
Servicos
:t

de Íimpeze
A nossa cidade, é evidente, apresenta agora sérios

problemas no setor de limpeza pública, por motivos vários.
,

;Algumas ruas recentemente asfaltadas, não re�istindo ao

íntenso tráfego, estão esburacadas, provocando .a lama _e
conservando 'a poeira. Também as valas abertas para a

rede de abastecimento de água, mal consertadas, provo
cam a mesma situação.

O Interventor dr. HÉLIb JUK, bastante preocupa
do com a ccorrêncía, que dia a dia mais se agrava, dado
o crescente movimento citadino, mesmo com os poucos

,

recursos disponíveis, dado as atuais dificuldades adminis

trativas, pelos motivos conhecidos de todos, autorizou o

imediato, conserto do asfalto defeituoso, criando também
o serviço feminino de limpeza pública, selecionando uma

equipe de mulheres para esse fim.

O aludido serviço a cargo de mulheres aprovou
plenamente, segundo informes, nas, cidades de São Bento
e Rio Negrinho e agora, então, também será implantado
aqui. a partir do dia primeiro.

Sem dúvida, certa e das mais louváveis a decisão
do nosso Interventor, que, temos, certeza, será aplaudida
por todos.

o 'SESI e ,a campanha
Operáric-Padrâcdo

Para a campanha deste ano a Agência do SESI local
registrou as inscrições das seguintes, firmas: Irmãos Proco
píak & Cia. Ltda., Wjegando Olsen S.A. e Indústría de Madei
ras Zaniolo S.A. Continuando a disposição dos int'eressados
para novas incrições e todo esclarecimento necessário.

A campanha está sendo �oordenada no Estado pelo
Sr. Francisco Oliveira sob os auspicias do SESI catarinense.

Os representantes dos municípios concorrerão em

Florianópolis, à fase estadual do concurso.

'O vencedor que será escolhido por um júri composto
de' autoridades, dirigentes do SESI, FIESC. e jornalistas; re
presentará Santa Catarina na fase final do concurso, na

Guanabara, disputando o título Operário Padrão Nacional.

Para a contagem de ponto a comissão julgadora ob
servará o critério de assiduidade, companheirismo, vida fa
miliar, comportamento público e «curiculum vítae»,

'O Operário Padrão do Estado receberá no Departa
mento Regional do SESI prêmio em dinheiro, medalhas,
diplomas, além de todas as despesas de viagem e estada no

Rio, na fase final do concurso, despesas essas custeadas
pela Entidade.

O Coordenador Geral da. campanha conclama os Em
presários, Operários e Dirigentes de ,classê a prestigiarem
essa campanha de iniciativa: da Departamento 'Nacional do
SESI e do jornal O Globo, do Rio do Janeiro.

Objetiva essa promoção do SESI a dignificação do
trabalho e contribuir para a valorização do trabalhador e de
suas condições sociais' e culturais.

A idéia busca elevar a consciência da responsabilida-
,

'

de do trabalhador brasileiro.
' '

,

80 ANOS
Aniversariou-se terça feira, dia 15 deste a senhora

PAULINA HANNEMANN SCHROEDER, que entre a

alegria de seus familiares e amigos completou seus 80
anos. Dona Paula, como é intimamente chamada, nasceu

'a 15 de junho de 1896 em Jaraguá do Sul SC.

É filha de Augusto Hannemann e de dona Maria
Ballok, já falecídos.

'

Portanto, além de seus 4 filhos, seus 3 genros,
seus 12 netos, seus 9 bisnetos e inúmeras pessoas de sua

amizade, vovó Paulína festejou alegremente seus

80 A N/I N H O S.

pública,
, .

.mulheresagora com
Canoínhas-Sõ

, '
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Juiz nroi�e nelociar títulos da colônia
,Estão proibidas a venda e

a cobrança dcs títulos da co
lônia de férias da, Associação
dos Fiscais da Fazenda' do
Estado de Santa Catarina, pela
Plamesc ou por pessoas por
ela credenciadas.

Julgando ação de medida
cautelar impetrada pela As
sociação dos Fiscais dá Fa
zenda do Estado de Santa
Catarina, contra a Plamesc
(Planejamento e Estudos Só
cio-Econômicos de Santa. Ca
tarina), o juiz de Direito da
Comarca' de Camboriú, Mau
ricio D'Avila, dicidiu conceder
aquela proposição.

Há mais de um ano que o
assunto já foi levantado na

Assembléia Legislativa por
vários deputados de ambos
os partidos, baseados em re

clamações recebidas da Affesc
partídas de comerciantes

_

de
todo o Estado, segundo os

quais, pessoas ligadas à Pla
mesc estariam vendendo tais
titulas a preços superiores ao
contratualmente estabelecido,
empregando muitas vezes" a

Também faleceu" em São
Bento do Sul, com a idade
de 92 anos, a veneranda sra.

viuva IDA LÜDKi:. mãe do
sr. Afonso Lüdke, aqui' resi
dente '� bem relacionado.

Foi casada com Gustavo Schroeder, já falecido; e Seu sepultamento, bastante
deste matrimônio, o casal teve 8 filhos, sendo a prímeíra concorrido, foi, realizado na

filha chamada Paula, já falecida; o segundo chamado Aldo, tarde de 2.a feira última,
já falecido; a terceira chamada Alda, que é casada com naquela cidade.
o senhor Theodoro Schroeder, e este casal tem 5 fílhost. _' ,

Os nossos pesares às fa-
a quarta Izolde Remilda, já falecida, e era casada com

mílías enlutadas.
-

Ovidio Bonassoli e este casal teve 2 filhas; a quinta é a

senhora' Irma Guerda, casada com o senhor Nataniél Tre-
visani e este casal tem 4

/

filhós, sendo um já falecido; o

Sa-O'sexto era Arno Schroeder, já falecido; a sétima é Irene

que foi casada com Victor Golanovski, e este casal teve
1 filho, e o nenê da Dona Paula é Olinda Schroeder,
casada com o senhor Henrique Krzesinski, e este casal
tem 1 filho.

falecimento
De mal súbito, faleceu em

Clevelân:dia, quando visitava
familiares, ii viuva MARIA
CRESTANI FERREIRA, ir
mã do sr. Reinaldo Crestani,
deixando vários filhos. Seu
corpo foi trasladado para a

,

nossa cidade e sepultada na

manhã de 4.a feira no Ce
mitério Municipal. -c,

coação, para vender os papéis.

Segundo declarações de um
número razoável de «compra
.doress tais pessoas, fazendo
se passar por fiscais da
fazenda estadual, obrigavam'
os reclamantes à compra do
titulo, prometendo «vantagens
tíscaís» e outros beneficios

tais como «maior compreen
são do fisco, quando de íns-

, peções ou autuações.· 'Diante
de argumentas dessa natureza
é que o Juiz de Direito da
Comarca de - Camboriú, con
cedeu a «medida cautelar»,
proposta pela Associação dos
Fiscais da Fazenda do Estado
'de Santa Catarina.

Coordenador realça \

Lei Municipal
o Coordenador de Ensino da 8a. Região, ciente da
Léi Municipal n.? 1293, que concede ajuda de custo
em passagens para Professores, assim se manifestou:

Mafra, 04 de junho de 1976

Senhor Prefeíto:

Acusamos, com real satisfação, o recebimento dCJ ·ofício
n.? 91, de 20 de maio."

,

;
"

_

.Ftcsmos, de fato, muito contentes e honrados em tomar
conhecimento da Lei n.? 1293, de 17.05.76, que ao n08SO ver, é justa
e poderia, certamente, servir de modelo a muitos municípios da
nossa quertda Santa Cateríne.

Felizes 8S comunas que tem verdadeiros e autênticos li
deres! Os homens públícos que administram essas comunas 'de
veriam, para honra e grandeza de Santa Catarina figurar como

exemplos de governantes esclarecidos, atualizados ,e, acima de
tudo, que tem visão clara do hoje e do amanhã da nossa imensa
e querida Pátria.

Entendemos, como professores e responsáveis por uma

Rf'gUio Escolar, que & EDUCAÇÃO é a cause maior, a prioritária
em termos de povo, de gente. Todos nós sabemos que, a meta,'
principal dos governantes esclarecidos é o HOMEM. O que, efe-

. tivamente, vale num município, num estado e num pais é ,o seu
POVO, a aua GENTE.

,

Senhor Prefeito;' faze,mos questão de enaltecer o valor e
o significa10 da Lei n.? 1293, que é o documento que, em hora
tão oportuna, valdriza a verdadeira missão do Professor.

Também, nos parece de muita valia o' senU'do de fixa�ão
do homem, do agricultor, do sitiante em sua própria gleba, por
que quando a Escola é boa, eficiente, não é' p,eciso ir para
cidade para .ensinar os filhos a ler e escrever, como vulgar
mente, dizem os pais que residem na zona rural. Todos nós sa,.
bemos o mal I! os perigos que o êxodo rural nos estã causando,
em termos de Brasil grande ...

Portanto, ao nosso ver, valori�ar o trabalho, a missio do
,

Professor é construir o que de mais valíosç existe em nossa

querida Canoínhas, Santa Catarina e o Brasil.

A Lei n.? 1293 .ignifica que' 08 Senhores Vereadores e

o Ioterventor de Calloinhas são administradores dignos da honroso
nome que ocupam e por isso, com sua cosmovisão do mundo
moderno merecem, sem favor algum, a confiança, , recompensa
e gratidão da Pátria querida.

'

Que Deus os guarde e protej!l. sempre.
Valemo-nos desta oportunidade pê'n, �nvi8r-Ihe nosso!

votos de elevada estima e toda consideração.
LYCURGO ALEIXO NORA - C. R. E.

Bernardo e Botafogo em ação
Estão programados dois excelentes amistosos para amanhã: _

aqui;' ,no Municipal, O Botafogo receberá a visita da,Seleção Pa
ranaense dá Juvenis, com preliminar de Bela Vista X C. A. 'Indus
trial e, em Marcílio Dias, o' São Bernardo enfrenta o Pery, de

Mafra, também com boa preliminar. - Vamos prestigiar,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"(�ital �e Arremata�ãó"
o Doutor José Geraldo Batista, Juiz dos Feitos da Fazeuda,

da Comarca de Canolnhas, Estado de Santa 6atariná, na forma da lei,
.

