
Funploc v

constrói Campus
o Presidente da Fundação das Bscolas do Planalto Nort� Catari

nense - FUNPLOC, Dr. Luiz Fernando Freitas, em contato m8ntl�0 com
este [ornal, externou sua' satisfação e de toda a Direção da FUNPLOC
pelo trabalho de equipe desenvolvido pelos Diretores. da Fundação ls�ndo
eles, segundo conhecimento deste semanário, Dr. LUIz.Fernando Freítas,
Presidente; Jair Côrte, Secretário Executivo; Edgard Aleixo May�l', Teseu
reiro e Pedro A. Grisa, Coordenador de Ensino) que agora se ve coroado
de êxito, graças ao apoio recebido do Governo do E�tado na pessoa �o
Exmo. Sr. Governador, Dr. Antonio Carlos Konder ReIS e do Dr. S,,:lomao
Antonio Ribas .Jüníor, DO. Secretário de Educação e sua assesaona téc
nica, demonstrando o seu interesse pela class8 estudantil de nossa terra,
em particular dos uníverettartos,

Esse interesse pela classe estudantil vem lendo de�onstrado a
cada dia de forma mais evidente pelo Governo de Konder Rela, tanto na

implantação de programas de melhoria do ensino, em todos os n!vei., bem
como na busca objetiva de proporcionar as melhores eondiçoes físicas
.para o ensino, beneficiando díretamente estudantes e' professores.

E a resoosta mais evidente para os nossos professores e acadê
mico. se faz sentir neste momento em que podemos declarar que no

próximo ano a FUNPLOC estará em Casa Nova e contará com excelentes
recursos técnicos para elevar a qualidade de Ensino e Extensão.

A satisfação manifestada pelo Presidente da FUNPLOC s.e funda
menta no Telegrama recebido de S. Excia. Dr. Salomão Antomo Ribas
Júnior, DO. Secretário. da Educação, lavrado nos seguintes termos:

«Dr Luiz Ferllllndo Freitas - Presidente Fanploc Gaaoinha. - teaho
samfaçio co�unicar vg de acordo ent�adimeato. maati�o minha a••es!�ria et

Profe..or Pedro Grisa dessa Fundaçao 't'g verba destilUlda eonlltruçao sede
.

, física Funploc lerá liberada próxima parcela FAS pt�Pró,xima semana espeeo (ii
poder estabelecer termos eoDvêaio esta Secretaria et Fuaploc pt CDS/BDS
Salomlo Aatonio Ribal J6aior - Secretário Edaeação

lTelegrama recebido aos 08 de julho de 1976)

SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO
·SESI

.

EIALTECE - A CAMPANHA DO "OPERáRIO PADRÃO»
. , Há cada ano que passa mais se acentua o. interesse dos e�rculos em
presariais e operários na campanha para a e�e�ção do «Operárío Padrão»
do Brasil. Presentemente, se desenvolve auspícíosamente em todo o país,
confirmando o acerto da iniciativa, que partiu do SESI nacional, em cola
boração com o jornal «O Globo. do Rio de Janeiro e que vem tendo o

apoio geral das organizações trabalhistas.
,

Em Saóta Catarina, éssa promoção se realiza sob a orientação
do Departamento Regional do SESI com a colaboração dos órgãos de
imprensa do nosso Estado.

A respeito do êxito que vem obtendo, particularmente em nosso
Estado, a_ campanha . para a' eseetha do. «Operário Padrão� de Santa
Catarina, o sr. Osvaldo Pedro Nunes, supermtendente do Sesí, declarou
a imprensa, quando interpelado sobre a receptividade da campanha nos
meios empresariais catarinenses :

,

«Não poderia .er melhor, nem mais e�pontânea a acolhid� que
os empresários caterínensea têm dado a essa teííz promoção petroemada
pelo SESI nacional. Bem se .percebe que existe, tanto �as alt�s esfera.sindustriais do estado, 'como entre 08 tr."balhadores das mdú!!trlas eatart
nenses, uma perfeita consciência dos objetivos sociais de�se movimento,
que tem como finalidade premiar aqueles que mais conseíentemente par
tioípem. do desenvolvimento do país. Não se distingue apenas o trabalhador
de melhor comportamento, mas aquele que reuna todas as qualidades
pooitivas de um bom operá:rio, cônscio de suas reeponsahílidades e de seu

significado no conceito SOCIal. Por outro lado, é um movímento que eon

graça os empregados e patrões, dentro de sadios estímulos à compreensão
e vivência da solidariedade e paz social entre todos•.

Prosseguiu ai�da o sr. Osvaldo Pedro Nunes: «Ê princípio de que
o êxito de uma empresa. depende do trabalho Integrado de dirigentes t.écníeos e operários: desta harmonia depende o seu sucesso entre capíta;
e trabalho, meta maior do SESI. É o que se busca avaliar no exato mo-
mento em que se realiza a escolha do operário padrão»,

'

GRANDE FESTA DO COLONO, DIA 25 PROXIMO
Num patrocínio da Prefeitura Munici'pal e demais en

tidades da classe, Sindicatos e Cooperativas, será realizada
dia 25 próximo, a já tradicional Festa. do COLONO, tendo
como local a Unidade de Sementes do AGIPLAN, na rua Bolivia.

Neste sentido o Interventor Municipal, dr. HÉL10 JUK,
vem de nomear a Comissão Organizadora, assim constituida:
Dr. Paulo Eduardo Rocha Faria, Vice - Prefeito Municipal;
Evaldo Ziperer, Presidente do Sindicato Rural; Edmar Padilha,
Presidente do Síndíeato dos 'l'rabalhadores Rurais; Braulío
Ribas da Cruz, Presidente da Cooperativa do Mate; Moises.
Damaso da Silveira Filho, Presidente da Oooperatíva Agro
pecuária; dr. Francisco Centeno, da Acaresc; Alceu Noernberg,
Presidente da Sociedade 25 de Julho; Pedro Merhy Seleme,
Presidente da Associação Comercial e Industrial e os repre
sentantes da indústria e comércio, srs. João Pedrassaní,

. Olimpio Schadeck, Arno Court Hofmann e Agenor Christofoli.
A' aludida comissão, convocada pelo nosso Interven

tor, reuniu-se 5.a feira última no Salão Nobre da Câmara
Municipal, para elaboração do respectivo programa, cujosdetalhes pUblicaremos no proximo número. Pretende-se dar
um cunho todo especial aos festejos, h�menageando uma
classe que vem se destacando em nossa economia, plantando
mais e melhor. O nosso município, pela excelência de sua
topografia, facilitando a mecanização da· lavoura, tem na

agrioultura o seu grande futuro e os aludidos festejos, com
várias atrações, serão mais um incentivo à obreira classe,
com o indispensável prestigiamento dos poderes públicos.

Canoinhas-SC
lO/julho/1976
Número 1378

XXX

•

®�====�====i) RELEMBRANDO a' IRMÃ MARIA NIVEA (MARIECHENle.----8
Na risonha cidadezinha de Getúlio Vargas.

RS, aos dois de fevereiro de 1919, na tradicional e,

significativa festa da Purificação. de Nossa Se
nbora, coincidindo exatamente, com a data do
aniversário de D. Maria Altmayer Holzbaeh, a
feliz mãe que recebera. como presente do céu,
neste seu dia, uma graciosa menina, a terceira l

da famUia e que, na pia batismal, recebera o
nome de Maria.

Papai Albino, que contava, na certa, ser
premiado com um filho homem, mostrou-se um
tanto descontente e chegou a, afirmar: «Não que
ro menina, pois esta já é a terceira na tamüías.

A esta afirmação reagiu de imediato, a
mãe com a proposta: «Pois então, eu a darei a
Deus».

E, ó maravilha! Na plêiade do Divino Ar
tista, figurará, futuramente, mais uma missionária
dedícadíssíma ao �iffcil, todavia, sublime traba
lho de educar.

Marlecben, (assim todas a chamavam),
ficou sendo o raio de BoI do Sr. Albino. Viva,
irriquieta, alegre, folgazã, uma vitrolazlnha
grangeadora das simpatias de quantos a rodea
vam. Em suas víagens e vassalos, papai Albino
sentia imenso prazer em ter a divertida garotí-
nba a seu lado.

'

.

Mariechen, escreve posteriormente, em
sua auto biografia: «Tive uma infância querida,
bela, cheia de luz, de amores e risos que
encheram os meus dias, na aTenturada casa
paterna••

i ,Depois,' no Colégio, em contato amoroso,
com 8S mestras - Irmãs Franciscanas Missio
nárias de Maria Auxiliadora, e as colegas de
estudo e convívêncla, alargaram os horizontes
daquela que então contava apenas doze
primaveras.

