
homologados na noite de ontem os candidatos a prefeito e vice e, Chapa de vereadores, no último prazo
previsto em lei, já que fracassaram os

'

entendimentos para uma candidatara única.

Legenda 1 - THEREZINHO. para Prefeito e FÁSIO FUCK. para Vice.
Legenda 2 - OLDEMAR MUSSI. para Prefeito e, MIGU,EL OLISCOVICZ, pi Vice
Legenda 3 ROMEU CORDEIRO, pI Prefeito e EDMUNDO SITTENCOURT. Vice

JOSÉ JOAO KLEMPOUS

{JOÃO GONÇALVES NETTO Vice CLEMENTINO ESTANIS-

ALCYR WOITEXEN
' LAU PIECZARKA

última bora:
ARENA:
M D B: Prefeitos {
Em festas
Campo 'da

Bairro do
Verde

,o

Agua
O populoso bairr� do Campo da Agua Verde! um �os

que mais crescem na cidade, viveu uma grande noíte, qum
ta-feira última, 'quando da inauguração da rede �e energia
elétrica que vai beneficiar os loteamentos Masaanetro, Donato
e Moacyr de Paula, benetíeío desde há muito pleiteado e

somente agora atendido.
'

Ao ato compareceram diretores da CELESC, autori-, I.

dades e convidados, ali falando, sobre o Importante aconte-
cimento os srs. Vice-Prefeito dr. Paulo. E. Rocha Faria e

Interve�tor dr. Hélio Juk. Também compareceu à última
hora, o dr. Therézio Neto, que acabara de chegar de
Florianópolis.

Visitantes, ilustres
Estiveram em nossa cidade, chegando na tarde de 3.8

feira última, o Diretor Estadual do Ministério da Agricultura,
dr. ALBERTO SANTOS e dr. UWE WANSELOW, acompanha
do de sua esposa, adido Agricolà da Embaíxada da República
Federal da Alemanha, em Bras1lia.

Os ilustres visitantes estiveram em contato com os
agrônomos do AGIPLAN e fizeram uma visita de cortezia ao

sr, Interventor dr. Hélio Juk.'
.

Vem aí a eletrifica�ão rural
Conforme enunciemos, a EletriFicação Rural de Santa

Catarina -' ERUSG. 5a. Feira, dia 19, Firmou contrato com a

Firma INEPAR, de Florianópolis, para. o prosseguimento e

início de várias linhas de eletriFicação rural no planalto norte.

Ao .to, compareceram os PreFeitos, dr. Hélio Jtik, do 110550

município e José Felicio de Souza, do vizinho munrcipie de
Três Barras, além dos srs. Waldemar Baranoski, Duilio Cornel
sen e Llneu Pacheco, Presidente e membros da Cooperativa
de EletriFicação Rural do Planalto Norte.

As obras terão seu iníeio de imediato e abrangerão
•5 .segulntes localidades: Paula Pereira, Pinho, Anta Gorda c

Santa Leocêdie, em nosso munlcipk» Campina e Florex, em

Três Barras, Pulador, em Major Vieira e Rancho Grande e

Residêncle Fuck, em Monte Castelo, com conclusêo prevista,
para outubro próximo, quando então, virá outra etapa dos
eludidos trabalhos. E o Governador Konder' Reis màis uma vez

,presente em todo o planalto, encurtando distâncias.
Somente as linbas em nosso MunicípiO custarão a

soma de Cr$ 1.092.540,00

Delegacia do ID0' moda Da'ra Florianópolis
A Delegacia do Instituto Brasileiro de Desenvolvi

mento Florestal, ex-Instituto do Pinho, há muitos anos

instalada em Joinville, vem agora de ser transferida para
Florianópolis, por determinação do Ministério da Agricul
tura. São os seguintes os novos endereços da Delegacia
aludida:' Gabinete do Delegado Estadual, Grupo Executivo
de Administração e Grupo de Coordenação e Fiscalização
de Atividades locais: Rodovia Leoberto Leal sln, prédio
da FAESC; Agronômica e Grupo de Análise, Controle e

Avaliação de Projetos-Trindade, rua João 'Pinto Duarte
Silva, Telefone 22-3624, Caixa Postal 660, em Florianó
polis, atendendo no expediente externo das 13,30 às 18 horas.

A informação, oficial, é do Posto local do IBDF.

MORDOMIAS
Conform� noticiou o jornal «Voz do. Paraná», o

presidente �rnesto GeIsel está. tranquilo quanto ao «caso

das mordomias», segundo afirmou aos politicos do Paraná
que foram recebidos em audiência no Palácio Iguaçú,
semana retrasada. A,. uma pergunta do deputado Luiz
Roberto Soares, o general Geisel afirmou que o assunto
deve ter livre debate e que, enquanto isso, o Governo
estará tomando todas as providências para coibir os abusos.
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,Ciovernador do Rotary Interllational dia' 01 em Canoinbas
elas Correio' do Norte prlluirost%
mente .re a.r.rocia de.rejando B�a.r
V.indas e Féliz Edada.

Seguindo praxe rolária e, para
.rentir II' atuação do Rolary Club
dt Canoinhe«, pisilará a Capital
do Rale no próximo dia 1.°, o Dr.
Ruy Edullrdo Willeck:e, Gooemador
do Di.rlrito 465, de Rotary Interna
tional que congrega os Clubes de
Sant« Clltarina.

"

O Gooemedo« Ruy i .rócio Re
preseniatioo do Rotary Cluh de
Blumenau onde, ingre.r.rou em 1964
já tendo .rido seu Presideni«.

S.Sa. divid« seu tempo exercendD
as funçõe.r de Ãiembro do Con.relho
Fiscal da Sociedade

(

Dramática
Garlos Gomes, Rembro do 'Conse
lho Curador da FURB, Pre.ridente
do Conselho ,Deliberatipo do Gr2mio
Eofportipo Üllmpico, Presidente da
duociação Comercial e Industrial
-de Blumenaú, Vice-Presidente da
Federação das drsociações Conter
ciais de Santa, Catarina e Diretor:
Pre.ridente da Ca.ra Royal Sld.
Ind, d Com,

Dr. Ruy e.rtàrá acompanhado
de '.rua Exma, Esposa Dona Elke
e, para essa pi.rita, os rotarianos

c;anoinhense.r estão preparando um

programa e párias homenagens que
"serão, feita.r ao iludre casal, e, a

J'

Palavras de Konder Reis
sobre a morte de

Juscelino. Kubitschek
«Só 'agora pela maDhl, ao �ieiar a mmha jc»rDada d. trahalho, a.