-

FAZ SABER a Orlando OIsen e a quantos o presente edital virem,
ou dele conhecimento tiverem, que nos autos de Execuções Fiscais nO".
12.858, 12.859, 12.860, 12.861, 12.862 e 12.863, promovidos pela Fazenda Pública
do Estado de Santa Catarina, contra ORL�NDO OLSEN, para a cobrança
das importâncias de Cr$ 1211.473,30 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos
e setenta e três cruzeiros e trinta centavos); CrS 19.815,60 (dezenove mil,
oitocentos e quinze cruzeiros e sessenta centavos"; Cr$ 12.055,32 (doze míl.,cincoenta e cinco cruzeiros e trinta é dois centavos); Cr$ 55.689,00 (eín
coenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove cruzeiros); Or$ 20.024,24
(vinte mil, vinte e quatro cruzeiros e vinte e quatro centavos) e CrI 86,40
(oitenta e seis cruzeiros e quarenta centavos), respectivamente, e demais
cominações legais, em curso nesta comarca e no cartório da serventuária
que esta subscreve foi designado o dia 30 (trinta) de junho do corrente
ano de 1976, às 16 (dez) horas, no Forum desta'comarca à Rua Vidal
Ramos, para a realização' do 1.° leilão dos bens penhorados ao mesmo
devedor, e que são os seguintes: .

1) - UMA (1) caldeira marca «Marshall Sons Ltda.», usada..
em bom estado dê conservação avaliada em Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros);

2) - UMA (1) caldeira marca «Richard Garret Sons», n," 17.932,
usada, em bom estado de conservação, avaliada em Cr$ 8.000,00 (oito mil
cruzeiros );

I

, 3) - DOIS (2) quadros horizontais para indústria madeireira.
usados, em bom estado de conservação, avaliados em Cr$' 10.00U,00 (dezmil cruzeros );.

,

4) - UM (1) torno marca «Gresont, & Co. Ltda,s, usado, em
bom estado de conservação, avaliado em CrS 90.000,0\) (noventa mil cruzeiros);

5) - UM. (1 \ facão para cortar lâminas, usado, em bom estado,
avaliado em Cr$ 3.000,og (três mil cruzeiros); .

, 6) - UM' (1) torno velho, em de�uso, em mau estado de
conservação, avalíado em Cr$ 15.000,00 (quinze míl cruzeiros);

.

7) - UM (I) Dínamo Elétri�o, de 5 KV A, usado, em bom
estada avaliado' em Cr$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos cruzeiros);

8) - UMA (1) circular e destopadeira, usada, em bom esta
do, aV,aliada em Cr' 2.000,00 (dois mil cruzeiros);

_, 9) - UM (1) aparelho para afiação de facas, usado, em bom
estado, avaliado em Cr$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros); .

lO). - UMA (1) caldeira marca «Ransomess, usada, em bom
estado, avaliada em Cr$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros);

11) - UMA (1) destopadeira e uma circular, [untas, usadas,
em mau estado, avaliadas em Cr$ 1.200,00 (um mil e duzentos cruzeiros);

, 12) - UM (1) quadro desmontado de serraria, marca
«Tíssot», em desuso e mau estado, avaliado em Cri 9.000,00 (nove mil
cruzeiros); >

I 13) - UM (1) locomóvel marca «Marshall», de 10 HP, n.",II 17.617, usado, em bom estado de conservação, avaliado por Cr$ 18.000,00
'I (dezoito mil eruzelros); .

.

14) - UM (1) cilindro a, vapor, avulso, usado, em bom esta
do de eonservação, avaliado por Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros);

15) .:._ UM (1) facão de cortar lâminas, usado, em bom estado,
avaliado por CrI 1.200,00 (hum mil e duzentos cruzeiros);

<'

16) - trilhos de aço, usados, para vagonetes, avaliados em
CrS'5.000,00 (cinco mil cruzeiros); , '

. 17) - Transmissões, mancais e correias diversos, usados,
avaliados em CrI 9.000,00 (nove mil cruzeiros); .

II 18) _: UM (I) barracão de madeira. medíndo 109,00 x 12,00
"I metros independentes do imóvel onde se encontra, avaliado em �rS
II 30.000,00 (,trinta mil cruzeiros);

I[i
III

II11
II

19) - UM (1) barracão de madeira, medindo 160,00 x 05
metros, independente do imóvel onde se encontra, avaliado em Cr'
4:0.000,00 (quarenta mil cruzeiros);

. 20) - UM (1) barracãp de madeira, medindo 107,00 x tO,OO
metros, Independente do imóvel em que se encontra construido, ava
liado em Cr' (0.000,00 (quarenta mil cruzeiros);

21) - UM (1) barracão de madeira,medindo 090,oox05 metros,
independente do imóvel em que se encontra, avaliado em Cr$ 25.000,00
(vinte e cinco mil cruzeíros);

22) - UM (1) depósito de madeira, medindo 009,50 x 09,00
metros, independente do imóvel onde S6 encontra, avaliado em Cr$
15.000,00 (quinze mil cruzeiros);

23) - UM (1) depósito de madeira, medindo 012,00 x t:z,00
metros, independente do terreno onde se encontra, avaliado em Cr$
18.000,00 [dezoito mil cruzeiros];,

"

. 24) - UM r;] barracão da laminadora e respectivos maqui-
nários, independente do imóvel onde se encontra, avaliado em Cr$

III 15.000,00 [quinze mil cruzeiros];
. 25) - UM [lJ barracão de madeira, no qual está Instalada

I
. uma serraria, independente do imóvel onde se enconta, avaliado em
Cri 15.f100,00 [quinze mil cruzeiros].

Totalizam os bens o valor de Cr$ 400.900,00 [QUATROCENTOS

I
MIL E 'NOVECENTOS CRUZEIROS], conforme avaliação constante dos
antes.

No dia, hora e local acima referidos, serão levados à arrema-

I
tação para a venda em 1.0 leilã� a quem maior lance oferecer, acima
da avaliação, encontrando-se os bens entregues à guarda da Depositária
Judicial, Rosélis Maria 8. Crestaní, a qual poderá exibi-los aos inte
ressados. Se licitantes não houver, que ofereça preço superíor à

I segunda avaliação referidos bens serão levados a 2.0 leilão dia 20 '

[vinte] de julho do corrente ano ide 1976, às 10 [dez] horas no Edifício
do Fórum, pelo maior preço ofere,cido, sendo o pagamento em dinheiro à
vista, ou com 3 [três] dias de p�azo, mediante caução.' Para conheci-

II mento dos interessados, foi expedído o presente edital. que será afixado
no Forum, no local de costume, f\' publicado por uma [1] vez no «Diário
da 'Justiça» e duas [2] vezes

n�' jornal
local «Correio do Norte»,.a

I primeira em 12 [doze] de junho e a segunda em 26 [vinte e seis] de
junho'. Os referidos bens se eneo tram na localidade de «FARTUttA»,
primeiro distrito dâ sede desta cómarca e sobre eles não pesam ônus
e nem há. recursos pendentes nos autos, devendo ser retirados do
local pelo arrematante. "

Dado e passado nesta idade de
-

Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, aos vinte e seis [26} dias do mês de março de 1976. Eu,
PAULA. .8. CARVALHO, escrivã tios Feitos da Fazenda, o dactilografei.
-Dr. José Geraldo Batista» - luiz :dos Feitos da fazenda

CERTIFICADO
EXTRAVIADO

ADAUTO NUNES ALLAGE',
. declara para o. devidoa

_

fina
que e:d1"aviou o Certificado de
Propriedade do veículo Volks.
wagen ·Bra.ma, ano 1975, pla
ca CA·2309.
O mesmo fica sem efeito

por haver requerido a 2a. via.

No Departamento de Veículos Usados,
de tligoel Procopiak C_omérci,o de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega:

Mar a
I

. Ano
1969
1967
1975
1974
1970
1971

tl:.fla - reformada 1964

� 19,0
__'7

Veraneio
Volks
Cheoette

. Opala 4 ,porta
Volks 1300
Opala 4 portas
Cheorolet gabine
Aero Willys

Vende-se
em ótimo estado de conser

vação, os seguintes maquiná
rios de serraria:

1 circular
1 destopadeira
1 quadro horizontal e

1 celdelra c] 24 HP.

Preço Cr$ 10.000,00
Aceita·se troca no negócio.
Os interessados poderão

tratar com' o sr, Waldir Pó
Sempelo, em São João dos
Cavalheiros, OI:J nesta Redação.

/��=
1 ,

MI(jUE�ROCOPlAK COM. DE VEiculOS lTDA.
Vonc:essionário General Motora de Brasil S� I.

Rua Major Vieira, 289
C a n o i n h a s -:- Santa Catarina

A

UM PATRIMONIO QUE CRESCE EM
BENEFiCIO DATERRA DAGENTE:

,

FUNDO·BESC

Junto com a notificação do Imposto de Renda
vem o seu Certificado de Compras de Ações ( eCA ),
referente ao ano base de 1975.

. \
Mesmo que a sua notificação tenha chegado por outra
ínstítuíção bancária, lembre-se que voce pode aplicar
o seu CCA no Fundo DL 157 de sua preferencia;
O Fundo'BESÇ DL 157 apresentou um crescime�to

'

do seu patrimonio na ordem de 77%, enquanto que a,

(.
,I

\

valorização da cota atingiu mais de 16%, durante o ano
de 1975.
Isto representa mais recursos captados aqui para serem
aplicados �m beneficio da terra da J!:ente.

AO APLlC,AR SEU DL 157, FAÇAUM INVESTIMENTO
NO SEU ESTADO, OPTE PELO FUNDO asse DL 157 E
GANHE :mt SEGURO DE VIDA.

QUANDO FOR APLICAR SEU DL 157, PENSE 'NISTO
� .