Em GetúUo Vargas, RS, no mês de janeiro
de 1931, recebeu sua mãe, um convite, para
assistir em Três-Arroios - RS, à solenidade da
tomada de bábito e profissão religiosa de con
terrânea. e amigas de Mariechen. No mesmo
Colégio «Nossa' Senhora de Lourdes», em Três
Arroios, encontravam-se internadas há um ano,
as amíguínhaa-e colegas de estudo: Iàa Poseap
e Égide Marin. É lógico, nossa querida Marie
ehen, seguirá com sua mãe, para vê.:-las, falar-lhes,
mater as saudades: Aí reconhece U.ariechen,
pousava a sábia «Mão da Provídêncías. ;Já um
mês antes, Irmã Maria Deomira Santln,' religiosa
residente em Getúlio Vargas,' com sua autenti
cidade e carinho, conquistara !l agraciada
menina, descobrindo nela a tendência vocacional.
Animou-a a seguir tão grande e santo ideal.

Na solenidade da «vesttção», aos sete de
janeiro de 1931, Mariechen, junta-se as saudosas
amigas, toma parte' vivamente das belezas da
quela cerimônia contagtante �, Inteiramente nova
para ela. Sua Alma em flor, transforma-se.
Percebe o chamado. A seu lado o Divino Mestre.
Os seus olhares cruzam-se ... Ouve-lhe o sussurro:
•Preciso de você, Marlechen!1>

Horas depois, a8 luzes do lindo dia, apa
gam-se. 0.11 convidados retornam ao aconchego
familiar. Mariechen, porém, insiste: eDetxe-me,
Mamãe, deixe-me ficar mais uns dias com as
boas

\ amiguinhas, voltarei depois com D. Bosína
Maria, não se preocupe».

Mamãe Maria, sabendo deixá-la em boas
mãos, consente. E os oito dias vividos naquele
Oásis de Amor Divino-Fraterno, imprimiram-lhe
um vigor e entuaíaamo tal, que não quis mais
voltar à casa. A exemplo das amigas, ela tam
bém suspira, um dia, galgar os degraus do Altar
para consagrar-se inteiramente Àquele, cujo
olhar tanto calara em sua alma desabrochante.

Papal Albino, não topou a decisão. Revol-
.

tou-se, pois era ainda muito criança para decidir.
Deve voltar.. D. Maria renova Interiormente a
oferta realizada doze anos antes: resigna-se,
embora sinta tremenda dor. Depois, à. ocultas,
silenciosa, prepara entre suspiros e orações, o
enxoval necessário. Quanto carinho! Dir-se-ia
que, em cada peça, colocara todo seu nobre e
boníssimo coração. Fala, insiste junto ao Pai,
com aquele jeitinho que só Mamlle Maria sabia
demonstrar. Consegue a vitória!

Enquanto isso, no vegel florido do juve
nato, Mariechen passa alegremente os dias. A
boa mestra,' Irmll Maria Terezlnha Kohler e
Irmll Amélia, logo ocupam o lugar da querida
mamãe.

_

Passados quinze dias, chegaram. as malas,
trazendo roupas, apetrechos, cartas... Ao abrí·las
seu coração comove-se, e rolam ai lágrima.Un°I-dade' de Semen'*es. quentes de saudades. «Oh! Mamãe! Exclamaa chorORa. Como és boa!» Abré a carta e lê.

A nossa cidade foi beneficiada com uma moderna - Querida lilhinha! Envio-te estas malas
de com elas a minha benção, embora mo custe. unidade de sementes, um complexo no valor aproximado' e. a separação. Deus seja Bendito! Papai é queCrI 500.000,00, que será instalado nas obrai do AGIPLAN, não gostou. Muito dilicUmente consegui acalmá-Cooperativa Agropecuária de Canoinhas, na rua Bolivia. A lo e obter o seu consentimento. O maninho José,informação é do agrônomo dr. Gilberto Schafer, que esteve chora multo e não se conforma. Manda dizer

em nossa cidade 5.a feira, quando, manteve contato com o que vai buscá-Ia.

O G'l MariecheD, no entanto, fazia sucesso nosnosso Interventor, dr. Hélio Juk, em seu Gabinete. r. 1 -

eltudos e continuava feliz sua vida de internato,berto, já nOlso conhecido; é um grande amigo do nosso sendo um exemplo para luas colegas.município e teve, temos certeza, grande influência na loca- Finalmente, raiou o lindo dia 26 de feve-lização do Centro de Sementes de Batata em nossa cidade, relro de 19,39. Naquela tarde luminosa, emo:du-
suntuosa unidade implantada no bairro Campo da Agua rada de flores, luzes e músicas, apresenta-se (cDflt;nua na ](l. págjll4)Verde, em fase de conclusão_

.,==================e,----------s'==================_,=================-.

em seu traje de gala, mais branco que o armí
nho, Il bela. noiva do Cordeiro Imaculado -

Mariechen - hoje, Irmã Maria Nívea. Mamãe
Maria, inundada de alegria, assiste ao enlace
,sagrado do «TUA SUM EGO». Papai Albino, que
falecera há quatro aDOS certameute, rejubllou
ao ver sua. Mariechen, na branca, falange das
Esposa. do Cordeiro ...

A Religiosa Educadora
A Irmã Maria Nívea Holzbach, exerceu

quase exeíusívamente a profissão de Educadora.
Quase trinta anos, consagrou se a educação em
Canoínhas, Sta. Catarina, junto ao Colégio
«Sagrado Coração de Jesus». Aí, IrmA Nívea,
criou uma obra de simpatia e liderança, toda
sua, conquistando as colegas de Vida Religiosa
e de Magistério Crianças, adolescentes e adul
t08 !(Ientlam alegria e bem-estar, acercando-se
dela. Ajudou a crlar lares felizes. Orientou a
todos os que necessitavam e desvelou-se em
amor e carinho pelos mais pobres e sofredores .

Deu 'tudo de si às gerações que aí conviveram.
Teve como Lema: «Viver a hora presente,

para construir já neste mundo, o Reino de Deuss.
Meditando' a' Ave Maria: «Rogai por nós

pecadores, agora... ,dizia: A G O R A
«Esta vida é um agora correndo.

'

'Na vida só o a,ora conta
Só dispomos do asora para agir.

É agora que precisamos de vós.
É agora que deveis rogar por nós.

Cada ag9ra o' Pai espera à nossa correspondên
cia no amor.

Em cada agor.. corremos o risco de recusar
seu amor.

Em cada agora corremos o risco de recusar o
nosso amor.

'

por isso rogai por nós agora.
O Pai IÓ exige de mim fldelldade agera..

A Perseverança total é a soma da tidell-
dada em cada agora.

'

A santidade é uma opção em cada agora.
Agora e lIempre são Interdependentes.
Agora e lIempre são inteiramente diferentes.
O que eu fizer agora vai valer para sempre,
A ajud,a que eu tiver agora preparará o meu

sempre,..
_

.[rmá Nívea, foi uma personalidade nobre
e dedicada. Distinguia-se das demais pela sua
jovialidade, I\legria radíante., dedicação à vida
comunitária e às tarefas assumidas. Na liturgia,
era exuberante a sua criatividade.

Dava pleno sentido a tudo o que razia.
Sabia revestir de poesia a dureza da vida e
sdmírava a beleza do céu estrelado, encantava
se com a mais singela flor, extaslava-se ante o
cantar dos pássaros... ,

..

TUDO LHE PARECIA LINGUAGEM ETERNA
DO IMENSO AMOR DE DEUS .

Aqui falam suas grandes amigas, dando
seus depoimentos: '

.

- Era amiga, sincera e devotada.
- Era religiosa convicta, ativa, participante,zelosa e digna.

.

- Era educadora conscienciosa, dedicada, amí
ga dos estudantes. Soube fazer-se admirar,
respeitar e amar. Pelo seu exemplo, soube
conquistar a juventude, soube encaminhá-la e
incentivá-Ia ao bem. Jamais se alterava, e, se
necessário fosse repreender 08 seus. alunos,
fazia-o com um misto de energia e de doçura,
sem nunca ferir, mas fazendo cair fundo suas
palavras.

_ 'rmã Nívea, não passou Ilmplesmente
pela vida, mas, deixou marcas profundes em'
todos aqueles com quem convíveu é nas gera
ções' que educou, motivo pelo qual continua e
continuará, sendo uma presença.

Era cidadã canoínhense de grandes qualidades morlds • cívic8S. Sua distinção e nobreza
tornou-a extremamente bem quis ta. Foi presen
ça atuante e positiva. Interessada pelo progressoda Comunidade canoinhense. Era dinâmica,
moderna, conhecedora dos problemas do mundo
atual e preocupada em tentar resolvê-los. Reu
nia todas as qualidades que a tornavam uma
criatura extraordinária. Alma nobre e desprendida, sintetizava tudo o que de bom 8e possadizer de uma pessoa. Meras palavras não che
gam para traduzir a realldade de sua vivência.

Sempre a.legre, irradiava simpatia. Tratava
a todos da mesma forma, sem distinção de
classe social ou nível econômico, muito pelocontrário, dedicava maior carinho e atençãoaos menos favorecidos pela sorte.

Para os mais íntimos, era uma presençaconstante de �Iegria, otimismo e feUcidade� Na
dor. 8uas palavras eram de conforto. Animavam
nos suas mensagens cheias de fé e convicçãóreligiosa, acenando para um amanhã melhor.

São Buas estas reflexõe8 - tiradas de
uma carta datada de Porto Alegre, '21/03/74:

.

