
Grande júbilo 'n'a cidade. Canoinhas ligada ao país
Ativada a nova central telefônica com os' sistemas

e ao mundo.
DDO e DOI

Sexta-feira, dia 9, as últimas horas da tarde, em

cerimônia das mais simples, porém da mais alta signifi
cação, foi ativada, 'em carater experimental, a nova Cen
tral Telefônica da TELESC.

Para o importante ato, aqui esteve comandando
toda a cerimônia, e

'

Superintendente da TB:LESC para a

Região Operacional de Joinville, dr. Harry Kormann; p.re
sentes também altos funcionários da empresa; Prefeito,
dr. Hélio Juk; Vice, .dr. Paulo Eduardo Rocha Faria; MM.
Juiz, dr. José Geraldo Batista; Presidente do Legislativo,
Reinaldo Crestani; empresário Oldemar Mussi e outros.

A primeira ligação foi' do Interventor dr. Hélio,
falando com a alta direção da TELESC, em Florianópolis,
falando em seguida com o Secretário dos Transportes,
Comandante Fernando Nicolau Malburg, tudo perfeito e

fácil, como também rápido.
. .

Dr. Kormann também ligou para Florianópolis e

e dr. Geraldo, após, bateu um. bom papo com seu mano,
em' Porto Alegre.

'Na primeira ligação, o empresário sr. Odemar Mussi,
saudando o evento, tanto esperado, providenciou a quei
ma de uma caixa de foguetes. Houve também momentos
de emoção por acasião que foi desligada a chave da
velha estação por parte do seu João, o nosso amigo Bigode.

A nova Central está instalada em prédio construi
do na Rua Major Vieira, em frente ao Clube Canoinhen
se e sua aparelhagem, das mais modernas, importada da

Suécia, é a que serve os grandes centros urbanos do Brasil.

Dr. Kormann, em entrevista a imprensa, informou
que a ativação aludida, é em carater experimental, com

as facilidades do DDD e DDI e algumas falhas poderão
surgir nesse período. A inauguração oficial ainda deverá
ser marcada e contará com a presença do Exmo. Gover
nador Konder Reis e outras altas autoridades.

Assím, é mais uma grande obra do Governo da
Revolução que vem beneficiar a nossa .cidade, mais es

pecialmente as classes industriais e comerciais, onde a

comunicação fácil .e rápida não pode faltar. Os nossos

agradecimentos aos Diretores da TELESC, funcionários,
telefonistas e 'operários, na pessoa do seu Presidente, Cap.
Douglas Mesquita.

SilD�ósio �e Neonatolo�ia
A ASSOCIAÇÃO MÉDICA

«MIGUEL COUTO», Regional
Norte da Associação Oatarí
nense de Medicina (filiada' à
Associação Médica Brasileira)
realizará importante Simpósio
Médico em nossa cidade, hoje,
dia 17.

Participarão todos os médi
cos da região norte-catari
nense, do oeste do Estado e

do Sul do Paraná.

Os conferencistas são figu
ras proeminentes do ineio
Médico e Cientifico de Curi
tiba e Florianópolis.
O tema que será abordado

é NEONATOLOGIA. O local
do simpósio será o Ginásio
Santa Cruz, gentilmente cedi
do por seu Diretor Sr. Eloi
Bona.

Os acompanhantes dos mé
dicos cumprirão intenso pro
grama de visitas, entre eles
uina nova visita às instalações
da Fábrica de Móveis colo
niais da Indústria de Madeira
Irmãos Procopiak, à Rigesa,
Celulose, Papel e Embalagens
Ltda. ,(fábrica e florestal) e

ao Lar de Jesus, além da
parte científica, assim estru
turada:

14:00 horas: «O Recém-Nato»
pelo Dr. Nelson Grisard (Fpo
lis) (Livre Docente de Pedia
tria da FMUSC - Chefe do
Departamento Materno-Infan
til da Maternidade Carmela

•

Dutra - Florianópolis.
16:00 horas: «Gestação de

Alto Risco e implicações no

Recém-Nato Condutas Obsté
ricas» - pelo Dr. Luiz Fer
nando C. de Oliveira Braga
(Curíttba) -(Livre Docente de
Tocoginecologia da Faculda-
.de de Medicina da Universi
dade do Paraná).

18:00 horas: «Anestesia em

Obstetricia-Condutas e impli
cações no Recém-Nata-Anes
tesia em Gestante de Alto
Risco e Cardiopatas» - pelo
Dr. Norton Mario Silveira de
Souza (Título Especialista em

Anestesiologia - Anestesiolo
gia em Obstetricia e Diretor
Cl1nico da Maternidade Car
mela Dutra-Florianópolis),
Entre uma e outra Palestra
haverá tempo para perguntas
e debates.

O encerramento do' simpó
sio dar-se-á por volta das 19
horas quando os participantes
rumarão a Marcílio Dias para
saborear um churrasco ao

som da Banda Wigando Olsen.

De parabéns a equipe médi
ca local por esta magnifica
oportunidade que se oferece,
à Capital do Mate.

Correio do Norte augura
lhes pleno sucesso e saúda os

visitantes com entusiasmo e

satisfação, esperando que le
vem de Canoinhas a melhor
das impressões.

� .
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nossa cidade
midade de estradas de rodagem
(em vias de melhoramentos),
inclusive o tão cobiçado .afaIto
Canoinhas-Mafra, � se forem
aplicadas as técníeas agronômi
cas necessárias.

QU8nt� a produtividade, assim
se situa o município:

Prod.!grfcola
Feijão .' .

Milho
Batatinha.
Arroz '.
Trigo
Cevada

Sacai Dor BI.
�o

, 2&
130
33
900
900

de reflorestamento, o qual foi
iniciado em 1940 pelo ex-Inatt
tuto Nacional do Pinho, mais
tarde pela Rigesa, Celulose,
Papel e Embalagens Ltda., e

por outras grandes empresas,
com incentivos governamentais.
Assim sendo, sessenta milhões

de árvores foram plantadas,
representando 1.200 árvores por
.hsbttente. As primeiras, já ,'em

1973, entraram em processo de
industrialização, mas seu apro
veitamento mais intenso deu-se
em 1974 pela EUgesa, com sede
em Três Berras, principal polo
de renovação de recursos vege
tais de Santa Catarina.
Além do Mate, e do SUCEISO

obtido no reflorestamento, Ca
noiohas em 1972/73 surge como

grande produtora de arroz, ten
do safra de 100.000 sacas.

Agora, o feijio, o milho, a

soja, o trigo, a batata-inglesa e

outros cultivos rocebem a aten
ção através de importantes
Convênios assinados pela Secre
taria da Agricultura. Japoneses
e alemlles' têm coteborado no

cultivo de batatas, e é impor
tante também a contríbuíçâo
para o municipio em termos de
arrecadação e empregos, a ex

ploração .do fumo, pela Compa
nhía Souza Cruz e Tabacos
Blumenau.
Ainda é marcante o estímulo

à cnacão de gado e suínos,
liderança ma'ntidá pelo Frigori
fico Canoinhes S/A, que segue
a passos largos num ritmo
verdadeiramente acelerado, pro
porcionando 80S csnoínheases
higiene e farta opção de escolha,
atrav,és da Ca!!a de Carnes,
beneficiando não' somente o

mercado interno, como o de
outraI localidades.

Canoinhaa pode se tornar
uma das áreas de maior e mais
rentável produção agricola de
Santa Catarina, devido a sua

topografia, tipo de solo, proxí-

Não obstante a situação inve
jável do município da região
Norte, arrecadando e desenvol
vendo cada vez mais, alguns
empresâríoa comentam sobre as

dificludades advindas com o

crescimento. Entre os principais:
- Falta de mão de obra espe
cializada; - Falta de instalações
para empregados vindos de ou

tras regiões; - Elevação das
taxas de aluguéis; - Falta de
estabelecímentos de ensino mais
amplos; - Desnível salarial
comparativos a outras regiões;
- Deficiências de infra-estru
tura, etc.

eDevido a estes fatores, temos
certeza absoluta (afirmam os

quartanistas de administração)
que Csnoinhas não irá retroce
der nesta marcha altiva, pois
suas lavouras, suas indústrial!l.
SU88 escolas e Faculdade, e 'sua

vida dinâmica, tende cada vez

mais a se expandir numa co

participação mais Intensa no

progresso do Estado. tendo
sempre em vista o bem comum».

Os alunos da quarta-série do
curso de Administração de Em
presas da Faculdade de Canoi
nhas: Lorival SteiD; Maria de
'Lourdes Reítz

"

Steín; Eliana
Maria Trevisani; Angela Maria
Jenzura; Divair Dirschnabel;
Aristeu Manczak; Eugênio Nelz.