�

,

I' IQ:I BESC FinanceiraS.A.' . ,

.'

.x. Crédito,Financiamento e Investimentos
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Sindicato dos Empregados no ComércIo de Canolnhas

EDITAL DE CONVOCAÇAo
Pelo presente Edital de Convocação, ficam os senhores

associados deste Sindicato, em pleno gozo de seus direitos soctaís,
convocados pàra a Asaembléia Geral Ordinária, a realizar-se no

dia' vinte e oito de junho do corrente ano, em sua sede, sita à

rua Getúlio Vargaa 750, 2.° andar, nesta cidade, com a seguinte
ORDEM DO DIA:

1 - As 18 horas do dia 28, leitura, discussão e votação
por escrutínio seereto da Proposta Orçamentária para o exercício
de 1977, bem come o parecer do' Conselho Fiscal.. '

Não havendo número legal em primeira convocação, uma
hora após, com qualquer número �e presentes.

Canoinhas, 26 de junho de 1976

JOSE DE JESUS DAMASO - Presidente

Registro Civil
NEREIDA C, CÔRTE. Oficial

do Registro Civil do 1.° Diltrito
de Canoiohal, Saota Catarioa faz
laber qoe preteodem calar le:

«Nelson Gonçalves do Ro
sariolt com «Marli Ferreira
d' Anhaia., brasileiros,lolteiros,
domiciliado I e residentes Desta
cidade; ele operário, nascido em

Laju-SC. aos 23 de leteQJbro de
1957, filho de Miguel Q"oçalves
do Rosario, falecido CI' de Wanda
Joana do Rosario; ela do lar,
nascida em Rio, CIOI POÇOI n/
diltrito aos 27/ de outubro de

1958, filha de Abilio Ferreira d'
Anhaia, faleci!Ío e de A2ayde Soa.
reI de Aohajía.

'

«José Iyan Friedrich. com
«Leoni N,ppel», brasileiros, sol
teiros. ,donriciliados e residentes
neste 'Mu�icÍpio; ele -lufador,
nescido em \ Pinheiros nl Muoi.

cípio aos 07\de janeiro de 1955,
filho de Ricaido Friedrich e de

Maria Olívia Fri,,-drich; ela dq'
\ lar, nascida em Pinli&i.:os DI Mu·
oicípio aOI 17 de julho' de. 1954,
filha de Jacob Neppel e de Ve
ronica Neppel.
«João Gonçalves Fernan·

des» com «Lidia Alves Elias·,
bralileiros. solteirol. domiciliados
e resicleotes nelta cidade; ele la
vràdor, oascido em SsltQ Canoi·
nhas. disto de Major Vieira aos

25 de março de 1951, filho de

Aoton;io Gonçalv.es Fefoandes e

de Malvina de Paul. Rezende
Fernaodel; ela do lar, nascida em

Carij08, muoic. de pap8nduva.SC.
aOI 6 de junho de 1958, filha de
Zacharias Alve. Elial e de Eli·
zia Martios Alves Elias.

«José Ribeiro da Silva.
com .Maria E1Jgenia Bueno
Perei ra., brasileiros. lolteiros,
domiciliad9' e relidentes neste

Munjcíp�; ele oper'rio, na,cido
em

ca�inhas
aOll.19 de março

de 195 • filho de Izaitino Ribeiro
da Silv e de JoviDa Bueno Ri·
beiro; e,,ª do lar, Dascida em,

Campo dOI BueDos nl comarca
aoa 6 de março de 1960, filha de
Joio Boeao Pere.ira e de Tibúr
cia Bueno Pereira.

«Manoel Sentto· com «Ar-

EDITAIS
minda da Silva., bralileiroÍl,
lolteiros. domiciliados e residentell
neste Muoicípio; ele lavrador,
nascido em Timbozi�ho D/ MUDic.
de Porto Uoiã�€. laos 17 de
abril dé 1927, f�o de Franci,co
Bentto e de )Ro.alioa Bentto;
ela do I�r, �1l8ci�. em Timb�zioho
DI MUDICÍplO ap. 12 de maíõ de

1926, filha de/Euripel Miguel da
Silva, falecidp e de AntoDia Vel
loso da SilVá.

,

«Walter Radeck· com «Al
zira Haeh de Souza., brasí
leirol. lolteirol, domiciliado. e'
re.ideo�e. oe'lta cidade; ele mo

torilta,1 nascído em Rio dos Patos,
Mooiç. de Leboo Régil'SC, aOI

H de agoato de 1954, filho de
Fre'derico Sigfried Radeck e de
Ilse Koppe . Radeck; ela do lar,
Q'alcida em Paredão, diltrito·São
Sebeltião do Sol·SC. aOI 15 de
jaoeiro de 1956, filha de Lsude
lioo Peel de Souza e de Calmita
Hach de Sooza.

Registro Civil

Caooinhas. 22 de junho de 1976

NEREIDA C, CÔRTE
Oficial do Registro Civil

"

JANE .MARIA SECCON,Ofi.
eial Substitu..ta de MONTE CAS.
TELO·SC., fa� s.ber por ioter·
médio da Oficiià'\ do Cart6rio do
Registro Civil

7sta
cidade, que

pretendem casar:

«Francisc,o FariaslJ com,

«Maria Alaip8 Pires de LI·
ma», bra�jléiro., lolteiro.; ele

operário, óallcidó em Lajeadinho,
dietrito de Monte Lastelo·SC. aos
12 de julho de 1954. domiciliado
e rellid'ente nesta cidade, fIlho de
Juvenal Fariae e de AlviDa O••
troski; ela do lar, D&scida em

Lajeadinho. distrito de Monte
Caltelo· SC. aos 05 de junho de
19,56, domiciliada e resideote em

Lajeadioho, filha de Fermino pi
res de Lima e de Maria Gertru.
des Lopes SantaDa.

E, para que chrgue ao conheci·
meDto d" 3.°8., mandei publicar o
presente Edital.

Caooiohal, 22 de iooho de 1976.

NEREIDA CHEREM-- CÔRTE
Oficial do Regiltro Civil

Silvete Dorci Paul. Escreveote Paola Ribeiro.
Jorame�tada do Di.trito de Pi· Ela. oatoral de Cimpo dOI Bue·

nheirol, Comarca de - Gaooiohal, 001, deite Diitrito. oalcida aOI

Eltado de Saota Catarios. faz 12 de maio de 1960. do lar,
laber qoe prete�dem calsr: loUeira, domici&d.!.JIl!_. fEampo
Agostinho Carlos de Ces. �o_�_Boe�filha de � �i.

tro e Ivan�r Ribeiro da Silv.a..--�betro dll SIlva e de Cecilia li:orrea ..

Ele. oatural de Rio dl,\.>- Areia,
•

Se .alguém loober de algom
deite Diltrito Deicida '�áo. 2 de Impedimento, oponha-o Da �orma
maio de 1957: ol)'tíiário. lolteiro, da. lei.. .

domiciliado em Gaiopo dOI Boe. PlOhelrol, 21 de 10Dho de 1976.

DOI. del,te/Diltrito, filho de Artur SILVETE DARCI PAUL
aarlol ide €altro e de Maria Escrevente Juramentada

EDITAL

ACONTECEJNDO .....

Hoje Maria Helena Dam»
broski recebe seus amigos na

residência de seus pais para
festejar seus 15 anos. A uocê
muitas felicidades.

x x x

Também hoje a tradicional
festa do Oinásio Santa Cruz,
uma das melhores testas
juninas de nossa cidade.
Vamos prestigia,..

x x x

Dia 18 último foi inaugu
rada a cancha da AA.B.B.
com muita gente prestigi,ando.

x x x

Sdbaâo último aconteceu
no Oinásio Santa Cruz, os

jogos de uolei masculino e

temenino, categoria dois, on

de os campeões foram os
alunos do Santa Cruz II Al
mirante Barroso.

x x x

Deixando seus pais Eloir
e Marli Granemann felizes
da vida, chegou José Ricerdo.
Parabéns aos papais.

x x x

Junior e Siloinha parzinho
simpático, badalando juntos
agora na city,

x X x

E hoje na Luteratu, dispu
ta de uolei entre o seoetariedo
e as meninas do Comércio.
Vamos lá.

x x x

Quem não tem mais apare
cido é a Biiu. 'Que é isso,
nós já estamos com saudades.

x x X

Ei, Jaiminho que tal dar
uma chance para aquela .mo

, reninha bonita, olha que ela
está caidinha por você.

Aniversariantes da semanl
Dia 26 - o sr. Altioir Za·

niolo, res. em Curitiba; a

srte. Edenir de Melol res. em
Paula Pereira.

, Dia 27 • a sra, Ludocina
esposa do sr. Faustino Ga ..

leski: o [ouem Luiz Eraldo
Tomczyk:
Dia 28 - a sra. Pau/ica

esposa do sr. José Grefjin; o
sr. Alceu Mülbauer; a srta. Yo
landa Trwisani; o jovem Luiz
Pedro OrosskoPI.
Dia 28 - ii. srtIJ. Elisabete

Adelaide Rudulf; o jovem
Pedro Paulo Rosa.
Dia 30 • a srta. Sandra

Mara AU,!ge.
Dia 1.0 de julho • os srs.:

_<\demar de. Oliveira Qodoy
e Teodoro Sconhetzki, resi·
dente em floraí-Pr.
Dia 2 - oS srs.: Alcides

Schumacher e José ferreira
Sobrinho.
Aos aniV6r sariant'es nossos

votos de perenes felicidades.

Nascimento
Encontra- sé em testas o lar

do casal Armando (Eneida)
de Almeida, residente em

Três Barras, com o nasci
mento de um robusto garoto,
'ocorrido no último dia 16, na

maternidade do Hospital
Santa Cruz e que recebeu o

bonito nome de ANDERSON
LUIZ.

,Nossos parabéns.

Vende-se
DO bairro Campo da Agua

Verde., uma dàta com casa de
madeire mediodo 42m2.· Preço
Cr$ 28.000,00. Tratar no local,
a Rua Henrique Zugman 23,
com a sra. Alalde Vieira.