8,00 hora., tomei eA.»DheeimeDto do grave acideDte �e "'timOD o ex-PreeideDte
JWlceliao Knbitecheck de Oliveira. Ao Doticia colh�u-me� como a tO,da a "açlo,
de Inrpresa. De."o Deata hora, como Go."el'llador d. Estado de SaDia Catariàa,
maDifeltar o meu pesar pelo falécimeDto do �x.PresideDte da República.

Nesta hora, a par dellta maDifeataçlo, ......Ito a circuDstineia de
poder, com illflDÇlo e autoridade,' registrar 011 BerviçoB pr.Btadoll pelo ex-Pre
lideDte JUlceliDo KU,bitecheck ao Bralil. Digo que P08!O fazer e.te registro
com ileDçiO' e autoridade, porque. lempre fui adverlári� politiCo de Sua
Excelêneia. Como Deputado' Federal, como Senador da República, Dão militei
_ correDte politica do lIe�hor JUleeliao Knbitecheck e dele dUcordei e divergi�
Elta cÜ'cunstincia, Bem dúvi!la, dá·me condiçõeB DO moou,.to em que,'em
Dome do po"'o e do Goveroo de lanta Ca.iDa, maoifelto o DOllO p�r pelo
acideDte, dizer também da DO_ admiração pela obra material que o Presi.
deDte JUleeliDO Knbitecheek rcalizou em 00110 Pais. A ena preoeupaçio eom o

dellflDvolvimento econ&mico braBUeiro foi cODltaDte e a traD8ferêoeia da
Capital para o planaltõ um� iniciativa corajoÃ e que marcou a lua preeeoça
à freDte do Poder Executivo Federal» •

Associa�ão Comi. 8 Industrial de Canolnbas comemora 20 anos,
Na quinta-feira da se,!llana finda, dia

19 de agosto, a ASSOClAÇAO COMERCIAL
E INDUSTR{AL DE CANOINHAS comemorou
festivamente seus 20 anos de fundação. Para
marcar a data, fez realizar no Clube' Cano i-

,

nhense um jantar que contou com a presença
de mais de 100 pessoas, entre, associados,
convidados e autoridades.

Estiveram presentes à festividade o Dr.
Promotor Público da Comarca, Dr. Enéas
Athanázio, que também representou o MM.
Juiz da Comarca, Dr. José Geraldo Batista,
o Dr. Paulo Rocha' Faria, Vice-Prefeito,
Municipal, representando também, o Inter
ventor Dr. Hélio Juk, o Tenente Coronel
Edson Corrêa, Comandante do 3.0 Batalhão
da Policia Militar de Santa Catarina, o Dr.
Benedito Therézio de Carvalho Neto, o sr.
Izino

-

Neumann, více-presídente da Federa
ção das Associações Comerciais e Industriais
de Santa Catarina, entre outros.
\

Na oportunidade foram entregues aos
membros da primeira diretoria e conselho
consultivo da ACIC, bem como aos presi
dentes posteriores, os títulos de SOCIOS

, BENEMÉRITOS da entidade, 'concedidos pela
atual diretoria, pelos relevantes serviços
prestados àquela mesma entidade., Deve-se
ressaltar que pela primeira vez

-

na história'
da ACIC são concedidos titulos de SOCIOS
BENEMÉRITOS à associados.

Foram agraciados os seguintes mem
bros da primeira diretoria' e conselho con
sultivo: Osmar Nascimento, Presidente; Her
bert Ritzmann, 1.0 vice-presidente; Mário J.
Mayer,

.

2.° vice-presidente; Milles Luiz
Zaniolo, 1.0 secretário; Francisco Wilmar
Friedrich, 2.° secretário e Presidente nas

gestões de 1960 a 1966; Jair Côrte, 1.° te'
soureiro; Hugo Schmidt, 2.° tesoureiro e

Presidente na gestão 1958/60; João Seleme,

Rodolfo Scheide, Saul Zugman e Wiegando
Fischer, membros do conselho consultivo.
Receberam também o titulo os ex-presiden
tes: Oldemar Mussi, Luiz Fernando Freitas
e Pedro Merhy Seleme.
Para saudar os homenageados usou da palavra
o atual presidente da ACrC, sr. Hilton Ritz
mann, que traçou também um, rápido histó
rico da, entidade e de suas atividades em

prol da classe empresarial e disse dos planos
para o futuro da mesma. Em nome do Mu- )

nicípio de Canoinhas falou o Dr. Paulo
Rocha Faria congratulando-se com o evento.
Em nome da Federação das Associações Co
merciais e Industriais de Santa Catarina
falou o sr. Izino '. Neumann. E� por fim,
agradecendo a homenagem, falou o sr. Osmar
Nascimento, primeiro presidente da ACIC,
que veio a Canoinhas especificamente para
participar do evento e receber a homenagem.
Seu discurso, de brilhantes e comoventes
palavras, foi efusivamente aplaudido pelos

- presentes.
A Associação 'Comercial e Industrial

de Canoinhas foi fundada em 31 de maio de
1956 e ê a entidade que congrega toda a
classe empresarial da região de Canoinhas,
sendo reconhecida de utilidade pública pela
Lei Municipal n.> 425, de 22.9.1958, de san

ção do então Prefeito Dr. Haroldo Ferreira
e Lei Estadual n.> 2.038 de 26.6.1959.