21.700 Eleitores

Os alunos da quarta-sérfe do
Curso de Administração, de

Emp'resas, da Faculdade de
Ciências AdmiDbtrativas de Ca
noinhas, apresentaram ao eco-

nomista Acynir Holzmann,
professor da Diaciplina �a
Administração Financeira e Or
çamentária. um Trabalho em

Grupo sobre esta região catari
nense, que vem chamando a

atenção pelo seu fraaco desen
volvimento no setor agrícola e

marcante expansão industrial,
com um parque constituido de
125 fábricas. l!:ntre os vários
trabalhos, um deles recebeu,
pelo seu conteúdo realfstico, o

Prêmio ADVB Cultura.
Ceuolnhes, município cujos

fundadores deveriam ter abor
dado suas plagas no final do
século pusado, em pequenas
canoas - dai o nome da pri
mitiva Vila, Santa Cruz de
Canoinbas ...,. vindos da Lapa,
São José dos Pinhas,' Campo
Alegre, 'Rill Negro e São Bento
do Sul.
Nasceu com a erva-mate e

enriqueceu com .. madeire; pos
suí uma área 1.654 km2 e uma

população de aproximadamente
50 mil habitantes. É hoje um

dos munícípíos que mais cres
cem em Santa Catarina, onde a

extração da erva-mate e da
madeira, ao lado da agricultura,
pecuária, fezem seu alicerce
econômico.
A extraçllo da .

erva-mate
atende exigências do comércio
em Santa Catarina, e até mes

mo .mereados
.
do Exterior. O

chá eMate Ouro>, produzido
pelo Moinho ,Ouro Verde, é o

mais famolio do Estado e lidera
o mercado no Sul do Pais, pela
especialidade de seu produto,
responsável pela projeção do

municiplo nacionalmente.
Csnoínhas a partir de 1970

'viveu grande impulso graças a

procura de madeira do mercado
interno e também externo, e a

consequente elevação dos preços
possibilitou expensão industrial
admirável, apoiada sempre pela
administração municipal, sempre
pronta !I conceder incentivos.

Para 08 estudantes da Funploc,
na região destacam-se as seguin
tes madeireiras: Indústria e

Comércio Irmãos Zugman S/A.
Indústria'de Madeira Ludovico
Dambroski; Irmãos Proeopiack;
Abrahio Mussi S/A Ind. e Com;
Wiegando Olsen S/A, Wosa;
Esquadrias Santa Cruz S/A; Es
quadrias São José Ltda.; Indús
tria e Comércio Otto Friedrich
SIA - Icofrisa; Empresa Indus
trial e Comercial Fuck S/A;
Indústria de Madeiras Zaniolo
SIA - Imaza, componentes de
um quadro de 125 empresas
onde predomina o ramo madei
reiro, com produtos que vão
desde a madeira bruta serrada,
ao mais fino Iambril e ao exce

lente parquet, passando por /
esquadrias, laminadas, compen
sados, etc.

Em 1972, destacou-se a «Ca
pital do Mate» pelo maior indice

8a. Zona:
Segundo dados do Cartório Eleitoral da 8.& Zona, de

acordo com o último boletim enviado ao Tribunal Eleitoral,
em data de 30 de junho, a oitava zona, compreendendo 9S
municípios de Canoinhas, Major Vieira e Três Barras, temI
um eleitorado de 21.700, assim distribuidos: Canoinhas:
16.050, Major Vieira: 2.324 e Três Barras: 3.326.

Transferida
'Convenção da'

a

Arena
Devido as férias de 'julho, com muitos convencio

nais com viagens já programadas, foi transferida, síne-díe,
a convenção da Aliança' Renovadora Nacíonal - ARENA,
marcada para o próximo dia 23, conforme editais já
expedidos e publicados. Naquela data" contudo, haverá
uma reunião informal do aludido diretório, para a com

posição da chapa de vereadores, postulantes ao próximo
pleito.
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CORREIO DO N,�O�R�T�E� �__� ,�,� 1_7._0_7._19_7_6��__
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
INDUSTRIAL DE

E
CANOINHAS

Assembléia Geral Ordinária

. CÓN�CAÇAODe conformidade com � artigos 33 e 34 doe Estatutos
Sociais, ficam convldados todos �s associados da Associação, Co
mercial e Industrial de C8ooinha�k sita 'I} Travessa 15 de novem
bro, n.O 196, para a Assembléia �eral Ordinária, é realizar-se
no próximo dia 19 (dezenove) de ju�o de 1976, às 20 horas em
primeira convocação, ou, trtnta m.nut..os após, em segunda con
vocação, quando deliberará' com qualq\er número de sócios pre
sentes, obedecendo 8 se�úinte ordem d\ dia:1,.0 - Relatór!� dá Diretoria e p{estaçio de contas da

, Tesouraria.
\,/ 'h

2.0 - Eleieio da Nova Diretoria e ..,eu Coneelho Consul
tivd,' para o biênio 1976/1978.

"

Ob5: Ai'fim de obedecer ó artigo 39 dQs Estatutos Sociais,faz saber

q�
as chapas dos candidatoa que concorrerão às elei

ções, deverã conter obrigato'riameilte a aquiescência do candi
dato ao res '. ectivo cargo e serem apresentadas ao 1.0 Secretário
até o dia 17 (dezessete) de julho, quando serio encerradas as
inscrições às 11 horas.

_

1
Canolnhas, 30 de junho de 1976.

PEDRO MERHY SELEME - Presidente

(ooperativa, Agropecuária de, (anoln,has Ltda.
A,'ssembléla Geral Extraor.dl�á.rla

...E·DITAL .DE CONVOCAÇAo
'De aeordo com' os Estatutos Sociais' e conforme a deliberação dá Assembléia Geral Extraordinária realizada em 23/06/76,ficam co�,vocados os Senn,ores Associados da Cooperativa Agro.

pecuária .de Canoínhas Ltda , em pleno gozo de seus direitos as
sociais, para 6 Assembléi& Geral Extraordinária 1l reahzar-se no
dia 31 de [ulho, d' 1976, no Grupo Escolar João José de Souza
Cabral sito à Rua rão do Rio Branco, nesta cidade de Canoi
nhea (SCD,' b 7:00 ho s ,em Primeira Convoeação, com o minimo
de,2/3 de seus Associa ,s; às 8:00 horas em Segunda Convocáção,com 'o mínimo da metade- e mais um de seus Assocíados; às 9:00'
horas em Terceira' e ú�tim"" Convocação, com .. presença de 10
de seus Assoctados, no. 'qual havendo número legal será discutia,
da a seguinte:" .

,

.. " ORDEM DO DIA
:

. .,p �,5:i" \1.0 � EU!lçãd,dos:'novbs membros do Conselho Administrativo,'
-

�e Conselho ,Fiscal.
.

2.0 - Assuntos Gerais.
NOTA: Para efeito -de cálculo de equorume para instala·

çio da Assembléia, esta Cooperativa tem 495 Associad,os.
, CaDolnhas,.30 de, junho de 19.J6. 2

MOISÉS DAYASO - Presidente

lãs Pinuouin e Cisne
. �\ .

\ .s->
.

-

'

CJs-â/\ E rlíta

lancado o
�

o Opel Kadett Aero, modelo
esportivo projetado por Bes
selsheim, foi a surpresa la'lça
da pela Adom Opel Cdivisao
alemã da GM) no Salão do Au
tomóvel de Genebra.

Primeiro modelo «conversí
veb da fábrica, desde 1955,
quando saiu de produção o 0-
lympia Rekord, 'o Kadett Aero
traz de volta à linha Opel o

prazer dqa passeios ao ar livre.
'

Nele, com um simples toque, a

parte dianteira do teto fixo é
removível e a trazeira, dobrá
vel, proporcionando toda a sen

sação de um carro conversível.

No porta-meles, Bem prejuízo
do amplo espaço de bagagem,
há um, compartimento especial
para colocação do teto removido,
de onde pode ser. facilmente
retirado, mesmo quando for to
talo volume de' malas. O Aero
oferece conforto para 5 passa
geíros, podendo, assim. ser tam
bém utilizado em longas viagens
de família ou no trabalho urbano.

Vende-se
no bairro Campo da Aguá

Verde, uma d.ta com casa de

madeire. meàindo 42m2. Preço
Cr$ 28.000,00. Trata_r no local,
8 Rua Henrique Zugman 23,
com a sra. Alaide Vieira.

Documentos extraviados
'0 ar. DANIEL SIMÕES DE

FRANÇA declara para devidoe
finl que extraviou oa seguín
tea doeumenfoe: Carteira Na.
cional deHabilitação n.D156.945
e Carteira de Identidade.
O. meamoa ficam .em efeito

por haver requerido a 2a. via.

Documento extraviado

Opel Kadett Conversível
laminado, frei�s a disco nas rodas
dianteiras com auxiliar a vácuo
e .pneus radiais largos, montados
sobre aros esportivos. Nas late
rais externas do carro, há uma

moldagem de proteção, com

enchimento de PVC. Os pára
choques trazem resguardos de
borracha e as rodas são guar
necidas de anilhas.