� "Pertencer ao século XX é uma graça,porém, não deixa de ler um désafio. Feliz de
quem neste mundo apressado consegue equ1l1-brar-se, escutar o irmão, refletir I Isso .1m, é

•
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RELATÓRIO DA DIRETORIA
Em cumprimento às determinações legais e estatutárias

temo. o prazer de apresentar e submeter a apreciação dos senho
res 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 documentos que aqui publicamos,
demonstramos claramente' à situação Econômica e Financeira da
Sociedade, permanecendo ao dispor dos senhores acionistas para
quaisquer eselerecimentce que julgarem necessários.

Canoinhas, 31 de dezembro de 1975
A DIRETORIA

Resumo do Balanço Geral, encerrado
31 de dezembro de 1975

A T I V O
DISPONIBILIDADES

/

j

Caixa e Bancos
REALIZAVEL A CURTO PRAZO

Estoques, Dupls. a Receber
REALIZAVEL A LONGO p,RAZO ,

'Reserva Florestal e Reflprestamento
IMOBILIZADO

Fazenda Timbó, Imóveis e Terre
nos, Construções, Instf,llaQões
Pastoris, Plantio de Pínhãe, Mate
rial Elétrico, Veiculos, Mág.
Fábrica de Pasta, Móveis If
Utensllios,Correção Monétár,ja
e Aplicações Financeiras

RESULTADOS PEND�NTES
Despesas, Deferidas

,COMPENSAOO
Seguros Contratados

18.314,17
1

882.814,641
i

./
87.403,17

J

I

,
J
,

2.732'.886,09
1

31.528,33

500.000,00

p. A S S I V O
,NAO -EXIGtVEL

,

Capital, Sócios CI Part., Fundo
Reserva Legal, Reserv.a de Corre ..
ção Monetária, Fundo pi Aumtlnto
de Capital, Correção Monetári.
das Depreciações, Fundo de
Depreciações e Lucro a

Disposição' da Assembléia

EXIGtVEL A C.URTO PRAZO
Dupls, a Pagar, Dupla. Desconta-
das, Títulos il Pagar, Bancos c/
Financiamentos, Obrigações *'

P8�r. e Cf Correntes
EXIGtVEL A LONGO PRAZO

BaDcO!! Cf Financiamentos e

Bancos C1295
COMPENSADO

Seguros Contratados 500.000,00
Somas Totais do Ativo ., Passivo 4.2�2.947,OO 4.252.947,00-- -- � -- � .....

2.98-9.729,60

510.290,51

252.926,89

,I =;

Demonstração da Conta «Lucros e Perdas»
Conta de Despesas Gerais, Conta
Resultado Veiculos, Fundo de Depre-
ciações e Lucro a Disposição da
Assembléia Geral Ordinária 1.156.�63,79
Conta Resultado Produção, Gonta,
Juros e Descontos, Conta Dividendos 1.156.963,79
Somas Totais do Débito. Crédito 1.156.963,79 1.156.963,79

I

Canoiohas, 31 de dezembro de 1975

AFONSQ SCHleK

CRC/SC 3878
Técnico em Contabilidade

CPF Í23076299-04

FRANCISCO CARARO
Diretor Industrts!
CPF 051057g09-44

I"
PARECER DO CONSELHO FISCAL�

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da
firma JACO, JO,ÃO CARARO & era, siA, estabelecida à Rua
CeI. Albuquerque, D.o 936, na Cidade de Canoinhlls/Se, tendo
procedido a exame do Relatório da Diretoria referente ao Balanço
Geral encerrade em '31 de dezembro de 1975, Demonstrativo da
Conta cLUCRbs E PERDAS» e demais Contas relattves 80
exercicio de i975, constataram a exatidão desses documentos e

são de parecer que a Assembléia Geral dos Senhores acionistas
os

apro�v�,
bém como os demais atos' praticados pela Diretoria•.

caí oinhas, 31 de dezembro de 1975

A
(
cio Pereira Leopoldo Fallgatter

- Vicente Dambroski

em

Notícias de Papanduva
Adquirindo conhecllneritos

Afim de aprimorarem co
nhecimentos seguiram 8

cidade de Rio Negro-Pr.
onde participaram do curso
no T.L.C. «Treinamento de
Liderança Cristã» os jovens:
Iseo Pitt, VlIson Lisbôa,
.Leonnda Greinert, Marli
Marques, Bosíeler Tavares,
Alceu .Massaneiro, Luiz Car
los Guebert e,Maria Luiz.
Lemos. Posteriormente se
rão osUderes da Juventude
Lider Papanduvense, «JU
LIPA». atuando em conjunto
com os 'I'eleeístas que já Escreveu:
atuam na comunidade de Esmeraldino�. Almeida
Papanduva. Houve a tradi-
cional recepção aos integrantes do grupo que se

compunha de oito jovens.
,

Geisel realça saldo positivo
do seu Governo

Ao sugerir em audiência a dirIgentes arenistas
de São Paulo, que selecionem candidatos em eondí
çõea de se transformarem em líderes para as próximas
eleições, 'o Presidente Ernesto Geisel aürmou. que
não se deve fazer politica na esfera sindical, mas os
trabalhadores podem e devem partíeípar dos quadros
partidários, optando pela Arena ou pelo MDB. Falan
do para os arenistas da Baixada Santísta, o Chefe da
Nação admitiu que o partido situacionista enfrentará
grandes dificuldades na região, mas ressaltou que
existe um saldo positivo de realizações do Governo
que deve ser enfatizado junto ao eleitorado. (Gazeta
do Povo)

Catarlnense' atuante no Senado
O Senador por Santa Catarina, Otair Becker,

que 'vem desempenhando suas altas funções no Sena
do da República, sem dúvida alguma está assim
correspondendo plenamente o seu .grande eleitorado.
Semanalmente este colunista na qualidade de Presi
dente da Arena Municipal vem recebendo relatório
de suas atividades parlamentares, notando-se o seu
atuante trabalho em prol de Santa Gatarina. Seus
pronunciamentos, posteriormente transcritos, são en
viados a Diretórios para que tomem conhecimentos.
dos trabalhos à frente do Senado. Incluiu verbas de
sua dotação para o Hospital São Sebastião, nossas
solicitações feitas não ficam na gaveta, tem seus tra
mites legais no mais breve tempo poasível, comuni
cando os resuítados.

M'afra Inaugurou servlç�s
de água e esgotos

Dia 03 p.p. a cidade de Mafra amanheceu eufó
rica com a Inauguração de sua rede de água. Nem
mesmo o tempo chuvoso Impediu o maciço compare
cimento do povo que prestigiou o acontecimento. Na
ausência do Vice-Governador que não veio devido as

condições,climáticas não permitirem teto para aterrl
sar, o avião governamental. Seu representante foi o
Dr. Nabor Schlichtlng DD. Presidente da CASAN que
enalteceu o significado do evento para a comunidade
mafrense que via naquele ato a vontade do Governo
Catarinense e do Presidente Brnesto Geisel em aten
der as justas reívtndícaeões do povo brasileiro,

especialmente aos catarinenses. Durante o almoço
oferecido às autoridades, falou novamente o presi
dente da CASAN que com a sua humildade cativante
e suas sábias palavras intercaladas na sabedoria
divina, conteve os presentes no mais absoluto sllêneío,
durante todo o tempo de seu novo pronunciamento
sobre o faustoso acontecimento. Assim nosso Governo
vem «encurtando distâncias» não só nas estradas
mais também, em todo o progresso que diz respeito
a grandeza de Mafra, Santa Catarina e nosso grande
Brasil. Se Deus permitir brevemente será a vez de
Papanduva, ser também, servido pelo sistema de
água tratada.

.34 assaltos 'a mão armada
Trinta e quatro assaltos a mão armada, é o

alarmante resultado ocorrido em Curitiba nos últimos
12 dias. .Oa assaltantes parecem ter uma preferência
bastante especial por panificadoras, postos de gasolina
e pessoas, as princlpa;ls vítimas desses fora da lei.
Este saldo assustador, que ocorre atualmente em tão
limitado espaço de tempo. há alguns anos atrás, era
em Curitiba o índíce anual.

Hoje a grande festa junlna
Hoje logo mais às 20 horas: oito da noite), terá

início o grandioso baile junino acompanhado de
diversas outras diversões como seja: grande fogueira,
pontificado pelo célebre quentão, queima de fogos
pirotécnicos, concurso de Sinhozinho e Sinhazinha,
com valioso prêmío aos vencedores. concurso de chots,
o casal melhor vestido 11 caracterfettco. também rece
berá o seu prêmio, concurso do pau de fita e outras
diversões características ao ambiente. 'O Salão Paro
quial servirá de palco para o desenrolar dos aconte
cimentos. Vamos lá minha gente prestfglar a festiva
n.oite junina com variados comes e bebes, onde
pontificárá a alegria.,

Refinaria de Araucária
Quando entrar em seu Iuncionamento normal, a

Refinaria de Petróleo de Araucária deverá contar
com uma força de trabalho de aproximadamente 950
funcionários, com cerca de 7% do nível superior, 65%
de técnicos da linha de produção e 28% de pessoal
de apoio administrativo. Através de um sistema Inter
ligado, Terminal de Combustível de Araucária/REPAR,
em regime de «pool», formado pelas companhias
distribuidoras, se processará o escoamento de deriva
dos. Bste «pool» será. composto por um parque de
tanques, estações de carregamento rodoviário e fer
roviário e deverá abastecer o mercado regional.
(Entrelinhas) N.R. «É este país que ninguém segura».

