mais sollcitado no Bstado do Paraná, foi
assunto de destaque no noticiário «VOZ DO
BRASIL», na 6.- feira. Esta coluna transcreve

um trecho do artigo publlcado na «Gazeta do
Povo» de Curitiba sobre o assunto: «COLUN A.
DO D.I\,. NA VOZ DO BRASIL". O comentário
desta coluna «Nem Tigre. Nem Tubarão: Homem
o maior predador», foi assunto destaque, 6.a

feira, no noticiário - A VOZ DO BRASIL (da
Agência Nacional), abordando o tema defesa de
nossa flora e fauna, isso é muito bom, pois é
necessário que nosso povo se conscientize cada
vez mais nesta luta em defesa de nossa ecolo

gia. É isso aí.

ACU�adodepedenCeraoPCB
Tenta o suicidio pela terceira vez; o ado

vogado Roberto João, Mota, indiciado em crime

contra Segurança Nacional e acusado de per
tencer ao Partido Comunista, desmantelado

recentemente, tentou o suicídio na última sexta

feira, em Florianópolis, onde se encontra �etido
na Colônia Penal Agrícola a espera de Julga
mento. A informação foi confirmada pelos
advogados 'do indiciada, que explicaram ser

esta a terceira vez que Roberto tenta contra a

vida, sendo que seu estado de saúde é lamen

tável, tendo já sido feitos requerimentos para
o relaxamento de sua prisão. Por outro lado,
em sessão na Auditoria da 5.· Circunscrição
Judiciária Mllitar, o Conselho Permanente de

Justiça, julgou e absolveu a Célio D' Ambr.os,
de 23 anos, incurso ao Artigo 177 do CÓdIgO
Penal Militar, acusado, de ofender a duas auto

ridades na divisa com Argentina (Barracão).
«Gazeta do Povo».

Dia 19 de maio Inicio .••
De conformidade com Circular recebida

do Diretório Regional da Arena, por seu Gabi
nete Executivo, dia 19 do corrente terão início

as Convenções dos Diretórios Municipais para
escolha dos futuros candidatos a Preíeítc, Vice

e Vereadores. O prazo se expira no dia 27 �e
agosto. Possivelmente ainda no corrente mes

lIerá reallzada a conveneão para homologação
de seus candidatos. Felizmente a, agremiação
Arenista tem em seu quadro elementos de alto

gabarito, verdadeiros líderes que por ce�to
simplificará a escolha dos futuros mandatáríoa
tanto do Executivo como do Legislativo.

ESPORTES
Dia 16 do corrente início do eampeénato

«entre clubes», já com calendário definido para
o turno e returno. Assim já para o dia 16 tere

mos a participação dos seguintes quadros:

A DIFERENÇA
ENTRE UMA OFICINA

.......·MUM E.UMA
O CINA FORD

É A
·

\lALIDÁDE.
OPRE��UMA
CONSEQ�ENCIA.·

'aparelhagem para testes

eletrônicos. T�Ivez v,ocê pague
/urp pouco mcrs por ISSO,

mqs em compensação tem
a garantia de uma assistência
técnica de qualidade
impecóvel.>

A diferença é que numa oficina
Ford você tem

mecânicos credencicdos,
.

formados pela própria Ford,
mão-de-obra especializàda para
todos os serviços, ferramentas

especiais e uma completa

Basilio Humenbok & Cio..Ltda.
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 343.145
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Registro Civil
EDITAIS

Bdlta� �uto�I����ã:.���B�ti!�a�!"�� !��i�� .

doN:'!�t��!li .;!l�RZ:E'D?:::i:�
Coma!ca de Canoinh

".
Hltado de, Santa

.

CátariDa, na forma -

de CJ:anoinha., S nta Catarina faz
da LeI, etc. - �

,

labe., que prete dem calar.le:
.

.

FAZ �ABER �\ a todoe quant�1 alte edital virem, ou dele «JOSE DE J SUS CORRÊA
conhecimento tnerem, c01It o prazo. de trlO.ta �30) dial. qoe por parte DE OLIVEIR :t Com LUCIA
de MIRO MICHEL e .u�\mulher ELVIRA HACK MICHEL, por DE FATIMA RREIRA DOS
intermédiO de seu procurader D,. Aotonio Weinfúrter, foi requerida SANTOS:t. bralleirol. solteiros,
orna ação de USUCAPIÃO�de uma área de terra. com 3.582,78 m2 domiciliado. e residente. nelte
(trêl mil, qulnhentoe e oiten�a e doia metros e .etento ·e oito oentí-
metro. quadradoe), litoado nh perímetro orbano delta cidade, que

distrito; ele ope ária, nascido em

obedece a. leguintel confrontl(>õel: ·pela' frente com a Rua Emílio
Salseiro nl. distrit aos 27 de abril