Acabamento
A linha esportiva do Kadett

Aero é realçada pela larga e

robusta estrutura do teto, que,
além de tornar a carroceria
elegante, proporciona alto grau
de s�guranç8 aos passageirqs.

Suas cores báaíC8S são ver

melho cardeal, branco polar ti!
azul pastel, usadas de forma

.

combinada, harmonízando-o in
hirtor e o exterior do carro.

Os bancos' são revestidos· de
pano, ne8S&I1' cores, assim' como
011 painéis laterais das portas.
E o carpete do piso acompanha
o tom da carroceria.

Com o Iançemeuto do Aero,
a Adam Opel completa IIQ8 li
nha d� compsctos médios, que
inclui, além, do novo modelo, o

sedan de duas e quatro portas,
a perua Carav8n,'0 cupê, o Ci
ty Hatchback Ccom porta tra
seira) e o Kadett GTE cupê. '

Declaração
II Declaramos para 08, devidos
... : fins que foram extraviados os�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;iiiii;;;i;;;;iiiiiiiii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

documen to !I do ((Iu tom6ve I ma r-

da Volkswagen TL, ano d@

fabricação 1911, placa CA·0608,
cor azul diamante, chssete n.o
BF035066, 4 cil., .65 HP, ficando
08 mesmos sem efeito pOI Iha
ver ;(do requerido 2.8 via. 2

Canoinhas, 9 de julho de 1976.

Indústria e Comércio
Irmãos Zugman S/A

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
CirurgiA Dentista

G I C 005589159/DEP
Clfnica dentária de senhoras e crianças'.

Especialização em .Odontcpedíatrfa,Hora marcada
Pra.. La.... Müller, 40940 FODe, 369

o ar.' EDUARDO JOSÉ
KW1TSCHAL declara para o.

devido. fina que eztraviou .ua
Carteira Nacional de Habilf
tação n.

D 29.488. 2

'A meama fica aem efeito
por haver requeddo 'a 2.& .ia. 'MIGUEL 'IOCOrlAK COM. DE VEi(ULOS LIDA.

Concessionário ,General
.

Motor. do Brasil S. A.
Rua Major Vieira, ,289

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

No Departamento de VeÍçulos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltd�., você eDcontràrá,

"

para pron� entrega·:· "

'

Marca \ Ano

Opala 4 portas \ 1974
Opala 4 portas .' 1971
OPala 4 portas \ 1973
Fuscão " \. 197'2
Caminhão .Cheorolet 5 marchas 1973
Cheurolet gabine'duplll- reformada 1,964

Mecânica
e Segurança

O Opel Aero é baseado no se
dao Kadett de'duas portas,
díferencíendo-se deste apenas da
linha de cintura da carroceria
para cima e no acabamento
interno. O motor é de 57 HP a

5.400 rpm, com taxa de com

pressão de 9.0.1, permitindo ve

locidade máxima de 142 km/h.
A transmissão é mecânica, com
opcional automática. O painel
de instrumentos, mesmo no

modelo standard, inclui tacôme
tro, manômetro e voltímetro,
além dos medidores de veloci
dade, hora, temperatura e nivel
de combustível,

.

Construido dentro dê padrões
rigorosos de segurança, o Aero
oferece proteção aos seus passa
geiros através de zonas de es

magamento calculadas por com
putadores (na frente e na

traseira), inexistência de bordaa
e ângulos ponteagudos no inte
rior, maçanetas de segurança
nas portas e tanque de gasolina
colocado sobre e eixo traseiro.

Essa preocupação estende-se
também aos. equtpamentoe de
luxo do modelo, que compreende
cinto de segurança automáticos,
encosto pua cabeça nos bancos
dianteiros, pára-brisas de vidro

I

FOTOCÓPIAS.XEI\QX,
, '. i .;.

Serviço inatantâneo e perfêito.
Instalação m�derDí�8ima.

Proc':;re- no" e,Icrit6rio de ::D�rby 'C�rlos
Ulhmann, nà Praça L_auro 'MUUer,' �51

CANOINHAS - Santa, Ca.tarina

GALAXIE 500�FORD ,LTD
No Galaxie 500 eu no Ford LTP.você te111"O padrão' iriterncicionáldos-carros.mais
feimosos do m�ndo.�Venna--vi�los em nosso Salão de Exposição. REVENDEDOR

-�Õ-Humenhuk &, Cia. tida. RUAF����\4�Ar:O:'5 203. ,�
1

,
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U�éJário Pa�rãu
Uma empresa só é grande na medida em que encara

o seu elemento humano como peça vital de sua estrutura.
Por sua vez estes homens só se sentem válidos quando se

empenham em torná-la cada vez maior.

cÉ pelo.iestímulo, pelo incentivo bem dosado - .mais
que pelos castigos - que um chefe pode obte� a confíançe

I dos seus subordínados e uma boa moral da equipe, Sou ape
nas um instrumento a serviço.' de minha pátría». São, pala
vras do' Operário' Padrão da Bahia, em 1�69 •. empregalil.o pa
drão da Petrobrás. O Presidente da República, coníeríu-Ihe
o titulo de Cavaleiro da Ordem do Mérito do Trabalho.
Exerceu as atividades de Torneiro Artífice, Torneiro Espe
cíalísta. Mestre, Mestre Geral e Mestre de Mecânica: Para a

montagem do «torno vertical.,k.ing», mest�e Jorge díspensou
a vinda de técnicos estrangeiros. O serviço de .abe�tura de,
roscas especiais em comandos de haste de .perfuração, exe
cutado em oficina particular, por sugestao e g!aças ao

conhecimento de Mestre Jorge, passou a ser realizado nas

oficinas da Petrobrás. No incêndio do poço Ag-3jCatu, criou
um equipamento especial.que auxiliou �a extinção do_ fogo.
Sua equipe conteecíonou par.a a Região de Pro_duçao do
Nordeste uma engrenagem e eIXOS para a perfuração.

Quando recebeu o titulo, um dos seus superiores,
disse: cEIe pertence a uma classe, que a� �mpresas. b.�sc�m
ansiosamente para reforço de suas condíções de etícíêncía,
Homens que não temem o trabalho árduo, mas profícuo. Que
inteligentemente podem desempenhar as .su,a� tarefas sem a

necessidade de supervisão exagerada e Inútil. Homens que
como mestre Jorge, pelo trabalho que realizam se sobres
saem, ajudam a comunidade e engrandecem a Empresa•.

Mestre Jorge. lembrando o distintivo do SESI, as

mãas entrelapadas, pode dizef:
cEm coisas de grandeza,
Colega, da-me a mão,
Tu vales o que eu valho,

A tua vem do rei e chama-se nobreza,
'

A, minha vem do povo e chama-se TRABALHO-.

EDLT AL.
Acham-Ie em cartório, à Rua Vidal Ramos. edifício do Forum.

pa�a lerem protestados, os seguintes titulos:
,

',NP n.· 89416-19 - vencto. 04.06.76 - valor CrI 772,�9 (se�ecentol
setenta e dois cruzeiros e cinquenta e nove centavol), emitida pI «ROSA
AUGUSTA SOItROEDBR BARBOSA., em favor da Financ. Volkswagem
8. A. Créd. Financ. e Investhll,entos.

' ,

,

DP n.· 55404-F - veneto. Z{t06'.1f- valor CrI 1.000,00 (huql mil
cruzeiros), emitida pI Cia. Agromj.qufnalf' q;Jobraslll1 Coin. e Ind. cl TRA
JANO RODRIGUES DE SCUZ�.,

'

Por não ter sido V�.fvel enco)ltrar os r.efel'idos responsáveis,
pelo pres.nte os Inttlno para no prazo de três (3) dfall, úteis, a contar da
publicação deste jOJ:uáI ..:Correio do Norte», virem pagar os referidos
titulOi ou darem as" razões por que não o fazem, e, ao me.mo tempo no
caIo de Dão ser a.tendfda esta intimação, os notifico do compe't4(Dte Protesto.

CaDofohá" 15 de julho de 1976.
'

�, TABELIONATO PAULA S. CARVALHO

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestos,

'ifr MPAS!INPS
Ministério da Previdencia e Assistência Social
Instih.•to Nacional de Previdência Social

' ,

DASP/CODERSE"� .'
'

MtDICO-OlOllTOLOGO - Resultado das Pr�Yas
Concul7so Público

LOCAL: Colégio Pré-Univérsit"�lo de BraaUia
Av. W 5 Sul, Quadra 912" Bras,iJia-DF.
d resultad"ó' daa provas reallz8'd.as do dia 30 de maio

do corrente ,nÓ será a!)reaentado noa pr(qtimos dias 17 e 18
de julho,pIfc) horá,rio de 8 às 12 e de 14 à:s. �8 horas, con--

fàrm",/etCaIa abaixo:, ','
,

DIA /17 SASAPO - Brasllia, Acre. etc.
DIA IS DOMINGO - Paraná, Santa, Catarina, etc.