O prestigiamento da classe empresarial
que cercou_a comemoração dos 20 anos da _

ASSOCIAÇAO, dá mostra de que a mesma
inicia uma nova fase de trabalhos a ativi
dad.es em benefício das nossas classes
conservadoras. Daí porque, a atual diretoria
tem se empenhado, desde o primeiro mo

mento, no sentido de ampliar seu quadro
social, para fortalecer e permitir um maior
apoio à iniciativa privada de nossa terra.
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Nosso Brasil- Nossa Gente
CESC'

Coluna do I.·'CIENTIFICO cA» Matutino
Professora Responsável:, JUCI SELEME

FOLCLORE
,

Foi criado e, empregado pela primeira vez por
William John Thoms (1803-1885) em 22 de agosto de 1845.

Folclore vem do termo Folk (povo) Lore (sabedo-'
ria). Vernaculaménte signífica: saber popular, ou ainda
saber tradicional de um povo.

'

Folclore é a- cultura popular, tornada normativa

pela tradição. "

'

:
.

�

,
Qualquer' objeto que projete interesse, humano,

além de sua finalidade imediata, material e lógica, é fol
clórica.

Onde estiver um homem, aí viverá uma fonte. de
criação e divulgação folclórica. Ele estuda a solução po-
pular na vída em socieda?e..

'. ,

A palavra folclore identifica em conjunto, uma

série de maneiras de sentir, agir e pensar. Características

das ca�adas populares, nas' sociedades civilizadas.

Provérbios e adivinhas, as rondas infantis, as dan
ças e as aulas 'populares, como o samba, o caratê, as

congadas e o bumba-meu-boi, a medicina das mezinhas a

vestimenta do vaqueiro e do gaúcho, e cerâmica, e a

renda do bicho, costumes rurais como a mutição, as estó
rias e a,s lendas, a arte da construção de, mocambos e

casas, de sapé, as supertíções, etc., são manifestações da
vida do povo' que caem na categoria do folclore.

O folclore é o acervo de conhecimentos' adquiridos
pelo homem através da tradição, isto é, sem ensino for-.
mal: E .não é somente a ciência social" que o folclore
ensina. Ele é «fator integrante da .nacíonalídade para
quem sabe sentí-Io»).' ,

'

Conduz, a esse amor fraterno que deve unir a

todos os homens que' nasceram na mesma terra. '

,

. ,É o tema regional que canta .nas
'

serestas.. é o

acalanto que se debruça sobre os berços, é a exterioriza

ção da dor' nas cerimônias fúnubres, é a crença em

determinados ritos, é a característica dos termos peculia
res de uma linguagem, enfim, ,.o elo que une i:lS criaturas
em torno de um mesmo ideal natívístâ,

, Equipe: Cláudio' R. Werka,
Irio G. Golanoskí e Nataniel T: Junior.

A GMB �cornpanha O des�m
penha do seu Chevrolet

.

l

analisando possívets fàlhas Opera.
eíonaís 'e promovendo' sua solução
quer diretamente quer' através da
equipe da fábrica.

,
,

penha dOS veículos a fim de trans
miti-las aos diver,sos Departamentos
da fábrica, objetivando correções ou

eperteteoamento do produto, Tem
também a responsabilidade de dar
atendimento técnico e-admínístratívo
aos Irotístas Chlitvrolet de todo o

Brasil.

Na General J.l4otors do Brasil, os
CUidados com os veículos não cessam

,

a partir do'momento em que o pro
duto é entregue ao concessionário'
ou por este ao proprãetãrío, :Ao
centràno; desde que o veiculo deixa
a fábrica, um departamentó especta
lízado da empresa entJ;'a em ação,
acompanhando meticulosamente seu

compertameuto, através da rede de
concessionários e oficinas autoriza
das, objetivando assegurar ao pro
prietário uma assistência técnica
qualificada e permanente, além dos
direitos da �arantla.
A ação desse departamento, que

se estende a todo o terrltórío nacio
nal, complemente 'O' trabalho de
fábrica, gaorantlndo o prolongamento
da' vida útil do veículo (elevando,
assim, o seu valor de revenda) e

aindà promovendo a correção de
possíveís distorções de desempenho.
O Departamento, de Serviço de

Veículos da GMB dispõe; J)l!ora esse
trabalho, de quatro setores básicos:
Operações de, serviço, Assistência' Está admitindo:
ao Proprietário, Serviços Técnicos
e Centro de Treinamento.

O setq,r de Operações de Serviço E X I GIM O S
se encarrega de qualificar a assis- :

têneía técnica oferecida pelos con-
, Experiência: em enrolamento de' dinamos e

cessionárl:os e oficinas autorizadas,
através da promoção de serviços e motores de, arranque de veículos - motores peque-
de ampla e constante informação a nos, em geral.,

'
'

respeito 'de métodos operacionais,
ferramentas e· equipamentos, mer

chandising de serviçoe planejamento
de instalações. Este setor também
produz toda a literatura necessária
para, manter .atualízado o pessoal ,

técnico dos concessionários e ofici
nas autorizadas, bem como adminis
tra todo O' processamento da garantia,
assegurando dessa .forma sua cor
reta aplicação.
9 setor de Assls'tência ao Proprie

tário tem por finalidade assegurar
tc;ita� satisfação do cliente no que
diz respeito ao desempenho do veí
culo e ao seu relacionamento com
os concessionários e, oficinas i auto-'
rizadas. Existindo qualquer descon
tentamento, o proprietário deverá.
entrar em, contato, \ segundo sua

conveniência, com os EscritórIos da
.GMB em São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasília., Belo Horizonte. Curitiba,
Porto Alegre, Recife ou Bauru.

8e, apesar disso, persistir ainda
alguma insatisfaçllo, o cItente deverá
contatar diretamente o· setor de
Asslatência, ao Proprietário em São
Oaetano do Sul, que se encarregerã
de assisti-Io_

O setor de Serviços Técnicos, por
sua vez, tem sob suá responsabili
dade a coleta e análise de todas as

informações técnicas sobre o desem-

,

'Este setor conta com uma equipe
de engenheiros que mantém estreito
contato de asseseoremente. com 3%
Gerentes de Serviço de' Distrito,

. ,sediados em poutes-chaves do Paía,
09 quais visitam periodicamente to
dos os eencessíonéríos, oficinas auto
rizada!!, e frotlstas ínspectonando á

. qualidade dos serviços prestados,

O Centro de Treinamento. por Bua
vez, tem por finalidade prover ori.
-entação ,técnico-administrativa ao!
concessionários, mediante eursoa de
especialização ministrados na sede
em filão Caetano' do Sul. em Z escoo
las regionais fixas (Porto Alegre e

Recife) e em várias. escolas-volante!
que percorrem os principais ponto!
do Pais; aprímorendo os recurso!
humanos

.

da rede de assistênCia
téeniça aos veículos Chevrolet .