� de 1950, filho d Luiz Corrêa de
Scholtz, na extenlão de 83 mi; por um lado com a rua São Domín- Oliveira e de laura €orrêa de
gOl, na extensão de 40,90 mi; por outro lad. com a roa Guatemala, Oliveira; ela do lar, nascida. em
na extensão de 41.71)' mI e Iuadoe \çom o pr6{1rio requerente, na qual: .Salseirc n/ diatri o aOI 18 de jumantém posee manta, pacífica e illi'p,terrupta; - ficando citado a Ir. nho de 1956, fil a de Jaico Fer
RICARDO �TOCKER, residente em: logar incerto e não sabido, bem reira dos Santo' e de Marta
como OI interelladoí inoertoa e desoonhecidoe, para, que todos que Adanpki dOI San os.
rendo, contestem a pre.ente ação, no' ,prazo· de 15 dia'., prazo ene

que c,orrerá a pa,ttir da audiência tleligl;lada para o dia. 09 de
junho de ;./1976, às 10 horas, Ou Forum, neata cidade
de Canoinbal,fSanta ClatariDa. Ficando OI citando. advertidol de que
Dão lendo c9<íÍtettada a ação, presumir-ee-ãe eoeitos como verdadeiro.
(i8 fatos ar�iculadol pelos autores Cart. 223 § 1.° c/c. o art. 285 2.
parte do/iC.P.C). E, pua que chegue ao conhecimento de todos,
mandoVo MM. Juiz expedir o presente edital, que lerá publicado e

afixado [10 lugar de costume. Dado e passado Desta cidade de Canoi
nha., Estado de Santa Catarioa, SOl viote e oito dia. -do mês de abril
de mil, novecentoa e letenta e leis. Eu, ZAIDEN' E. SELEME.
Eeceivão, o subecreví. 2

Juízo de Direito,
Canoinhas -:-

da Comarca de
Santa Catarina

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

Juízo de Direito
Cenoinhes

da Comarca de
Santa Catarina

Edital de 'Citação com' o prazo de 20 dias
O. Doutor Jolé Ger�ldo Batida, Juiz de Direito da

Comarca de Canoinha.. Bdado de Santa Catarin,., na forma
da Lei, etc. -

FAZ SABER a todos quantos este edital vírem, ou dele conheci
meato tiverem, com o prazo de vinte (20) dias, que por parte de ANA
DJAMANTB, braslleirli, casada, óméstica, residente e domiciliada nesta
cidade, por intermédio de seu pr curador, Dr. Moacyr Budant, foi requeri
da uma ação de Outorga Uxória, autuada sob n." 6492, ficando citado o
sr. BERNARD PIETER DIAMAM , marido da requerente, residente em

lugar incerto e não sabido, para, uerendo, contestar a presente ação. no
prazo de quinze (15) dias. Ficando o citando advertido de que não sendo
contestada a ação, presumír-se-ão cetros como verdadeiros os fatos arti
culados pela autõra (art. 223 § 1.° c. o art.j285 2.& parte do C.P.C); tudo
de acordo com a petição inicial e resl\ectivo cJespacho a seguir transcritost,
·Exmo.8r. Dr. Juiz de Direito da lJoma,rca de. Canoinhas. ANA DIAMANTE,
brasileira, casada, doméstica, resideiilte ei domiciliada nesta cidade, por
seu procqrador, infra

..

-assinado, advog�do inscrito na OAB/SC, sob n.o 189,
com escritório nesta cidade, vem, mUi\respeitossmente, expor e requer-er
a V. Excia, o seguinte: 1. que a

requefi2nte, conforme,
se verifica da escri

tura pública anexa, é proprietária de m terreno, nesta cidade, com as
características constantes. da mesma sctUura; 2. que a Requerente· é
casada com: BERNARD PIETER DlAMANT. o qual. há mais de dezessete (17,
anos está residindo em lugar incerto e n,.ão sabido, p·ossivellnente na .llu
ropa; 8. que o terreno' supra mencionadó, foi adquirid<;l pela Requer.ente
muitos anos depois de ter sido abandonad� por seu marido; 4. que, agora,
pretende a requerente vender o referido, terreno e uma casa edificada
sobre o mesmo, pelo fato de estar transferindo-se para Porto União, onde
passará a residir; II. que fato semelhante ocorreu, em data de fevereiro de
1965 na comarca de Porto União, onde então l:esidia, conforme se verifie,a'
na documentação anexa '(documentos: 1-2-3-e 4) e, tambtlm nesta comarca,
conforme se verifica do documtlnto fi extraído dos autos n.o 5961; 6. que
seu pedido encontra guarida no art. 245 do Cod. Civil, bem como no art.
242, íte!D II, do meSMO diploma/legal .corroborado pelo art. 251, inc. I, e §
único, mc. II, do mencionado estatuto. Assim, a vista do ex.posto, respei
tosamente, requer·se a V. Excla. que se digne, após ouvido o digno órgão
do Ministério e publicados edÍtais Dá forma da Lei, se digne mandar expe
dir o competente Alvará, a)fim, de que possa o Requerente assinar a
escritura de compra e venda; independentemente de consentimento de seu
marido ausente, em lugar incerto e nilo sabidO. Termós em que, P. defe
rimanto. Canoinhas. fi de outubro de 1975. (as). pp. M.oacyr Budant. Fls. 19
v: DESPACHO:- «Clte-se p'or Edital, o requerido, no prazo máximo de li
(quinze) d.ias, na forma do· inciso 3.° do Art. 232 do· Código de Pro#esso
Civil. A Citação será pelo/prazo de 20 (vinie) dias, que correrá na· data da
primeira' publicação. Inij1nem-se. Canoinhas,· 20.4.76. l8s). José Geraldo
Batista - Juiz de Direfto». - E, para que chegue ao conhecdmento de
de todos, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital, que será publica
do na forma da lei e afixado no lugar de costume. Dado. e passado nesta
cidade de Canoinhas,. Estado de Santa Catarina, aos vinte e três (23) dias
do mês de abril de mil novecentos e setenta e seis (19,76). Eu, ZAIDEN E.
SELEME, Escrivão, o .subscrevi. 2

