
Governador Konder Reis em nossa' cidad'8
no corrente mês de julho. Aqui receberá
o título de Cidadão Canoinhense e assi

nará o i�portante contrato para o

asfalto ,: da rodovia Canoinhas-Mafra
Está confirmado, faltando apenas definir a' data

exata, mas ainda no corrente mês de julho, 'a nossa ci
dade receberá mais uma honrosa visita do Governador
ANTONIO CARLOS KONDER REIS, agora para receber
o titulo de Cidadão Canoínhense, que lhe fora outorgado
muito acertadamente, pela nossa calenda Câmara de
Vereadores. Aqui mesmo, conforme anunciou o nosso

Governador, assinará o contrato, tão esperado por todos,
justa e antiga reivindicação de todos, agora atendida, do
asfalto da rodovia 280,' Canoinhas a Br-116; num per
curso de 54 km, construção em duas frentes, de Canoí-.
nhas até a ponte do rio São João, no vizinho município
de Três Barras e de lá, até Mafra. Aqui também, Konder
Reis, além de anunciar outras obras do seu fecundo go
verno para 'nossa região, deverá prestigiar a formação
da Arena Trabalhista de Canoinhas.

'

Convenhamos todos, foi preciso KONDER REIS'à
testa do Governo de Santa Catarina, para que 'CANOI
NHAS fosse lembrada no Palácio' Rosado da Praça 15 e

a ação dinâmica' do nosso Governador está em todas as

frentes, senão vejamos: concluido e para ser inaugurado
a qualquer momento os novos telefones, agora DOO;
prosseguimento das obras do Ginásio de Esportes; novo

Grupo Escolar no bairro Campo da Agua Verde; novãs
Escolas 'Estaduais em Serra das Mortes e Arroio Fundo;
Eletrificação Rural em Santa' Leocádia, Pinho, Valínhos,
Anta'Gorda, Rio dos Pardos e Serra das Mortes, numa

primeira etapa, para o corrente ano; auxilio financeiro
para os asilos dr. Malucelli e Lar de Jesus; 'além de ou

tros cometimentos, como o total apoio, em todos os sen

tidos, ao nosso Interventor, dr. Hélio Juk, na sua hercú
lea tarefa e missão de reestabelecer a situação admínís
trativa do nosso município.

Calçamento da Xarqueada
acelerado*

sere agora
. o calçamento do populoso bairro Xarqueada, São.
Cristóvão, no vizinho município de Três Barras, será
agora acelerado e não deverá sofrer solução de continuidade.

Iniciada a obra por uma firma que não apresentou
as devidas condições financeiras, foi de imediato cancelado
o contrato respectivo e feita nova concorrência ganha
agora/pela firma OCTAVIO COLODEL POSSAMAI, das
mais idôneas e aqui bastante conhecida e de alto conceito.
Segundo informes, os serviços serão atacados de pronto
e as pedras virão, via férrea de. São Francisco do Sul.

Therêzie em C'anoinhas
Encontra-se' em nossa cidade, para uma rápida vi

sita, o sr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, agora
Presidente do Instituto de Reforma Agrária de Santa
Catarina. Therézio chegou na noite de 4.8 feira, tendo
feito uma visita de cortezia, na manhã de 5.a feira, ao

Interventor dr. -Hélío Juk e mantido vários contatos com

seus inúmeros amigos e correligionários, afim de conhecer
de perto a atual situação política local.

COlDunicação
FUNPLOC - Edital de' licita-ção

o Presidente da Fundação das Escolas do -Planalto
Norte Catarinens�' - FUNPLOC, - TORNA PÚBLICO,
para conhecimento dos interessados, que à$ nove (9) horas'
do dia 12 de julho de 1976,' na sala de reuniões' da
FUNPLOC, situada à Rua Barão do Rio Branco, 1182,
Canoinhas/SC, reunir-se-á a Direção da FUNPLOC a fim
de receber propostas para a construção de seu CAMPUS,
segundo Editál n.? Ol/76, o qual se encontra a disposição

. dos interessados no endereço acima, podendo ser recebida
cópia durante horário comercial, desde hoje até o dia 10
de julho de 1976.

Canoinhas, 02 de julho de 1976'.
DR. LUIZ FERNANDO ,FREITAS

Presidente, da FUNPLqC

Central de informa�ões do INPS já atende· a um
telefonema de segurado �e 4, em 4 miD�tos.,

Tudo o que se refere ao
Instituto Nacional de Previ
dência Social, desde a forma
como deve ser encaminhado'
um pedido de assistência mé
dica, aposentadoria, cu reque
rimento de uma pensão, um

parcelamento de uma divida
ou outro qualquer assunto
relacionado com a instituição'
está sendo informado, a qual
quer hora do dia ou da noite,
na experiência pioneira da
Central de Informações insta
lada em Porto Alegre. Nos
primeiros dias de funciona
mento, os atendimentos díur
nos já alcançavam a média
de um telefonema a cada
período de quatro minutos e

registram nomês de maio um

total de 782 consultas.

Essa experiência, que mo
biliza 34 pessoas, deverá ser

estendida, posteriormente,' a
todo o Pais e recebeu o nome

de Projeto de Atendimento
ao Publico. Para isso contará
com 150 estalides de informa
ção operados por 628 funcio
nários, através de 164 postos.
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Numa primeira etapa, alcan
çará nove, capitais: São Paulo,
Curitiba, Porto Alegre, Belo

Horizonte, Distrito Federal,
Salvador, Recife e Belém e
Rio de Janeiro.

KONDER ACHA
SUB,LEGENDA' UM
FATOR, P'OSITIVO
Florianópolis - Ém entrevista coleti,va concedida

à imprensa, 'o Governador Antonio (.�arlos Konder
Reis disse considerar a sublegenda um fator positivo
n? plei!o, muni�ipal, embora ressaltasse que uma
so candídetur.. e a segurança de' que a unidade do
partido estará preservada. Estamos buscando elaborar

I

�ma ação administrativa que dê sustentação e apoio
ao procedimento político da: aliança renovadora na

cional, na
I

campanha; que vai se consumar DO

di� l5' de novembro, com as eleições municipais.
A firmou o Governador, acrescentando que a partir
do mês e até o dia 15 de novembro, caberá ao
Diretório Regional da Arena organizar o roteiro de
suas viagens de serviços pelo Esfàdó.

Discurso proferido pelo ' Vereador Seb••tião Romeu
Cordeiro quando da entr�ga ao Re�'d��")'\\Sispo D.
Orlando' Dotti do titulo de Cidadão Can'oinhense

Exmo. Sr. Reinaldo Crestani-
Presidente da CMC

'

Exmo. Sr. Dr. Hélio Juk -

Prefeito, Interventor
Exmo. Sr. Dr. José Geraldo

Bsttste - DD Juiz de .Díreíto
da Comarca
Coronel' Perschí Barcelos e

Aroldo Carvalho - Cidadãos
de CSlloinhas

Vereadores, demais autorida
des civis, militares e eclesiásti
cas, minhas Senhoras, meus

Senhores.
Dom Orlando Dotti, que tenho

a honra de homenagear neste
momento:

A Câmsra Municipal de Ca
noínhss, mail' uma vez, vem

marcar nos Inais da história do
município, com destaque, o nome
daqueles que despidos de qual
quer vaidade procuram dar de
si, sem medir esforços, uma

parcela' ponderável de benetícios
à coletividade - coube-me por
deliberação desta casa a incum
bência de traduzir o pensamento
da comunidade, com muita
honra. o faço, pois muito deve
Canoinhas à Dom Orlando Dot
ti, nosso bispo Diocesano..

Delnecessário se torna tecer
considerações sobre as qualida
des do homenageado, porque
el8s se nos apresentam bastante
evidentes entretanto, nesta opor
tunidade, em que ,falamos de
coraçãn aberto e repleto de
júbilo, queremos dar a conhecer
de alguDIiI, dados de S�8 biografia:
Dom Orlando Otacíllo Dotti,

OFM Capuchinhos, nasceu 80S

22 dias do mês de junho- de
1930, na, cidade de Antonio
Prado, sendo filho de José Do-

mingos Dotti e de D.· Matilde
Mioto Dotti. Fez os estudos
ginasial e colegial em Vacaria,
nos Semínárfos de Veranópolis
e Vila Ipê. Em 1949 fez. o novi
ciado em Flores da Cunha,
prosseguindo seus estudos .filo
sóficos em Marau e Garibafdi.
Aos oito dias do mê; de abril

de 1958, foi ordenado sacerdote
por Dom Edmundo Kung, na
cidade de Porto Alegre.