Após a divulgação dos resultados, aos candidatos
presentes, será qada vista de prova, mediante apresentação
do Cartão de Inscrição e Documento. de lden.tidade.

ACONTECENDO_••_.
* Completa hoie 14 anos a

meiga menina Carolina
Carvalho que recebe seus

amigos na residlttcia deseus
pais.
* Osnooos pareinhos que

circulam: Nani e Ademir,
Suli e Altamiro, Adriana e

Vendt, Cleonice e Edgard.
* E hoje o Secretariado

entrentard o Colégio Sa
grado Coração 'de Jesus num

animado jogo de ootei, pelo
campeonato da Cidade, lá na,
quadra da Lute,ana.
* E sexte-teit« última deu-se

a inauguração do novo

prédio da Telesc.contando com

Desapareceu
Desapareceu domingo, dia 4,

um cachorro novo, poodle lanu
do, preto-e branco" com coleira.

Gratifica"se a quem o encon

trou e entregar na reliidência
do sr. Wilmar Friedrich.

Registro (Ivll - Editais
NEREIDA C, CÔRTE. Oficial

do Registeo Civil do 1.0 Diltrito
de Canoinha., Sa ta Catarina faz
label que preten m ,calar· le:

«Antonio C_r os de Castro»
com cClair Je us de Carva
lhe», bralileirol, solteíroe, domi-
cm.dol e

reliden,l" nel,ta cida(je,;ele militar, nescí o em Caooinh..
aOI 12/fevereiraj' 950, filho de
Franei.co Carlol e' Caatro e de
SoliDa Lopes de ima; ela Iun
cionária Pública Frderal. Dllacida
em CllDOiDh.1 aOI \19 de abril de'
1957. filh. de Adhrmar Carvalho
e de - Euladir Morfira Carvalho.

cPaulo Sydorak Neto. com
cMa'ria Backa., �ra.ileiroll, 101·
teiroa, ele eletrecilt�, neseido ell)
Dietrito de lrapotil,! Município de
ItaiópoIi••SC aOI 9� de Junho de
1953. filho -de Nettor Sydorak e
de Julia Koteckfll;! ela do lar,
nalcida em Pa!mitfl, distrito de
Irapotã, Município ,de Itaiópoli.
se 801 %8 de abril lie 1950, fjlha
de Ote.tel Backa ,I de E.tefania
Oretz Backa.

"

CaDoiDhal, 15 de it�lho de 1976.

LYGIA SZABÔ BAPTISTA, Qficial
do Regiltro Civil �e .OQUEIRÃO
CURITIBA·PARANA, ��z aaber por
intermédio do Cartóri� do Regitltro
Civil de.ta cidade quo prttendem ce....:

«A.LVINO ALVES.. pom «HILDA
DA SILVA..

, brasileir,s, solteiros;
ela balconista, DaBcidolem Papandu
va-SC aos 11 de noveQlbro de 1953.
tlomlcillado e residente:Deata cidade,
filho de Honorato'Alvlfs e de Pauli
na V. do Prado; ela d� lar, nascida
'em Serra do Erval-P[. ael 20 de
julho de 1955,

domlCi,I,IJa
e

r.sident,eno Di.trito de Boqueir o-Curitiba-Pro
filha de Antonio Cuat, dio da Silva
e de Julla Maria da Uva.

'

E para que chegu' ao conheci
mento de, 3.··, mandri publicar o

presente Edital.
,

Oanoinhas, 16 de julho de 1976.

Nereida C. Carte
Oficial' do Registro Civil

Documento extraviado
SEBASTIAO MARCONDES

DE FRANCA, decl8ra para oa

devidol fins que extraviou sul.
Carteira Naci,onal de Habilitação.
A mesma fica sem efeito por

haver ,requerido a 2.8 via. 3

Documentos extraviados
EWALDO PEREIRA, declara

para devido. fin.'que estra.
"iou o Certificado de Proprie.
dade e demai. documentoa
referente. ao veículo Chevrolet
aDO 1974, placa DA-1l76, cha••
aia D.O D683DBR24371R.

Oa me.mo. ficam aem efeito
por haver requerido a 2.8 via.

a ligação dos nooss telefones
6 do D.D.D.
* Estiveram entre nós esta

,

semana Lúcia, Maria do
Carmo e 'Cleonice Sprot, que
vieram' matar as saudades
dé Canoinhas.
* Muito procurado o auto.

rama que se localiza ao
lado do Cine Jubileu. O Pau
linho, Nego, Tula e Altredinhe
estão tentando provar que são
bons motoristas, - apesar de
muitas batidas, não é mesmo?
* Completou 15 anos sábado

passado Patrice OreiPel,
atualmente residindo em

Joinuille.
* Quem está passando as

terias junto conosco é a
Helem, Ainda bem que você
apareceu menina, pois as
saudades já eram muitas.
* O Roberto ruck (Beto

Fuscão) anda meio des
treinado em matéria de futebol.
Que' é isso Beto, é bom ir
treinando desde já, afinal,

,

Responsabilidade
J. J_ e, J.

não é você que quer se tomar
um segundo Riuelino? Então
vá em trente.
* Quarta-teira passada a

, Biiu recebeu SuaS amigas
pa,a um bate-papo muito
informal,

* O Casemiro tem andado
muito teliz nestes últimos

dias. Não é para menos, a

-Saloiene é uma' menina muito
tora:
iC- Está entre' nós a beleza

contagiante de Geovana
Seleme.

,

,

* Dia 8 de agosto Liliam
e Janicé despedem.se de

Canoinhas para dedicarem.se
aos estudos em Curitiba.

.. Mauren Knuppel tem de-
monstrado ser uma grande

pintora. Muito bem Mauren,
continue assim.

* «Continue olhando para
as estréias; elas existem,

e por mais impossível que
, seja um dia chegaremos lé«.

Ani versariantes
Dia 18 - as sras.: Verônica

esposa do sr. Miguel Lessek.
e Oessi esposa do sr. Doriuel
Spitzner.
Dia 19 • as,•. Nelli espo

sa do -sr, Elias Seleme Neto;
O sr, Elias Selem' Neto; os

[ooens: Werner Loeffler e

Alfredo de Oliveira Gercindo.
Dia 20 - a sra. Aâelia es

posa do sr. Orlando Nasci
mento; o jovem remando
Seleme.

da semana
Dia 21 - os,. Walâomiro

Schulka; a srte, Imelda W.tz":
ko; o iouem RobertoBrauhardt.
Dia 22 - o sr. Iêodolto Bo«

laufl; a .srt«. Mârilda Neubur�
ger; O menino Walmor Enio
filho do-sr, Waldomiro�Novack•.
Dia 23 - a sra. ROlsa espo

sa do sr. Ithass Seleme, 1'8S.
em Curitiba-Pr.

Aos anive,sariantes nossos
votos de perenes felicidades. I

_-_
- S"OClAIS _-_

-

* Dia 10 de julho foi'uma que acontecerá em nossa ci-
data muito festiva para dade no mês, de nooembro,

o c6sal Leones (Denise) Grei- Muitos ensaios e muitos pro'"
pel 'residente em Joinville. jdos. Correio do No,te que
Patrice completou 15 anos e semp,e p,estigiou as iniciaU
para lestejar reuniu parentes vas da art,' e cultura de'
e amigos em sua residência. Canoinhas, ,eiubila-S8 com
Pat,ice é uma das debutantes Q acontecimento e augura
do Clube Canoinhense ano felicidades.

.

1976, * Magdal'ena, bonita 'espttSI
* O Bolão Femin,ino Ouro de Oldemarzinlzo l!fussi,

Verde, agora sob a pre- recebeu em sua ,esidéncià
siàência da dinâmica s,a. para um gostoso lanche na
Iracema Dias, recebeu a visita 4.a feira ,as sras. Helena Coe.
de um clube feminino da ci- lho, Solange, Diener, Marlene,
dade de Rio' Negrinho na Te,ixeira, Edianet8 Mussi �,
semana passada Neiva 'Wocziekoski.
* Estiveram Bm Canoinlzas * A comunidade canoinlzen,;,'

na ocasião da festa de se Jembro� com saudades
15 anos de Sand,a Allage o na semana que passou a
sr. Roldão Câmara Ba,bosa, pessoa inesquecível de Irmã
s�a bonita esposa Maria Maria Nívea quê nos deixou
Cristina ,_ graciosas filhas. para sempre há dois anos.
Eles residem em Malra, mas, Na Matriz Cristo Rei foi ce
moraram muitos anos em leb, ada uma missa em inte,.
nossa cidade onde desfrutam pão de sua boníssima alma.
de vasto círculo de amigos. *, Filhos e netos de D. Hi-
* O Co,al Canoinhense está lena RuPP Bastos, esti-

,

em "ancos preparativos veram reunidos dia 15 Da,a
para o concurso de Corais' festeiar seu aniversário.