, IOlé Geraldo Batista Juiz de Direito

Fotocõpias?
Em apenas 10 segundos, você tira FOTOCO.�
PIAS, d. qualquer documento, jornais ou

livros, no C A R T O R I O O O R E G 1ST R O
C I V I L d, NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

.\

«AMÉRICO A GUSTO MO�
REIRA» com «JA E LACERDA
DE FRANÇA:t, brasileiro., sol.
teiro.,

domiCiliadfl'S
e residentel

nesta, cidarle;. ele. ilitar, n.lcido
em Floriaeépolie« C aOI 25 de
outubro de 1952, filho de Bento
Cavalh"iro

Morei�
e de Irmgard

Bartel Moreira; el do l.ar. nalcidaem Herval d' Oe te, Comarca de
Joaçaba-SC aos 8 de abrH de
1960, filha de LJndolvander La·cerda do

N88cime1t�
e de

AU.
rara

Delfina Lacerda,
.

\.'
. .

«VALENTIM A IAMANCHUK:t
com «SÔNIA G;AÇA DA SI�
VA:t, brasileirol, ,olteiros, domici.
liados e residente,. n�ste. distrito;
ele mecânico, nascido em Fluvi6.
polis- Pr. a08 131 de fevereiro de
1948, filho de Antonio Ataman
chuk e de Genovrva Atamanchuk;
ela do lar,

na.lci{:a
em Meaquita.

5.° Dísêrito de Nova Iguaçu-Rio
de Janeiro aOI 23 de novembro
de 1958, filha �e leaac Galdino
da. Silva e de L urinda Craéa da
Silva, falecida.

«DANIEL VITOR KONKEL�
com cIRENE

10ESLER:t, bra.
Iileiros, solteiros domiciliados e

relid.
entes

neste�d
strito; ele lavra·

dor, nascido e Tira Fogo n/
Município aOI' rle dezembro
de 1963, filho de Miguel Konkel
e de Ana KOD eI; ela do lar,
Dalcida em Ganoinhas BOI 8 de
maio de 1956, filha de. Jovino
Roesler 'fl de Frida de Oliveira
Roesler.

Ganoinhal, 12 de maio de 1976.
,

.

NEREIDA CHEREM CÔRTE
Oficial do Regiltro Civil
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,Preço 5 mil

Tratar com Paulo Neuburger,
rua Albino Budant. 6l ou 85.
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«TIRADENTES»
Joaquim José da Silva Xavier, cTiradentes:t.

Patriota ardoroso, entusiasta e audacioso,· procurando, inocentar
.IP.US companheiros, chamou a si a maior culpa •

.

«TIRADENTES:t foi uma criatura que nasceu sem sorte.

Aos nove anoS perdeu 8 mãe. AOI onze anos o pai.
Não tinha ainda atingido a idade adulta, quando teve que enfren

tar 8 vida sozinho. Procurou trabalho nas zonas de mineração.
A sorte não lhe sorriu. Desiludido, meteu-se a vender mercadorias

de vila em vila. Nessas longas viagens ele ouvia as queixas do

povo e sentia de perto as smargurss da gente escravizada ao

duro domínio dós nossoa colonizadores.

Ao fazer-se homem, era um revolucionário. Queria um Brasil sem

grilhões, dono do seu território, riquezas, leís � destino, governado
por brasileiros, com escolas, fábricas, pregresso e cultu�a. Queria
um Brastl rico, com igualdade e fraternidade, um Bra811 e� �ue
o direito .fosse o mesmo para todolos homens, em que a JUltlça
não diferenciasse o r1:!0 do pobre, o humilde do poderoso, o

senhor dos escravos.

A dura luta pela vida só lhe permitia sonhar. Os lucros que
obtinha mal lhe davam para viver. Era necessârío mudar de

profissão. Começou a exercitar-se na profissão de dentista prático,
dando-lhe, seus conhecidos, o alcunha de cTiradentes». •

Talvez como aoldado, tivesse sorte. E. alistou-se no regimento
de Dragões de Capitania, com sede em Vila Rica. Fei cumpridor
de. seus deveres. Mas·nilo alcançou senão o posto .de Alferee. No

quartel de Vila Rica, assistindo as injustiças de todos ?I dias, o

anseio de libertar o Brasil tomou conta da alma de cTlradenteu.