Passarela "da Sociedade
Dia 12 do corrente quem estará festejando niver

é a garotinha Aristocléa, filha do easal Olimpio (Hülda]
Cardoso, ele alto funcionário da Nodari - Curitiba. A
mirim-guarda estará presente para: soprar IiS velinhas.

Dia 13 festejando troca de idade nova a senho
rita Nadyesda, fi.ha do casal Dr. Dino (Nadyegge)
Almeida, residentes em Curitiba. Os eumprímentes e

felicitações pontificarão em alta rotação para a
nataliclante.

Um por semana
SABER PEDIR: Se conseguires alcançar de Deus

tudo o que lhe pedes, em pouco
tempo nada mais sobraria para ninguém.

No Departamento de Veículos Usados
de Mig'uel Procopiak Comércio de

VeícDI�s Ltda., você encontrará
para�onta entrega:

Ma�a Ano

Opala 2 portas 1973

Opala 4 portas " 1974

Opala 4 portas, \. 1971
"

Cheurolet gabine dUPl�.reformada 1964

OPala 4 portas ,\' 1973
,

'\
\

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionário General Motor. do Brasil S. I.
.:»: Rua Major Vieira, 289

C a n o i n h a s -:- Santa Catarina

Documentos extraviados
ANTONIO DAMASO BIT

TENCOU,RT DE CAMARGO,
declara para devido. fina que
extraviou o Certificado de Pro
priedade e demeía documento.
do veículo Pa••at LM. 2 portu,
cor amarelo, ano 1975, motor
BR033488, placa G C .. 0606.
cha••i. BT03l838.

O. me.mo. ficam .em efeito
por haver requerido a 2." via.

Documentos extraviados
MIGUEL SUMACOSKI, de.

Iclara para devido. fina que
extraviou ; o Certificado de
Prepeledade, T R U e Seguro
do Volk. )500, ano 72, cor ver
melho, \plac, C,A-I019, cha••i.
BS179347. I

o. me.mo. ficam sem efeito
por haver re'que,ido a 2."· via.

Documento extraviado
o u. EDUARDO JOSÉ

KWITSCHAL declara para o.

devido. fin. que extraviou .ua
Cadeira Nacional de Habilf
tação n.

o 29.488. 3
" A me.ma fica .em efeito
por haver requeeldc a 2." via.

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou-mai. côre.'

Serviço rápido
IMPRESSORA, OURO

e perfeito'
VERDE LTDA.
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Ano XXX

Relembrando a Irma Maria Nivea (Marlechen)
, (continuação da ia. página)

construir pontes para superar abismos, acender luzes para clarear caml
nhos! A& flores do caminho existem; basta ter olhos e coração para
encontré-ta•. Tentemos, ao menos DÓi., e o mundo será mais feliz».

Era uma vida a serviço de Deus e da humanidade. De eonstítuíção
física delicada, porém sadia, poderia vtver ainda por muitos anos... Seu
zelo apostólico a impelia a trabalhar Das Missões do nordeste do Brasil,
se lhe fosse dado o eonsentímento. '

Frequentava o Curso de Auxlllares Paatorais em Porto Alegre -

Rio Grande do Sul. Já há seis meses se áchara afastada da sua Oomuní
dade - Canoinhas. ADsiosamente esperara as férias para rever as suas

co-Irmãs, o seu Colégio que tanto amara e seus amigos queridos. Isto
porém, não aconteceu. A tão esperada (rmA Nívea· não mais voltou. A08
14/07/74, Da vÍagem de retorno, Ioí vitima de um acidente de trãastto,
morrendo Inatantaueamente, com fratura DO crãneo, na face e na espinha
dorsal.

, Seu corpo foi levado a Getúllo Vargas, sua terra natal, onde
descansa DO jazigo de seus familiares, ao lado de seu pai que tanto estimara.

Para nós a Irmã Nívea é uma presença. Seu testemunho de amor
fraterno, de vivência evangélica, nos acompanha passo a passo. Seu
exemplo de fidelidade nas m1Dimlls coisas nos fala do Amor, do Reino,
do Eterno.

«UMA FLOR CORTADA QUE CONTINUA PERFUMANDO».
Tudo o que brota de um coração que ama, eleva, enobrece e

cativa. Assim a vida da Irmã Nivea nos cativou. A. ela D08sa eterna gratidio...

Irmãs do Colégio .Sagrado Cora�ão de Jesas»

CASAN,' 2a. etapa
De acordo com projeto já aprovado, a CASAN, em

colaboração com a Prefeitura Municipal, dará início dentro
de poucos dias 'na extensão da rede de abastecimento de
água, devendo agora atingir os bairros da cidade, devendo
beneficiar mais 1.000 residencias com o precioso líquido. A
informação, oficial, nos foi prestada pelo Interventor, dr.
HELIO JUK e sr. ANTONIO DE SOUZA, chefe do Escritório
da CASAN local.

ACIAlVÇA 'RENOVADO'RA NACIOlvAC
Diretório Municipal de Major Vieira
EdUal de Convocaç60 para Conve�ç60

,

o �esideDte da Comisslo Bxecutiva. do Diretório Municipal da
ALIANÇA R�QVADORA NA.CIONAL - ARENA - do Município de Major
Vieira do Estado��Santa Catarina ... na forma da legislação eleitoral vi
gente, convoca 08 senhQ.res membros do Diretório MUDieipal, Vereadores
do Partido no Município e e,.Delegado à Oonvenção Regional, para a CON
VENÇÃO MUNICIPAL, • realizlll'-ae no dia 18 (dezoito) de julho do cor
rente aDO de 1976, à 'rua Argemiro ftO'.g_es n." 159 (recinto de sessões da
Câmara Municipal). às 9, (nove) horas, nesta- ci_dade, para as deliberações
da seguínte �

/ ORDEM DO DIA
/EÍlcolha de Candidatos do Partido a Prefeito" Vice-Prefeito e Ve

. reador�' à Câmara Municipal, para as Eleições do Dia 15 de .novembro
de 1�76. .

Major Vieira. 05 de julho de 1978

MIGUEL MARON BEClL - Presidente da ComissAo Executiva

(ooperatlva AgropecQária de Canolnhas Ltda.
Assembléia Geral Extraordinária
EDITAL D'E CONVOCAÇÁ,Or
De acordo com os Estatutos Sociais e conforme a deli

beração da Assembléia Geral Extraordinéria realizada em 23/06/76,
ficam convocado!! os Senhores Associados da Cooperativa Agro
pecuária d.e Canoinhas Ltda. em pleno gozo de seus direitos .s

sociais, par�Assembléi& Geral Extraordinária a realizar·!le no

dia 31 de julho, �976, no tirupo Escolar Joio José dI! Souza
Cabra! sito à Rua Barl..o do Rio Branco. nesta cida:ie (Ie Canoi
nhas (SCD, às 7:00 horal em Primeira Convocação, com o miDimo
de' 2/3 de s'!us Associados; 'às... 8:00 ,horas em Segunda Convocação"
com o minimo da metade e m.is_" um de se�s Associados; às 9:00
horas em' Terceira e última Convoc�ão, com a presença de 10
de, seus Associados, no qual havendo nú,mero legal será discuti·
da a seguinte:

ORDEM DO DIA
'

-""

1,° - Eleiçlló' dos novos membros do Conselho AdminIstrativo,
e jl&nselho Fiscal.

2.° - «esuntos Gerais.
NOTA: Para efeito de cálculo de cquorum» pàra· Instala

çlo da A8sembléla, esta Cooperativa tem 495 Associados. •

CaDolnhas, 30 de junho de 1976. 3
MOISES DAMÁSO - Presidente

FOTOCÓPIAS XEI\OX
Serviço ..

in8tantâneo e perfeito.-_'t>-,.,� - - ... ..v- , __� ......,.._.,.,......:
.

-los'talação mode!',gif.!9tma.
�_ ..... ---'-

PrQcure
. lt0-" escrif6�i� de Derby Carlos

�, na Praça Lauro Müller, 251
, CANOINHAS - Santa Catarina

NASCIMENTO
Registramos com prazer o

nascimento do garoto Carlos
Henrique, filho do casal
Amaury (Ieaura] Pontoni,
ocorrido dia 6, terça-feira, ne

maternidade do Hospital San·
ta Cruz.

_ Correio;lio Ivo, te lhes de
seja muitas alegrias.

25 anos
Psulo Anízio, Lúcio Edson.

Marilda, Mauro, Dulce Anita
e Simone, congratulam-se com
seus pais Paulo e Anita Neu
burger pelos seu 25.0 anioer
sdrio de' enlace matrimonial
que transcorreu dia 7 PI áxi»
mo passado.
Canoinhas, 8/ '7/1976.