.

Iniciou suas atividades como

professor e viee-díretor do se

minário de' Vila Ipê,
Em 1958 ftz curso de aper

feiçoamento em língue inglesa
na cidade de Washington, nos
Estadoll Unidos.
Ce 1963 a 1965 exerceu o

cargo de diretor no Seminário'
São Boaventura de Marau. Em
1965 começou liuas atividades
na Faculdade de Filosofia, Ci
êncías e Letras de Ijui; como

professor de lógica, ética e in
trodução à Filosofia, tendo nos
dois anos seguintes respondido
pêlo setor da Faculdade de Fi
losofia, Ciências e Letras 'de
Santo Angelo. De_ 1967 8 1969,
exerceu o cargo ,de superior
dos Capuchinhos na cidade de
Ijui e o de Diretor do Semi
nário na mesma cidade.

A. nomeação para Bispo' de
Caçador, Santa Catarina, foi cu
municada por Dom Afonso
Niehus, Arcebispo de Florianó
polis, a lIua arquidiocese e foi
confirmada pela Rádio Vatica-·
no. -:- � sagração de lIua Excia.
foi marcada pata' o dia 25 de
maio, dia de pentecostes, na
cidade de Ijuí, e a instalação
da Diocese e posse para o dia
29 de JUDho de 1969, dia de

São Pedro e São Paulo.
Sua Excelência Reverendissi

ma Dom Orlando OtecUio Dottl,
teve atuação de destaque no

movímento pró-criação da Fa
culdade de Ciência. Adminis
trativaÍ!l de Canoinhas,. sendo
um dos responláveis pela con

cretização daquele evento.

Hoje, a Fundação das Escolás
do Planalto Norte Catarinens.,
se firma no conceito da comu

nidade, e como reconhecimento,
esta_ mesma comunidade, vem

outorgar o Titulo de CIDADAO
CANOINHENSE, à ilustre pes
soa de DOM ORLANDO DOTTI.

Outrora, tate6vamo8, na obs
curidade, a procura . de uma
réstia de luz que nos indleasse
o esmínho certo para- a criação
de, uma

.

Faculdade, e esta nos
foi propiciada pela pessoa que
'hoje rendemos nossa homena-
gem, aS!li� como fruto de seu

trabalha, eata colenda casa, a
titulo de agradecimento eterno,
coloca seu nome, entre aqueles
que figuram na história deste
município.
Receba pois, DOM ORLANDO

. DOTTI, este titulo de Cidadão
Canoínhense, que com tanta
modéstia lhe oferecemos e este
ja certo, de que, se IIsim pro
cedemos é porque reconhecemos
em sua Excia. a estima, a ab
negaçio, o, carinho' e. a b08
vontade para cO,m vosso povo .

Por fim, queremos que leve,
uma 'Vez que vai afastar-lIe do
nosso Estado, a amizade sincera
e gratas recordações deste povo
Canoinhense sempre amigo e,

, irmio.
Muito obrigAdo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO' DO NORTE

.
Seballtiilo Grein ,Costa, Escri.

vão de Paz e Ofici.l do Regiltro
Civil do' município de Major
Víeira,

co�arca
de

CanOinjas.Estado de anta Ca�arina.
,

Faz saber ue pretendem casrr:
Mario Jqsé Steln e Dirce

da Olivair•. Ele, natural 'delte
Eltado, nalc\dó em Parado,; C�.
noinhae, aOll19 de junho de'1951.

FAZ SABER a todoe quantoe elte ,·eaital virem ou dele lavrador. .ol'teiro, domiciliado e

conhecimento tiverem, com'{l prazo de trinta [30] diae, que por parte reaidente ne,te município, filho
de cJOAO PAULO e lua, mulher EVANDIRA TEREZINHA de Ricardo Stein e de Elli Stein.

·

HUBNER PAULO:. por intermédio de leu proonradoe Dr. Antonio Ela, nliturl!l deite Estado, Dai.
Weinfurter, foi requerida uma ação de USUCAPIAO, de uma área cida em Rio Novo, De,te muni.
de terraI com ] 4.231,00 m2 [catorze mil, duaentos e trinta e um'· cípio aos 22 de setembro de 195",
metro. quedesdee], situado no Bairro Aparecida, Piedade, eubuebíos do lar, lolteira. domiciliada e re
delta cidade, obedecendo ai leguiqtn confrontaçõel: de um lado com sidente neste município. filha de
André €zatnik. do outro lado com, Pedro Geoskopf, pela frente com Josê de Oliveira e de Ana Huthes
a. e,trada municipal e pelai fundai com Amilton Josê Hübner, adqui- de Oliveira. 1

rido por compra à Cel,o ROlli Borgueaan], e devidamente tranlcrito
no regiitro de im6veia desta (')lomarc. em nome de yiceote Perciak,
aob n.O 38.148, fll. 237 do livro n.O &.A.L. na qual mantêm palie
manse, pacífica e ininterrupta. A referida leão acima citada foi pro.
ferido o !eguinta despacho: «Demigno '\ dia 17 de agosto de
1976. as 10.15 horas. para a realização da audiência de
Ju,tificação liminsr de palie. Gítem.le: poe mandado. OI confinante.
do im6vel ueueapiendn, Cítem'le tambêm por mandado, squelee em

ouio nome eltá transorito o im6vel e. n�o lendo encontrado atravé.
d� edital. Deverã? ler cítadce pOli ed.ital� com o praza de trinta [30]
dias, OI aUleotel incertoé e desconhecídoe; publicando.se o edital por
nma [01] vez 00 «Diár;q da Juetiça>, e por dual [02] vezel no jor-
nRI local. ficando de.t'árte OI intereeaadoa citado. para, 1I0 prazo de
quinze [15] diae, cont,ado. a intimaçio da sentença que declara iUI.
tifizada. a posee, aprprentarem deíesa querendo. Caio não conte. tem
serao tidos como :v'eridital ai auertival da inicial. Cientifique-se
atravé. de Cart8 Precat6ria .al Fazendas Públicas do Estado e da

'I!!': União e por AR ai do município. Afixem'le 'OI editai, no IU�8r de
"costume. Intimem-se, Caooinhal, 08 de [unhç de 1976. [til] Josê
Geraldo Batiste - Juiz de Direito. Ficam OI. ,melmo'a citado. paraI
contestarem o pedida, no prazo de quinze [15] 'Qial, que correrá em

Gart6rio. a partir da decisão .que deolara» iustifiG,ada a posse, adver.
tindo-se de que nã.o .•�ndo

.

coutestada a ação, preIQmir'.e.�o válido.
OI argument/�1 da IOlelal.. E, par� que chegue �o \�onheClmento d.etodo mandou o MM JUIZ expedir o peeseute edital, 'que lerá 'publi
cado e afixado DO lugar de costume. Dado e paliado oelta cidade
de Caooinnal. Estedo de Santá Catarina, aOI dez !IO] dia. do mêe
de. ju(!ho de mil, novecentol e l!lteota e leil. EU, ZAIDEN EMI
LIANO SELEME - Elcrido, o lublcrevi. 1

J JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

�s�®"®®��®®®®®®®®@®.�.®®®�.®®.®®®®.®@�®e�.®®®.®G®

i APRENDI CROCHÊ! i
�. O .inverno éste ano pi»derá ser menos frio do I
I

.
que você esfá pensando! :r

I Duvida�. ,', I
I Então vá ver---de perto o estoque de lãs, fios e :
� confecções que a LOJA KARILÃ telQ para· :� proporcionar caquele:. inverno agradável a =
; voéê e toda, lua família.

.

I
8 8

� Além disso a LOJA KARILA estará promo� �
� ve�dc;l' duranfe o �s' de julho ,próximo, aulas �
I de crochê, que serão ministra(l�s. pela sra. �
I Walkiria Sabatke,. professora de cl'ochê, das :s
I: Indústrias PingouiD, SaDtista e outras. =
· �

�
! Faça sua iDscrição até o final :.

: I deste mês de junh� Da I
I LOJA KARILA !® ®
I Rua Paula Pereira, 830 - \\CANOINHAS �• .