Sentiu-se capaz de tornar realidade o anseio do povo.· Foi desco
berto e preso. Um s6 entre eles psgaria pelo crime de todos. O
mais nobre. o mais corajoso, que ouviu .em silêncio sua sentença,
imóvel e Impassível, Dia 21 de abrir: os tambores rufaram, sus

penso da trave. balançava-se o corpo do mártir.

O' martírio de cTiradenteu .não foi em vão. Projetou-se ele· na

nossa história, como um gigante de cívísmo, como um farol de

liberdade.
'

VIVA TIRADENTES. VIVA!

Aluna: SIMONE MARIE METZGER
Curso de Datilogrefia do SESI

F R I ( A S A - Frigorífi(o·· Canoinhas . S. A.·
'CGCMF n.O 83.188,110/0001-56

" '; 'Sociedade AnOnima de Capital aberto GEIIZC - RCI·220- 75/13

-EDITAL DE �NVOCAÇÃO
Assembléia Geral/_�xtr�ordinária
Convidamos \s senhores

fCionistas" �eBta sociedade para
a Assembléte Geral E-�traordinh a 8 realizar-se no próximo dia

25 de maio, 'às 10:00 �ras. Da lede social da Empresa à Av.

Sena.dor Ivo D'Aqulno l�O, ne ta Cidade de Canoinhas, com a

seguinte . \, .

.

.

ORDEM DO DIA:'·
\

'1.0 _ Extinção du açõl's ordiq,1lrial e preferenciais não lublcri-
tas com a cOllsequente aiC<''e\ração.

do capital da Empr.eS& de
autorizado para r· allzado, passando a Socieda
·de 8 ser regidà pelo I ecl:,. Lei n.o 2627 e legislação
suplementar vigt'nte; I ;iA;

2.0. Aumento do capital rerlizado de Cr$ 3.685.000.00 9ara
Cr$ 7.480.550,00, mediante a ihcorporação das seguintes
reservas livres: Resel'V� para �mento de Capital Cr$
368.459,30 e CorreéÍo iMonetária\ do Ativo Imobil;zado
Cr$ 3.427.090,70�/

.

f. \
..

'

3.0 - Alterscão parc��l e consolIdação. dos 'Estatutos SOCiaIS, face
as matérias p,tevistas no1 ítens 1.0 e 2.�\de8ta Ordem do Dia;

4;0';_ AQtoriz8ç�6 para aumtntar o capital I!o�ial em Cr$
3.000.000,00 mediante sübscrição em dinheiro pelo 18n

çaml'n�o/ de 3.000.000 cie ações preferenc�ais, todas com

valor;nominal de Cr$ 1,00, cada uma;

5.° - AssUntol diversos de inferesse social.

&n,oinhas, '05 de maiol de 1976
AGENOa CHRISTOFqLII - Diretor Vice·Presidente

,

I ;

Hospital ·�anta Cruz
c G c 8S.�92,096/0001.6'

.

Assembléia Geral Ordinária
f

_

Conv(:;-caçao
, De 'aonformidade cOf' o artigo",n.o 19. letra �, dos
Estatutos S�iais, convoco, J os Sen�pte� A�sociados par.a
compa_recerem ',AssembleJa Geralt'-OrdmárIa a ser reah-,
zada no próximo ,�ia 23 d� m�jc( d�, 1976, às 9,00 hOI:ar�r��:
em La cODvocação\e às 10,09' horas em 2.a· convocação,

.

. \ "/
em sua sede à rua � C ;'sta D.o 1139.

oRUEl DO DIA
.. /',

a) - Apreciação, discussã·· e aprovação dQ Balanço Geral
e do Relatório da Direto ,ia;",referente o exercício de 1975.

.

.

,

b) - Outros assuntos d interesse do Hospital,
Canoinhas, 30 de abril de 1976

INOCENTE TOKARSKI - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Em�resa ·In�ustrial e
Comercial IUCK S. A.

,

cC? C 83.1$8219/0001-93 "

'Relatório Ida Diretoria
Senhores Acionista�
Cumprindo determi�ações legais e estatutárias, te

mos o prazer de submeter à apreciação e deliberação de

V. Sas., o Balanço Geral e o Demonstrativo da Conta de

Lucros e Perdas, bem corho o Parecer do Conselho Fis

cal e demais' documentos :relativos ao exercício de 1975.

Cauoínhas, 31 de �ezell:lbro de 1975

Ass. Fábio Nabor Fuck - Diretor Administrativo

Niceto Osmaf Fuck - Diretor Comercial

Balan�o Geral encerrado em 31 de dezembro' de 1975

DISPONíVEL
Caixa e Bancos

REALIZAVJl:L

47.951,83

Devedores p/Duplícatss, Contas Correntes, Estoque's,
Arvores em Pé, Aplicações, Financeiras" Participa-
ção em Ações e Reftorestamento 7.690.806,67
IMOBILIZADO

Imóveis e Benfeitorias, Máquinas e Equipamentos,
,Veiculos e Tratores, Móveis e Utensíhos,
Correção Monetária

COMPENSAÇÃO

4.037,592,70

Bancos - Títulos em Cobrança
Soma Total do ATIVO

1.001.719,81

Cr$ 12.778.061,01.