Registro Civil- Edital
JACIRA EMILIA PAUL COR.
RÊA. Oficiei d Regísteo : Civil
do Dietrite de Pi heiros, Comarca
de Canóinhal, atado de Santa
Catarina. faz I ber que pretén.
dem calar:

ES DOS SAN·
TOS e lZAUR CASTRO; ele
netueal da Tam nduâ, deite Dis
trito. nascido ao 20 de iunho de
1953. servente. I lteiro, domicilia·
do em Taqoariz 1. deite Distrlto,
filho de Fraoci,co dOI Santol e

Maria Luiza rirei dOI Santos;
ela Datural de Crmpo dOI Buenos,

_ de.te Distrito, Lualcid. em 18 de
outubro de 1951:1, do lat. lolteira,
domiciliada em, Taquarizal, deite
Dietrito,

.

filba I d� Le�dor Caltro
e C.rmehna Kptlkolk, Caltro.

Se alguém 'Iouoer de' algum
impedimento, o�onha-o na forma
da lei. i

. ,

Pínbeíroa, 05 '�e julho de 1976.

SILVETE qARCI PAUL
E,crevente purameotada

Registro Ci�1I - EDITAL
Seba8tillo Gr\io Costa, Escei

vão de Paz e Ofici,l do Registro
Civil do munipipio de Major
Vieira, Comarc i de Canoinhal;
Eatado de Santa CatariDa.
Faz saber que' prftendem casar:

Antonio Osmir' (fonçalves de
Lima e Maria Lu�la do Prado.
Ele, natural deste Estado, nascido
neste muliicipio ao, 26 de junho,
de 1945, !avrador, ,olteir., domi·
ciliado e residente, n'.te municipio,
filho de JoIo Gonça)lvel rte Lima
Filho e de Maria �.atalia Ku...
falecida. l
Ela. natural delt� Estado. Dal'

cida nellte municíp\o, aOI 02 ,de
,novembro de 1951, �o lar, solteira,
domiciliada e re8ideite nelte mu"

nicípio, f.lha de Fidfles Larvalho
do Prado e de Suzrna Nogueira
do Prado.

I '

Apreeeotaram o, d"cumentol
exigido, pel., Códlgo Civil art.
180. Se alguém tiv,r conhecimeD
to de exi.tir

algu�
impedimento

legal, acuse·o para, inl de direito.
Major Vieira, 07 �� julho de 1976.

SEBASTIAO G EIN COSTA
Oficial

Declaração

Declaramo�-
ara os devido!!

fins que fors extraviadol os
documentos do automóvel mar
da Volk!iwa en TL, ano de
fabricação l-p71, placa CA.0608,
cor azul d,i'í.mante, ch.sde n.O
BF085066,14 cU., 65 HP, ficando
oa mesà)ôs sem efeito por'ha
ver sido 'requerido 2.8 via. 3

Canoinhas, 9 de julho de 1976.

Indústria e Comércio
Irm60s Zugman S/A

ACONTECEN'DO _

Responsabilidade de J. J_ e, J.

Hoje completa 15· anos Lu
dane Boeing, que receberá
seus emigos na Beatinha do
Clube Canoinheme. Parabéns
Luciane.

* E as tériss chegsrem para
a alegria de todos os

estudantes.

* Canoinhas conta hoje com
a presença de muitos

amigos, que para a alegria
geral não a esqueceram.

* Por causa do mau

tempo reinante 11m nossa
cidade os iogos que iriam ser
realizados sábado passado
forem transferidos pata hoje.
Vamos lá na quedr« Luterana
p'estigiar o esporte cdnoi»
nhense. Afinal esporte é vida.

* Tem uma Vascaína que
anda com o cotovelo doen

do. Não é mesmo Ange?
Olha não se desespere, um
dia o Vasco sai da lama. Só
não sei quando.

* Juss.ra Santos e Fernan
do Scholze parzinho tofi

nh» que surgiu.

* Dia 2 de [ulho de 1976
realizou-se no Colégio

Estadual Santa Cruz, o tra
dicional Concurso de Poesia,
sagrando-se campeão matutino
Casemiro José Mott., e notur
no • Miriam Eduarda de
Miranda. Ficamos admirados
com a sensibilidade de Ana
Maria Ferreresi, que se mos
trou uma grande poetiza.

* Existem muitas pessoas
com os olhos mareiados

de lágrim.s. Um amor que se
toi. E só fica a saudade, de
momentos que se torem, para
não mais uoltar,

* E quem depois de muito
temoo apa«eceu é oHaroldinho
que muito jeitinho cativa o

coração das menininhas ca
noinhenses,

* E a reunião das terças
(que esta semsn» foi na quin
ta) contou com a simpatia
de Estella Maris Crestani.

* Ana e Roberto par cons-
tante em todos os lug.res

frequentados pela juventude
canoinhense.

* Recebemos a notícia de
que para 77,' já estará

instalada 11m Canoinhas a
Faculdllde de Educação Física.
Isto evitaré quê muita gente
procure cidades vizinhas p.ra
tentar este vestibula" E tem
bém é um incentivo para 'a
conclusão das obras do Gt»
nêsio de Esporte.

,

* Quem está se prepa"ílndo
pa, a o uestibutar que v.i

se realizar dia 19 a 21 de
julho em Joinuilte é o Marcos
Romeu Mõbius. Boa sorte.

* Prêmio ADVB Cultura
entregue para os alunos

quartanistu da Faculdade de
Administrapão que apresen
taram um trabalho sobre
nossa região, que, já vem
chamando a atenção pelo seu
tranco dtsenvolvimento. Aos
alunos da Faculdade de Ad
ministrapâo p"rabéns.
* Neide Cristina, filha do

casal Ary (Vi/ma)' Vil;lira,
completou mais um ano de
vida na última quintawfei,a.

Parabéns.

* «Siga sempre o testemu
nho de tua consciência e

nunca as opiniões dadas ao
.

seu respeito».

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Ofído eatregue a Presidência da República referente
a cJesaproprla<ão de terras em Três Barras

Excelentíslimo SeDhor Prelidente
Peço rellpeitollameote vêoia a VOll.a Excelêocia para eDCa'

mióhar à PrellidêDcia da República relatório e mapal. anexos, referentelà delapropriação de terr•• DO Muoicípio de Trêl Barras, DO Estado
de S.nta Catarina.

Na qualidade de, reprelentante dos desapropriado. li! tendo
eu mesmo herdado uma gleba delapropriada, fui credeDciado para
promover a defesa delsas propriedades, ainda mail porque relido
nesta Capital desde jaoeiro de 1973. '

A•• im, Es:cel6ntilsimo SeDhor PrelideDte, muito me honra
vir '.olicitar, em meu nome e DO daquele. que represento, a e.clare
cid. atenção de Vosla Excelêocia para elle angustiaDte e 'palpitaDte,problema, coja loluçllo porá certamente um fim à iotranqoilid.de e

'

à inquietação que ele ContiDua caulando.nos, a par dOI enorme. prejuizol que a delooga DO rellolvê.lo innitavelmenh acarreta.
Nelta oportuDidade apreseDto a Vosaa Excelência o. protel.tal do maia profundo respeito e da maior admiraçllo.

MARIO THEODOROVIZ

Dia 10 - o sr. Eroino Mews;
a srta. Zenilda Alberti; a
menina Angelita filha do sr.
Ladislau Knorek.
Dia 11 - o Sr. Pedro Rudey;

o menino Jaciel Francisco
filho do sr, João Szczygilll.
Dia 12 - a sra. Cecília es

posa do sr. João A. B,au
ha,.dt; os jovens Otávio Herbst
e Edgard Knopp.
Dia 13 - O jovem Hipólito

Wardenski.
Dia 14 • o jovem Haroldo

Schroeder,
'Dia J5 - a sra. Rosinha

esposa do sr. Zeno C. Zippel;
as srtas.: Lenice Marlene Todt
e Alda Noga; o iouem Quilher
me Josl de Souza.
Dia 16 - a 5,a. An. esposa

do sr. Willy Vogt.
Aos aniversa,.iant,s nossos

parabéns.

Amanhã, a partir das 9 horas, no Oitão, mais
um show de bola, pela Taça Cidade Canoinh.s:

09:00 hs. Juventus X
11:00 hs, Benfica X
13:30 hs. - Fluminense X
15:30 hs. - Mussi X

Meu, Pontinho
Olaria Prust
5 de Maio
Ipirangi
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CORREIO DO NORTE 10.07-1976

Indústria de Madeiras Zaniolo S. A.
C.G.C. 8318� 294/0001-30
Edital de Convocação

São convidados os Se-nhores acionistas desta Sociedade,
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, às 10
horas do dia ,14 de julho do corrente ano, no escritório central,
à Rua Porthos�loso n,? 247 - Vila Parolim - Curitiba-Pr., para
deliberarem sobre',s, seguinte ordem do dia:"

.

sD Apreciação do pegidd" 'de afastamento da Diretoria, de
Um de seus})ire(ores, por motivo de aposentadoria;

b) Outeoa.essuntoe de interesse social.
," .

CtlÍoinhas, 1.° de julho de 1976 1
_/ .