.

,.7, ®��®®••®e®®@.®.��8®®�®@®@®®.@®®®®�@®®®®®®®@®S®®@®®®

Juízo de Direito da' Comarca de
.Canoinhas Santa Catarina

Edital de Citacão
.,

de '30
com

diaso
\

prazp
o DOUTOR JdSÉ GERALDO BATISTA JUIZ DE.

.

REITO DA COl\1ARCA DE CANOINHAS, ESTADO
SANTA GATARJ.NA, NA FORMA DA LEI, ET.C.

Di.
DE

Registro Civil
EDITAIS

03.07.1976

,

, I

Walfrido �ec�er e Davin.
Batista da Rosa� Ele, natural
deite Estado, � nsscldo neste mu

oicípio aOI 17 de !iulho de 1957,
lavrador, lolteirol4 domiciliado e

residente neete muoicípio, filho
de Dioniljo Becher, falecido. e
de Eetácia HUlk6.ki.

.

Ela, natural d/elte E.tado, nal�
.clda em Ceuoínhes. deite E.tado
aos 20 de agplÍto de 1957, do lar.
solteira, domiciliada .e resideute
neste município, filha de Bresilí
dio Batiste �a ROlà e de Aoa
Simão da ROI",

«Amadeu Bécker e Maria
da Jesus C�)frêa de Oliveira»
Ele, natural deite Euadc, nalci.
do neste município aOI 30 de
agaito de 19"9, lavrador, aolteíro
domiciliado e residente nelte

município, filbo de João Becker
Sobrinho e de Enedioa Greg6ria
Pépel.
Ela, natural (leite Eetsdo, OSI·

cida nelte município aOI 17 de
abril de 19"4., do lar, lolteira.
domiciliada e relidente oelte mu·

nicípio, filha de João Corrêa de
Oiiveira e de Benvioda' Télel
Cordeiro, fsleci da.

Apresentaram OI dl.'lcumentos
exigidos pejo C6digo Civil art.
180. Se alguém tivell conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, aCU8e.o para fins de diréito.

Major Vieira, 23 de junho de 1976 ..

SEBASTIAO GREIN COSTA
Oficial

Nosso Brasil- Nossa Gente
CESC'

Coluna do 1.° CIENTIFICO «B»

Professora Responsável: JUCI SELEME

Vende-se'
\

6 .data. em local alto' e .eco

DO Bairro, Campo da Agua
.Verde.
Melhore. ioformaçõe. no

local. à rua Henrique Zugman
23, com a ara. Alaide Vieira.

Leia! ' Assine!, 'Divulgue!

Córreio d� Norte

MACHADO 'DE ASSIS
Joaquim Maria Machado de Assis, poeta, romancista, cri

tico, contista e cronista brasileiro.

Nasceu no Rio de Janeiro a 21 de junho de 1839 e

morreu na· mesma cidade a 29 de setembro de 1909,.
.

Filho de operáriós� começou a vida como sacriatio. apren
dendo as primeiras letras com um padre. Mais tarde, foi ajudante
de direção do,Diário Oficial.

Embora surgisse como poeta româotico, seus versos já
revelavam um autor reflexivo, bem diferente dos poetas de então.
Em 1870 publica Falenas e em 1875, Americanos. Em 1901 apa
rece o livro Poesias Completas. Mas foi como romancteta e con

tista que Machado de ABsis firmou-se no campo da literatura.

Eis algumas principais obras 8086: «Histórias <:la Meiil�
-Noíte>, «A Mão e 8 Luvas, «Helena:., «Quincas Borba', «Memórias
Póstumas de Bras Cubau, «Esaú e Jacó. e «Memorial de Aire8:t.

Dificilmente surgirá nas letras um escritor que demonstre
o gênio de Machado de Assis.

EQUIPE: ANA M. LOErFLER - ANA M. KNOREK
S/LVETE HELKO • ROBERTO J. FUCK

BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.

I Revendedor FORD '1'
Fazemos sempre a melhor oferta' em veículos
novos FOR'e usados de qualquer marca.

Disp�n�ades da. semana: .

Volks 1970 • oeemelho cerâmico
Rural 4x4 ano 72-.. .. azul e branca
Rural tração 4 rodascano 71 " azul e branco
Jeep com capot9 'de. aç�- 1970 - verde

Rural 4x4 197.4 - larania>« branco

Pic.k-up 197.2 tração 4x4 - 'à?ul
Volks 19�2 '" azul

.

\�
Jeep cop capot. de aço 1962 - az�l
Varia'111972 .. vermelho montana

Cor,!1 Sedan 1969 - 4 portas - brancp

Adquira Si' veiculo usado com a mlnima entrada.

! Velculos inteiramente revisados, de b,oa. precedência,
1 aos melhores preços da região.

.

Visi�.nos sem compromisso, em Dossa loj� à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 343 e 145

lãs rin�ouin ·e Cisne

Erlitaj,
=�������}��������'�������:I.������������������������iiê������������iI��
�'

. j
. �

I VOCÊ LEVARIA O SEU FORD A UMA OFICINA COMUM, SÓ PORQUE ELA �
�,CO., BRAMAIS BAR·

..

· A�O? Numa oficina Ford vocêlem a garantia de uma qualidade impecáveL Achamos �.:1Ci
.

HI! que isso vale alguma coisa. Eyocê? Cuide bem do seu Ford.Conte com a
:f'm

� I garantiÇl de f!ossa assistência técnica de qualidade. �
� REVENDEDOR· §i

,= Basilio Hurnenhuk & Cia. L,da.
_, =

If' __
-.;..--� RUA VIDIL RAMOS" 203 FONES' 343 e 145

. §j��-

� - � §j
�. �
����������������������������������������������������������������
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ASSOCIAÇÃO COM ERCIAiL
INDUSTRIAL DE

�,

E
CANOINHAS

Aseembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO'
.

. De. conformidade com os artigos 33 e 34 doe Eda�otoa

Sociais, ficRto convidados todos os a'Bociados da Asscciação Co�
mereial e Industetal: de Caaoinhas, sita à Travessa 15 de novem

bro, n.o 196, para ia . �ssemblé;Ía Geral Ordinária, 'e. reallzar-se
no próximo dia 19 ldezenQ"veo) de julho de 1976, às 20 horas em

primeira convocaçãe, ou, I�rfn� minutos após, em seguoda con

vocaçio, quando deliberu(rá com �alquer número de sócios pre
sentes, obedecendo a /séguinte ordeD\" do dia:

/ o <,

1.0 - Rel•.tório da Diretoria e prestaçio, de contas da
, Teltóuraria.'
/

2.0 - ·Eleiçio da Nova Diretoria e Ia.u Conulho Consul-
o

,/ tivo, para o biênio 1976/1978.
"

Oh': A fim de obedecer o artigo 39 dos E�tatutos, Sociais,
faz saber/que 8S chapas dos candidatos que concorreria às elei

ções, d�ve!'io conter obrigatoriamente a .qulescêocia 00 ,do candi

dato .,ii respectivo cargo e serem apr�sentadás ao 1.0 Secretário
até Jif dia 17 (dezessete) de julho, quando serio encerradas' as

ioscrlções às 11 horas. .

3

Cal1olnha., 30 de junho de 1976.

PEDRO MERHY SELEME ,� Presidente

Indústria de Madeiras Zaniolo S� A.
C.G.C. 83187294/0001-30

. ,�ital d�· Convocação
,

'

São conv\dà'dQ"s os Senhores ácioniataa desta Sociedade,
para se reunirem em �llsembléia Geral Extraordinária, às 10
horas do dia i4 de -julho do eorrente ,ano, no .

escritório central,
à Rua Porthos Veloso n.? 247 - ,Viril' Parolim - Curitiba-Pr, para
deliberarem sobre 8 �egúinte ordem do dr..:-,

aD Apreciaçio do pedido de af,stame.nto
u� ,dé seus' Diretores, por motivo de

gyd�tros a,ssuatos de interesse social.