PA:5SIVO

INEXIGíVEL

Capital Social, Fundo de' Depreciação, Fundo de

Reserva Legal, Manutenção Capital Giro. Reserva

p/Credores Duvidosos, Fundo Social, Fundo p.

Gratificação e Saldo a Disposição da Assembléia
,

EXiGíVEL
.Credores p/Fornecimento, Contas .Correntes,

Despesas Diferidas, Bancos c/FinanCiamentos,
Banco Títulos Descontados

COMPENSAÇÃO
Títulos em Cobrança

Soma Total do PASSIVO

6.872.513,39

4.903.827.81

1.001.719,81

Cr$ 12.778.061,01

Demonstracão da Conta de «Lucros e Perdas»'
.

DÉBITO

Despesas Financeiras, c/Vend.as, c/Impostos, c/Pes
soal, Administrativas, c/Febrícscão, c/Transporte,

Despesas Filial, FU[ido Depreciações, Reserva

p/Credons Duvidosos, Manutenção Capital Giro,
Reserva Legal, Previsão p/Gratificação e Saldo

a Díspoeição da Assembléia Cr$ 8994.992,48

CR';:OITO

Vendas de Produtos e Outras Receitas Cr$ 8 994.992,48

Canoinhas, 31 de dezembro de 1975

Ass. Fábio Nabor Fuck - Diretor Administrativo

Nic.to Osmar Fuck - Diretor Comercial .

Parecer do Conselho Fiscal

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da

Empresa Industrial e Comercial Fuck S. A., tendo exa

minado, o Relatório, o Balanço e o Demonstrativo de

Resultados relativos ao exercício encerrado em 31 de

dezembro de 1975, somos de parecer que os mesmos

foram elaborados de acordo com as normas contábeis e

legais, e devem ser aprovados pelos Senhores Acionistas.

Canoinhas, 03 de fevereiro de 1976

Ass. Francisco Wilmar Friedrich

Ary Paulo Wiese

Arno Court Hoffmann

Uma chácara no Alto da Senhores Acio istas

Tijuca medindo 20.6,00 m2

com casa nova e demais Cumprindo de erminações legais e estatutárías, te-

benfeitorias. Aceita-se troca,
mos o prazer de sub eter à apreciação e delíberação de

por casa na cidade.
V.' Sas., o Balanço Geral e o Demonstrativo da Conta de

Tratar com o Sr. Antonio
Lucros � Perdas, bemt com� o Parecer d� .Conselho Fiscal

e demais documentos frelatIvos ao exerCICIO ·de 1975.

Marques, no local, pertinho '!'

do Asilo Dr. Rolando Ma- Canoínhas, 31 de dezembro de 1975

lucelli.
'

Ass. Fábio Nabor FJlck - Diretor Presidente

,Niceto Osmar Fuck Diretor Vice-Presidente

Vende�se
por motivo de
escelente ca.a

alvenaria, na

Cardo.o. 388.

mudança uma

reeidencial de
Rua Almeida

/

2

Melhore. informaçõe. no local.

Vende-se

SEPROC
(Serviço de Proteção

ao Crédito)
Proteja sua empresa

contra os maus pagadores.
Filie-se ao SEPROC.

Informações: fone 310

FORIASI- FORNECEDORA
-DE MIDEIRAS S. 1.

eG c 82.728.312/0001-80

Relatóri da Diretoria

8alan�o Geral encerr,do em 31 de dezembro ele 1975

A T IVO

DISPONíVEL
Caixl,l e Bancos

REALIZAvEL

Duplicatas a Receber, C,ontas Correntes,
Títulos Endossedos, Estoques, Madeiras em

pé e Reflorestamento

IMOBILIZADO

5.343,58

1.838.090,21

Veículos, Méquinas e Equipamentos, Terenos e

Benfeitorias, Móveis e'Utensílios e Aplicações
Financeiras .,

.

Leia! A.sine! Dívulguel ] COMPENSAÇÃO
477.750,50

Co{reio do Norte

Material escolar e de

escritório você encon

tra na loja da

Impressora ,Ouro Verde

áquinas de

ostura - Elgin
10 meses

Faq�eiros

:pres:ntei� sua

noiva com os

artigo' da

Canoinhas

Bancos - Titulos em Cobrança

Soma Total do A,TIVO

PASSIVO

Cr$ 2.333.052,29

11.868,00

NÃO EXIGíVEL

Capital Social, Fundo Ide Depreciações, Fundo
Reserva Legal, Subscrição p/ Aumento de

Capital e Saldo a Disposição da Assembléia

EXIGtVEL
Credores p/ Fornecimento, Contas Correntes,
Despesas Diferidas, Bancos ..Títulos Desconta

dos, Bancos Financiamentos

COMPENSAÇÃO
Títulos em Cobrança

Soma Total do PASSIVO

1.235.260,3::1

1.085.923,96

11.868,00

Cr$ 2.333052,29

Demonstra�ão da Conta' de « Lucros e Perdas»