Títulos, - ,dia 06/08, último prazo
o prazo pará novas inscrições, n'ovos requerimentos

e transferências, expira' dia 6 de agosto próximo. Assim,
alertamos a todos que atingiram a idade legal, 18 anos,
como aqueles maiores, já possuidores de títulos de outras
zonas, para que providenciem. até a data prevista, suas
inscrições, afim' de evitar-se 08 naturais' atropelos de última
hora. O tempo corre célere e o alistamento é obrigatório,
segundo lei, com multa aos faltosos, desde que alfabetizados.

CONVITE -

o Comando, Oficiais e Pràças do 3.0 Batalhid de
Polícia Milita'r, tem a grata satisfação de convidar o povo
em' geral, para ass�stir as solenidade. de Compromisso
ao Primeiro Po.to e- Formatura' do Curso' de Formação
de Soldado., a realizar-se no 3.° BPM, às 1000 horas
do dia 20 de julho do corrente.

Quartel em Canoinha's, 15 de julho de 1976
EDSON ,CORR�A - Ten Cei Cmt dó Btl

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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da'Fazenda Volkswa'gen
mil' boisdozeterá

até ·dezembro
.

Até o final do ano a fazenda da Companhia Vale do Rio
Cristalino. do Grupo Volkswagen - Monteiro Aranha, terá um re-

banho de 'aproximadamente 12 mil cabeças de gado.
.

Conforme o sr, Wolfgang Sauer, presidente da empresa
agropecuária, o rebanho atual,' ocupando os primeiros 3.600 hec
tares �e pastagens jã formadas, é. de 1.800 aatmsís. Esse número,
porém, aumentará nos próximos meses de mais de 7 mil matrizes
e reprodutores que serio adquiridos de criadores nacionais..

O projeto agropecuário da Companhià Vale do Rio Cris
talino, em implantação DO município de Santana do Araguaia, no
Sudoeste do Estado do Pará, foi aprovado pela SUDAN em

dezembro de 1974 e prevê,' até 1987, a formáção de um rebanho
da ordem de 110 a 120 mil bovinos nelores. Até 1982, de acordo
com a si�temática de incentivos fiscais, o desenvolvimento do
projeto exigirá investimentos' superiores a Cr$ 2QO milhões.

Até agora e desden final de 1973, quando a Companhía
Vale do Rio Cristalino adquiriu 8 gleba no Pará, fo�am desmata
dos 9.500 hectares (média de 4.700, ha/ano). área correspondente
a um retângulo de 10 por 9 quilômetros.

'

_

.

,

I
o o.ES�NVOLVIMENTO DO PROJETO

Nos termas do Código Florestal, a' empr�s. agrbpecuária
util,zará apenas 50% da área da fazenda ..- 70 mil hectares -

para a formação de pastagens. A' outra metade Ijerá preservada
com' a sua cobertura 'natural, mantendo-se a floresta intacta, de
preferência nas. regiões mcntanhõses mai!! sujeitas à 'erosão e

jtiD�O as nascentes dos riós. O ar. Wolfgang Ssuer, esclarece:

'.
'

,

- Além do respeito à exigência legal, ditad� pela pre..
'caução de se manter o 'equilíbrio ecológico da fauna e da florá
amazônica, a preservaçâo da mata, obedece também a fundamen
tOI! econômicos, já que seria uma aberração lançar-se 8 um

processo 'predatório de exploração dá terra, que, justamente na

atividade àgropecuâete, constitui' o patrimônió mais importante.
Os 9.500 hectares desmatados já estio semeados de capim

cColonião»,' cultivado em associação com as Iegumínosas «Puerá
ria» e «Centrosema», ricas em mas!!a verde e proteínas e por Isso
mesmo importantes no enriquecimento do solo com nitrogênio.
O. primeiros 3.600 'hectares receberam 70 mil quilos de sementes
d capim, Iegumtnoses e adubos, em outubro/novembro de 1974.
No fiaal do ano passado foram semeados inais 92 mil quilos,
çobrindo os outros 5.600 hectares .. No plantio sâo utilizados' dois
aviões, agrícolas que, voando a 200 metros de altura, conseguem
�spalhar, .entre 13· e 15 toneladas, de semeptes por dia cada um.

,

Na derrubada d. mata, uma das grandes preocupações é
8 preservação das espécies nobres, como (> psu-brasíl, jatobá,
massaranduba. cedro', ipê, garapa e outras;' que existem em gran
des quantidades. Essas árvores' poderão ser utilizadas mais tarde
n. constQlçãó'!ie benfeitorias'_ da' fazenda. QU,eimadas são apenas
�s árvores de pequeno porte, sem valor comercial, arbustos e a

yege,tàçãq para·sita.:.,
.

,

'En,tre as' obras de infra-estrutura, a fazenda já conta com

30,6 km de estradas internas; 22,5 km de estradas exteriores de
acesso,' i60 km de caueadores e 76' km de cercas de arame liso.
Para o gado foram construidos 17 açudes, uma providência in
dispensável, lá que o boi precisa tomar água que tenha uma

temperàtura entre. 32,0 e 36°C; .ísso para que não ocorra o fen9:
meno da diferença térmica em seu organismo,' prejudicial ao

procelso de engorda.
.

Construção importante foi a do aeroporto, já homologado
pelas autoridades da Aeronáutica, que tem uma pista de 1 200 m

48 extensão por 30 de ,largura e, em fase de teste, um rádio-farol.'
Est� equipàmento será utilizado na, região para o auxilio da na

ve�açio aérea e só depende de homologação do DENTEL para
operar, durante o dia. e,m regime ininterrupto.
" ", Para as 1 is pessoas atualmente trabalhando na, fazenda,'
a COllilpaDhia

'

Vale do Rio Cristalilio j.á oferece um ambulatório,
refeitói-io, escola até o 4.° grau, um curso do Mobral, assistência
social e até um cinema.-

, ,
EXPRESSO CATA,RINENSE DE TRANSPORTES lIDA.
I. .

,Servindo a Cap�tal do Mate há mais, de' dez
anos, trans�rtando suas ear.as das principais
,Praça� do Pa�s" até o seu des�ino, com rapidez,

'. seg�ra'nça e pç»Dtualidade.,
MATRIZ. - em :São' Paulo-SP'

"

FILIAIS - Rio de JaDei,ro, Cpritiba, Joinville,
Jaragoá d� So,l, BluIrlenâu,. Floriaaópolis, Itajaí,
Porto Alegre, Rio Negro e Bru�que.

Em CanQiribas-Se, à Rua F.;ei MenaDdr,o
. Klu:ups S/D.o - Fone 138

Presftuif'''óma Empresa nennilamente Catarinense •••

Expresso Cltarinense de Transportes Ltda.
,

.

�

.
\

Notícias de
Prefeito Viaja à.. CapUal

o' Prefeito Municipal sr.
Aloisio Partala seguiu à
Capital do Estado e assun
tos diversos a serem trata
dos coneta da pauta de
trabalhos de S.S. Lá deverá
entrar em contato 'com altos
escalões integrantes da ad
ministração estadual e por
eonseguínte ligados direta
mente com os interesses da
comunídade papanduvense..
Na próxima edição a coluna
levará ao conhecimento dos
munícipes o resultado obti
do na Capital _dO Estado.

Bscreveu:

Eemeraldino H. Almeida

Churrascaria e Hotel «Laçador»
o Posto «Comercial Auto, Peças Zenf Ltda»,

vem de ser reíneuguredo depois de pauar por pro
fundas modificações. Seu proprietário, sr. Pedro Zenf,
não tem medido esforços no sentido de bem atender
sua v�sta clientela. conta agora o renovado estabele
ciID;ento com: Posto de Gasolina, Oficina Mecânica.
Rev.enda de Peças e Aeessóríce em Geral, grande
salão de refeições onde Impera o churrasco, galeto,
miudezas e completo serviço de refel�ões. Mais um

estapeleciqlento para engrandecer nosso'município.
Está Iocalísede na BR-li6 km-160. '

(ielsel quer' empenho
nas eJ.elções

O Presidente Ernesto Geisel declarou em Andre
lând1a (MG) estar «empenhado .neste eleição» e «evi
dentemente empenhado na vitória do seu partído»
que ê a .trena, o que não significa que também não
reconheço o trabalho que o MDB realiza. Estas foram
as palavrae ditas de Improviso, em resposta a saudá
ção do prelelto de .tndrelândia, Bdson de Resende
Meireles. que falara em nome de outros 16 prefeitos,
ali reunidos - 4 dos quais do MDB - representando
municípios míneíros a serem cortados. pela «Ferrovia
do Aço:.. (Gazeta do Povo)

,

'Somente numa quadra 3 casas
Esta coluna de quando em vez.' dá ceata do

surto progreseíste por que vem passando nosso mu

nicípio, mais propriamente a cidade. Para que nossos
leitores tenham uma pequena comparação apresenta
�Q8 esta «somente numa quadra da cidade, estão
sendo construídas 3 casas; todas de alvenarías, não,
se falando em seu perímetro urbano, todo. Os preços
de datas estão bem valorizadas apresentando uma
alta de 300 a 500%. mesmo assim, quase não há mail
disponibilidades de terrenos no quadro urbano, 'na
zona rural está acontecendo o mesmo, a procura é
grande. mas o material está eSC8SSO e quem tem não
se desfaz: É isso ai . minha gente, progresso e nada
mais.