C_noinha., 1.° de julho de 1976

ALTAV1R ZANIOLO Diretor

Jacó, João (araro & (ia. SIA
tGe - 83.187.690/0001-67

Assembléia 'Geral Extraordinária
�, ,I

ED1TAL DE CO�VOCÁçAO
'-:_".. -

,

Ficam convid�dõs ·OS·"SéDbores acionistas da firma .JACo,
JOÃO CARARO & CIA. S/Á,

�

com sede à Rua Coronel ,�lbu
querque, 936, n8 cidade de Canoiohaa' / SC. convoc8dos para
reunirem-se em Assembléia Gerei Extraordinária, a realizar-se
dia 01/08/76. (pl--/de agosto de ,1976), às 10 horas, nB sede da
sociedade no,f.e'Íld'ereço Bcima, para dl!liberarem sobra o seguinte:

,_:,'!c.""" • J

ORDEM DO DIA
,1-;�

Assu'Iítos de interesse Social.

CaDoinhas, 28 de junho de

FRANCISCO C'ARARO
1976 '

Diretor Industrial

Sociedade Esportiva: Palmeiras
EDITA�L DE CONVOCAÇAO

Estio convocados 08 associados da. Sociedade Esportiva
Palmeirss, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se DO

próximo dia 24: dI! julho, às 15 hora!l, em sua sede l!.itlLez:n Alto
das P81�eir8s, para tratflrem !lobre o seguinte

-�.,

Assunto: eleição da nova diretoria.

Canoinhas, 01 de julho de 1976.

DELFINO KOCH - Presidente

FOTOCÓPIAS XEf\OX

S��DataDtâneo e per.���!2!-=�·�_,�"c=,;_,"r�"'=
-t.�.' Iosjalaç-ão

.

moderníssima."

Procure DO e8crit6rio de Derby ea'rlos'
Ulhmailn, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa Catarina

ACONTECENDO
Hoje, Ad.uto e Cecy Allage Muita gente chegou' neste

receberão no Clube Cmoin/:len'" fim
c
de semana para matar

se seus convidados para tilS- as' saudades (ie seus lamili••
teiar os 15 anos de sua filha res e amigos, entre eles Stela
Sandra Mara. Naris Crestani, Paulo Mu(a-
Que a vida' qUI desperta

. ra e Nato.
para ooce Sanara, seia feita x

.
x x

âé milita felicidade. Saulo e Iuceres, parzinho
x x x bonitinho que surgiu.

Múito animada a testa x x x

junina do
o Colégio Estadual

'

o. Notamos: que as ruas de
Santa Cruz, que contou' com nossa cid«de estão sendo ar

:0 colaboração de t,nuitos ca-' rumadas. Notamos Também
noinhenses. o estorço de nosso Interventor

x x x Hélio luk em solucionar os

E hoje na qusdr« da Luterana problemas de Canotnhas., r

-x x xo Colégio Sagrado Coração
de Jesus' entrentaré o Colégio 'Quem chega hóie da Porto
Santa Cruz num animado União para ver seu priminho
io,go de volei feminino. JOSé Iêicardo e su. namoreda.

<

é Fernando Luis Ferreira.
x x x

Clarisse Preiberger aderiu
a bordsâos e tricos juntando
se a o turma que se reune
todas as terças.

x x 'x
E domingo p.ssado o Men.

gão mostrou sua raça der
rotando o o Vasco·

o
nu� Placar

de 4,a 1. Td certo quem diz
o Zico está certo. Discretamente.

2

Anlversariant�s da semaR.

Dia 3 • a sr« Mirio1m Ade
laide esposa do sr. Leones
Greipel; • [ooem Alceu Sco»
nht'tzki.
Dia 4 - a srs. Melita esposa

do sr. Michel N. Seleme; o

sr. .Miguel Oliskooicz, a srt•.
Jande Isabel Woitexen; a

menina Claudia, filha do sr.

A.ntonio Aloisio Afonso. .

Dia 5 - o' menino Mau,o
filho do sr, Paulo Neuburget..
Dia 6 - a sra. Betty esposa

do Sr. José },_llage.
.

Dia
.

7 - a menina Maria
Adaigis« filha do sr. Gustavo
Prlibe. \

Despedida
Dica Santos e !!lua mãe,

impossibilitados de despedi
rem-se pessoalmente de seus

.

amigos, 'o fazem' através
deste.. oferecendo suá nova

residência à Rua Santiágo
Collé, 50 - Apartamento lO,
Ahú.

". todos o nosso muito abri""
gada.
Edwirges e Dica Santos

3

VENDE-SE
o MERCADO' DAS ,MALHAS
- estoque e também o prédio -

Rua, Coronel Albuquerque, 765
(ao lado da Casaa Pernambucanas)

Tratar DO endereç� acima

Do(umentos extraviados
MIGUEL SUMACOSKI, de

clara para' devidoa fina que
eStradou o Certificado· de
Propri�dade, TRU e Seguro do
Volk. 1500, ano 72, cor verme
'lho, placa CA.IOI9" eha••i.
B5179547.
O. meemo. 'fi�am .em efeito

por haver requerido 2.· via.

Documentos extravi,ados
-ANTONIO DAMASO BIT.

TENCOURT DE' CAMARGO.
declara .para devidos fina que
e:ldraviou o Certificado de Pro
priedade e demai. documento.
do veículo Pá•••t LM, 2 porta.,
cor' amarelo, ano 1975, motor

.

BR033488, placa GC·0606,
cha••i. BT031838.

, O. me.mo. ficam .e� efeito
por' haver requC}rído 2.a via.

••• '. a
,

.Responsabllldade
,

de J_ J. & J-

Tem muita gl,nte que ànd�
com saudades do verão, pois
agora a inverno chegou pra
valer.

x x x

Estamos realmente com
saudades das férias que fi
nalmente já estão chegando.

x x x

Quem está deixando muitos,
corações arrasados � Andréa
Weinfurter, graciosa menina
que está despertando para a
'sociedade canoinhense,

x x x

Quando encontrarem a Ange
na ,ua, prestem atenção no

seu palavreado o um tanto
quanto diferente. Saraman»
daia hem Ange?

x x x

Idem grande andamento
as 'obras do Planalto Palace
Hotel, uma das obras que
demonstram que Canoinhas
está em fase de desenvolvi
mento.

x x x

Há mais mistério entre o
cêu e a

o

terra do que possa
imaginar nossa vã filosofia.
Ati a próxima.

I

SOCIAIS
* Em Piçarras fésteiou ida-

o

de nova no dia de São
Pedro e São Paulo nosso

conterrâneo Pedrinho Allage.
* Transferindo residência

para Curitiba a sra, Ed»
wirges Santos e sua filha
Anadir. Deixam entre ,nós
um vasto circulo de amizade.
A elas os votos de felicida
des na capital do Parana.

* A APAI!. em Canoinhas
é um» re.lidade. Graças

aos esforços de um grupo
Zider.do pelo Vigário {-rei Vi
talino 'os e�cepcionais tem
uma escola digna de ser aju
dada .e respeitada.
*

o

A.mllnhã est.rá recebtndo
cumprimentos o ilustre

Cidadão Alcides Schumacher .

* Hoje, logo, mais à noite,
no

o

Clube C.noinhense· a
sociedade est.rá festeiando DS

quinze anos de Sandra Aliage
que promete ser o .an�ver5á-

.' rio do ano».

* Muito, conco,.,.ida foi a

testa iunina do Santa Cruz.
Quem não foi, pe,.deu. Mas
parece que ninguem deixou
de prestigiar esta tradicion.l
·promoção.

.

Registro Civil

Aos a,.,iv"sariantrs nossos

da Dir.etoril, de ,Parabéns.
aposentadorla;

* Muito bonita toi a testa
de aniv8"sário de M.,.i.ne,

graciosa filhinh« do benquisto
casalo Dr. Mário' (Edianete]
Mussi, no dia 80 de junho.
Perto da sua casinha de boDia � - o.�r. Seleme Isaac
necas ela ofereceu doces e

Sele,me, o .10ve� Wander�ey �algadinhos a .todas as ami
Jose. Woitexen; o, ment�o 'guinhas que Já comparecerem.Dsniel Amôs fiJho do sr. Joã»

*
o

N di -"8 d
. h'Toporoioski. .' o

.

ta <ri e tun f! quem
recebeu os cumprimente»

Dia 9 - as srtas.s Melânia pela sua data natalício toiSiâorak e Edeltraudt Siems, Svbil, a bonita esposa do Dr.
Mathias Zsoeigert. r. na mes

ma data pa,.entes � amigos'
de Yo/anaa TTevisani foram
cantar-lhe "Parabéns prá
voei•.