DÉBITO

Despesas c/ Financeiras, 'c/ Vendas, c/ Impostos,
,cl Pessoal, Administrativas, cl Produção, c/
Transporte, Reserva Legal, Fundo de.Depre-
ciações, Saldo 8 Disposição da Assembléia Cr$ 1.688.520,98

CRÉDITO
Vendas de Produtos Cr$ 1.688.520,98

Canoinhas, 31 de dezembro de 1975

Ass, Fábio Nabor Fuck - Diretor Presidente

Nicetó Osmar Fuck Diretor Vice-Presidente

Parecer do Conselho Fiscal

Nós abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da

FORMASA - Fornecedora de Madeiras S. A., tendo

examinado o relatório, Balanço e o Demonstrativo de

Resultados relativos ao Exercício de 1975, somos de pa
recer que os mesmos foram. elaborados de acordo com as

normas contábeis e .podem ser aprovados pelos Senhores

Acionistas.
•

Canoinhas, .05 de fevereiro de 1976

Ass. Arno lourt Hoffmann

Inocente Tokarski

Francisco W. Friedrich

IMPRESSOS EM GERAL Cem uma ou mail côre.'

Serviço rápido e· perfeito

IMPRESSORA' OURO VER.DE LTOA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Notas
Já se instalando em nossa

'cidade o técnico dr. Osvaldo
Siqueira, afim de chefiar o

Centro de TreInamento de Ba
tata, dr. Celso Freitas de Souza,'
sito no bairro do Campo da
Agua Verde.

'

x x x

Segunda-feira última aconte
ceu em nossa cidade a primeira
reunião da CERMATE, Comissão
Coordenadora dos Exportadores
de Erva Mate, quando impor
tantes assuntos foram tratados,
prtncipalmente na proteção dos
atuais ervais nativos e cultivo
de novos.' A CERMATE tem
sua' sede em Curitiba, órgão
criado pelos expórtadores de
mate, para controle de cotas

I e vendas.

x x x

O bairro Jardim Espet'ança
foi 'o local escolhido pelo In
terventor dr. Hélio Juk, pafa a

construção de um � novo grupo
escolar em nossa cidade, em

'convênio com o MEC, grsçes a

diligências do Senador Octair
Becker. Certa, sem dúvida, a

escolha do bairro, eis que os

demais já estão servidos do
aludido melhoramento.

x x x

o destacado comercíante sr,

RIMON 'SELEME vai construir
um novo edifício destínado a

lojas, na esquina daa ruas Cae
tano. Costa e 12 de, Setembro.

x x x·

O Hospital Santa Cruz, 'agora
carente de espaço, partiu para

,

a construção de uma nová ala,
com 15 quartos e 30 novos lei
tos, graças �o auxilio conseguido
junto ao Governader Konder
Reis, através da Secretaria da
Saúde.

15-05-76
N.· 1370

Ano XXIX,

Esparsas
Ontem aconteceu em Floria

nópolis, junto 8 Secretaria de
Transportes e Obras, a abertura
dos editais dEÍ concorrência para
a construção do asfalto na ro

dovia CANOINHAS-MAFRA.
Na próxima edição melhores
informes a respeito do impor
tante assunte.

x x x

A construcão do Jardim de
Infância no bairro da COHAB
foi da inteira responsabilidade
da Prefeitura Municipal e é a

menina dos olhos do Interventor
dr. Hélio Juk. A Unidade Saní
tári�,também ali inaugurada. que
éfruto de convênio COHAB-SC
e Secretariá da Saúde do Estado.

x x x

A Barbearia Estoril, de pro
priedade do bom portugá Flávio,
!!stá treinando uma aprendiz de
barbeiro.

" x -' x x

O auditor da Justiça Militar
dr. Djalma Góss, assumiu a

auditoria da E.a Região Militar
em Curitiba, dizendo qu .. para
ali viera afim de fica::.' mais
perto de sua terra natal, CA-
NOINHAS.

"

Dr. Djalma é filho do sr,

Dorgello ,GÓ8S e Da. Almerinda,
família que há muitos anoa se

tr·ansferiu para a cidade de
Concórdia.

x x x

O dr. Hélio. Juk, nosso Inter
ventor, esteve em Florianópolis,
cumprindo extensa' agenda. A
respeito, melhores informes no

próximo número.
x x x

,

E, CORREIO DO NORTE, o

semanário da família cauoínhen
se, dia 29 próximo, vei come
morar o seu 29.0 ano de circu
lação, sempre a serviço de
Csnoinhas e seu laborioso povo.

Nosso Brasil- Nossa Gente
CESC

. Coluna do J.<� CIENTíFICO «Blt
Professora Responsável: ,JUCI SELEME

José, de Alencar
José Martiniano de, Alencar, nasceu em Mecejsna, perto

de Fortaleza. Foi màtriculado no Colégio de Instrução Elementar;
ingressou na f8culdad� de direito do lago de São Francisco em
São Paulo', depois transferiu-se psra 8 faculdade de Direito em

Olinda. EQl São Paulo, novamente forma-se em Direito, inicia
sua colaboração no Correio Mercantil.