. ,

AC150/76 em 10 munlciplos
A finalidade da Ação Oívíco Social - AClS0/76 -

é a orientação e educação ,do povo nos munícípíos
atingidos, . explicaram fontes da 5.· Região Militar.
responsável pela Operação que está movimentando
mais de 2.500 pessoas em 10 munícípios do Paraná e
Santa Catarina. OI municípios atingidos são no Para
ná: Ortigueira la cargo do 3.° BIB), Paulo Froiltin (5.0
BE Oomb); Laranjeiras do Sul (26" GAC) e com maiQr .

nümero de habitantes, cerca de 39 míl, Enéas Marques'
(2.- Oia Inf) e Francisco' Alves (5.·' Cla Front). Em.

Papanduva
Santa Catarina': Monte Castelo (5.0 RCC), Garuva (62"
BI). São José (63 BI) e caracterizando a menor popu
lação, com cerca de 7 mil habitantes: São Francisco
do Sul (28 GAC) e Ibírama, a cargo do 23.. BI. Exército
e outros voluntários, como médicos" enfermeiros".
dentistas, veterinários, professores, orientadores, edu
cadores, funcionários, agrônomos, engenheiros estu
dantes, uníversttaríos eívís ou militares, além de
autoridades munícípaís trabalhando em operações
concentradas para solução dos vários tipos de proble
mas que afetam 8S comunidades. (G.P. O�/07/76)

'Soletre' Mobral e
\

leia Brasil

Qualquer espaço serve para Instalar escolas ....

caaebres e salas modernas. Importante, mesmo é
alfabetizar. O MOBRAL, baíxou a taxa de analfabe
tismo para menos de 20%. Eis a verdade dos números.

. Cinco anos de luta pela alfabetização. ,
.

Baile Junino e, sucesso'
O tradicional baile junino, promoção da Escola

Básica «Alinor Vieira Côrte», a exemplo dos anos

anteriores alcançou auceaso sem precedentes, haja
visto que o grandioso. Salão -Paroquíst foi pequenq
para comportar a grande massa popular que lá com,"
pareceu. 'A magestosa fogueira, a espetacular quadrí
lha que arrebatou aplausos dos presentes, bem
justificaram o suceeso da gr�n,de noitada. Notamos �
presença de faQ1Hias de outros municípios que vieram
prestigiar as festividades. Realmente estão de parabén�
a Diretoria e Oorpo Docente do tradicional eat.bele
cimento de Ensino que patrocinou a alegre e fesUv,a
noitada [unína.

.

Roubado Livro de Batismo
o livro de registro número 17, com os batismos

celebrados em Curitiba no ano de 1828 foi roubado
da Catedral Metr9Politana. provavelmente por herdei
ros do Comendador Domingos Faustino Corrêa, cuja
fortuna está sendo agora questionada, na Justiça" por
centenas de pessoas. seus descendentes. À informação
sobre o roubo e a provável implicação dos herdeiros
foi tz:ansmitida pelo padre Alteu, lembrando que, día
riamente, hérdeíroa candidatos à tortuaa do Comen"
dador comparecem a' Catedral solicitando autorização
para procurar, nos livros de 'batismo, parentes distan;- ,

tes, descendentes doDomingosCorrêa. (Gazeta do Povo)

Passarela da Sociedade

Registramos com prazer a. péssagem de niver
do jovem Díno Almeida: Camargo, no próximo dia 20.
filho do casal Dr. Paulo (T�re8a) Camargo, ele Diretor
Comercial do Canal 12 e genro deste colunista. Feli
citações em alto estilo. ,

Dia 22 festejando idad� nova � Sra. Belinda 0..
Correia, esposa do sr. Jose Antonio Correia, nosso

Procurador. do «Gorreio do Norte». A distinta senhora
será alvo de manifestações de carinho e amizade n&

sua festiva data. '

Dia 25 do corrente festejando niver a srta.
Cleunice Maria Furtado: A aniversariante receberá
em sua residência coleguinhas para comemorar a data.

Dia 25 do corrente festejando niver o garotão
Olimpio Cardoso Neto" filho do casal Olímpio (Hülda)
Cardoso. ele alto funcionário' da «Nodarb Curitiba.
Dia festivo para o anlversaríante e, aíegría para os pais.

Um por semana

PENSAR: Uma parte dos homens agem se_m,
pensar, a outra pensa sem agir. (Ugo Fêscoloj

Civil EDITAIS MINISTÉRIO
FAZENDA

Hegistro
,

'

NEREIDA C. CÔRTE, Oficial' Josê Lourenço e de Maria Augua.
do Registro.'Civil do 1.0 Diitrito' ta Cardolo Lourenço; ela do lar,
de' CaDóinbal. Saota aatarina faz nalcida em Rio dOI Par�o. o!'
laber que' pretendem' calar·ii.,:

.

Município aOI 03 de maio de 1948,
'..

.

, '... filha de Joaquim Gooçalves de
«Os!"arlo Kosal(». c.om .....J)Ji.y,�ra Filho e de Domiogas

«Ca�arlna S?�pltZIt, bras_,lelrol.. GonOà1v.el -de Oliveira�
.

-

.-'-

loltelro•• domlclha�ol � re'ldentel ',- '

.

�m Fartura Del!te dlltrltoj .. ele mo- «Pedro 'Alvas» com «Vllma
torilta. o!llcido' em Fartura aOI de Fátima 't,ixeira:., bralilei·
09 de ,ieteDibro doe 195'0, filho de ros; lolteirol; dO{Diciliadol e ,re· O 'Chefe do Posto da ReceitaJOlé KOlak e de ..Thereza dOI .ideotel De.te di.�ritoj ele lavra-
Santos KOlak; elajdo lar, ofllcida dor. oalcido em Rlio d' Areia oi Federal em Canoinhas, comu

'em Valinhol 0/ Município ao. 12 'Município ao. -02. dI_, outubro de nica que a' pa�tir do d,ia qqa�

'de dezembro dl1958, filha de 1950, filho de' Seba.�iaoa da Glo.,' torze (14) d� Ju}ho. de 1976,
Waldevioo Schóltz e de Eulalia .. ia Alves' ela do lar \na.cida em e8ta��0 sendo dlstrlbuid08 os

Miraoda Sohu.ltz.
.

C8.noinhll� aOI 08 d'e \,go.to. de ·�ertJfl�ados. de. aplicação e�
. . r '. 1954, filha de Aotonio \Teixeira, ,IncentiVOS fiscaiS - CAIF, para

,«LIVIllO F4rogal» c.or:n cLau- falecido e de Maria GeDe�sa Tei. as Pessoas Juddicas q.ue". e�
ra ,Lourençolt, \brallleuol, 101. xeira. sua qeclaração de rendimentos
teirol. domiciliadol e relidentel do exercício de 1975,. exer�eram

�esta cidad�; ele operário.oaícido Claooinhal, 14 de iulho de 1976. opção de aplicar parte do Im..

em 'Mafra SG. aOI 19 de setembro' NEREIDA CHERE'M - CÔRTE pesto ,-,Devido, em, incentivos
de 1923, dlho da Paula Frogel. Oficial do Regi,ltrQ Civi� fiscais, ,rios Fundos: de ' Investi�
falecida; eli! do lar. DSlcida

.

em mentos ou na EMBRAER.
'

Lagoa. Mooic. de Porto Uoião.SCil.
Posto da R�'ceita Federal de

aOI 14 de! dezembro de' 1938. fi· Do(umentos extraviados
lha de AnDa Lourenço. Canoinhas, 13/07/76

( SILVIO CARDOSO, declara
«Joã� Maria Lo.urenço» pau devido. fine que edra. FRANCISCO ,ZAZISKI

f d d•
' Chefe do P R F '

com, c�denir Gonç.lves de viou o Certi ice o e Proprle.
Oliveifa», bra.ileifos, lolteiro.. dade e demais documento. Obs. Somente seriio entregues
domic,liados e le.ideDte. Desta do veículo Volkawagem Bno 62, os Certificados aos respec-
cidade; ele operário, nascido cm placa CA.18tO, cor verde. :; tivos titulares, mediante apre·,
Felipe Schimidt D/'Município 801 O. mesmo. ficam lem, efeito 'seotação do Cartão do ,CGC e

28' de iulho 'de 1949. filho dI' 'por hav.r requerido a 2.� via. do CPF.