Soraia Togami, [aponezinha
simpática e bonita está sem

pre acontecendo" em nossa
cidade.

x x x

Dia 23 último na Socieda
de Beneficente Operária o

teatrólogo Romanowski apre
sentou a peça o Retrato de
Wlade, obtendo grande su
cesso.

x x x

Fazendo muita falta para
todos nós Maria do Carmo
Sprot que era sempre motivo
de muita alegria onde se
encontrava.

Responsabilidade
de J. J. e, J.

Quem não tem aparecid� mais
é a Ma,a, agora estudando
em Curitiba. Ainda bem que
as férias estão aí, só assim
poderemosmatar as saudades.

x x x

Já aberta as inscrições Pll
ra o baile das debutantes de
1976, sem dúvida será um
baile de muita beleza.

x x x

Que se amem aqueles que
se amam e que o amor deles
possa acaba, com o ódio da
queles que não tem amo"
Para dar.

Tchau

- -

* Muito aplaudido pelo
público que lotou ii 5.B.0.

o ator Romenooski que apre
sentou a Peça «Retrato de
Wlade ...

*, Toda a sociedade caooi-'
nhense aguardando ancío

samente a festa de 15 anos de
Sandra Mara Allage, que des

ponta para a sociedade. Com
sua meiguice de menioa-moça
ela receberá os coovidados de
seus pais sra. Cecy e sr, Adauto
Allsge, no dia 3 de julho no

Clube Canoinhense.

* O casal Pedro (Júlita)
Merhy Seleme reuniu fi

lhos e netos na semana que
passou para comemorar ani
versário de casamento.

* A sede da A.A.liB. muito
movimentada ultimamente

com seus <hebttuêss que fre-

I quentam sua' sede social. Os
esportistas abebeauos, por sua

vez, deliciam-se usando a8 novas

csnchas, Parabéns ao dinâmico
presidente Edir Kemmradt.

* Sucesso total o destile de
modas que inaugurou a

.Lá na Modinha ... Com a

botte do Clube Canoinhense
totalmente lotada, forem mui
to aplaudidas Paula, mane

quim mineira que conquistou
u todos os presentes, Ceres,

Ana Maria e Rosiliane. Elas
apresentaram belíssimos mo
delos que estão sendo vfndi
dos na boutique de proprie
(Jade de Marlene e Marilia.

* Ana Sylvia Mayer recebeu
muitos cumprimentoa pela

passagem do seu oiver.
'

* Passando uns dias em

Canoinhas revendo pa
rentes e amigos a simpática
sra. Maria Cherem Zaguini.
* Dia 2 de julho acontecerá

em Blumenau o Baile das
telefonistas e lá comparecerão
as nossas funciooárias da Telesc
local.

'

* Virginis e Haroldo Prust
muito felizes com o nas

cimento do terceiro garotão
que chegou ao mundo esban
jando saúde.

* E hoje iniciam os testejos
juoinos do Colégio Estadual

Santa Cruz culminando amanhã
com muitaI atrações. Alunos,"
pais dos alunos e povo em

geral lá estarão, para prestigiar
o colégio da colina.

* Revestiu- se de muita ani�
mação a bem bolada festa

[unina que o Colégio Comer
cial de Canoinhas realizou
no dia 16 Pp.

, EDITAL
Encontram�se em Cartóri9/à Rua Vidal Ramal, edifício, do Forum,'

para :serem protest6doEl os seguintes titulas:
DP n.o 98 - vencto. 31

J

5.76 ..:. valor CrI 4.&00,00 (quatro mil
ê quinhentos· cruaeiros), emitid ' pI TratorBul Indústria e Comércio de Tra
tares Ltda., cl PRRSAGRIL - P EST. SERVS. AGRíCOLAS LTDA.

MP n.o 0089623-14/24 vencto. 04.06.76 - valor CrI 811,89 (oito-
centos e onze cruzeiros e oite ta e nove centavos),' emitida pI JA.IME
MOREIRA BASTOS em favor a Financiadora Volkswagen S. A. Crédito,
Financiamento e Investimentos.

DO n.- 6955-G - vencto. 05.06.76 - valor Cr$ 767,00 (seteceotos
sessenta e eete cruzeiros), emit da pI Mallon & Cia. cl LUIZ CARLOS
BARBOSA. '

Por não ter sido' pOilsíveI encontrar os referidos respoosávels
pelo; presente os intimo, para. no prazo de três (3) tUas, a contar d�
publIoaçã!) deste «Jornal eorreIo dq Norte», virem pagar 08 mencionados
títulos, o,!! dar as ra�ões por.que n o o faze!D.. e, ao mesmo tempo, 00
caso �e nao Ber atendIda esta Intima Ao, OB'notifico do competente protesto.

Canoinhas, 24 de junho de 976.
'

PAULA S. CARVALH Oficial de Protestos

ED
,

Acham:se em Cartório, 3.° Ofício, à Rllá Getúlio Vargas, n.· 62�
p,ara protesto por falta de paga��nto, 'os segl,lIntes títulos:

DP n.o 6844 - vencto:L20.02.76 - valor CrI 268,00 (duzentos e

se!!senta e oito

cru.
zeiros),

eml�i
a por Tokarski e Oia. Ltda. cf CRISTO-

VAO FUCK NETO. '

'

DP n.· 837�5 .;_ venct . 27.04.76 ..:.. valor CrI 500 OU (quinhentos
'cruzelros), emitida por Luiz A. ontana, c/ JOÃO NELSON W8BER.

DP n.o 693·4-6 -

venro.
15.05.76 - valor Cr$ 47008 (quatrocentos

e seteota cruzeiros), emitida or COl\lAREL - Com. de Má.qs. Régia Ltda.
cl IVO DE ALMEIDA. -

'

DP n.o 27134/5 -

ve�ct8'
12.0il.76 - valor CrS 500,00 (quinhentos

cruzeiros), emitida por Mlgu 1 Procopiak Com.. Veíc. Ltda. cl SILVIO
CAMCELER.

DP n.· 1337c - ven to. 20.05.76 - valor CrI 250,80 (duzentos e
cincoenta cruzeiros), emitida por OLASl - Móveis e Eletro Dom. Ltda. Cf
FRANCISCO BESSA.

'

Por não ter sido posflível encontrar os responsáveis, pela presente
os intimo para os fins de diveito e ao mesmo tempo no caso de não ser
atendida esta intimação,

0810tifiCO
dos competentes protestos.

Canolnhas, 24 de jn ho de 1976.
PAULA S. C RVALHO - Oficial Substituta

----

TAL
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CORREIO' DO NORTE

Ministério da Jusllça
Ministério Público rederal
Procuradoria da República em Santa Catarina
PLORIANÓPOLIS,

.

DESAPROPRIAC"O '

de, Instrução' Marechal Hermes
Região' do 'Alfo Canoinhas

I) Processos que se encontram no Tribunal Federal de Recursos
aguardando cumprimento de precatórios requisitórios d�

.

pagamento aos lnteressades ;
/

1. Processo n.o 4.024/61 (2.a Instância)
.

Expropriado: José Branco Pacheco.
2. Processo n.? 4.025/61 (2.a Iostância)

Expropriado: Ladislau Tedra.
3. Processo n.o 20.690 (La Instância) e 4,026/61 (2.a Inst.)

Expropriados: Cândido Branco Pacheco dos Santos e outros.' 1. Processo n.o. 4 010/61 (2.a Intâncíe]
4. Processo n.? 20.561 {l.a Instância} e 4.037/61 (2.a Inst.) Expropriado: João Cordeiro de Oliveira.

Expropriados: Sebastiana Munster e seu marido.

i
5. Processo n.? 20.616 (1.8 Instância) e 4.038/61 (2.a Inst)

Expropriado: Otávio João Wuasche. '

6. Processo n.o 20.709 [La Instância) e 4032/61 (2.a Inst.)
Expropriado: Miguel Dobrachineki.

.

7. Processo n.o 20.780 (La Instância) ti 4.043í61 (2.a Inst.)
Expropriados: José da Silva Lima e s/ mulher

8. Processo n.o 20.736 (La Instância) e 4.047/61 (2.a Inst.)
"

Expropriado: Miguel Píetrowsckí.
, St Processo n.? 20.688 (La Instância) e 4.003/61 '(2.a Inst.)

Expropriados: Herdeiros de Julia Boiko e Nivaldo de Lima.
10. Processo n.? 20.685 (La Instância) e 4.007/61 (2.a Inst.)

Expropriados: Joaquim Jungles Gonçalves e Filha.
11. Psocesso n.? 20.757 (La Instância) e 4.00,8/61 (2.a Inst.)

Expropriados:, José da Silva Lima e s/ mulher.
12. Processo 0.° 4.000/61 (2.a Instância)

Expropriados: Leocádia Pacheco Bertoletti e Filhos.
13.: Processo n.o 20.563 (l.a Instância) e 4,015/61 (2.a Inst.)

�xpropriadoll: Sofia Boíko Kogote e e]:marido. ,

14. Processo 0.° 4.022/61 (2.a Instância)
Expropriado:� Teóftlo Prates ou Idalino Francisco Túlio.

15.. Processo n.o 20.731 (la Instância) e 4.023/61 (2.a lnl!t.)
,

,Expropriados: Maria Rita SimBs e Rolidan Mendes de Araujo.
16. Processo n.? 20649 (1.a Instância) e· 4.027/61 (2,a Inst )

Expropriados: Firmino Pacheco dos Santos Lima e outros.
17. Processo n.o 20.562 (La Instância) e 4.028/61 (2.a Inst.)

Expropriados: Mario Andrade Saporiti e outros.
18. P. cesso nO 20.680 (La Instância) e 4.029/61 (2.a Inst.)

, Exprol'riado: Walfrido da Silva Lima.
19., Processo n.u ,20.n7 (l.a Instância) e 3.98,?/1)1. (2 a Inst.)

Expropriados: João Kluska e Herdeiros de Emília Kluska.
20. Processo n.? '20.559 (l.a Instância) e 3.988/61 (2.a Inst.)