. --- . ALTAVIR ZANIOLO Diretor

'Jacó, João (araro & (ia. S/A
CGC - 83.187.690/0001-67

Assembléia Geral Extraordinária
, /

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
. Ficam convidados os Senhores aci�nistas da firma JACO,

JOAO CARARO & CIA. S/A, com sede à Rua Coronel Albu
querque, 936, na cidade de Canoinhaa / SC, convocados para
reunirem-se em Assembléia..Geral Extraordinária, a realizar-se
dia· 01/08/76 (01 de agosto de 1976), às 10 horas, na sede da
sociedade no endereço. acima, para deliberarem sobre o seguinte:

,
.

ORDEM DO DIA
AS8untos...d.e.-ióteresse Social. 2

Çànoinhas, 28 de junho de 1976

FRANCISCO CARARO Diret.or Industrial

BASILIO HUMENHUK & (IA .. LTDA.

I 'Revendedor FORD I
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos
novos FORD �'\\usados de qualquer marea..

...

Oisponibilida.des da Semana :

BeZina 1975 ;.. merrom conhaque
Polks 19(.0,. vermelho cerâmico
R.ural tracão 4 rodas ano 71 II azul e branco
Jeep com capota de aço - 19m - verde
Rura; 4x4 1974 - laranja e branca,
Pick-up 1972 tração 4x4 & azul
Pick-up 1974 - 4x4 - âzu�
/eep. con:, capote de aço 19�2 - azul
Variant 1972 - vermelho montano
Volks 1300-(- ano 19,6 _ amarelo imperial
Pick�ulf í972 - 4x4 - tutques« royal

'AdqDir�.�eiClUlo usndo' c:om I nílniJ�ul entra�a,
Vé.fc:ulos inteiramente revisados, de boa procedência,'
aós melhores pre�os da regiio./... ·1

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

I

Fotocópias?
Em apenas1<tsegundos, você tira FOTOCO�
PIAS, d. quai(tu.•r documento, jornais ou

livros, no CA R T 6'fH O O O R E G 1ST R O
C I V I.....·· d•. NEREIDA "C•.CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

lãs ·Pinlouin e Cisne
�::'''_'""'-;':>J ..

_-'

C_a�(�E r I· i ta
II

l� _

Segurança, UIn
engenharia

Registro Civil - EDilAL

Na noite de 13 de setembro de
1899, um dos poucos automóveis
então rodando na cidade de

Nova York atropelou o corretor

'ij.H. Blíss, na esquina da rua

74 e Central Park. Ele morreu

no local e foi regtstrado como

a primeirs vitima do automóvel.

Desde então, o número anual
de. vitimas fatais do automóvel
subiu a 200 mil, deixando um

saldo de eproxtmadsmeute 7,5
milhões de mortos, quase o total
de vitima!! da 1.a Guerra Mun·
dial.

Es&a foi a decorrência natural
do próprio desenvolvimento da
indústria automobilística e do
crescente desempenho dos, vei
culas que, aliados à qualidade
das estradas e vias públicas,
passaram a permiti: excessos e

imprudência de consequêneías
cada vez. mais 'graves para pas
sageiros e pedestres.
A conscíêncía desse problema,

assimilada há muitos anos, obri
gou as fábric�s 8 reverem seus

conceitos básicos de projetos,
passando a dedicar maior aten

ção aos sistemas de segurança
ativa dos veiculas e, especial.
mente, ao" desenvolvimento de
técnicas que gsrauttesem a pro
teção dos seus ocupantes ern

caso de colisão.

Assim, propositadamente, ná
moderna êng@nharia sutomobí
Iístíca, os carros deixaram de
ser Indestrutíveía, como condi
ção fundamental de segurança
passiva. Isto significa que, qusn
do ocorre ums colisão, é abso
lutamente necessário que certas
partes do veiculo cedam, absor-

Maria G6ss Gli08ki, Ofici91 do
Registo Civil do Dietrito de Paula
Pereira. mooidpirj e Coml1rca de
Carioinha.,

Estalo.
de Santa Ca.

tarina,
Faz saber que pretendem Casar:

RENATO

ANlONOWICZ
com

ANA CELIA P RTA. Ele, ne

tural deste
.

Est do, nascidc em

Tauns,. aos 11 ;e �ezembr.o ..de
1951, lavrador, .,lte,ro. domicilla-do e relidente

oele
Di

..

8trito, filho
de Dioni.io A � onowicz e de
€harlotte Hennin •

'

.

Ela, nat�ral desíe Estado. nas·

eide em RIO do PInho aos 30 de
agaito de 1956, dorpéstica, solteira
domiciliada e r�idente. neste
Distrito, filha de rorta Giose e

de Porta Livia EDfPorta.
Apresentaram O" documentos

exigidos pelo C6digo\Civil art. 180.
Se alguem tiver coqbecimento de
existir algum impe�ilqeDto legal,
acuae-o para fiDI de' direito.

Paula Pereira, 3 de julho de 1976.

MARIA GÓSS GLINSKI
Oficial do Registro Civil

Vende-se
no bairro Campo da, Agua

Verde, uma d.ta com casà de"
madeire meàíndo 42m2. Preço
Cr$ 28.000,00. Tratar no' local,
a Rua Henrique Zugman 23,
com a. sra. Alaide Vi�ira.

.

Documentos extraviados
EWALDO PEREIRA. d�clara

pAra devido.' fina que extra
viou o Certificado de.Proprie-.
dade

.

e demail documentol
referente. ao veículo Chevrolet
ano 1974. placa DA·H76. chal
•i. n.o D683DBR24371R.

'

O. meamol ficam gem efeit'()

por, haver requerido a 2.a "ia.

novo:conceito na

de veículos
vendo tinto quanto possível a

energia cinética de impacto,
impedindo que toda ela recaia
sobre seus ocupantes.
Esta nava concepção, baseada

no príncípío que, numa colisão,
a integridade' do veículo e a dos
seus ocupantes são incompatia'
veis, óão chegou, infelizmente,
à compreensão, de muitos sau

dosistas, que mantêm aínde o
. entendimento segundo ,o qual,
para ser bom, um veículo pre
cisa ser indestrutível.

Os testes de impacto
Na General Motors do Brasil,

os fenômenos decorrentes do
choque de veiculas são estuda
dos, atualmente, nas instalaçõ38
para teste de impacto contra

barreira fixa, que ccnstítüí um

dos prtncípaíe <laboretôrtose do
seu. Campo de Provas da Cruz
Alta.
Nesses testes, os veículos são

lançados, por um sistema me

cânico de tração, 'contr. uma

parede de concreto, a uma velocí
dade de 48 km/h, que equivale a

um impacto frontal de dois carros
à velocidade aproximada de 70
km/h - limite idealmente con

siderado suportável pelo homem.
Desde o inicio da prova, um

complexo sistema de instrumen
tação controla, m,ede e rpgistra
(inclusive com fihnadoras de
alta velocidade) todas as reações
do carro e seus componentes,
antes, durante e após ti impacto,
cuja duração não excede 8 2
décimos de segundo. Os dados
resultantes são depois compara
dos e analísadoa em laboratórios,
possibilitando aos engenheiros
chegarem �s condições ideais
do desempenho dos eistema8
de segurança em avaliação.
Nó sentido de proteção dos

passageiros, o impacto permite
verificar. entre outras reações,
se não houve penetração de
partes do motor e se 08 epontos
de dobramento» do veiculo ce·

deram uniformemente, de acor

do com 8S prevísões do projeto.
A i deformação progressiva

dessas partes da estrutura au

menta o 'espaço de tempo entre
o inícío do choque e a parada
definitiva do veiculo, tornando

menos súbita a desaceleração
e, consequentemente, reduzindo
a energta de impacto no com

partimento de passageiros.
Paro se dar uma idéi,.· da

importância desses pontos de

dobramento, na hora .do choque,
basta saber que um carro Opa
la, à velocidade de 48 km/h,
chega à barreira com um volu
me de impacto de aproxímade
mente 52 toneladas, cargas que
seria integralmente transmitida
ao interior da cabina se as per
tes ·am.ssáveis não reduzissem
a velocidade de desaceleraçãó.'

Os. testes até agora feitos em

Cruz Alta demonstram que to
dos os carros de. passeio. .da
GMB atingem, nesse campo, os

mais rigorosos padrões de se

gurança. Os pontos de dobra
mento funcionam adequadamen
te, não há quebra dos vidros,
as portas permanecem fechadas,
a tampa do capô e 'partes do

conjuto motor "não penetram n&

cabíne, os equipamentos não se

soltam (inclusive bancos] e o

sistema de combustível não so

fre qualquer vazamento.

EXigências de 'segurança
Além do estudo regular de

comportamento dos si's temas de
segur.nça passiva, a GMB vem

ruliZ8odo 08 testes de impacto
con,tr(l b!l,rreira fixa para veri-

"ficsl.' q, desempenho de um no

vo, 'fteJIl que deverá ser

íncorporedo 'a08 carros nacionais
a partir àe 1.°/1/77; de acordo
com exigência da resolução
n.? 463/73 do Conselho Nacional
de TrâfJsito.