DA

C.ertillcado de auli-
.....

'
, .

ca�ão em Incentivos
,fiscais' - CAI'
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DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CANOINHAS
IV ENCONTRO ESTADUAL DE
CLUBES ;DE'MAES 'DO SEsI

Sempre fiel ao principio de .eontro, versario:
que a Educaçio' representa um

,_ O SESI em Santa Catarina
dos principais campos de atua-' •

,_' .

çio de seus .objetivos, seja ele - Relaços. s�tre pais e fl-
de Saúde ou Lazer" o SESI, lhos nas diversas fas••

Agência de Canoinhas, se fará da vida '

presente, 'no IV Encontro Esta- - Clube de Mãe.
dual de Clubes de Mies, dias
23, 24 _e 25 de julho, próximo,
na cidade de CRICIÚMA.
O que é Clube de Mies?

Qual sua finalidade e como

funciona?
'

,

O Clube de 'Mies, criado pelo
SESI, tem 8 finalidade de ofere
cer através da «vida em grupo>,
oportunidade de desenvolvimen
to social, desmies, sociabilizando,
desenvolvendo valores, ativida
des e hábitos, elevando o padrão
da famílíe, através de orientaçlo
e II tividades práticas; visando
melhorar ali condíçõcs da comu

nidade.

Func!ona todas as 3.as feira.,
à tarde, onde i sio realizadas
atividades teóricas - palestras,
abrangendo temas de Higiene,
Nutrição, Alimentação, Saúde,
Atuaç.o Familiar, Social, Comu
nitária, palestres, euas, recebidas
com grande interesse pelas
participantes e com resultados
altamente posítívos. Atividades
práticas' corno noções de Costu
ra, Sorda do, ' Tricô, Crochê,
Hortas, Eliucaçio Alimentar.

\

Anualmente o Clube de Mies,
promove um Encontro, e neste
ano será em Criciúma. Constará
de uma programação variatia
com Palestras, Debates em gru
po, Visitas a Exposições, Becre-

I
ação, Passeio pela cidade,.

Almoço de confraternização,
Missa:

.

.

Os temas das palestras que
:.. III!!II .... , .. serão abordados neste IV En-

NACIONALALIANÇA RENOVADORA

�dit.1 de (onvocacio Municipal
O Pr�sidente da Comissilo �xecutiva do Diretório Muni

cipal dll ALI.t\NÇA RENOVADORA NACIONAL - Arena - do

Município de Oflnoinhas, Estado, de' 'Santa Catarina, na forma da

regislsçilo eleito}.al vigente, 'convoca os senhores membros do
Diretório Municip,l., Vereadores, Deputados e Senadores do Par
tido com domteílfê, EI�itoral no Municipio e OS delegados à

Convençã'lJX;gional:\{>ara a CONVENÇÃO.MUNICIP�L" a na"

lizar-se�'ô
dia 23 de

"à�l,h,o,
do c�r�ente ano de .1976, as 20�UO

.

horas" no recinto da Camara MuniCIpal, à rua Vldal Bamos n.?
632, ri sta cidade, para ai .delíbersçõea da seguinte

,

I �

ORDEtt{ DO DIA:

Escolha de candidatos Cio Partido a Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereadores à Câmara Munici'Ral, para as ,eleições do dia 15 de
novembro de 1976:

Canoi.ohas, em 07 de julho de 1976

JOÃO SELEME - Presidente da Comissão Executiva Municipal.'

\
.

I BASILIO HUMENHUK & (IA. lTDA.

I .

Ravended�r FORD I
Fazemos sempre a melhor oferta"+ veíCUlOS,novos FORD • usados de qu�uer marca.

Disponibilidades da
..:simana:

Belin« 1975 .. marrom cQnh;quB
.

feep com capota de Q+O - 1970 - verde
Rural 4x4 '1974 - laranja e branco

Pitk-up 197'2 tração 4x4 - azui
Pick-up 1914 - 4x4 - azul
feep com capotil de aço 1962 - azul
Pick-up 1972 - 4x4 - tutques« ro)�al

Adquira seu veiculo usado ,tom a mlntma entrada.'
Velculos inteiramente revisados, de ,.boa precedência,
a81 melhores precos da' regiAo.

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

L. da Silvl(l Rocha.
Desejamosmuito sucesso ne!l�e

intercâmbio social. Esta «vivên

c�a em grupos, proporciona
educação em grupo,' fator im
portante para o desenvolvimento
da pessoa humana, ortentendo-a
a assumir responsabilidades so

ciais, visando um melhor tr,.ba
lho de açio Social.
Aluna do Curso. d. Pintura

em Tecido do SESI
REMATE RIEDE

i
Estario representando o SESI

CANOINHENSE, o Agente 10!:81, '

sr.. Gildasio do Sacramento
França, Orientadora Cecilia

Gaspecbak e como representante
• das mies a senhora Herminia

Jacó, João (araro, & (ia. SIA
CGC .. 83.t87.690/0001-�7

Assembléia
J

Geral Extraordinária
.

Eb�T�L QE C�VOCAÇÃO
Ficam convi'dàdos os,-S�'�bóres acionistas da firma JACO,

JOÃO CARARO & CIA." S/A. com sede à Rua Coronel Albu
querque, 936, na .cidade de Cànoinhas / SC. convocedos para
reunirem-se em Assembléia Geral Extraordiniria" a reaUzar-se

dia,OI/08/76 (01 de agosto de 1976), às-lO horas, na sede da
sociedade no endereço acima, para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO 'DIA
Assuntos de interesse Social.

Canoinhas, 28 de junho de 1976
.

FRANCISCO, CARARO Diretor Industrial

I

Fotocópia..
s?

Em ãjienis' '10' ,segundos, você tira FOTOCÓ.
PIAS, d. q'ualquer documento, jornais ou
Iivrps, no CARTÓRIO O O REGI,ST.RO
C í V I L d. NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade•
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il'lr rsIO tas
Com a ativaçlo da nova Cen

tral Telefônica, o prédio da
antiga, sito à Rua Vidal Ramos,
será, demolido e O local ajardi
nado, segundo informou o dr.
Harry Kormann.

'

x x x

O casal Agenor V. CÔrte e

sra. Noemia B. Côrte, fe.tejará
dia 25 próximo, suas Bodas de
Ouro de feliz consórcio, pelo que
antecipamos os nossos melhores
cumprimentos.

x x x
,

A nossa cidade sediará hoje
um importante encontro de mé
,dicos de toda a regilo norte e

lul do Paraná. Assi.. , os nOSS08

votos de uma feliz estadia entre
nós.

Es'parsas
O engenheiro dr. Guido

Schreiber, .em férias, seguiu pa
ra o nordeste" acompanhado de
sua exma. famUi•.

x x x

Também esteve em n08la ci
dade prestigiando aniversário de
uma de, suas netas" o Sr. Basilio
Humenhuk, agora residente em

Camboriú.
x x x

Afim de melhor atender sua

distinta clientela, a CASA ER
LITA, está atendendo desde 2.a
feira últim�, com nova loja sita
à rua Vida!' Ramos 184.

x x x

Domingo próximo, duas gran
des festas programadas, a .de
São Cristóvão, com a tradicional
procíssão dos motoristas, em

Xarqueada e a dos COIODOS, no

bairro Sossego, Rua Bolívia, nas
dependências da Cooperativa
Agropecuária.

x x x

O nosso Interventor, dr. Hélio'
Juk, • serviço de sua adminis
tração, esteve em 'CuriÚba e

, Florianópolis, onde manteve
importantes contatos.

x' x x

O Frigorífico Canoinhas S. A.. -

FRICASA, iniciando a constru
ção de sua grande granja e

fábrica de ração no hairro da
Xarqueads, vizinho município
de Três Barras.

x x x

O farmacêutico, dr. Gilberto
Mayer, canofnhense, radicado
em Cascavel, proprietário de
uma rede de farmácias naquela
_rica região, .consorctcu se com

Cladyr Corso e seguiu ,para o

Rio de Janeiro em lua de mel.
Nossos cumprimentos.

'x x

O nosso Promotor Público,
dr. Ené,as' Athanázio, em gozo
de merecidas férias, sendo su

bstituido pelo Prómotor Substi
tuto, dr. Osmar Peron.11

I
I

x x x

A Cooperativa de Eletrificação
Rural do 'Planalto Norte, com
sede em, nosso municipio, coá-

II tinua recebendo e estocando
, grande quantidade de material

II' ,destinado a construção de novas
linhas pelo interior de nossa

II região, remetida pela ERUSC.
I O referido material está sendo

dt1vidamente catalogado e esto
cado em armazém Sito em Três
Barras, cedido pelo Campo de
Instrução Marechal Hermes.

X X x

Seguiram para a distante Pa
raíba, afim dtl reverem fanlilia
res, as vovós dna. América e

Nina.