* --Na próxima quarta-feira
, acontecer,d o janta,. festi

vo do Rotary Club local
pata troca de Diretoria.
* Muito lJ.em rec#!bidos na

cidade Dr. Pauto De.
queclz. sua, esposa Ter.ezinha
e .'lcantadoras filhas. Dr.
Paulo é considerado o "supra
Sf4mo» do magistério ,:moi
nhense por sua simpatia e

capacidade intelectual- sabida
e notória. E",e,ce a advocacia
desde muitos anos, mas sua
pasta é rePleta de. titulos e

diplomas, inclusive de {-ilo
sofia PU1a.

EDITAIS
NEREIDA. C. CÔRTE. Oficial com «Maria Sebe_tiana leal

do Regi.tro Civil do, 1.° Diltrito de França», bralileirol, 10Iteirol,
de Caooioha•• Saota Catarina faz domiciliadol e resideot.. Delta
lakõr, que preteodem calar, Ia: cidade; ele operário. nelcido, em

«Miguel 5clt,ultz» com ellza Saota Cecilia.SG. aOI 22 de no·

Maria da Albu'duarque e Sil- vembro de \956, filho de Ari.ti.

b ...'''' . dei Ortiz, falecido a de Maria
va», ral. elrOl, loJ�irol. doml·

SIJU2;8 Ortiz; ela do lar. oalcidaciliadcI e relidentél oel� diltrito;
ele lavrador, oalcido em""Felipe em Cochai, diltrito de Majoll
Bchmidt n/ Muoicípio aOI ()� de �ieirll aoa �6 de letembro de 1959,
agaito de 1955, filho de Alfre'dQ.., fIlha de M.Iguel Leal de Fraoça I

Schultz e de EV8 Figura Schultz; ,e de Etelvma lero,odel França.
ela do, lar, oa.cida em Felipe .0

•

Schmidt o/ Muoicípio aoe 20 de «Osv�ldo �anchukl» CO�
iulho de 1958. filha de Frederico «Tar.�!nha d-:- �asu_ Na�cl
de Albuquerque e Silva e de m.l�t�.», braldeIro.I, loltelrGl,
Do.oelda oHer'blt e Silva. d.omul1hlldo. ,e �elldeot�1 Delta

Cidade; ele opet_árlO. DalCldo em

«Ju�C?lIn� Blanak. com Paula Pereira Df cOalarca a91 9
eRamllla EII_abet ,da Cruz», de dezembro de 1�55 filho de
bralileiros. lolteiros, domiciliadol Eduardo Sanchoki e &t ROlalioa
e relideotel .oelte diltrito; ele de Saulo Saochuki; ela �do lar.

/

lavrador, qa,cldo em Fartura, 0/ oalcida em Paciência dOI Nevei
di.trito. aOI 27 de f�vereir!l de 0/ comarca �o. 23 de março de I

1956, filho de FreDcl.co Blaoek 1959 filha de. ROlla Vieira do
e �/BenviDda Ferreira BiaDek; Naci�ento.

.

ela do lar, oalcida em Fartura D/
o

diltrito 801 08 De iulho de 1959. Gaooiohal, 30 de. iuohó de 1976.
filha de Maria Balduina da Cruz. NEREIDA CHEREM CÔRTE
cCalmozino Souza Ortiz» Oficial do Regi,tro Gi,il

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Notícias
.
de .• Papanduva·�or:e?��O

Baile Junino dia 10 de julho Terêzio esteve em Papanduva
Grandioso baUe junlno

será realizado no dia 10 do
corrente, com a seguinte
programação: no Salão Pa
roquial .com inicio à. %0
horas. será acesa a grande.
fogueira, entrando em aeão
o Quentão, grande queima
de fogo. de artificio, apu
ração do Concurso de Si
nhosinho e Slnhasínha,
sendo os vencedores coroa
dos durante o baile. Haverá
concurlo de Chots e

-

d.
casal mais caracterizado
(vestido característico) ao Éaereveu:
ambiente [uníno. A dança Esmeraldino '11. Almeidada quadrilha não faltará
inclusive o tradíeíonal «pau de fita li. A promoção
estará a cargo da Escola Básica «AlInor Vieira Côrte»,
promoção que já no ano anterior marcou época na
alegria e entusiasmo dos presentes.

Discos voadores e terremotos
Vocês por acaso sabiam que parte da população

de Primeiro de Maio jura ter visto uma formação de
discos voadores sobrevoando os céus daquela cidade
no dia em que. a uma semana, eomeçaram a ocorrer
os abalos sísmicos? Pois isso é verdade. E, embora
pouca gente tenha prestado a devida atenção ao
detalhe, há também quem garanta ter visto dois es
tranhos seres desembarcando de uma das naves numa
pequena floresta existente perto da cidade. Logo
depois, começaram os terremotos. A grande verdade
é que a divulgação desse detalhe, feita por alguns
m�radores da cidade que' estão em Curitiba. (Coluna
��� .

Política & Políticos
Nosso município a exemplo do que está ocor

rendo nos 197 do Estado Catarinense, até a presente
data somente 3 ou " já escolheram seus candidatos a
Prefeito a lerem homologados em convenção oportu
namente. Daí a Impessão de que, tudo Indica a pon
deração, cuidadosa escolha e acima' de . tudo, a

Integração não só· dos diretórios, mais também, de
toda a comunidade 'que integra o município, colhendo
impressões, dados de seus munícipes na indicação
dos futuros candidatos a prefeitos e vereadores. Assim
sendo, no decorrer do mês corrente será feita a índí
Ca981) e posteríormente homologação dos osndídatos.

Prisão a funcionário corrupto
Por ter cometido graves Irregularidades quando

Caixa da Agência de Rendas' de campo MourAo, no
ano de 1974, o funcionário Aroldo Carneiro Camargo,
(fiscal tributário nivel 18), teve lua prisão administra
tiva decretada pelo secretário Jayme Prosdócimo, das <'

Finanças. O funcíouârío se apropriou indevidamente
da importância de CrI 916.161,22 (novecentos e dezes
seis mil, cento e sessenta e um cruzeiros e vinte e
'dois

.

centavos, o que fícou constetado quando da
realização de um .processo administrativo, no qual

f I foi assegurad.a ampla defesa do acusado, encontran
do-ee agora recolhido à Prísão Provisória de Curitiba.
(Gazeta do Povo)

o Presidente do dRASClI, Dr. Benedito Terézio
de Carvalho .Neto, esteve de passagem por nossa
cidade, ocasíão em que manteve contato com este
colunista. Assuntos foram abordados de Interesse do.
município pelo ilustre visitante que é realmente um

grande amigo de Papanduva, tendo carreado para
n08SO município grande soma de benefícios durante a'
sua permanêncía na Assembléia Legtslattva, prestígio
que ainda desfruta entre os altos escalões da admi
nistração catarinense, continuando assim a prestar
relevante serviço a nossa comunidade papanduvense.

Contrato de risco terá assinatura
Até o dia 1.· de outubro próximo, uma das 16

empresas que compraram os mapas preparados pela
Petrobrás terá assinado o primeiro contrato para a

prospecção de petróleo com cláusula de risco. B nos
próximos 16 dias, a empresa estatal iniciará a perlu
ração no primeiro poço em busca de petróleo no
litoral de Santa Catarina. (Gazeta do POVO)

Corridas & m�u tempo
As grandes corridas programadas para o dia 27

p.p. não foi possível serem realizadas, correndo so
mente duas pencas, ficando mais duas para breve
mente. Assim mesmo, foi um movimento fora do
comum, que superou todas as espectatlvas. Agora
novas corridas se realizarão muito em breve.afím de
contentar a grande massa popular que novamente
comparecerá a Hípica para novas porfias no. turfe

. papsnduvense.

Pas�arela da Sociedade
Dia 06 do corrente festejando 'níver a Sra. Eva

G. de Almeida, consorte deste colunísta. A coluna na

pessoa do mesmo, deseja felicidades inúmeras e que
a data se repita por muitas outras.

Dia 7 quem estará festejando mudança de idade
nova é o sr. Jolio Reuslng, pessoa de vasta relação
de amizade no seu dia festivo .receberá as justas e
merecidas homenagens.

8ra. ERMILIKDA REUSING. Também na mesma
data níver da Sra. Hermillnda Reusing, virtuosa es

posa do sr. Fernando Beusíng, Vereador pela ARENA.
As felicitações pontificarllo em alto estilo.