IIGESA, ,(elulose, Papel e, Embalagens Ltda .

• - Fábrica de Três Barras

Ele1recis1a 'de veículos

Os interessados deverão procurar ó Setor de
Recrutamento e Seleção da RIGESA, em, horário
comercial.

"

.

2
" ,

Hora -marcada
Prap La- Müller, 4.94. FODe, 369

Dra. Zoé Walkyrial.Hatividade .Seleme
Cirurgiã,Dentista
a I' c OOi5891S9/DJ:P

I I. "f

CUnica dentária de senhoras e crianças.
Especia,lizaçãO' em OdoDtopediatrla.

F:OTOCÓPIAS XEflOX

ão moderni.sima.
� �f.�_,

,.,.�,.;"l;"""" '

Proc� elcritor� de Derby Cario.
Ulhmann, na' Pr.çá b�uro Müller, ,251.

CANOINHAS ..... Sa� Catarina'
\======

Seniço

Você'SÓ encontraO nomeFordnaspeças,
, que foram aprovadas pelo,
Controle·deQualidadeFord,

"
'

�.'

Essa é a diferença entre asOriginais cl&Ré�.
�ção Ford e as outras que e�éÍn por aí.,
E a,certeza que ,você te:q:l,déque não_está

sendo enganado, nem C9iténdo riscos de ficar
","

,

, /"

';rê. ,,- _

e;(síLIO HUMENHUK &
,Rua Vidal Ramos, 203

CANOINHAS
Fones 22·(;)268 - 22-0468 -

.
'

SANTA ,CATARINA,

',perfeito.,

Esquadrias Sã� José Ucla.

Avisd
,

E. adria.' São Jp.r'Ltda.,
� a�ila I a Ir.. DO lfé"õ BUENO,

, ,port'_do da 'teira profillio.
nal, n.D, 16, lérie 426. a

aprelew;a;.t'fr.. �na empre.. no

prazrde ,3 (tr.ê.� dia. para

regrla�izar lua iituaçã�.
O não eompar�cimento· Im

plicará na relcilão do contrato
de trabalho" no. 'termo. do
art,go 482 da C.L.T. ' 1

'Documentos extraviados
JOSÉ' ,ROSA DO KASCIMENTO.

declara para devidos fins que extra
viou sua Garteira_.Na�tonal de

Habilitação, I"i)' Obrigatório e

Certificado...fle"1J prledade n." 641690,
do VeI.IH'tl"ó DK Vemaguete, ano

1965, cor azul. :'.

Os mesmos ficam sem efeito por
haver requerido a 2,- v�a,

Vende-se
o Mercado· as Malhas,

estoque e tamb o prédio.
tratar �

__J,QJ:P.It"'--d'
-

Rua
Cbro"",�.w-otO'l["l 764
(ao lado das Cas
bucanas),
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COOPER·ATIVISMO
. ,

UMA FORMA DE ALI-
'CERCE A ECONOMIA
DA EMPRESA RURAL

-

Eogenheiro Agraoom� Jair Pe.cador
Dpto. Bcooomia aoral - DERAL

A cooperação entre os homens remonta a épocas históricas na

humanidade ónde o homem sente necessidade de se desenvolver ajudando
um ao outro.

Dessa idéia, surgiu, na era moderna. o exemplo mais importante
que era a cooperativa dos tecelões de Rochdale na Inglaterra no ano de
1844, como cooperativa de consumidores.

Dentro da classificação dai cooperativas temol duas categorla,s .

básicas:
a) De consumidores
b) De produtores
A cooperativa de consumidores por sua vez é lubdividida em

.quatrc outras:
1) - Cooperativa de consumo

Z) - Cooperativa de Economia e Crédito
3) - Cooperativa de Habitação
4) - Cooperativa de Serviços gerais.
A cooperativa de produtores é subdividia em três subtipos:
1) Cooperativa de venda em comum

Z) - Cooperativa de compra em comum

S) - Cooperativa de produção iDdustrial

A cooperativa de venda em comum se organiza geralmente por
agricultores em que o propósito é dispor de uma organização etícaz que
distribua os produtos d6s sócios, sem necessidade de recorrer aus Inter
mediários desnecessários, contando a cooperativa com seus próprios meios
de transporte. Por sua vez, os agricultores podem obter preços melhores
por seus produtos, por vendê-los coletivamente, eliminando a margem de
lucro que serl" destínade, aos Intermediários.

A cooperativa de. compra em comum como o próprio nome já diz
.

seria uma compra que resultaria vantajosa para todos pelo volume da

compra e pela eliminação do intermediário que seria o distribuidor, saindo
assim o produto da compra pelo preço de custo.

A cooperativa de produção industrial seria organizada e realizada
pela cooperação dos operários que decidem comprar uma empresa privada
condinzente com suas 'respectivas habilidades profissionais, estabelecendo
eles próprios uma junta de diretores onde pa8s�m às suas mãos a venda
dos negócios.