I'

x x �x
Esteve em nossa -cídade, se

mana passada, o empresário sr,
Herbert Ritzman'n.

ex-combatente
mulher

-

e ...
o Ministro do Exército acaba de confirmar no

posto de Major e tran.terir para a Reserva a Enfer
meira EI,a Cansan,ção de �edeiros, a primeira mu
lher a atingir tão alto degrau da hierarquia militar.

A vida da Major Elsa é todo um rosário de
ações voltadas única e exclusivamente para seu País
gestos que 8empre cumpre com o maior eQtusiasmo
e calor. Seu ccurriculum vitae:t ocuparia uma página
inteira - não de tablóide, mas de jornal formato
csfand:tj mas nos escusamos de publicá-lo porque a

generalidade das Forças Armadas Brasileiras o co
nhece de sobejo, e fazê-lo seria pleonástico.

CARLOS
BOCKOR

MASSEY FERGUSON mais uma
Depois de sagrar-se vice-cam

peio do Torneio Inicio Mirim,
e campelo Infantil, a equipe do
Massey Ferguson, acaba de ven
cer também o Torneio Inicio
Infanto - Juvenil, realizado no

último sábado, no Ditlo e que

Taça 'Cidade Canoinhas
Resultados da rodada realiza

da domingo no Oitão:

Benficr. 2 x 5 Olaria Prust
Mussl 5 x Ipiranga 1
Flumínenae 1 x 9 5 de Maio
Juventus 2 x 2 Meu Pontinho
Próxima rodada - amanhi:

Benfica x Mussi
Ipiranga x Olaria Prust
Meu Pontinho x 5 de Maio
Juventus x Fluminense

(ampeonato do Interior
A 2.a ,rodada do éempeonato

do interior apresentou os se

gulntes resultsdos ;

Olaria 2 x 6 Mirassol
Parado 1 .x 7 União (Taunay)
Palmeiras 1 x 1 Legos
Vidal Ramos 1 x 3 Comercial
Botefogo 2 x 2 Iguaçú
Bela Vista O X O Cruzeiro
Juventude 5 x O Guarani
Cortntíane O x 1 Havai CGralha)
São Luiz O :s 6 Imaza
Etetrela Azul 2, x O Inter
São José 3 x 6 S. Antonio
S. Sebastíão 1 x 1 M. Vieira
T, Barras 4 x O Canarinho
Pinho O x 3 Santa Cruz
Havai (3.J.) x Industrial
(O Industrial ganhou os pontos
devido a desistência do Havai�
Primavera 3 x 1 Pinheiros
Sonda 6 x 2 Slo João
União (Divisa) 6 x 2 S. Cristóvio

x x x

A maior goleeda da 2.8' ro
dada do campeonato do interior
aconteceu no Parado, onde a

equipe do Uníão, apesar da fá
cil vitória de 7 a 1, arrematou
9 vezes contra a trave de seu

adversário e o placar poderia ser

maior, em partida bastante pre
judicada pelo mau estado do

,campo.
x x x

O cempeonsto prossegue 8-

manhã com os seguintes jogos:
Mirassol x União (Taunay)
Olaria x Parado
Comercial x Lagoa
Vidal Ramos x Palmeiras
Cruzeiro x Igua cú
Bela Vista x Botefogo
Corintians x Juventude
Havai (Gralha) x Guarani
Internacional x Imaza
Sãu Luiz x Estrela Azul
Major Vieira x S. Antonio
s. Sebastião x a. José
Pinho x Três Barras
Santa Cruz x Canarinho
Industrial x Primavefa
Havai IS. J� x Pinheiros
S. Cristóvão x S. João
Sonda x União (Divisa�

vez campeão

Parabéns MASSEY FERGUSON

Na semi-final Flamengo e

Botafogo �mpataram de 2 a 2 e

o Mango venceu nas pe�alidades.
Na partida final o Massey

Ferguson venceu 'o Flamengo
'nas penalidades, depois de em

patarem de 1 a 1 no tempo
regulamentar, conquistando ,as

sim mais um titulo para suas

cores.

apresentou os' seguintes resul
tados:

No 1.0 encontro o Santa Cruz
e Massey Ferguson empataram
sem abertura de contagem,
vencendo o M. F. em penalidades.
Segundo jogo o Botafogo

venceu o Continental por 4 a O.

Terceiro jogo o Flamengo
venceu o Sonda Das penalidades,
depois de empatarem de O a O.

São Bernardo 3 X C. 'A. U. Frontinens:e', 2
..

Em partida amistosa realizada no último domingo no

Estádio cWiegando Olsen» em Mareílio Dias, o Slo Bernardo
venceu a equipe do C. A. União Frontinense, pelo placar de 3 •
2, depois de estar vencendo por 3 a O, num jogo que' agradou o

bom público que lá compareceu.

Amanhã é dia de clássico no Ditão
Amanhã, o Municipal será palco de mais um encontre

entre os dois maiores rival! do esporte cenofnhense, Botafogo e

São Bernardo', que dlo início a disputa do troféu cDulcidio Sil
veira», gentilmente oferecido pelo árbitro Mário Müller.

O inicio ('stá previsto para às 15,30 horas e para eonhe
cimento dos prezados leitores, transcrevemos abaixo o regula-
mento do triangular: '

Art. 1.· - O Mandatário da partida fIcará com toda a renda
depois de ser descontadas as taxas e obrigações.

Art. 2,· - Quando houver jogo do triangular em Marcmo Dias,
o Botatogo EC. não poderá fazer jogo no Dítão. Quando o Botafogo EC.
jogar no Oitão o São Bernardo não poderá fazer jogo em Marcilio Dias.

Art. 3.° - Os clubes que dísputam a Taça Cidadã de Oanolnhas
poderão tszer a preliminar nas partidas do Triangular recebendo uma taxa
de Cr$ 150,00 (cento e cinquenta cruzeiros), e mais 15 (quinze) Ingressos
para cada equipe. A taxa citada lê somente para a equipe que for manda
tária na prellmloar. O clube mandatário na partida principal pagará
também 'a arbitragem da preliminar.

Art. 4.° - O valor do Ingresso será de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros)
a inteIra e Or$, 5,00 (cinco cruzeiros, a meia entrada. Menores de 14 (quator
ze) anos não pagarão Ingresso. O Clube mandatário dará os porteiros, a
LEC o fiscal e os ingressos. A quantidade 'de ingressos para cada equipe
será de 80 (trinta).

'

,

Art. 5.° - O início do Triangular será dia 18 (dezoito) de julho,
com o jogo Botafogo x São Bernardo. Dia 25·07 São Bernardo x Combinado.
Dia' OI -08 Combínado x Botafogo. Returno 08-08 São Bernardo. x Botafogo.
Dia 15-08 Combinado x 8110 Bernardo e dia ,22-08 Botafogo x 'Combinado.

Art. 6.° - Se chegar ao final do triangular com duas equipes em

igualdade de pontos ganhos será realizada duas partidas melhor de três
pontos, se persistir o empate terá uma prorrogação de trinta minutos. Se
o

. empate perdurar disputarão em pênaltes tantas séries quantas forem
necessárias.

Art. 7.° - Todas as partidas do Triangular serão sucessivas,
isto é, os clubes não poderão adiar de um domingo para outro. Inclui
também no caso de sair a melhor de três pontos.

Art. 8.° - A arbitragem fica a cargo do departamento de árbitros
da LEO, durante todo triangular.

,

'Art. 9.° - Este triangular obedecerá as leis e normas da FCF da
CSO, CND e Legislação Brasileira de Besportos,

Art. 10.° - O elemento que jogar no triangular não poderá jogar
no campeonato do Interior, na Taça Cidade de Canoinhas e vice-versa.

Art. 11.° - O combinado fornecerá, -uma relação. de todos seus
atletas na quarta- feira que antecede o seu jogP. Os atletas do Botalogo e
São Bernardo deverão estar inscritos na FCF.' Registro novo poderá dar
entrada nas quartas-feiras que antecede o jogo e deverá ter o ciente das
demais equipes que disputam.

Art. 12.. - O início das partidas, será às 15,30 horas (quinze
horas e trinta minutos), .eom 15 [quínze] minutos de tolerância. Se uma

equipe se exceder a essa tolerância a outra equipe poderá jogar com protesto.
Art. 13.· - O atleta Renato Jarchel jogará pelo Botafogo E. C.

sobre protesto da A. C. R. E. São Bernardo, cônforme Ata de 13.07.76.
Canoinhas, 07 de julho de �976.

LEC - 26 anos de existência
A LEC se movimentando para a realizaçlo dE' ume sensa

cional tarde esportiva no dia 7 de setembro, quando -. Liga
completeré 26 anos de existência. Neste sentido o presidente
Orestes Golanovski deverá seguir pua São Paulo nos próximos
dias, afim de acertar a vinda de um clube do Rio ou São Peulo.

/

.l
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