Dia 08 do corrente, quem comemora niver é (j
sr. Nivaldo M. Almeida, industrial aqui residente. No
dlâ de seu natalteío será alvo de inúmeras manifes
tações de amizade e apreço por parte de amigos e
parentes.

.

Dia 09 do fluente comemorando mais um feliz
aniversário a Sra. Edlth G. 8chatleck, esposa do sr.
João Florindo Scbadeck, Diretor da poderosa firijla
que lhe empresta' o nome. Cumprimentos em alta
rotaçlo .Qa pauta do dia.

'

Também na mesma data completando ,mais um
ano de lua prestativa existência o sr. Olimpio R.
Schadeck, Gerente da linha Mas8ey Ferguson (reven
dedor) na cidade de Canoinbas. Muitos, cumprimentos
em pauta, inclusive do colunista, seu amigo de longa
data.

No Departa·mento. de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio ' de
Veículos Ltda., você eDcontrará
para pronta entrega":

Marca Ano
Volks 1967

Che'Vet� 1975
Opala 4 p�tas 1974
Opala 4

port�
1971

Cheorolet gabin upla - retormada 1964
Aero Willys, 1970
OPala 4 portas "' 1973

'ft..r;,,."

Ji\CIRA EMII.�IA PAUL COR
REA, Oficial 40 Regiltro Civil
do Distrit« de pjoheirol, Comarca
de Caooiohal. 'E.tado de Saota
Catarioa. faz ..abee qoe preteu-
dem calar : I .

Alexandre�Venancio Nune,
e Rosalina fenanclo de Al
meida, ele oatoral de Aveocal.
deite Estado, nascldo em 26 de
março de 1935, agricoltor, solteíro,
dCilDiciliado ellJ Serra do. Borges,
deite Disteíto,' filho 'de Jcão Ve·
nancío NODes e Maria do C.rmo
Gardolo; el. oatoral de Gampo
do. Buenes; deite Di.trito,· naeeí
da em 17, de ; fevereir()

-

de 1938,
do lar, lolt�ira, domiciliada em
.Serra dOI Borge•• filha de Balbi·
na VeDaocio �e Almeida.

Se algoém loobel.! de algom
impedimento, opooha-o Da forma

(em uma ou mais côrea) . da lei.

e perfeito Pinheiral, 23 de jooho de 1976.

/'

MlCiJ}!( PROCOPIAK COM. DE VEicUlOS lTDA.

.1

Concessionário Oen�ral Motora do Brasil . S. I.
Rua Major Vieira. 289

C a n o i n h a s -:- Santa Cat!lrina

IMPRESSOS EM GERAL
Serviço rápido

I
.

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

REGISTRO

cryIL
Edital

SILVETE DARCI PAUL
E.creveo.te Jurlilmeotada

J

produz
mil

o
...

e Ja
tem data para o milhão

A posição do Corcel como o segundo automóvel mais
vendido DO Brasil foi coofirmada com. a produção de 500.000a.
unidade, um modelo cupê de duas portas, pintado na cor .ouro.
Na linha de montagem. da Ford, em São Bernardo do Campo, 08

funcíonârtos comemoraram a receptividade do veiculo junto ao

consumidor e a posição que vem mantendo, desde o seu lança
mento, em setembro de 1968. '

Com relação ao acontecimento, o diretor-presidente da
Ford Brasil, Joseph O'Naíll, afirmou que o crescente interesse. do
público permitirá, até 1980, a produção do milionésimo Corcel,
veiculo que considera um dos mais importantes da hístôríe da
Indústria automobilística e o responsável pela atual situação da
Ford no mercado brasileiro, em funçio de sua economie, dursbí-

.

lidade e conforto, além de se destacar, também. pelo valor de
revenda que garante ao mercado de carro usado,

Para Joseph O'Neill, esses aspectos permitirem lia Corcel
tornar-se o principal modelo da empresa e O segundo veiculo
brasileiro a atingir a marca de me lo milhão de unídades.. durante
os 20 anos da indústria 'automobilistica. E por' considerar o

Coreál perfeitamente atualizado, afirmou que a Ford vai
apresentar 8 sua linha 77, no próximo salão do Automóvel,
exatamente como ela se encontra hoje, sem qualquer
alteraçã'o. Justificou essa. decísão , baseado em números: cO
Corcel participa com 54,1 por cento do volume total da fábrica.
na média superior a 8.000· unldadea mensais, o que corresponde
a 55 por cento da faixa de carros de sua classeJt.

David' Tower.,' diretor de Vendas" M.rketlng, ao

lembrar ii frase «não se mexe em tIme que está ganhando»,
comentou :que o Corcel é o' primeiro veiculo - com projeto de
técnicos e' estilistas. brasíleíros - a apresentar conceitos moder
n08, como direção à prova de impactos;. transmissão n88 rodas
diaotelras, com a aplicação de juntas homccínêtlcas, freios a díseo
como equipamento de sérle, e sbtema de refrigeração com radia
dor selado.

Com .essas características, o Corcel' foi estabelecendo
recordes de vendas e exigindo da Ford seguídos investimentos
para a ampliação da capacidade �e sua linha de montagem. �o
último trimestre. em' função dos constaotes aumeetoa do preço
da gasolina, as vendas do Corcel cupê, por exemplo, cresceram
em 21.5 pór cento, contra a média de 8.2 por cento de toda a

iodústria•.
�

Os resultados mostraram a necessidade de a Ford osar

parte de suas aplicações previstas para este ano - 68 milhões de
dólares - para uma nova ampllscilo da linha de montagem. o

que permitirá passar dlil média de 381 para 400 unidades di6rias.
embora provídênels idêntica tenha sido tamada duraote o último
mês de mala.

. OITO ANOS DE R.ECORDES'
De concepçlo mecânica revolucioniria Ctraçlo dianteira.

radiador selado. fretos a di.co de série) o Corcel foi lançado no

mercado em fins de 1968, na verslo de 4; portas. Os demais
modelos surgiram no prazo de um. ano e meio: cupê em abril de'
1969: GT, em julho do mesmo ano, e utilitério Beltns, lançado
no mereado em março de 1970.

Com um motor recalibrado, passando de 1.300 cm3 e 68
cv pau 1.400 cm3 e 75 cv, o Corcel comemorou em 1973, a sua

250.0008. unidede produzida. Nesse mesmo ano destacavam-se os

principais retoques de estilo, desde o lançamento, eom novas
faroletes traseiros e grade. Após extensa campanhe promocional,
príucípalmeate para a Bellna, demoostrando sua versatilidade e

durabilidade nas mais dificeis provas de rall, um Corcel e uma
Selina percorreram. juntamente com um Maverick, um dos, mais
arriscados testes de resist�ncia jamais. realizado no pais: o c,I Raid
da Integração Nacional» atravl!issou o Brasil Inteiro, inclusive a

região amazôoica, num percurso de 17 mil quilômetros em ape
na8 23 dias.

Entre 1974 e J975, quando recebeu novamente retoques
de aparência na grade, eapô e faro.letl!s traseiros, além de uma
nova tlmpa traseira para a Belins, com vidro maior•. do"J>radiças
embutidas e amortecedores de suspenslo a gás, a linha Corcel
firma-se, cada vez mais no mercado; estabelecendo sucessivos
recordes de vendas. Ao mesmo tempo, destacava-se pela economía
(até 12 km por litro), uma característica que não pode mais ser

subestimada, em funçlo dos crescentes e continuos aumentos de
preço do petróleo.

F O t O CÓ P i a s1
Em apenaSlO-seQ.!!ndos, você tira FOTOCO.
PIAS, de qualquer documento, jornais ou

\. •.

livros, ng_CA R.TO RI O O O R E G ISTR O
C I y..tt�· de NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.
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CORREIO DO NORTE
--------------------

, ,
EXPRESSO CATARIMENSE DE TRANSPORTES LTDA.
Servindo a Capital do Mate . há mais de dez

anos, . transpor.tando suas cargas das, ,principais
Praças do País, até o seu destino, com rapidez,

segurança e pontualidade.
MATRIZ�ão Paulo-SP

FILIAIS - Rio' de Janeiro, Curitiba� Joinville,
Jaraguá do Sul, Blümenau, Florian6polis,Itajaí,
Porto Alegre', Rio Negro e Brusque.