,

Expropriados: João Gonçalves de Lima e filhos.
21. Processo n.o 20.074 (1.8 Instância) e 3.984/61 (2.8 Inst.)

Expropriado: João Ribas de Souza. <"

22. Processo n.o 3.985/61 (2.a Instância'
.

'
Expropriado: Jacob Schadeck.

'

23. Processo n.o 20.735 (1.8 Instância) e 3.986/6,1 (2.a Inst.)
Expropriados: Argemíro Ferreira Bueno e herdeiros.

24. Processo n.o 20.5.95 (l.8 Instância) e 4.019/61 '(2.a Inst.)
Expropriado: Viúva dê João Carlos de Maria {Ana Capachinska).

i I 25. Processo n.? 4.020/61 (2.a Instância)

li Expropriado: Celestino Carlol de Maria.

',I
28. Processo n.o 20.671 (1.8 Instância) e 4.012/61 (2.a Inst.]

, Expropriados: Eugênia Sappe e outros.

'1.:11 27. Processo n.? 20.555 G1.8 Instância) e 4.013/61 (2,8 Inst.D
Expropriado. Boleslau Zappe.

28. Processo n.o 3.991/61 C2:a Instância)
Expropriado: Dalila Deoclécio Jungles Gonçalves.

29. Processo n.o 3.992/61 �2.a Instância]
Expropriados: Francisca Benvinda e DeoclécioJungles GOlJçalves.

30. Processo n.? 20.739 (La Instâncie] e 4.041/61 Q2.a,lnst.)
Expropriado: Alexa_ndre Kuche::iner.

31. Processo D.o 20.690 U.a Ins,ância) e 4.042/61 (2.a Inst.D
Expropriados: Demétrio Andraski e sua mulher.

3,2. Processo n.o 20.€63 (1.8 lnstância� e 4.009/61 (2.a Inst.�
II Expropriados: Maria Rosa Cordeiro de Oliveira e outro&.

II
33. Processo n.o 20.686 el.a Instância) e 3.999[61 C2.8 Inst.)

.
Expropriados: Mário Andrade Saporiti e José Pacheco de

Miranda.

,II) Processos que se encontram aguardando sentença homo
,Iogatórla do cál'culo, após manifestação das partes:
1. Processo n.o 21.,915 �1.a Instância� e '4.044/61 '(2.a Inst.)
Expropriado: Ibraim' de Sá Ribas.

2. Processo D.o 4.002/61 (2.a Instâ.nciaD
Expropriado: Jacob Schdtkll.

3. Processo n.o 20.734 C1.8 Instância�
"

Expropriado: Napoleão Sá Ril>as.

Campo

III) Processo na qual foi determinada a transcrição de senten
ça transitada em julgado no registro Imobiliário:

1. Processo n.o 4.005/61 (2.8 IDstância�
Expropriado: Herdeiros, de Maria da Conceição Pacheco dos,

Santos Lima.
" ,

IV) Processos que se encontram no, Tribunal Federal de Recursos,
em grau de recurso 'voluntário ou de offcioD:,
.1. Processo n.o 22.719 '(1.8 Instância) e 4.006/61 �2.a Inst.�

Expropriado: Herdeiros de Leocádia Pacheco dos Santos Lima.
2. Processo n.o 4.034/61 C2.a Instância)

Expropriados: Mig!lel de Lima e Joio Maria de Lima.
3. Processo n.o 20.725 01.8 Instância) e 3�998/61 �2.· ID,st.D

Expropriado: Maria Carlos d. Paula,

4. Processo, n.o 4.004/61 (2.8 Instância)
Expropriado: Orestes Zappe .

15. Processo n.? 4.048/61 (2.8 Instância)
Expropriado: Pedro Kluska.

V) Processo no qual está sendo solicitada devolução de carta
precatória expedida para citação do expropriado e

notificação do perlte :

VI) Processos que se encontrem em fase, de citação dos
interessados para a execução de sentença:
1. Processo n.? 4.011/61 (2 a Instâncis]
Expropriado: José Cordeiro de Oliveira.

2. Proeesso n.o 3.993/61 (2.a Instância)
Expropriados: José Ribas e Herdeiros de João Pacheco Maciel

3. Processo n.O 20.732 el.a Iustâncíe) e 3.978/61 (2.a Iast]
Expropriados: Herdeiros de Leonarda Mikul.

4. Processo n.O 20.773 �La Instâncíe] e :3 981/61 (2.a Inst.)
Expropriados: Maria Drosdek e filhos.

,5. Processo n.O 20.666 el.a Instância) e 3.982/61 �2.a Inst.�
Expropriados: Manoel Jugles e sua mulher.

6. Processo D.O 20.575 el.a Instância) e 3.996/61 (2.a Inst.]
Expropriado: João Cordeiro Pacheco.

7. Processo n.O 20.594 (1.8 Instâocia) é 4.031/61 (2.8 Inst.�
Exprópriado: Gesi Feger.

.

8. Processo n.o 20.667 (l.a Instâncía] e 4.016/61 (2.a Inst.]
Expropriados. Herdeiros de José Henke

VIl) Processos que se encontram aguardando designação d.
audiência d. instrução' e julgamento:
1. Processo n.O 4.036/61 (2.a Instâncía]
Expropriado: Clemente -Zsppe.'

2: Processo n.O 3.983/61 .('2.a Instância)
,Expropriado: Durvalino de Sá Ribas.

3. Processo D.O 4,035/61 2a Instância)
.

Expropriado: Bolesleu Zappe.
VIII) Processo no qual setá oficiado ao Sr. Comandante da 5.8
RM, solicitando substituição do perito, pela promoção e

transferência do anteriormente designado:
1. Processo D.o 4.040/61 �2.a Instâncía]
Expropriado:' Euclides Marques.

IX) Processos cenetuees ao MM. Juiz Federal, para sentença:
1. Processo n.? 3,979/61 (2.a' Instâncls]
Expropriado: Esmeraldino de Sá Ribas.

2. Processo n.o 20.632 U.a Instância) e 4.018/61 G2,a Inst.•
Expropriado: Basilio Relke ou Basilio' Boiko.

X)' Processos a'rquivados, por haverem sido julgadas extintas
as açôes, em virtude de pagamento das Indenizações
aos expropriados;

,

1. Processo n,o 4.045/61 (2.� Instâncís]
Expropriado: João Maria de Lima. '

2. Processo n.o 21.912 (La Instância) e 3.980/61 (2 a Inst.)
Expropriados: Herdeiros de Francisco dos Santos Sobrinho

3. Processo n." 21.913 (l,a losttncia) e 3.990/61 (2 a Inlt.)
Expropriado: Aristides' -Gubert,

4. Processo �.o 20.684 (1 " Instância) e 4.033/61 (2.· Inst.)
Expropriado: Basilio Sappe.

'

5. Processo n.o 20,726 �1.. Icstâneíe] e 4.030/61 (2.a lnst.�
Expropriados: Firmino Pacheco dos Santos Limà e Mário A.

Saporiti.

XI) Processo que se encontra aguardando o levantamento,
pelo expropriado dos 80% do valor da indenização:
1. ProceSsQr,;D.o 21.914 (l •• Instância) e 3.993/61 (2.a Inst.)

Exprop;.'ifàdos: Honorato BraDco Pacheco e outros.

XII) Processos arquivados, por desinteresse das partes
em movimentá-los:

.

1. Processo 0.° 20.758 (La Instância) e 4.046/61 (2'.8 ID!Jt.�
Expropriados: Hprdeiro,s de José Schimianski.

2. Processo n.o 20.689 (1." Instância) e 3.989/61 (2.a lost.)
Expropriados: Herdeiros de João FraDcisco Domingues.

XIII) Processos nos quais sé encontra oficio do Tribunal Federal
de Recursos, comunicando pagamento, aos advogados dos
expropriados, das indenizações. por meio de execução de pre
catórios requisitórios:
1. Processo n.o 20.669 (1 a Instância) e 4,001/61 (2.· Inst.)
Expropriado: Nicolau Hnratz.

'

2. Processo n.O 20.669 (L" Instância) e 4.001/61 (2.a Inst.)
Expropriado: Nicolau Horatz.

3. Processo n.O 20.597 (1.. Instância) e 4.017/61 (2.a Inst.)
Expropriado: Silvestre Boiko. '

4. Processo n.O 20.634 (1 a Instância] e 4.021/61 [2.· Inst.]
Expropriado: Miguel Heuko.

c

,

5. Processo n.O 20.648 [1,8 Instancia] e 4.014/61 [2.· Inst,]
Expropriado: Ana Volachate Boyko.

6. ProcessO n.O 3.995/61 [2.·' InstâncÍl.]
Exproprisdos: Pedro Ap\llinário e Filhos p8S!lOU para -

José da Silva Lima 8 lua mulher.

/

Ambulâncias
GM
São

assistem

Paulo
Trinta ambulâncias montadas

sobre chassis Chevrolet C-1504
foram entregues recentemente

pela General Motors do Brasil
à Prefeitura de São Paulo, co

mo parte de uma encomenda
de 55 unidadea, que será com

pletada até o fim do ano.

Seguindo especificações rigo
rosas da Secretaria de Higiene
e Saúde da Capital, as novas

ambulâncias já deixaram a fá
brica com todos os equipamen
tos necessârloa a atendimentos
de emergência, e remoção, in
cluindo modernas unidades

respiratórias, São dotadas ainda
de tacógrafos, sistema8 de
alarme sonoros e luminosos e

de rádios transceptores para
comunicação em VHF/FM, que,
funcionam através de estaçõe!l

.

repetidoras' in'italadas em di
Versos locais da çidade e em

sintonia com o Centro de Ope
rações da Policia Militar.

Conforme informal;ão da Se
cretaria 'de Higiene e Saúde,
essas ambulâneias serão dístrt
buidas aos 6 hospitais e 7

pronto-socorros municipais e

submetidas a Um regime de
trabalho de 24 horas diária!!,
com revezamento de 4 motoris
tas, cada qual cumprindo uma

média de 3 mil quilômetros
por,mê!.