De toda esta sítueeão cooperativista que resulta como uma garan
tia econômica· para o médio e pequeno agricultor causada pela própria
mutualidade de eooperação, temos sete prlncípíos básicos de cooperativista:
1) - Livre Ingresso e retirada voluntária: que quer dizer que as portas de
uma cooperativa estão abertas a todos que creem na filosefia da coope
ração e cumpra com todos os _ requisitos mínimos que impulsione a

organização para o êxito. Da mesma forma que ele entra, PQderá: saIr da
'Organização.
2) - Controle Democrático: Não importa a quantidade de quotas partes
que tenha se comprometido para formar o capital da cooperativa, tem
direito a um só voto. Evitando assim que e controle da cooperativa passe
às mãos dos ricos, isto mantém em um mesino nível a intervenção dos
sócios em assuntos das cooperativas.
3) - Neutralidade Politica, Étnica e Religiosa: O ambiente que deve predo
minar em uma cooperativa deve ser de amizade e mútua consideração. A
cooperativa está, pois, acima das diferentes politicas, religiosas e raciais.
Todos os sócios desfrutam de iguais direitos e são responsáveis por
iguais deveres.

_

4) - Distribuição de Excedentes de Acordo com a participação: Toda coo

perativa deverá distribuir anualmente. seus excedentes entre os sócios.
Estes excedentes - quantidade de dinheiro que resta após a eooperatíva
haver pago seus gastos de funcionamento, podem ser distrlbuidos eíetíva
mente ou em formas de quotas partes como mais convenha aos sócios e
à cooperativa. /

5} - Juro Limitado ao Capital: -A especulação de lucros não 'tem cabimento
entre os propósitos 'Organizadores nem na administração da cooperativa.
Portanto o que se pagà aos sócios sobre o capital Investido, é juro
moderado. Isto sucede em qualquer cooperativa das que funcionam no
muado inteiro,
6) - Vendas a Vista: Bste princípio ee ajusta mais à ação das cooperativas
de consumo, uma vez que o armazém dos pobres tecelões de Rochdale
era uma organização deste tipo. O princípio fala por si só. Já que as

vendas a crédito são li causa de muitos fracassos, não se deve Incorrer
nesta falha.

7, - Bducação cooperativa: O funcionamento correto de qualquer coopera
tiva depende em grande parte do que sabem seus lIócios, sobre a filosofia,
as normas e 'Os procedimentos do cooperativismo.
Por esta razão, a cooperativa deverá aumentar esta educação constante
mente entre seus sócios, e sempre que seja possível, deverá estender
estes conhecimentoI ao povo.

'

Através destes sete princípios podemos. ter uma clara Idéia que
tiveram aqueles 28 tecelões de Rochdale. Que tivessem amargura dentre
de si por todos os problemas que sempre enfrentaram, não nos deve sur

preender. Porém nem a ira nem a amargura estão contidas nos princípios
cooperativistas. Ao contrárío vemos nestes princípios o pensamento demo
crático, o amor à humanidade e as corretas normas econômica. que
conservam os princípios cooperativistas.

Fotó pias?
Em ap�QenUndOs, VOGê ti

_ FOTOCÇ>
�I��d;:�citt�· docümehtb, jornais ou

li-tt"'ós, no C A R T O R I O O O R E G 1ST R O
C I V I L de NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

,

CO

Numa das vitrines' da Casa
Erlita, artisticamente decora
da, pode-se IJprecia" as tatos
das debutantes. '

X X X x

Embarcando 'dia 2 para
uma viagem à Alemanha a

estimada professora srta. Re
nate Riede. Ela vai em visita
ao seu tio, irmão do saudoso
sr, Rieâe. Este jornal deseja
lhe uma bOIJ viagem.

x x x x

No Clube Csnoinhense, hoje
à noite, serão festejados os

quinze anos de Josiane.
Parabéns a ela.

x x x x

Muito animados os jogos.
realizados na A.A.B.B. Jovens
comparecem: Esporte faz bem
para o corpo e para o espírito.

-

Comemora-se em todo o

Brasil, de 22 'a 29 de agosto,
a semana do excepcional. Em
todas as APAES são realiza
das palestras olueioas a im
portância do assunto: Canoi
nhas não ficou alheia e aqui
vai um lembrete: conheça a

nossa APAE e ajude-a. Enca
minhe uma criança excepcie-,
nal. Na APAE ela poderá se

ACONTECENDO •.•.•

Responsabilidade I.' I. & J.

* Hoje Jasiane Ferreira
recebe seus. amigos na

Boatinha do Clube Canoi
nhense para comemorar seus

15 anos. Felicidades.

* Também hoje na Socieda-
de Beneficente Operária

a tão esperada tarde dançante
do Colégio Comercial de Ca
noinhas, com o som a cargo
do oitinho, Vamos todos
prestigiar.
* Deverão estar conosco na

semana que vem Lilian,
Janice e George, qU6 vem
matar as saudades de seus

amigos.
'

* Marcia Ribas Atha�ásio
reuniu em sua casa dia

25 passado elgumas amigas
para um gostoso chá.,
* Transferiu residénci» para

. Canoinhas a simPá
tica e bonita Lídia Ferreira.

* Ontem a sre. Cristt"na de
Assis Procopiack patro

nesse das debutantes de 76,
reuniu suas afilhadas para
um jantar em sua casa.

* As debutantes (6, com

suas fotografias expostas
na 'Casa Erlita, numa orna"

. mentapão toda especial.
. Elas estarão dia 4 de sétem
bro no majestoso da rua Major
Vieira, sendo apresentadas a

nossa sociedade.

*
-

Quinta·feira próxima, dia
dois de setembro na Matriz

Cristo Rei, às 19 horas, missa
das debutantes. Vamos todos
participar.
* Dia 4- de setembro pró;'

ximo, no Balneário de
Camburiú, onde residem atu
almente, o· casal Henrique
Luiz Zaguini (Da. Anita), vão
comemorar suas Bodas de
Ouro. Nossos cumprimentos.
* O casal Ana Rita e Ro-

meu Dreioeck, com gente
nova em casa. Mais, um

canoinhense, alegrando ainda
mais os vovôs corujas. Para
béns para os papais e avós.

* Já iniciaram os ensaios
de marcha em todos os

estabelecimentos Canoi
nhenses para a apresenteçã»
no dia ( de setembro.