Em Canoinhas-SC, à Rua, Frei Menandro
Kamps s/n.o - Fone 13&'

Prestigie Dma Empresa genDiDamente Cat.rinense � ••

I Expresso Catarinense de Transportes Ltda. ,

, .,

Marcineiros>
Admite-se para armários

embQtidos. Paga-se de
, "

acordo eom a, capacidade.
Tratar na IN DÚSTR IA

/

CO.MODORO,
r(aocisca, 33 -

Rua Da.

II

03-07.1976

fESTAS
,

JUNINAS
Chamam-se «festas [unínes»

ou «joallinas», certas comemora
ÇÕéS populares ao mês de junho,
sendo .&Ii prtnctpaís: São João,
dia 24; Santo Antonio, dia 13 e

São Pedro, dia 29.

Muitos países as comemoram

e, tal como acontece no' Natal,
essas datas são festejadas nas

vésperas.
Os festejos juninos foram in

troduzidos no Brasil pejos por
tugueses.
Nas cidades, as festasjuninas

raalízam-ae muitas Vezes em

clubes ou escolas, geralmente
ao ar livre. Armam-se fogueiras;
soltam-se balões; fogos de arti
ficio. As musicas são executs-.
das por sanfoneiros e violeiros.
Um episódio característico são
os tradicionais casamentos cai

piras. Não faltando a tão divul
gada quadrilha. Quitutes típicos
das festas juninas, como: bata
ta-docl',· pinhão, a cana, e' o
aipim, assados na fogueire; can-

jica, pamonha e como bebída o 3)
t,moso quentão.
Crendice bem cáraeterística

des noite de São João são a·s

adivinhações e sortes.
-

No final da noite, quando a

fogu.eira acabou ,d� queimar,
todos querem tentar pular ou

caminhar sobre a8 brasas.

O friozinho convida a tomar

quentão e comer pinhão, en

quanto a 'criançada pula e cants
ao redor da fogueira.

Simone Marie Metzger
Aluna do Curso de Datilografia-

do SES I.

Frlgorlftco .Canolnhas S/A
FRICASA

-,

C.G.C.M.F. 831'88110/0001-56
Sociedade Anônima de Capital Aberto OE.EC- �A. 220-75/13

AVISO AOS ACIONISTAS
COD idamos os senhores

� ��nistas a exercerem,
dentro de 30, (trinta) dias, da Ipublicação deste,· o seu

direito de. p f!e�ência na subscrjção de Cr$ 3.000.000,90
(TR:ES MILH'VES DE CRUZE.IaOS), pelo lançamento de
3.000.000 (TRES MILHÕES) de 'ações, preferenciais com

valor nominal d� Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, au

torizado pela Ao'€l E, de 2505.76, mediante as seguintes
condições :

�'

,

1) - Prazo de integ'ralização 3 (três>, meses.
2) - Mínimo inicial de ,entradà 25% (vinte e cinco

por cento).
'

�.

As ações objeto dé�te la9çanientô terão os

seguintes díreítee .e '�estrições;
.

.

,

1) - Garantia no recebimento de· um' dividendo anual
fixo de 8%, não comulatívo; .

2) - Prioridade no reembolso, do capital em caso de
dissolução da SOCiedade; ,

-- Participação em igualdade' de condições com as

ações ordínárías nas distribuição de quaisquer van

tagens como bonificação em dinheiro ou em ações
pel� incorporação de reservas livres ao capital.

Canoinhas-SC, 22 de junho de 1976

A DIRETORIA

2

Dra.' Zoá Walkyria Natividade Seleme
CirurgiA Dentista
c I C OOS589159/DBP

eUnica dentária de senhoras e crianças.
,Especialização em Odcntopedíatríe.

Hora marcada
Pr_c- Lavo Müller, 494

.

- Fone, 369
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Nogueir. quer
duas Fábricas

•

mais

de
locomotivas .no

Brasil até 78
o ministro Dyrceu Nogueira, dos Transportes, durante

entrevista coletiva, anunciou a seleção de dois consórcios repre- .

sentados pela EMAQ - Engenharia de Máquinas S. A. e Villares'
para a fmplantação de mais liuas fábricas de locomotivas no Pais..

, I

Ao re�elar o resultado da concorrência, aberta no inicio
deste ano e a qual se representaram consórcios empresariais de

II. todo o mundo, disse O Ministro que as propostas selecionadas
pelo grupo de trabalho interministeriel coordenado pelo Ministé
rio dos Transportes,- foram 8S da Villares - a única que compe
tiu lem se associar a grupo estrangeiro e que se u�iljzerá de
tecDologia da General Motors americana e da General Electri'c
inglesa, - e da Engenharia e Máquinas S. A. - EMAQ, que se

associou à M:LW, do CanadA, para a fabricação de dieselétricas
e

.
cem a ALCO" canadense, para a fabricação de motores diesel.

O Titular da Pasta dos Transportes esclareceu, tembém,
que na anállse das propostas foram levados em conta, entre ou

tros fatores, o alto índice de nacíonalízacão dos empreendimentos,
o cálculo de custo final das locomotivas a serf'm fabricadas e

o prazo de Instalação das novas indústrias. A produção' dessas
duas novas fábricas de locomotivas, que deverão entrar em ope
ração em fins de 1978, será absorvida pela Rede Ferroviária
Federal, Ferrovias ·Paulistas S.A. e Cia. Vale do Rio Doce, havendo
perspectivas de serem exportados cerca de 20% da produção
total, principalmente para c mercado da América Latina.

As propostas serão agora éncamínhadss no Conselho de
Dt!Benvo.lvimento Industrial - CDI, a quem caberá o exame final
do «layoub 'das novas fábricas. Dyrcéu Nogueira afirmou .aínde,
que não devem ser ccnstdersdas como· eliminadas :88 quatro pro
postas não selecionadas oelita primeira fase.

ESPORTE '

__

Numa época em que as máquinas substituem cada vez mnis o
trabalho físico do homem, o corpo está sendo esquecido e, com ele a saúde.

Nunca. portanto, o esporte se fez mais necessário' como garantia
para o futuro.. '. .'

A eoncentração de enermes massas humanas nos centros urbanos,
a poluição do ar e da água, o uso abusivo de produtos químicos na agri
cultura, tudo isto constitue um atentado permanente à vida do homem.
Para enfrentar todos 'estes desafios, os cientistas consideram o esporte
como único melo profllático de garantir a saúde do homem.' .

«O esporte será uma necessidade tão natural quanto o sono».
diz KOROBKOW, cientista sovíétíco.

,

'.
.

A expressão «Esporte e Educação», tem uma grande amplitude.
Quando se fala em Esporte presupomos' Educação através das práticas
educativas. O aspecto educacional no esporte é desenvolvido através de
hábitos sadios e higiênicos; de um maior entrosamento .das classes sociais;
do estímulo à cooperação, à honestidade, à lealdade, respeito ao próximo,
auto-controle, da integração do homem no seu grupo, da obediência às
regras preestabelecidas, que deixam marcas Indeléveís e que perduram
por toda a vida. ,. J '

.

O Esporte tem papel importante na formação global da persona-
lidade, desde criança até a idade adulta, assegurando lhe autonomia indi
vidual, desenvolvimento pstco-soeíaí, pois as atividades em grupo desen
volvem a sociabilidade. Daí a necessidade de sua. prática.

Escolas, Clubes, Associações e entre elas também, o SESr, não
medem esforços em criar o gosto pela práttca desportiva; educar através
do esporte; ocupar adequadamente as horas de lazer, melhorar a saúde, a,

. eoordenaeão motora, a aptidão física e criar oportunidade para a remoção
de valores. / .

. O Serviço Social da Indústria está empenhado em transformar o
Brasil em nova potência do esporte amador. .

Realizou em julho de 1975 sua P OLIMPíADA NAClO�AL EM
FORTALEZA, sagrando-se campeã � equipe da BAHIA.

O SESI de Canoínhas também se preocupa em aperfeiçoar o
• operário canoinhense, procurando melhorar seu padrão de vida e bem

estar em seus aspectos de Lazer e Rl1.creação.
Atualmente, por Incentivo do Sr. Gildasio do Sacramente França,

'

digno agente do SESI, está sendo treinada uma equipe de Voleibol femi
nino, com o opjetivo de desenvolvimento do intercâmbio social-desportivo
entre os SESIANO�.