'

Clube Canoinhense

AVISO
o senhore� associados do

Clube Canoínhense, com fi

lhas
. que irão debutar em

1976, no baile programadó
para 4 de setembro de 1976,
queiram fazer as inscrições
das mesmas, na ,sede social,
nos seguintes horários: das

10 às 12 horas e das 17

às 19 horas,. até 15 de ju
lho de 197ft 1

Canojrihas (Se), 07 de

junq.o de 1976
I

J- A DIRETORIA

DOCUME'NTOS

EXTRAVIADOS
Jos:B: VIEIRA MACHADO,

declara para devidos fins que
extraviou os seguintes docu
mentos: Carteira Nacional de

Habilitação ti Cuteira de Iden
UdadL 1

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.a via.

Material escolar e de

escritório você encon

tra na loja da

Impressora Ouro Verde',
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E O ·I-T A L
COLÉGIO - COMERCIAL DE CANOINHAS

Diplomados em 1974 é 1975
Convo��ell[.aluno. deite Colégio qUI! ainda não

tiveram .eu. diplom�"regularizado. até e.ta data. para com

parecerem na Secretaria;"ilQ, bor�rio da. 8 à. 11 ou 19 à. 22
hora.' para a..inarem o regi-t_!ro de eapedíçâo de Diploma.
'trazendo carteira de identidade. título eleitoral e re.ervilta

�uando for o ceso, � .

.

A pre.ente convocação .e eltes_!le ao. formado. em
Adminiltr&_ção e Contabilidade

I anteriore'�OIl
ano.• pré-aludi

do. e defendente. de regiatro.· 1

Canoinha•• 15 de junho de 1976

ZAIDEN EMILIANO SELEME -""Diretor
, ,

EXPRESSO CATARIHENSE DE TRANSPORTES LTDA.

Servindo' a Capital do Mate há maia de dez

. anos, transportando suas cargas das _Â)rincipais
Praças do País, até o seu destino�«'m rapidez,

segurança e'pontualidáde.
'\ ;;

....

MATRIZ - em São Paulo-SP
FILIAIS - Rio de Janeiro, Curitiba, Joinville,
Jaraguá do Sul, Blumenau, Florianópolis, Itajaí,
Porto Alegre, Rio �egro e Brusque.

-
.

Em Canoinhas-Se, à Rua Frei Menandro
'Kamps s/n.o - Fone 138

Prestigie orna Empresa genoioamente Catlrlnense •••

I Expresso Catarinense de Transportes Ltda.-
...

-' ,

FO tO c�Q.i(tL1 .

Em apenas 10 s�gundôs, você tira"'"'FtQTOCÓ
F:'IASt de /gualqu!lr documento, jorrlãis ou

livros, f1.8""'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.

'IPS revela que ao

final de 1975 bavia
1 milhão e 309 'mil
segurados incapaci
tados para o trabalho

Juízo de Di reito

Canoinhas -

da Comarca de

Santa Catarina

Havia em dezembro de 1975
um total de 610 mil e 51 segu
rados em gozo de auxílío-doen
ça. ainda em tratamento e com

possibilidade de cure, e 699
mil e 463 em gozo de aposen
tadoria por invalidez comum,
elevando- se portanto a 1 milhão
e 309 mil e 514 o número de

pessoas incapacitadas para o

trabalho por motivo de àoença,
representando 8,0 1 por cento
do número de eegurados ativos,
trabalhando ou contribuindo. A
informação foi divulgada pela
SecretBria de Seguros Sociais
do Instituto Nacional de Pre-
vidência Social.

-

A Secretaria informou que,
em 1975, foram concedidos 572
mil e 660 auxilias-doença a se

gurados Incapacitados por mo

tivo de doença para o desem

psnbo do trabalho, tendo 'sido
dadas 426 mil e 355 altas a

pessoas curadas e em condições
de volta 80 tre.balho, após terem

estado, em méõia. seis meses

em gozo do beneficio. A pro
porção de recuperações foi de

74,4 por cento.

Citando dados da Coordena
ção de Pericias Médicas, a St>
cretaria revelou ainda que foram
concedidas 100 mil fo 642 apo
sentadorias por invalidez a

pessoas ddinitivamente incapa
citadas para o trabalho.

Edital de Citacão
.,

o prazo de 30
com

,

dias

Correio do Norte

o DOUTOR JOSÉ GERALDO BATISTA JUIZ DE Di.
REITO DA COMARÇA DE CANOINHAS, ESTADO DE
SANTA GATARINA, NA FORMA DA LEI, ETG.

_

FAZ SABER a todoa quantos elte edital virem 00 dele
conhecimento tiverem. com o prazo de trinta [30] dial, qoe por parte
de cJOAO PAULO e soa molher EVANDIRA TEREZINHA
HUBNER PAULO:. por intermédio de seu procoradol Dr. Antonio
Weinforter, foi requerida oma ação de PSUCAPIAO, de oma área
de terral com 14.231,00 m2 [catorze mil, duzentoa e trinta e om

metrol quadeedns], sítuadc no Bairro Aparecida. Piedade. euburbioe
delta cidade, obedecendo ai legointel confrootaçõel: de om lado com

André Czatnik. 'do outro lado com Pedro Groekopf, pela frente com

a eltrsda municipal e pelo. fundai com Amiltoo Josê Hübner, adqoi
rido por, compra à Celso ROlli Bcrgneean], e devidamente .

tranlcrito
DO registro de im6veia deata aomarca em nome de Vicente Perciak,
sob 0.° 38,148. fi•. 237 do livro 0.° 3.A.L. na qual mantém palie
mania. pacífica e ininterropta. A referida ação acima citada foi pro
Ierido o leguinte despecho: cDemigno o dia 17 de agosto de
1976. às 10.15 horas. para a realização da audiência de.
Ju,tificação liminsr de pOlle. Cítem-.e por mandado. o. confinantel
do im6vel usucepiecdc. Cítem-ee também por mandado, equeles em

cujo nome eltá tranlcrito o im6vel e. não lendo encontrado atravéa
de adital. Deverão ler citado. por edital, com o prazo de trintá [30]
dias, OI aUleotel incertos e deeeonhecídos, publicendc-se o edital POli
uma [01] vez 00 cDiárh da Justiça>, e por dual [02] vezel no ioe
oRI local, ·ficando delt'arte o. interellados citado. para, 00 prazo de
quinze [15] 'dias, contadoa a iotimação da lenteoQ8 que declara iUI
tific_da a posse, apreeentarem defesa querendo, Caio não contestem
lerão tidos como velÍdital ai auertiv8' da ioicial. Cientiíique-ee
atravéa de Carta Precat6ria ai Fazendaa Públicas do Estado e d.
União e por AR ai do município. Afixem.le OI editail no logar d.
eoatume. Intimem-se. Canoinhal. 08 de iunho de 1976.· [ai] Josê
Geraldo Batista - Juiz de Direito. Ficam OI mt!lmol cítadce para
contestarem o pedida. no prazo de quinze [15] dial, que correrá em
Cartôdo, a partir da decisão que deçlarar iuatificada a posee, adver
tíndo-se de que não seudo couteetada 8 ação, prelUmir.le.ílo válido.
OI argumeotol da iniciai .. E, para que chegue ao conhecimeato de
tódos mandou o MM Juiz expedir o preleote edital, <toe lerá publi•.
cada e afixado 00 lugar de eostume. Dado e paliado nelta cidade
de Caooinha •• Eetado de Santa Catarioa, 801 dez [10] dial do mêe
de junho de mil, novecentoa e setente e lei.. EU, ZAIDEN EMI
LIANO SELEME - Elcri,ão, o subecrevl. 2

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

Leial Assine! DivulgueI
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In�ústria e Comércio Irmãos Zu�man S. A.
c. G. C. M. F. n. 83.187.930;0001-23

R�I�tório da Diretoria
,

. \ I ,

Em cumprimento às determinações legà{s e estatutárias, temos o prazer de apresentar e submeter a apreciação dos senhores acionistas,
o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1975, assim como a Conta -Lucros e Perdas», e o parecer do Conselho Fiscal. Pelos docu
mentos aqui publícádos, detaonstramos claramente a situação Econômica e Financeira da sociedade, permanecendo ao dispor dos senhores
acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

,
,

Canoinhas (SC), 31 de deze.mbro de 1975.

A DIRETORiA

Resumo do Balanco Geral encerrado em,

ATIVO,
Disponibilidades:
Caixas e Bancos Matriz e Filiais

Realizável Curto Prazo
Estoques Diversos, + Títulos a Receber, - Títulos Descontados
em Bancos, - Provisão pi Devedores Duvidosos, + Bancos
Contas Vinculadas, + Madeirai em pé a Abater, + Outras
Contas a Receber 46.841.511,37

Realizável a Longo Prazo:
.