* A verdadeira caridade
não é dar ao necessitado

é evitar que haja necessitado.
'Tchau

29 anos a servl�o da Comonldade

Direlor: RUIEIS RIBEIRO DA SILV.A
Gerente Comercial: GLAUCO J. BUEIO

CUIIPOSIÇão, impressiil e redação:
Impressora Ouro Verde LIda:

Rua Paula Pereira, 165 - Fone 22-0319
CAIOIIHAS - Slnla Calarina

recuperar para ser amanhã
um cidadão normal, útil à
Pdtria, a família e a Socie
dade.

x x x x

Dia 25 Toi uma data muito
festiva para li tamilia do sr.
Jacob Seleme, Libanês de
nascimento, mas brasileiro e

canoinhense de coração o sr.

Jacob é muito benquisto por
todos que o conhecem. Pelo
seu anioersdrio os nossos
parabéns."

xxxx

A sra. Cristina Precopiack,
patronesse das debutantes
deste ano, recebeu suas afilhs
das ontem pata um jantar.
Em ambiente de muita ale
grie as meninas-moças expres
savam a teliciüadede partici
par na bonita reunião que
antecede o baile de sábado.

�,

Aniversariantes. da semana
Dia 31 • a srta. Leonor

Seleme.
Dia 1.° de setembro - a sra.

Rita esposa do sr, Guilherme
Prust; os srs.: José Kuroli e

Gaspar José Mülbauer. ,

Dia 2 - a sra. Maria de
Lourdes esposa do sr, Milles
L. Zaniollo; o sr. Francisco
Carvalho; a srt« Lúcia Metz
get'; o menino Samyr Pedro
filho do sr. Adiõ Sakr.
Aos aniversariantes nossos

parabéns.

EDITAL DE. CONVOCAÇAO

Dia 28 - a sra. Marise Eli
zabet esposa do sr, Mário
Wiese; os srs.: Heribetto Pio.
thow e Raimundo Preissler;
o jovem Ignomsr Robert» Todt.

Dia 29 .... a sra. Ermenilda
\ esposa do sr. Evaldo Plothow;
O sr. Gustavo Prübe; a srta.
NeJly Reinert,

Dia 30 - as srtas.: Silvia
Siems e Leoni Bollaut; o

, jovem Antonio Raimllndo
Borges de Souza,

Pelo presente Rdltal de Convocação, ficam os senhores associa
dos deste Sindicato, em pleno gozo de S8US dIreitos sociais, convocados
para a As&embléla Geral Ordinária, a realizar-se no dia 1.° de setembro
do corrente ano, em sua sede à rua Getúlio Vargas n," 750, prédio João
Seleme, 1.° andar, nesta,cidade, com a seguinte

\ ORDEM DO DIA:
1.° - Às .18 horas do dia, 1.·, quarta-feira, leitura, discussão e

votação por escrutíneo secreto dos relatórios das Diretorias snteríorea e.
Balanços Gerais, referentes a08 anos de 1972 - 1973 - 1974 e 1975 e, bem
como os pereceres do Conselho Fiseal. /' .

'

,

Não havendo número legal em primeira convocação, em segunda
convocação, uma hera após, com qualquer número de presentes.

2.° - Às 22 horas do dia 1.-, quarta-feirá, leitura, discussão e
votação por escrutínec secreto da Retificação da Preposta Orçamentária
do exercício de 1976, bem como o parecer do Conselho Fiscal. .Não ha
vendo número legal para deliberar em primeira convocação, em segunda
convocação, uma 'hora após, com qualquer número de' presentes.

Canoinhas, 27 de agosto de 1976

JOSÉ DE JBSTJ� DAMASO' - PRESIDENTB

SINDICATO DOS
COMÉRCIO

EMPREGADOS NO
DE CANOINHAS

Tabelionato Paula' S. Carvalho EDITAL··
Encontram-se em Cartório, I} rua Vidal Ramos - Edificio

do Forum, para serem protestados, os seguintes títulos:
,

N.Ps. n.os 977 625/7 e 249042/0, venctos. a vista e valores
Cr$ 35 595,0 (trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e CiRCO
cruzeiros) e '$ 20.158,05 (saldo) (vinte :nil, cento e clneoenta e oito
cruzeiros e c co centavos), .�itidas por Joaquim Alberto'
Ernesto dos ntos, em favor' do Banco Bras. de Descontos S.A.

. Dp. n.o 98- , vencto. 30.06.76 - valor Cr$ 4.000,00 (qua
tro mil cruzeiros), e ·tida por TRATORSUL Indústria e Comércio
de Tratores Ltda; eon a Presagrll Presto Servo Agrícolas Ltda.

N.P. R.o 09, ve'à.cto. 10.06.76 - valor Cr$ I.GOO.OO (hum mil
.

cruzeiros), emitida por Luiz Antunes em favor de Osvaldo
Dambroski.

Dp, n.? 3457, ven to. 10.07.76 - valor_o.c,$,..h-008,OO (hum
mil e oito cruzeiros), emi 'da por. Ind, 'é- Com. Oliveira Ltda,
contra Irmãos H.ppel Ltd .;:<.

Dp, n;o 283, !�ncto: c apresentac;ão - valor Cr$ 288,00
(duzentos e eit�pt8"'''e 'Oito cru eiros), emitida por D. Junqueira
& �unqueira" l!.fda .• contra Anto io Elio Franco.

��t:: não ter sido P.ossivel encontrar os referi·doll 'respón
liáyf8, pelo presente os .i�timo ara no' prazo de três (3.) dias
úteis, a contar. da publicação deste ornaI, virem pagar os .referi

. dos títulos, ou darem 88 razões porq e n§o o fazem, e, ae mesmo

tempo, no .

caso de não ser atendi esta intimaçio, 08' notifico
dos competentes protestos.

,
.

CaDoiDhas, �5 de agosto de ISJ76.

PAULA S. CARVALHO - Tabelil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

- AVISO
o BANCO DO BRASIL S. A., Agência em Canoí

nhas (SC), avisa aos agricultores interessados para com

parecerem com urgência a esta AgêtíCIã,-; fim de

apresentarem suas, propostas d,e,�l�ut'as de feijão, safra
'16/77. à. q'Ua1.�.;-p.íiOridade absoluta. Informa,
também, que as l�as�lteiras e adubadas terão o

adiantamento �mo de' '6.100,00 e as lavouras

cpnsotciada.s radiantamento de Or$ 700,00 �or alqueire,'Canoin\as (SC), 19 de ago 'o de 19'76.