.
.

Mês de maio, João e Arildo.Wolter, integraram a equipe, aéom
panhados do sr. Encarregado de Esportes, que defendeu .Canoinhas. na
PROVA CIcLíSTICA SUI:'ER[NTENDINTE CSVALDO PEDRO NUNES, na
vizinha cidade' de Rio NegrInho.

Em julho, o SESI local, integrando o calendárIo esportivo do
Departamento Regional, participará da PROVA DE PEDESTRIANISMO,
em Jaraguá do Sul.

Parabéns, ar. Agente e todos da equipe SESlANA. «O IMPOR-
TANTE É COMPETIR».

.

RENATE RIEDE
AlUDa do Curso de Pintura em Tecido do SESI.

Domingo último, no Estádio Wiégando Olsen, em Marei-
Procedente do Rio de Janeíro, lio Dias, o São Bernardo local, em partida amistosa derrotou a

esteve em nos!!a cidade, vísítan- equipe. do Perí Ferroviário, da cidade de Mafra, pelo placar de
do familiares, o sr. Carlos Al- 5 tentos contra 4.
berto Meyer, tendo retornado
Da manhã de. 4,8 feira últtma, A padida foi bastante prejudicada tecnicamente devido

o mau tempo, onde notou-se muitas blhas principalmente nas
x x x .defesas, com furadas sensacionais e péssimas coberturas a08 late-

O Prefeito do vizinho muni- rais batidos pelos ponteiros.
cipio de '{'rês Barras, ar. José O jogador Lisbôa foi sem dúvida o «Pavão Misteriosa»FeUcio de Souza, esteve em

. da tarde na jogada do segundo tento dos visitantes, falha clamorosa.
Brasilla e junto 80 Ministério-
do Exército, trstou

:

de impor- Marcaram para São Bernardo: BranqueIa 2 e Kolinha 3.
tantes assuntos administrativos. Preliminar: São Bernardo (aspirantes) 1 x 3 Benfica E. C.

x x x Juiz: MÁrio Müller. Renda: Cr$ 700,00.
Altas patentes do n08SO Exér

cito estiveram em nesse cidade,
4.a feira última, quando fizeram
uma visita de cortesia ao Inter
ventor Mu·ni�ip.l, dr, Hélio Juk,
entre eles o Ce l. Osíres Cardoso
Labatut Rodrigues, Comandante
qo 5.° Regtmsnto de Carros de
Combate de' Rio Negro.

x x x

o sr, Edgard PMayer e f'lipOSa
da. Nilda estiveram em São
Paulo, capital, em visita ao genro
C! neta, com esticada a Sorocaba.

x x x

A anunciada festa do Colégio
Estadual Santa Cruz, mesmo

ameaçada pelo tempo, domingo,
e.ste-vt' bastante concorrida e

aoimada.

Notas
. I

Esparsas

x x x

o sr. Agenor Kreíling festejou
mais um aniver8ár!o, oferecendo
a08 seus inúmeros amigos um

suculento éhurrasco de' ovelha,
domingo último.

.

x x x

. Os japoneses aqui radicados,
ROBERTO, EDSON e INUCHE.
com viagem programada li Ho
landa, estudos do atual cultivo
da batata, estoeegem e comer

çiálização do produto, com visita
também ao Japão.

x x x

A turme do Fischer partiu na

madrugada de hoje para tem

porada . de caça e pesca, nós

Estadc8 de Mato Grosso e Pará.
x x x

,Esteve ontem em nossa cida
de o dr. Amilcar Foes Lima,
Diretor da Rádio Santa Catarina.

x x x

A COHI\B-SC abrindo con

corrência pare a construção de
52 casas' populares na vizinha
cidade de Porto União.

x x x

JÁ Em Três Barras o novo

Sub-Diretor do Campo de Ins
trução Mar@chal Hermes, Major
Joel Alves da Silva, que proce
de. do Estado de Mato G�OSBO.

x x x

Também militando no forum
loca), .

o advogadc dr. AlíDO
PEDRO DITTRICH, agora rei
tegrado a sua terra e sua gente.

x x x

O Sr.' Eliaio Preissler, funcio
nário da firma Abrahão Mussi,
seguíu no último sábado para o

Rio de Janeiro afim de partici
par, na Fábrica Nacional de
Motores, de um curso d� espe
cialização sobre mecânica dos
caminhões Fiat-130.

x x x

Former-se·Á em Eogenharia
Civil, pela Univenidade Fede.ral
de Santa Catarina, DO próximo
sáb9do, dia lO, o jovem Irapuan
Alves Nunes, filho do sr. Alme
rindo Nunes, ex· funcionário da

Agência local da Caixa Econô
mica Ft'deral.

por RAUL

ESPORTES NO' INTERIOR
As equipes movímentendo-se bastante para o inicio do

segundo campeonato do interior.

.
Em Canoinhas, na praça esportiva Procopiak, a AREP

10caJ �oi batida pelo Lagôa de Paula Pereira, pelo placar de 3 a

2, I onde destacou-sé o veterano jog�dor Celso, do Lsgôe, fazendo
jogada9 sensacionais e empurrando sua equipe para a surpreen
dente virada no placar de 2 a O - para 3, a 2.

Em Taunay a equipe do União também em amistoso
venceu o C. A. Meu Pontinho, da cidade, pelo placar de 1 a O,
onde deu .para notar que a equipe do União está bem entrosada
para o. campeonato que inicia amanhã.

.

Em Arroio Fundo, o Corintians local empatou com o

Sonda pelo placar de 2 x 2, partida também bastante prejudica-
d's pelo mau tempo.

. . ,

Amanhã, (domingo) inicia o Campeonato do Interior e

Teça Cidade Canoinhas e esperamos das equipes participantes
maior ar�e dentro dos gramados e não no tapetão como ocorreu

no campeonato passado, tentando anular jogos perdidos com

argumentos babais e até anti-esportivos.
.

O .recado está dado - quem perder no campo tente
melhorar sua equipe ou mudar

a tática de jogo, para partir para outra mais confiante e ,tran;
quilo na vitória e lião partir 'para a vitória, mas tranquilo e

confíante no Tapetiio.
I

. .

Campeonato do Interior - la. rodada - amanhã
Mirasol x Parado; Uoião (Taunay) x Olaria; Lagoa x Vi':

daI Ramos; Comercial x Palmebas; Igusçú x Bela Vista; Havai
(Gralha) x Juventude; Guarani x Corintians; Internacional x São
Luiz; Imaza x Estrela Azul; Major Vieira X S. José; S. Antonio
x S. Sebastião; Sta. Cruz X T. Barras; Canarinho x Pinho; Prima
vera x Havaí (8.J,); Pinheiros x Industrial; São Joio x União
(Divisa); São Cristóvão x Sonda.

Taça Cidade Canoinhas '- la. rodada - amanha
Olaria Prust x Mussi; Ipiranga x Benãca; Fluminense x

Meu Pontinho; 5 de MaJo x Juventus.

FUTEBOL DE SALÃO ,

A equipe de futebol de salão da Impressora, Ouro Verde
foi derrotada na última terça-feira pelo Ipiranga, pela contagem
de 10 a 6, em part.dá realizada na cancha do 3.° B. P. M.

O jogo "teve um primeiro tempo bastante equilibrado,
encerrando com placar. de 3 a 3. Na fase fi�al os ipiranguistas
aproveitaram 8S oportunidades e chegaram com justiça 8 vitória,
com tentos de Pedrinho (4), Luiz (4), Seq�io e Gapski, enquanto
Carlos (3) e Eliss (3) marcaram para a Impressora, que formou
com Francisco, Sérgio, Jorge (Celso), Carlos e Elias.. O .Ipíranga
alinhou com Sérgio (Julcimer), Mauricio, Pedrínho, Luiz e Gapski.

VENDA
DAS DE

DE MU=,
PINUS

AG'RO 'F.cO'RESIAC OCSElV SIA, avisa
a todas as pessoas 'interessaaas, em
.fJEF.cO'RESlAMENlO, que possui para
pronta entrega mudas de pinus em rai2
nua nas variedades (TAEDA e ELLlOTTl)

.

Os interessa�os deverão dirigir=se ao

seu escritório à rua Coronel Albuquer
que n_O 460 .... CAlVOIlVIfAS - SC
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