Eletobrás, Adicional Lei 1474/51, Obrigo Reaj. do Tesouro Na
cional, Corro Monet. dali O R.T.N., Adicional B.N.D.E., Reflorest.
Proj. Próprio Lei 5.1,06, Reflorest. participação Lei 5.106 e
Reflorest, participação Lei 1134. 3.319.365,39

Imoblllzações-Técnicas:
Terrenos, Maquinários e Instalações, Construções e Instalações,
Veículos I!J Acessórios, Móveis e Utensílios, Ferramentas, Semo
ventes; + Correção Monetárias do Ativo Imobilizado, -

Depreciações acumuladas
, 27.954.957,76

Outras Imobilizações Técnicas

1.790.667,.40

Maquinários em Comodato e Direitos si Cotas de Esportação
ImoblllzDções Financeiras:

508.888,15

Valoras Aplicados:'
Par.ticipaçAo em Empresas Coligadas, Participação sl Incentivos
Fiscais e Outras Participações
Valores em Aplicação:
Fundesc Lei 4225. Sudene e Finam, e Embraer

Resultados Pendentes:
Despesas Diferidas e Depreciações pendentes

.
Contas de Compensaç6o:
Valores Totais-

SOMAS TOTAIS 00 DÉBITO
------

5.195.563,92

727.947,64

1.568.092,31

30.115.485,99
118.022.479,93

Demonstração da Conta "Lucros, e Perdas"
Conta de Resultado Fábrica de Caixas, Conta de Resultado Filial
Sio Paulo, Despesas Administrativas, Conta de' Resultados Diver
sos, Fundo de Depreciações e acumuladas, Fundo de Provisão p/
Devedores Duvidosos, Fundo de Manutenção .Capital de Giro
Próprio,· Fundo de' Reserva Legal e Lucro em Suspenso a

Disposição da Ass. Geral Ordinária 25.026.861,29
SOMAS TOTAIS DO DEDITO 25.026.861,219

31 de dezembro de 1975

PASSIVO
-:N60 Exigível

Capital Social Registrado e Integralizado, Fundo de Reserva
Legal. Fundo Manutenção Capital de Giro Próprio, Fundo /

Especial pI Aumento de, Capital s/ Correção Monetária, Fundo
de Resultados de Participações pI Aumento de Capital e ]fundo
de Corro Monetária s/ Obrigo Reaj. do Tesouro Nacional 47.459.765,77

Exigível a Curto Prazo:
Títulos a Pagar Matriz, 'I'ítulos a Pagar Filial Curitiba, Obriga-
ções Tributárias a Pagar" Salários e Encargos. Sociais a Pagar,
Diretores e Acionistas, Instituições. Financeiras e Outras
Contas a Pagar

Exigível a Longo Prazo:
Intítuíções Financeiras e Outras Contas a Pagu

,

Contas de CompenSaç6o:

/

18.356.762,07 .

16.550.062,35

30.115.485,99Valores Totais

Resultados Pendentés:
Lucro, em Suspenso a Dísposíçãc da Ass. Geral Ordinária 5.540.403,75

SOMAS TOTAIS DO CRÉDITO 118.022.479,93

Conta de Resultado Fábrica de Compensados, Conta de Resultado
Filial Curitiba, Conta de Resultado ]filial Arvoredo, Conta de

Resultado Filial Santa Rose, Conta de Resultado· Laminadoras,
Saldo da Ccnta Lucros e Perdas e Re�ersão Provisão pI
Devedores Duvidosos 25.026.861,29
SOMAS TOTAIS DO CRÉDITO 25.026.861,29

Canoinhas (Se), 31 �e dezembro. de 1975.

ISAAC ZUGMAN Diretor Gerente
CPF - 005 58:5 089-87

ORIVAL ADOLFO WITT Tec. Conto

CRe/SC n.? 3876 CPF -124 057 019-87

Parecer do Conselho Fiscal
\

Os abaixo assinados, membros/do Conselho Fiscal da firma INDÚSTRIA E' COM�RCIO IRMÃOS \�UGMAN S. A., estabelecida na

Rua Paula Pereira, 1.013, em Canoinh�s (Se), tendo "procedido o exame do Relatório da Diretoria, referente ao alanço Geral encerrado em 31

de dezembro de 1975, 'Demonstrativb da Conta «Lucros e Perdas», e demais Contas relativas ao exercício de 975, constataram a exatidão

.desses documentos e são de parecer que a Assembléia Geral dos senhores acionistas, os· aprove, bem como os demais atos praticados
pela Diretoria. /

/
Canoínhes (Se), 31 de dezembro de 1975.

Moacir de Paula 8 Silva Aristides Mallon Grimaldo Costa Furtado
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Notícias � de Papanduva
Governador reiniciará visitas
A eomissão que esteve

recentemente em Flo

rian6polis integràda pe
los senhores: Aloisio
PartaIs, Prefeito Muni
cipal; Pedro Giacomo de

Lucca, Vice-Prefeito e

Esmeraldino M. dtl AI
meíds, Presidente da
Arena. Dentre outros
aSl!untos que tratart;!r:D,
também, foram informa-
dOI! pelo deputado Moa- B.creveu:

dr BertoJi, que o Exmo. Esmeraldiuo H. Almeida

Sr. Governador do Es-
tado,' reínícíarâ suas visitas de serviço nos

pr6ximos dias, 27, 28 e 29. O seu roteiro pelos
municípios vizinhos da Capital, deslocaudo-se
em ordem até chegar 90 planalto norte e

extremo oeste catarinense. Assim os senhores

deputados acompanharão o Governador somen
te na área de sua jurisdição.

Material para o Hospital
o material desttnadc ao Hospital São

Sebastião fornecido pelo Funrural está chegando.
Da relação foroecida pelo Funrurai, já se

encontra em Florianópolis procedente do Rio
de Janeiro os seguintes: 4 .berços símplés, 1
Bisturi elétrico modelo Gsbtnente, 1 carro maca

com rodas, 1 mesa auxiliar semí-círcular, 1

a�pirador -etrúrgtco portátil, 1 fogão a gáz com

'6 bocas, 1 incubadora pi prematuros, ) mesa

ginecol6gica e 1 geladeira comercial. O restante
do material, deverá brevemente chegar a Capi-
tal do Estado.

-
.

A herança do Comendador
Quinze mil páginas, compondo 73 volumes,

é inventário dos herdeiros do comendador Do

mingos Faustino Corrêa que estão tentando
receber judícielmente herança de um trilhão
de cruzeiros. Há pelo menos Cinco mil herdei
ros, de acordo com cálculos preliminares e já
estão com documentos na justiça cerca de 1.200

pessoas, quando. o número minimo exigido é
de dois mil. Se a herança for dividida entre

os cinco mil herdeiros, ap6s os descontos das

despesas gerais, cada um deles receberá a írrt

sôría
. quantia de 50 milhões de cruzeiros.

[EntreUnhu]

Funrural em F?apanduva
Em observância a determinação do Supe

rier Departamento .do Funrural, brevemente
teremos funcionando em nOS8a cidade uma

Agência do Funrural, tal notícía foi recebida
com euforia não só pela classe rural como

também por toda a comunidade pepsnduvense.
Muito virá beneficiar o município, em especial
aqueles que dependem do Funrural para solver
seus problemas, suas dúvidas e· finalmente seus

beneficios que realmente são inúmeros. O vizi

nho municipio de Monte Castelo ficará jurisdi
cionado a Agência de Papanduva.

Política & Políticos
O responsável por esta coluna recebeu do

Presidente e Vice-Presidente respectivamente,
comunicação de que o muotcípío de Joinville
resolveu por bem em consonância com as

demais correntes existentes, lançarem candida
tos únicos nas eleições de 15 de novembro
pela legenda da Arena. Realmente uma solução
positiva e pacifica para o munícípío e em

espscíal para o partido, que desta forma terá

'eleições pacificas, sem despesas, excesso de
entusiasmo ausentes, não falando no ressenti
mento que é infalivel. Oxalá tal exemplo fosse

seguido por outros municípios, levando em

mente de que «a polítíca passa mas, os amigos
ficam .. ,a

.

-

o maior diamante do mundo
O maior diamante do mundo.é na reali

dade o eCulltnams descoberto na Africa do Sul,
nn inicio do século e pesa três mil quilates.
Figura no cetro da Rainha d& Inglaterra, cui
dadosamente guardado n8 torre de Londres.

Convite especial
A convite oficial do Governo da Reoública

Federal da Alemanha, através do Coôsulado
Geral do Paraná. representado pelos srs.:
Consul Manfred Bírmelíu e vlee-consul Karl
Newmann, " jornalista Dr. Díno Almeida seguiu
dia 14 pelo D-C� 10 da Lufthansa para a Ale
manha. Em sua quinta ida a Europa e segunda
visita a Alemanha, o redator da Cazeta do'
Povo fará uma viagem de estudos e observação,
percorrendo os centros politicas, educacionais e

artísticos 'daquela nação, além dos principais
veiculas de comunícação de massa da imprensa,
rádio e televisão.

Passarela da Sociedade
'

Dia 27 do 'corrente festejando idade nova
u sr, Décio B. Almeida, acadêmico da Faculda
de de Ciências Econômicas, Contábeía e de

Administração. As fdicitações em alta rotação
para Curitiba onde reside o aniverserfanje.

Também ,na, mesma data completando
mais um ano de sua prestativa existência a

sra, Leonor Gruber, esposa do sr, Aristidio

Gruber, grande agricultor, pecuarista e ortí

granjeiro. Muita alegria marcará a significativa
data natalicia.

Dia 29 festejando nlver o sr., Pedro 'Gia
como de LUCCé, Vice-Prefeito e grande Indus
trial. S.S. receberá no seu festivo dia as mais

justas homenagens' por parte da sue vasta
relação de smrzsde.

'

I

Dia 01 - de julho completando mais um

aninho de vida 8 garotinha Marileoe, filha do
caul sr, Aristidio [Leonor] Gruber. A data será
comemorada com comes e bebes pela turminha
do barulho.

Dia 2 p.v. festejando idade nova o sr,

Jaime Schadeck, alto funcionário da firma que
lhe empresta o nome. Cumprimentos e brindes
pontlftcarão em alto estilo.

'

VALDIRENE GRUBER, também na mes

ma data festejará troca de idade à garota
Valdirene, filha do casal sr. Aristidio [Leonor]
Gruber, nosso presado assinante. A turma-mirfm
estará presente para soprar as velinhas.

Um por semana

OFENSA: Quem é bom suporta a ofensa;
quem ama a esquece.

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentlsfa
c I C OOS5891S9/DIEP

Clinica dentária de senhoras é crianças.
Especialização em Odontopediatrta.

Hora marcada
Prap La_ Müller, 494. - 'Foue, 369

6 dâta. em local alto e seco

no Bairro Campo da .Agu�
Verde.
Melhore. ioformaçõe. no

'local, à rua Henrique Zugman
23, c:o� a ua. Alaide Vieira.

Serviço inst.ntâneo e· perfeito.
Instalação moderníssima.

PrQcure no escritório de Derby Catlos
Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina

,_' S-EPROC
,(Serviço de Proteção

ao Crédito)
Proteja sua empresa

contra os maus pagadores.
Filie-se ao SEPROC.