FERNANDO ROCHA _;_, Gerente
\

ALFREDO GUILHERME, K,NüPPEL Sub-Gerente

lBAS'LlO, HUMEHHUK & (IA.· LTDA.
Revendedor' FORD

Fazemos, sempre a melhor ofert
novos FORD·" usados, de

em veículos

alquer marca.

Disponibill 'ad�s de semana:
. '.fi'_�

Maverick cape. xo - 1974 . branco nevasca
Corcel' ar .. 19 verde oâsis metdlico
'Ch'tvettf. 1974.. rsnco 'ederest
Pick-up 197):( ;4�

• tu,quf;a rovsl

le�p com/capota e aço r 19(0 - verde
PZCk-UP,.fI974'- 4x - esul

.

,
, Pick-u� 1972 - 4x4 r. turquesa royel

AdqUir� s,..;;eillnlo usndo e�m a mlnima �utrllda.
'

,

./ Velculos Inteiramentel revisados, de' boa procedência,
aos melhores preço� da regiio.

a' I.Visite-nos sem compromisso, em, nossa loja
Rua Vldal ,Ramos, Z03 - Fones 2Z-0268, Z2-0468, 22-0024

-

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel -Procopiak Comércio de
'Veículol Ltda., você encontrará

-

pára proot, entrega:
Marca

Opala 4 portas
Cheoette
Veraneio luxo
Caminhão Cheurolet
Cheurolet gebine dupla

o

1974
1976
1973

mJ' 'lhas
" 1973

létormada 1964

I
. I,' _.

'MI(i�EL PROfOPl,AK COM. DE VEIC -LOS LiDA.
Concessionário Oeneral ,Motora de Brasil' S. I.

I

,
Rua Major Vieira, 289

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

Reserve 'desde já os brinquedos pa-

ra o pague suavemente na

I
,

[Tita�

: 28.08.1976

NOTICIAS DE
Queimados li luz elétrica

, A extensão da rede elé
trica até queimados prome
tida pelo Governador, Kon
der Réis, já é realidade.
Os postes estão sendo des
carregados -ao longo do
trajeto e a turma vinda de
Mafra está entrando em

ação para Q. rápido anda
mento dos trabalhos. A
Avenida também entrará
em' circuito fechado, vindo
depoís Lagoa Seca, Bodeío-,
zinho e finalmente Iracema.
'Todos sabem que são 197

Elcreveu: municípios e nem todos
Esmeraldino H. Almeida estão servidos por energia

, elétrica, maís um fato é
notório, nosso Govermo está acelerando os trabalhos
em todas as frentes. Prova de que «Governar é Encur-
tar Distâncias».

'

,

'_

O r t o d o x o S
Atendendo uma solicitação feita, damos a

seguir dados que' esclarecem a constituição da Reli
gião que é pioneira no decorrer dQ� séculos: ORTO
DOXOS - Constituem o ramo do Cristianismo que
não sofreu influência do Ocidente e cuja grande
maioria separou-se da' Igreja .Católiea Romana em

101)4. O Cristianismo surgiu 'na Palestina eomo uma

seíta do Judaísmo, mas todo seu desenvolvimento
posterior se fez. no Oriente helenízado. Por isto, quase
.todos os primeiros documentos cristãos foram escritos
em grega. Por outra parte, a cristandade orientada
por Roma começou a se desenvolver paralelamente.
A divisão do Império Romano em dois e a transfor
mação do Ocidente pelo contate com os povos bárba
ros foi diferenciando ainda mais as duas cristandades:
(Segue no próximo número)

.

Cuidado com, a «SUNAB)
SUNAB - APREENDE 3 MIL SACAS DE FEIJÃO

EM IRATI. A Sunab iniciou em todo o Estado, a pro
cura de estoques escondídos de produtos de primeira _

necessidade. A primeira: descoberta deu-se em 'Irati,
onde foram requlsítadas três' mil sacas de feijão,
encontradas em depósitos particulares. A atitude do
órgão, expííea Pedro Tocafundo, tem apoio legal e é
garantida pela Secretaria de, Segurança Pública, O
cereal apreendido ficará à dísposlção da Sunab,/por
15 dias, sem ser comercializado. Enquanto Isso, o

'

Brasil .começa a receber o leljão importado de Chile.
(Gazeta do Povo) .

'

AI-5 $erámantido, afirma Geisel
Ao afirmar em Bauru, aos .preteítos e membros

do diretório regional, que a Arena 'continua crescendo,
estando forte para 8 vitória nas próximas eleições
muníoípaís, o Presidente Geisel afirmou que «AI-5 será
mantido, porque através dele poderemos conter a

corrupção no País», Destacou o chefe da Nação que o

PIPANDUVA
,)

partido oposicionista tem procurado depreciar a
Arena, levando a püblíco denúncias como essas da
mordomia. Daü o MOB condena a aplicação do AI-õ

,
mas é por ele • enfatizou - que o Governo trata de
eliminar a corrupção. E depois 8 justiça entll:o pro"a '.

que o Governo estava, certo». (Gllz�ta do Povo)

,Prefeito regressa da capital
De regresso de Floríanõpelís o sr. 'Aloisio Par,

tala, prefeito municipal o qual 10i portador do anda,
mento dos trabalhos em prol do muaícípío.. Primeira,
mente foi comunicado que,.o calçamento da cidade e
avenidas serão iniciados no Início do mês de setembro,
A rede elétrica será extendida até a localidade de
Passo Fellz ou (Passo Ruim), essa não constava do
convênio, para a zona dos Queimados já teve início
os trabalhos, vindo depois as localidades -íucluídas no
convênio. A rede de água .terá seu ínícío no centro,
breve, visto jã terem sido Iniciados' os serviços de
caixa de reserva (água) em dois pontos para forneci,
mento do precioso-líquido à cidade (centro).