Essa resolução estabelece di
mites ao deslocamento para trás,
dentro do compartimento de

pusagdros do sistema de con

trole da díreçao, para reduzir
88 possibilidades de .leeões ao

peito, peacoço, e cabeça do
condutou. E determina que.
«:em caso de colisão frontal, à

velocídsde qe 48 km/h, perpen
diêülarmE!Dte à barreira,' a ex

tremid.ade' superior da coluna I

de direção não deve Se deslocar:
horízontalmente para trás, em

rel�çãQ ,a um ponto não. defor
mado do veiculo, mais de
127 mm»,

Registro Civil
NEREIDA C. CÔRTE. Oficial

ros, domiciliados e reaidentee em
do Registeo Civil do 1.° Dietrito Pinheirol n/ Município; ele lavra

. de, Canoinhal, Santa,Catarina faz dor, naecidc em Pinheiros D/.ab!)" que pretendem calar. le: M�9J�tpjO""ºt>�g
.

de fevereiro de
eCarlos Soeck» com .cMa- � ,'r9�8, Iilho �e Joiiq�im�F...@rll�dellria de Jesus Soar>e-s de e de Genorie MartlDl; elado ,1_

Uma», brasileiros, jõl.teirol, do. na.ci�a _

em Rio do. �ardo. nl
miciliado. e re.identel nelta cidade; MUDlcÍplo aOI 1.° de ahra! de 195�,
ele marcineiro., �a,ÓidO em Padên. filha

.. d.e .

Pedro Bay e de· Paral
cia dos Neve. '-' Município, aOI quevl8 Bay.
05 de março

�e
1955. filho de

Felix Soeck e de.

A.oa Soeck; ela Ganoinhlil, 07 de iulbo de 1976., ,

do lar, na.cid em Arroio Fundo· A-

o/ Município ao. 02 de juoho de NEREIDA CHEREM CORTE

1960,

filha1
Manoel Soare. de Oficial do Regi.tro Givil

Lima e de E. erilda Rodrigue. de
Lima,

eOsvaldo �. Sarroslt com
eMaria de L�,:"rdes Klepackilt,
bralileirol, .olt,irol, domiciliado. e

residente. nest� cidade; ele operá
rio, na.cido

e�
Felipe Schmidt

D/ Município a II 10 de iulho de
1954, filho La .i.llm Ferreira de,
Barrol e de Maria Elcololtica
Figueira de Barros; ela dQ lar,
Dalcida em San\o· Antonio DI
Município aos 11 d'!3 maio de 1959,
filha de João Klepacki e de AnDa Leial Assine! Divulgue!
Shikol.ki Klepacki •

«José Fernandeslt com Correio do. Norte«Maria BaYIt, brasileiro., loltei�

- EDITAIS

escritório você �ncon-

Material escolar e de
'

tra na loja da

Impressora Ouro Verde
\, '
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CORREIO DO NORTE lQ.07.197�

'Frigorífico Canoinhas S/A
FRICASA

C.G.C.M.F. 83188110/0001-56
Sociedade Anôn,ima de Capital Aberto OEIIC-ICA 220-75/13

IVISO . AOS ACIONISTAS
Convidamos os . senhores acionistas a exercerem,

dentro �e 30 (trinta) dias, da publicação deste, o seu

direito de, preferência na subscrição de Cr$ 3.000.000,00
(TR:mS MI�HÕES DE CRUZEIROS) pelo lançamento de
3.000.000 (TR:mS MILHÕES) de ações preferenciais com

valor nominal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, au
torizado pela A G li: de 25.05.76, mediante- as seguintes
condições:

\

,

1) - Prazo de integralização 3 (três) meses.

2) - Mínimo ínícíal de entrada 250/0 (vinte e cinco
por cento»),
As ações o�eto deste 'lançamento terão os

seguintes dírqítos 'e, restrições; •

1) - Garantia no recebimento de um dividendo anual
fixo de 8%,( n�o comulativo;

.
,

2) - Prioridade, no reembolso do capital em caso de
dissoluçãb da soctedade;

3) - Par�ié'Ípação em i�ualdade de condições 'com as

acõês ordínárías nas, distribuição de quaisquer van

tagens como bonífícação em dinheiro ou em ações
'pela incorporação de '(eservas livres ao capital.

\

Canoinhas-SC, 22 d� junho de 1976
1

A DIRÉ�ORIA

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
CirurgiA Dentista
c I C OOS5S9159/DEP

CUnica den·táda, de senhoras e crianças.'" .

• <,
.• '" Especialização em Odontopediatrla.

Hora marcada
,

""'w

Prap r.._ Müller, 494 - rODe, 369

1

Assistência
O programa de assistência

aos idosos desenvolve atividades
de prestaçllo direta, realizadls
nos centros e grupamentos de
Serviço Social do INPS, e pres
tação indireta atra.vés de acor

dos com iostituições de ampere
à velhice, pira internação cus

todiaI daqueles beneficiários que
não contam com amparo ftmiliar.

Até o final de abril, foram
firm.dos em todo o pais 26
acordoI para internlção custo
diaI, estando em estudo, no

momento, 17 novas proposta.
de convênio.

INPS quer ampliar
assistência ao idoso
elevando em 200%

a capacidade
de atendimento

A Secretaria de Bem-Estar
do Instituto 'NacioDal de Previ
dência Sac'ial snuacíou que todos
os esforços estão sendo desen
volvidos, a fim de que o pro
grama de, assistência aos idosos
tenha sua capacidade de aten
dimento elevada este ano em

200%, aumentando para 1-43 mil
.

o volume de atendimentos e

para 23, mil o total de benefi
ciários ínscrttos.

O Secretário José Vital reve
lou que o programa iniciado
em 1974, com 955 beneficiários
maiores de 60 aDOS, nos Eita
dos dI" São Paulo, Rio de Ja
neiro, Minas Gerais e Bahia,
hoj" está implantado em todo
o pais. 'Em 1975, foram inscritos
no programa 8 mil e 158 idosos,
constatando-se 60. mil e 848
'atendimentos prestados atravé.
'dos centros e grupamentos de
Serviço Social da Secretaria.

ASSOCIAÇAO COM,ERCIAL
INDUSTRIAL DE

E
CANOINHAS

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
De conformidade c�m os artigos 33 e 34 dos Esta�uto.

Sacieis, ficam convidados t�dos os associados da AssQciação Co
merciai e Industrial de Caooinhas, sita à Travessa 15 de novem
bro, n.o 196, para a Assembléia Geral Ordinária, a re ..Uzar-se
no próximo dia 19 (dezenové) de julho de 1976, às 20 horas em

primeira convocação, ou, trinta'minutos após, em segunda con
vocação, quando deliberará com qualquer número de sócios pre
sentes, obedecendo a seguinte ordem do ,dia:

1.° - Relatório da Diretorl� e prestação de contas da

T;souraria. '\
2.° 7/Eleiçio da Nova Diretor�a e seu Conllelho Consul�
/' tivo, para o biênio 1976/1,978. '

,\

Obs: A fim de obedecer o artigo\ 39 dos Estatutos Sociais,
faz saber que as chapas dos candidatos q�e concorreria às elei:
ções, deverio conter óbrigatoriamente a Iqpiescência do candi
dato ao respectivo cargo e serem apresentadas ao 1.0 Secretário
até o dia 17 (dezessete) de julho, quando serão encerradas 8S

inscrições às 11 horas. 2
Canoinhas, 30 de junho de 1976.

PEDRO MERHY 8ELEME"':'" Presidente

, ._..I�

EXPRESSO CATARINEHSE DE TRANSPORTES LTDA.
Servindo a Capital do Mate há mais de dez
.anos, transportando 8Ua.8 ear,a. das principais
,Praças do Paíl, até o leu destino, com rapidez,

.

'segurança e pontualidade.
MATIUZ • em São 'lta_ulo.SP. .

FILIAIS • Rio de J_neiro, Curitiba, Joinville,
Jaraguá do Sul, Blumen�Q,� Florianópolis, Itajaí,
Porto Alegre, Rio Negro/e'''�rullque.

Em Canoinh.s-SC, à R'u. Frei Menandro
KàI_D-ps s/n: - Fone 138
./

Prestigie nma-·I...preJa oennllamente Cat.rlnense •••

I Expresso Cltarinense de Transport�sltdl.
, I
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Não percam amanhã em Marcílio Dias, o jogão entre São Bernardo, tri-campeão
Frontínense, de

.

Paulo Frontin-Pr. E para o próximo' domingo, no Ditão,
entre Botafogo e São Bernardo, pela. disputa do troféu « Dulcídio

10-07-76
N.e 1378
Ano XXX

FON,TANA
PLANTIO

RECOMEN·DA O
DE MAIS SOJA

Florian6polis .;._ A Secretaria da Agricultura estâ reco
mendando aos produtores c'atsrinenses que 8S lavouras: de soja
sejam incentivadas a fim' de que na' próxima safra o total da
produção possa atingir, pelo menos 550 mil toneladas comerciali
záveis. O Secretário Fontana informou que a capacidade instalada
para a industrialização de soja, no Estado, é de 720 mil tonela
das por ano.