Trabalha como relator-chefe do diário, Rio de Janeiro.
Publica' os cantos à .Confederação dos Tamoios.

Polêmica com Gonçalves Megalhães, estréia na ficção com
o romance cCinco Minutob. Publica com grande repercussão cO

Guarani» primeiro em folhetins e depois em livres.
",

,

Falece o pai do escritor José Martiniano de Alencar, que
fora padre antes de se 'casar e depois revolucíonário e politico
influente.

Elege-se deputado. Reeleito em várias legls19turas subse
qüentes. Ministro da Justiça durante dois anos no Gabinete
Conservador. Abandona' a carreira politica, magoado com o

Imperador Pedro I I.

Vitima de tuberculose, viaj.a para a Europa, tentando
curar-se. José de Alencar faleceu no Rio de Janeiro a 12 de
dezembro.

Eis uns de seus ro'mances: - «Cinco Minutoslt, «O,Guairu,
cA Viuvinhu, cLuciolalt, «Diva», elracema», eSenhore>, cA Pata
da Gasel8:t, <Iblrajara>, cO Tronco do Ipê>, <o Ganche», Etc ...

Equipe: Delair Finaã, Josi BayestorO, Siomara de Aguiar,
Mary Ney.Cordeiro, Maria de Fátima aaleski.

CARLOS BOCKOR I--�----�--_.--�

São Bernardo derrotou o . Tigre �m Joinville:' 3 a 1
O tri-campeão canoinhense

preliou no domingo que passou
na cidade de Joinville, onde
mediu forças cem a Sociedade
Esportiva e Recreativa Tigre,
também tri-campeã da cidade,
em partida amistosa intermuni
cipal, disputada num gramado
,bastante encharcado, devido o

mau, tempo, que teve a/ bonitavitória do nosso representante,
pelo placar de 3 a 1, em uma

estupenda apresentação na ci-
dade dos Príncipes.

.

O encontro foi realizado no

Estádio Olímpico do América,
servindo como preliminar de
Joinville e Guarani, de São Mi
guel do Oeste, válido pelo Cer
tame Estadual e que apresentou
vitória do Joinville, pelo mar

cador de 8 a O.

A partida mal começou e já
no primeiro minuto Claudíoncr
vencia' a . defesa canoínhense,
dando impressão de goleada,
mas que no final veio a ser

o ponto de honra do :rigre.

No transcorrer do jogo, pas
sou o nervosismo dos canoí
nhenses que a cada minuto su

biam de produção e aos ,26 mi
nutos chegaram ao empate, com
um golaço do Borges, cobrando
falta,' para ainda no periodo
inicial, chegar a frente do mar-

cador, com um gol de Ché,
aos 41 minutos.

Na etapa complementar, quan
do se esperava uma maior pro
dução do quadro local, veio a

surpresa, porque ,foi o São
Bernardo quem melhor se por
tau dentro das quatro linhas,
jogando num sistema quatro
três-três, buscando: o gol em

contra-golpes rápidos, colocan
do por várias vezes em maus

momentos a defesa adversária
e aos 27 minutos, novamente

Ché, depois de bea
'

trama do
ataque, fez 3 a 1.

Demonstrando ainda' a flUta
de um melhor preparo físico, a

equipe do. Tigre não suportou
€) rítmo empregado pelo São

Bernardo, que em mais uma
excelente jornada, conquistou
máis um belo triunfo, não só
para as suas cores, mas também
para o esporte de Cenoínhas,
que vem se destacando 8 cada
dia no cenário estadual.

Claudionor e Níquínho; Idemar,
Jurandir e Ivo (Vanilio).

'Depois do jogo, a, Direção da
Sociedade Esportiva e Recrea
tiva Tigre, como já é de praxe,
recebeu ditigentes e atletas da
Sociedade Esportiva � Recrea
tiva São Bernardo em sua mag
nifica sede recreative, oportu
nidade em que se confraterni-
'zaram com um jantar, em re

tribuição à acolhida quando o

Tigre jegou em nOSBa cidade.

De parabéns toda a equipe
do São Bernardo, que venceu

com: Kalempa; Lisboa, Borges,
Júlio e Viliriho (Romário), Bran
quela, Paulinho e Valdir; Ingo
(Nilson), Kolinha (Mendes) e Ché.

O Tigre alinhou com: Zé
Carlos; Alcir, Gonzaga, Antonio
Carlos' e Luiz Carlos; Canan,

Amanha, no

Wiegando,Olsen,
São Bernardo X
Continental

O São Bernardo apresenta-se
amanhã em sua praça de es

portes, em Marcilio Dias, quan
do receberá a visita do Conti
nental, de' Río Negrinho, em

mais um amistoso intermunici

pal, que deverá ser dos melhores,
.