Informações: fone 310

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
PORTARIA NQRMATIVA De N. 16
o PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE

DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, no, uso das atribuições que
lhe confere o artigo 25, do Regimento aprovado p�'a

Portaria n.o
,

229, de 25.04
..
75, do Ministério da Agricultura, e ndo em vista

o dispo.8to""n�s Reso!uçõelJ n.os 63 e 69, de 23:0� O e 01-07-71,
respectivamente, baixadas pelo Conselho Nacloáel de Comércio
Exterior (CONC�:X:), /

Considerando e recomendação da Cómiuio Coordenadora
das Exportações de Erva-Mate (CERMAT1j}i, .

RE"SOLVE' I.Art.'-l.o - Estabele�er,' para '8 cblheíta de erva-mate GIlex
Paragueiensís - St. Hil), safra 1976, o ��riodo de 01-05 a 30-09-76.

A�t. 2.° - Fixar os seguintei pr�ços mínimos para as

vendas de erva-mate, safra

1976,Z
d produtores aos industria!s:

,

2.1 Rio Grande do Sul
.

_

Cancheada, Cr$ '25,5�} inte e cinco cruzeiros e cin-

quenta, centavos) por 15 (quinzeyquilos. .

2.2 Santa CatariDa e PJlrallá ,

Cancheada, Cr$ 30,00 (trinta cruzeíros) por 15 (quinze)
quilos. I \

'

2.3 Mato Grosso / .

Cancheada, Cr$/24.0.0 (vinte e quatro cruzeiros] por
15 (quinze) quj1os, posto Ponta- Porão

neda data, re-Art. 3.° - Esta Portaria entra em vigor
vogadas as disposições em contrário.

BrasUis, 26 de maio de 1976.
'

PAULO AZEVEDO BERUTTI -

'\ '�

Presidente

1

��®e®.®®se®s®®®�®�.®.®c®s®®.®�.®®®®.®�®®.®.®.®.®.�

I APRENDI CROCHÊ! i
® @

� O inverno este ano poderá ser menos frio do I
I qué\.., você esfá pensando I :
I Duvida? -, :
I Então vá ver de 'pe�to o estoque de lãs, fios e I
� confecções que .a LQJA KAR�LA' tem para I
I proporcionar eaqueles-.; inverno ,

agradável a I
: você e toda .�a família. , I
I ." ._

:I Além disso a LOJA KAR�A estará premo- I
:

. vendo, durante o mês de julh\o próximo, aulas �
= de c�o�hê, que serão minist�das, pel� sra. I
: Walkula Sabatke, professora � crochê, das' :

i
Indústrias Pingouin, Santis�� outras.

'

I
® I Faça sua inscrição até o tinal, I
� deste mês de junllo, na 11
8 ®

! LOJA KARILA I
(II , I,!J

I Rua Paula Pereira, 850 - CANOINH1S �
•

. ®
®@(j®.�.®®®••®.s..®�.@@®�s®.®®�®e®.®®®®®®®.®.®®.®®®

BASILIO HUMENHUK & (IA. LIDA.

I R�vendedor FORD I
Fazemos sempre a melhor ofer

FORD • usados de
em veículos

alquer marca.
\

Disponibilidades
Volks /970 .. vermelha cerâmico
Rural 4x4 ano 72 - azul' e branca
OPala /970 I
.Rural tração 4 rodas a1jo -11 .' azul e branco
feep com capeta de açp' - /970
Rural 4x4 /974 - lflr.a�ia e branco
Pick-up ·1972 tração 4x4.� azul
Volks 1972 .. azul ,I
feep com capot« de/açn 1962 - azul
Camionete Chevrovét 1968 - verde
Pick-up 4x2 1�6j - azul e branco
Corcel Sedan 1/)69 - 4 portas - branco

Adquira seu veiculo �usndO com I mlnima entrada.
Velculos inteiramente revisados, de boa lJ"cedêneia,

f
aos melhores IJreços da regilo.

V• ·t
!. I· ,

ISI e-nos seD7l compromiSSO, em nosila oJa a

Rua Vidal 1tamos, 203 -_ Fones 343 e 145

IMPRESSOS EM GERAL Cem' uma ou mai. côre.',

Serviço rápido' e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.
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Frigorlfico Canoi nhas SIA
FRICASA

C.G.C�M.F. 83188110/0001-56
Sociedade Anônima de Capital Aberto OlMIC-BCI 220-75/13'

Aviso aos Acionistas
Convidamos os senhores �cionistas a exercerem ,

,dentro de 30, (trinta) dias, da publicação deste, o seu
direito de preferência na subscrição de Cr$ 3.000,000,00
(TRES MILH;OES DE, CRUZEIROS) pelo lançamento de
3.000,000 (TRES MILHOES) de ações preferenciais com
valor nominal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, au-

I torízado pela � G I: de 25.05.76, mediante as seguintes

"II" i

condições:
1) � Prazo de integralização 3 (três) meses.

2) - Mínimo inicial de entrada 25% (vinte e cinco
por cento).
As ações obje-to deste lançamento terão' os

seguintes direitos e restrições;
1) - Garantia no recebimento de um dividendo

fixo de 8%, não comulativo;
anualI

I 2) - Prioridade no reembolso do capital em caso de
dissolução da sociedade;

3) - Participação em igualdade de condições com as

ações ordínárías nas distribuição de quaisquer van

tagens 'como bonificação' em dinheiro ou em, ações
pela incorporação de reservas livres ao capital.

Canoinhas-SC, 2'2 de, junho de 1976

A DIRETORIA

Marcineiros
Admite-se para

embu�os.acordo com
,

Tratar na IN DUSTR IA
CO,MODORQ,

, .

arrnanos

Paga-se de
a 'capacidade.

Rua Da.

Francisca, 38 ,- Canoinhas.

·NOTAS ESPARSAS
Faleceu na ciclade de Concór- O .16.0 Distrito Rodoviário

dia o sr. ORACIO CpSTA, Federal do Departamento Nacio
'aqui bastante conhecido e rela- nal de Estradas de Rodagem,
cionado, ex-gerente do INCO informando que será publicado
local. nos próximos dias, o edital de

x :x: x licitação destinado a execução
do Projeto Final de Engenharia

, do trecho CANOINHAS-PORTO
UNIÃO, da rodovia BR-280.

Amanhã, grande festa religio
sa na localidade de Salto da
Agua Verde, com várias atrações

:x: x :x:

GER e FREDERICO KOHLER
e exmas. esposas deram um

giro pelo sudoeste paranaense,
eom estícade a Itaipú e Paraguai.

Vem ai a partir do diá 10,
ali curtas e gostosas férias de

julho, em todos os estabeleci
mentos de ensino.

x x x

Segundo comentários, a em

preiteira C. R. Almeida, do
Paraná, foi a

.

ganhsdora da
concorrência para o asfaltamen
to da rodovia CANOINHAS
MAFRA.

x x x

x :x: x

x :x:

O Ir. HELMUTH WIESE, a

maior autoridade em apicultura
do Estado, dia 29 próximo, de
verá visitar 8 nossa cidade e

manter contato com os produ-
tores de mel.

.

O sr. Aristides Mallon IDI'Cl

ando a construção de sua nova

resídêncía, na esquina das ruas

Major Vieira e Caetano Costa

x x x

:x:

Os srs. WENDELIN' METZ-

A viuva MARTA MüLLER,
festejou 80 anos, dia 23 último,
comemorando o feliz evento
reunindo ,seus familiares em

Rolândía, norte do Paraná.

:x: :x: x

Sen�ores 'A�lcultores'
Todas as' pessoas interessadas em criação. de

ABELHAS, estão convidadas pára uma reunião, à reali
zar-se no Salão Paroquial, dia 29 de junho de 1976, às
9 horas da manhã. \

A reunião será presidida pelo Sr. HELMUT WIESE.
Diversos assuntos serão debatidos, bem como doenças e

seu tratamento.

Prestigie a APICULTURA 'DE

CANOINHAS, comparecendo.
'Realizou·se ontem, n. víztnha

cidade de Irineópolis, mais uma

reunião da Associação dos Mu
nicípios do Planalto Norte Ca
tarínense - AMPLA agora sob
8 presidência do sr. Aloisio
Partala, Prefeita de Pspanduve.

x x ]C

O poderoso grupo ZUGMAN,
vai concentrar todo o seu par

, que irtdustrial em nossa cidade.
A respeito seu 'I diretores, N A-:
TAN. SAUL e ISAAC, estiveram

3
3.8, ft'ira em contato, com' o
Interventor dr. HÉLIO JU:K.

lãS Pin�ouin. e Ci�ne
,

C1Isa Erlita"x :x: x

Também faleceu em nossa

cidade, após rápida moléstia, o

sr. Saul Crestani Sobrinho, co

nhecido na intimidade por Lula:

x x x

Passaram o último fim .de
semana em nosse cidade os srs.

Rubens Stulzer e Carlos Benken
-

dor,ff Filho, gerente e sub da
agência do Banco do Brasil em
Indaial.

x x x

A conhecida firma DAMBROS
.,
KI vai construir um grande
edifício destinado 8 Lojas e

apartementos.
x x x

A Cooperativa de Eletrificação
Rural aqui sediada já está rece
bendo a primeira remessa de
material destinada a extensão
de linhas de transmissão.

x x x

Os Diener de São Bento do
Sul reuniram-se sábado último
em nossa cidade pata mais um

natalício da veneranda sra,
Oma Tereza Diener.

�agro.f1oreJtóI oIJen zo, ...

VENDA DE /MU.
DAS DE PI,NUS-

AG'RO FCO�ESIAC OCSElv S/A, avisa

a todas as pessoas interessadas em

IJEFCO'RES1AMENIO, que possui para
pronta entreça mudas de pinus em rais:

nua nas variedades (TAEDA' e ELLlOTTll
.

Os interessados deverão dirigir:::se ao

seu escritório à tua Coronel Albuquer
que n.s�,60 ,- CAl'IOIfVIfAS - SC
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