ADVB eníreg'a prêmios a

alunos da FUNPLOC'I
I

.
Em solenidade realizada na noite de sexta-feira, dia 2,

pela Direção da Fundação das Escolas do Planalto Norte Catari
nense - FUNPLOC. no lallo nobre do Colégio Sagrado" Coração
de Jesus, a Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, fez
entrega de prêmios à equipe da 4.a série do 'Curso de Adminis
tração de Empresas da Faculdade de Ci�ncia. Administrativas de
'Canoinhas, vencedora do concurso sobre 8 Realidade Atual do
nosso Municipio, realizado na disciplina de Administração Finan·
ceira e Orçamentária, cujo titular é 'o Professor Al�ynir Holzmann.

O ato, realizado às 21 .heras, contou eom a presença das
autortdades locais e convidados especiais, além de alunos e pro-fessores do aludido estabelecimento. '

,

i No�sn Bra�i�sN�ssa Gente
Coluna do 1.° CIENTIFICO cB»
Professora Responsável: JUCI SELEME

Equipe: JOÃO BATISTA KRAUSS - R.ENATO GR.EIN
GILMAR. PAQANELI - DENIS GR.EIN

- Romance e Teatro ""

ALUISIO e ARTUR AZEVEDO
- ALUISIO AZEVEDO, um dos mafores romancistas

brasileiros, nasceu em São Luis, no Maranhão, em 1857. Exerceu
inúmeras atividades: comerciante, jornalista, poeta, caricaturista,
tendo sido até gerente de hotel, e o que lhe deu ocaslão de
observar os

.

mais variados tipos, que mais tarde reviveria em
lIeus romances. Criou, de inicio, romances românticos, que
publicava em folhetins de [ornais, com

.

o que gaohava a vida.
Depois, com O MULATO, introduziu o uatureltsmo no Braaíl,
isto é, descreveu ás pessoas e seu modo de vida com a maior
realidade, o que, na época, valeu-lhe a8 mais acerbas criticas.
Sua principal obra é O CORTIÇO, vIvida e vigorosa descrição
de costumes.' rica de pormenores do cotidiano. Ingressou na
carreíra consular em 1895, deixando de escrever. Foi um dos
fundadores da Academia Brasileira de Letràs. Morreu em' 1913.

- ARTUR AZEVEDO, seu irmão mais velho que el@
dois anos, e também nascido em São Luis, .dedícou-ee ao teatro
desde os 18 aDOS de Idade, como autor, p. tradutor. Alcançou
grande êxito, introduzindo no Brasil o teatro musicado. Dirigiu
revistas e [ornaíe, foi membro. fundador da. Academia Braeileíra
de Letr-as. Seu gênero era o da comédia leve. de .sátira sem
maldade aOIl costumes. do tempo; a principal é A CAPITAL
FEDERAL. Faleceu antes do iI:mlo, em 1908.

Tirado da Enciclopédia Junior Anglo-13r'llsileir•• Volume 1
Editora: EditoriatPocus Ltda. .

REVENDEDOR

1--�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

RUA VIDA,L RAMOS. 2 O 3
FONES 343 e 145

canoinhense X E. C. União
,

o sensacional clássico' da cidade,
Silveira », Vamos' prestigiar.

NOTAS
O· empresário canoinhen8e,

MARCOS OLSEN, campeão de
Tiro. ao, Alvo, embarcando pera
o C a�adé, . afim de defender as

nossas, cores nas Olimpíadas de
�ontreal.

x x x

A última loteca premiou um

canoinhense, sr. Luiz Carlos
Brehmer, numa bolada dE' mais
de quatroceutos mil, sendo ele,
torneiro da firma Zugman.

x x x .

O Canal 12 de Curitiba, atra
vés do programa de Mário VenO!
drsmel, faré em nossa cidade
uma promoçãç de novos valores,
dia 6 de agosto no Cine Jubíléu.

x x x

O Rotary de nossa cidade,
com 'nova diretoria, chefiada
pelo sr. Mário Ferraresí, sendo
que a sua posse foi realizada
4.à feira última, com jantar
festivo, ali presentes, autoridades
e convídados especiais.

x x x

O industrial sr. Alcidio Za
niolo ii! esposa, deram um giro
pelo exterior, retornando sábado
último para Curitiba.

x x x

Jé reaberto, 'após pequena re

forma na cozinha, o conhecido
e apreciado Restaurente doClu- .

be Caacínhense.
.

:I: X x

Esteve a negôeíos em Join
ville e Criciuma, com uma pe
quena esticada até nossa cidade
para rever parentes, o empre
sário sr. Ricardo Guginski, re

sidente em Campo Mourão-Pr.
x x x

Inaugurado sábado último os

sl'rvlços de sbestecimento de

.égua de Mafra e Caçador.
. x x x

Visitaram a nossa cidade 08

srs, dr. Adalberto Nunes Allagt",
Henrique José Baetos

'

e Nelson
Moreira.

.

x x x

6asillÔ'�Hurnenhuk'�' Cia. L'da.

GALAXIE·500-FORD LTD
No Gálaxie 500 ou no Ford LTD_você.tem o-padrão internacional dos catros mais
famosos do m�Jido.,.Yenha vê-los em nossoSelêo de Exposição.

Inicia-se hoje, em toda a rede
escolar, 8S curtas e gostosas
férias do mês de julho.

x x x

Lideres oposicionistas esti
veram em nossa cidade, sábado
último, promovendo conccreíde
reunião no Salão Paroquial, en
quanto que a ARENA anunci
ando a sua convenção para o

dia 23, para a escolha dos can

didatos a Prefeito, Vice e Câ··
mara Municipal.

x x x

DuSB festas juninas para hoje
à noite, no Grupo Cutelo Bran
'co, na COHAB e Igreja São,
Francisco, no bairro do Campo
da Agua Verde.

x x x

Também anunciada duae gran
des festas para o dia 25 próxí-

A partir de hoje e agora to
dos os sábadoe, feijoada com

pleta na Sociedade SIo Crist6vão
no bairro da Xarqueada.

mo; dos motoristas, no bairro
São Cristóvão e do colono na

unidade. de sementes, no bairro
Sossego, rua Bulivia.

'unroral destina eqaiDameotos
Dara_ cidades da região
Florian6polis - o Co�erno do Estado recebeu despacho

telegráfico .do Ministro Luis Gonzaga do Nascimento e Silva, da
Previdência e Assistência Social, Informaado que através do Fun
rural o seu ministério contemplou com implementas hospitalares
de médio'porte, no valor 'total de Cr$ 30.340,00, váriaa entidades
sindicais e hospitais de Santa Catarina.

Acrescenta o telegrama que a medida beneficia o Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais de São Bento do Sul, Hospital
«Santa Cruz!> �C8notnhas), Fundaçlo Hospitalar «Santo Antônio»
(Chapec6), sendo que o Sindicato dos Trabalhadores Ruraia de

Joínvílle foi contemplado com uma ambulância no valor de Cr$
35_326,00. Ainda foi beneficiada com implementas hospitalares de
médio porte no total de Cr$ 6.748,00 a Associaçio Hoapítalar
«Santo Antônio», de Itaiópolis ..

ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL
. DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CANOINHAS

Editai de Convocação' Municipal
O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Muni:

cipal da ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL - Arena - do
Município de CanÓiQhas, Estado de Santa Catarina, na forma da
legislação eleitoral vlgen�e, convoca os senhores membros do
Diretório Municipal, Vereedores. Deputados e Senadores do Par
tido com domicílio Eleit{jl'_l no Municfpio e OI delegados à
C.onvenção Regional, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, 8 rea

lizar-se no dia 23 de julho, do corrente ano de 1976, às 20,00
horas, no recinto da Câmara Mun�cipal, à rua Vidal Ramos n.o
632, nesta cidade, para as dellbersções da seguinte

ORDEM DO DIA:
-:Éscolha de candidatoI do Partido a Prefeito, Vice-Prefeito

e Vereadores à Câmara' Municipal, para 8S eleições do dia 15 de
novembro de 1976.

Canoiohas, em 07 de julho de 1976

JOÃO SELEUE - Presidente da Comissão Executiva Municipal

�a®.�.®@S.�@®®•••®®®®••®e®••s••®®®®.e@.®e••®®®.®.:

I IPRENDI CROCHÊ! i®
®I O inverno este ano poderá ser menos trio do I: I que você esfá pensando! I

,i Duv�d�" . _ •. I(; Entao va vét de perto o estoque de Ias, bos e e

� confecções q'à; a. LOJA KARIL�._."tem'· para :
I proporcionar· �uele� inve�agradável a·1e você -e�()da 19.B'""lamília. _ •

i Além, disso a LOJA·'�ÁRILA estará promo- I
I vendo, durante o;:rilês � julho próximo, aulas �
I de crochê, gu'é', serão ministradas pela sra. :
: Walkiri.!....-.8�·bat�e, pr.ofes'éora. de crochê. das :
I

.

I"dustrlas Pingouín, S�tlsta e outras. !
I il�/ Faça sua inscrlçao n� I
I LOJA· KARrLA I
@ . ®

I Rua Paula Pereira, 830 - CANOINHAS �
•

.

®
®®s®••s.®.s.®.......�®®e®.s®@@.®.e®s®®®••®••®.®®®

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