Haverá ótima preliminar, en

tre as equipes infantis do Grê
mio Esportivo Olsen e do Con
tinental, 'de Rio Negrinho.
É mais um bom programa

para este domingo. Prestigiem.

Brasil Joga nove vezes antes das eliminatórias
Antes de participar das elimi

natórias para o Mundial, contra
paraguaios e colombianos, no

primeiro semestre de 1977, a

Seleção Brasileira realizará ain
da este ano nove partidas inter

nacionais, no Brasíl.e no Exterior,
de acordo com o planejamento
estabelecido por Osvaldo Bran-

,;
dão. O técnico, antes de viajar
para Londres, onde observarâ
a seleção inglesa, entregou um

relatório à comissão técnica
aprovando os nove eompromís
sos e propondo uma excursão
à Europa, no próximo a�o, de
pois da classificação, epm a

finalidade de dar prosseguâmen
to aos preparativos para o

Mundial de 1978, na Argentina.
A comissão técnica está aguar

dando confirmação dos jogos
contra a Bulgária e União'
Soviética para oficializar a série
de atividades programadas para

Massey Ferguson se

prepara para. o bi
A- equipe do Massey Fergu

son, campeã do primeiro Cam
peonato Infantil, promovido pela
LEC, vem preparando seu time

para, o próximo campeonato ,e
no doraíngo que passou reali
zou mais um amistoso, com o

Imaza, vencendo por 5 aI, com
gols de Scopel (2), Vilson, Ca-,
dica e Luiz Vanderlei. Mário
marcou o tento de honra' do
Im!l2;a.

) CARTEIRA
EXTRAVIADA,

ORESTES RUTHES, declara
para devidos fins que perdeu
sua, Carteira de Habilitação
Profissional n.o 170.750.
A mesma fica sem efeito por

haver requerido a 2,.a via.

a Seleção, com a finalidade de
dar experiência internacional
ao time e aos novos valores
qué estão sendo observados.

Pelo que ficou estabelecido
na CBD, a Seleção este ano

realtzerá os seguintes' jogos in
ternacionais: dia 19 - Brasil vs.
Argentina, no 'Maracanã, pela
Copa Atlântico; dia 23 - Brasil
vs. Inglaterra, em Los Angeles,
pelo Torneio Bicentenário da
Independência dos EUA; dia
28 - Brasil vs. Estados Unidos,
em Seattle, pelo Torneio; dJa
31 - Brasil vs. Itália, em Nova
York; dia 2 de junho - Brasil
vs. Uníversídad do México, em

São Francisco; dia 4 _;, Brasil
vs. México, no México; dia 9 -
Brasil vs. Paraguai, no Maraca
nã, pela Copa Atlântico; dia
12 - Brasil vs. Bulgária ou

Tchescoslováquia, no Morumbi
(a confirmar); e dia 1.0 de de";'

Amanhã,
'RIO

Torneio Início
DO PINHO

em

zembro - Brasil vs, União So
víétíce, no Morumbi (a eon
firmar),
Na CBD, os comentários

eram de que, qualquer que seja
a resultado do Fla-'Flu" mesmo ,

que a situação do certame ca

rioca fique- indefinida, provo
cando 'um outro jogo na terça
féira, a convocação da Seleção

.

Brasileira sairá amanhã mesmo.
, O presidente da CBD, Heleno
Nunes, demonstra que" agindo'
assim, vai preservar realmente
a, Seleção para os próximos jogos.
A comissão técnica confirmou

para domingo à tarde, na CBD,
reunião com todos os integran
tes, inclusive com presença do
técnico Osvaldo Brandão, para
convocar os 22 jogadores para
a partida contra a Argentíne;
excursão ao Exterior e demais
compromissos estabelecidos pa
rã o selecionado no mês de junho.

,Amanhã, em Rio do Pinho, com inicio pelas 8,:'10 horas,
sensacional Torneio Inicio do Campeonato do Interior, entre as

seguintes equipes: Mirasol, de Rio do Pinho - Comercial, de Pa
cíêncía dos Neves .. União, de Taunay - Palmeiras, de Serrito ..

Botafqgo, de Felipe' Schmídt - Olaria, de Paula Pereira - Lagoa,
de Paula Pereira e Parado Esporte Clube.

Grêmio ,Esporti v o '_ Canoinhas
-Sairá

- �nao.(
Tendo como slogan «UNIÃO É A SOLUÇÃOlt um grupo

de desportistas, com a colabcração de firmas locais, lançará �m.
campanha na próxima semana, para a formação do Grêmio Es
portivo Canoinlias, que representaria nossa região no Estadual.

,

O objetivo é dos melhores, uma vez que Ganoínhas tem
excelentes condições para disputar o campeonato Estadual, mas

eu pergunto: Sã'O Bernardo e Botafogo cederiam seus atletas para
a formação de uma só equípe ? ou melhor, os jogadores, deixa
riam o bom' ambiente de seus clubes ? sei lá, ai vai correr di
nheiro; mas uma coisa é certa: está na hora de Cánoinhas par-,
ticipar do Estadual. Va�o. aguarc:iar e torcer para que dê certo.

ou
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