Passarela da Sociedade
Quem festejou nlver dia 22 p.p, foi o jovem

Paulo Greczuk, o popular. «Paultnho». Moço que des,
fruta de larga e vas,ta amizade no dia: festivo de seu
nataUclo recebeu as, merecidas demonstrações de
atenção e cordialidade de todos.

Quem estará colhendo amanhã mais uma flor
no jardim, de lua existência é a srta. Regina, filha, do
casal João (Edith) Sehadeck, ele diretor do podesose
grupo Schadeek. Flores,' abraços e multa alegria
pontificará naquele dia.

t)l� 2 de setembro p.v. fesfejando níver o jovem
estudante Elclo, filho. do sr. Emilio Cipriano Matoso,
nosso presado aseínante, O aniversariante que encon.
tra-se em Curitiba, festejará a data com seus colegas
e amiguinhas de curso.

Também na mesma data festejando idade nova
o sr. Olimpio Cardoso Filho, DOSSO presado assinante
e alto funcionário da Nodart em Curitiba. A data
Berá condignamente festejada pelos amigos e familla·
res e colegas de trabalho.

,

'

Srta.. LUCI MARGARETH. Dia 04 p. v. com a

presença obrigatória da jovem-guarda promotorada
alegria, estarã completando mais uma primavera a ,

elegante srta, Lu:1 Margareth Sohadeck, filha. do casal '

sr. Luiz (Lúcia) Schadeek, ele gerente da grande firma
Com. Ind. Schadeck Ltda. Abraços mil estarão' na
pauta do dia.

A.coluna se associá. as manifestações de aprêço
e amizade, almejando aos aniversariantes perenes
teííetdades e muita saúde.

.

Um por sem�na

ALMA,: Se a: alma não -fosse imortal, a vida
sedá pouca coisa e a morte não leria nada.

(MME. de Tracy),

Registro_ (iv'il
EDITAIS

Registro Civil -EDITAJS
Nereida Cherem Côrte, Oficial do

Registro Civil do 1.° Distrito' de éa
noínhas, Santa Catall'ima, faz SAber

'que pretendem casar:

JACIRA EMILIA PAUL COR- <,Sergio Gomei Ferreira» e «Tereza
RÊA. Oficisl do Registro Civil Ivanir de Lima Martins», brasileiros,
do Distrito de Pinheiros, Comarca solteiros, domiciliados, e residentes
de Cancinhae, Estado dé Saota neste Distrito. Ele mecânico, naseído

em Cancínhas aos 21/2/1956, filho de
Catarins, faz aab ue preten- Pedro Gomes Ferreira e Maria Go-
dem calar: 'mes Ferreira. Ela auxiliar de escri-

JA·ROSLAU'· NO ATZ e I 1-' tório, nasetda em 'Passo do Meio
Distr. de São Mateus do Sul Pr. aos

SANE DOBRY OP. Ele, net 12/5/1953, filha de André Martins e

ral de Rio d. Pardos, deste uíza de Lima Martins.

Dieteíto, nascid em LO de outubro <,Luiz Altamir Silveira» e ,.Arilda.
de 1952, ageicu tor, .olteiro, do- «. ando I;lal.uta» e "�rii Terez.& do Rosário Clirdo8o», brasileiros sol·
miciliado Deite Distrito, filho de S�!torl»,�as�leIros, solteIros;, d0!lH- te.Jros, I;!.omiciliados e' residentes

J08-0 No'ga'tz e Anna Se'wczok.
oílíados

·NesIdent�s
neste DI�trIto. neste

. .,#'f1istrito. E.le operador de
Ele m�câDI , �ascIdo em Oaaoínhas

recntreração, nascído em Salseiro
Ela, natural e Rio dos Pardos, aos 7/3/1952, no de Jo�� Baluta e "nê�te Distrito 80S' 9/12/58; filho de
deite Distrito, nascida em ) 7 de Teodora Balu,ta; Ia aU�llIar de en>t'-Elvina Silveira e Nair dos Santo!
dezembro del947, do.' lar,lo,lteire. fermagem! n&,sCId : m VIaduto, mlJ�i Silveira. Ela auxiliar de escritório,

�e Marcelmo Ramos 8. a�s 9/2n9i)�, nascida em São Luiz, disto de Bentodomi'ciliada m Serra dai Morte.. fIlha de Mansu.eto Sa orI �/Marla Gonçalves aos 10/10/1950, filha, de
de.te Di.ír�ío. filha de Miguel" Bonatto S!lrtorl. ' ,!i{

, Joaquim Lara Cardoso e Leopoldina -

Dobryatop e ZOIBOS, Dobryétop. A'o, Rutes Cardoso.

i
<'Eugenió João Cr�)Jú» .

dlarli,

Terezinha Schwitzkt», bras eiros,
ANTONI ÍARROCHESKI FI- solteiros, residente"S' ele em Cu ·tiba ,<Antonio Eloi Creio» fi ..Marli $&

LHO Hl DA NIEDZIELSKI e ela neste Distrito, Ele Is.Vfa r, rezinha Frogel», brasileiros, sOlteir?"
.

e 1'· -. .
I .• nascido em Pa1mital neste Distri domiciliados e residentes neste DIS�

(J'

Ele,

Datu�l
de RIO Bomto, deite aos 11/1/19&5� filho de Pedro Graba trito. Ele operador assistente de

Eatado. n Icido em 7 de julho de e de Ana �rabas. Ela do lar, D8scida utilidade, nascido em Erveira, mun,

de 1955, gricultor, lolteiro. do. em Pal,IÍiital neste Distrito aos de Mafra �os 1/12/47, filho de JuliO
miciliado' em Rio Ban,ito, ,filho 28/4/195(J; filha' de Artur Schwitzki e rein e Leonor Elisa de Souza. Ela

Joaquina de Morais Schwitzki. ' d<\ lar, nascida em Canoinhas aoS
de Aotorio Ialfoche.ki e 'Arga. l 5/ 952, filha �e Max Frogel e

mira Iarrochelki. Ela. oaturol de " lPedro Lukachinski» e ..Waldemira IV'a· Gonçalves Frogel.
Serra d, Mortel, deite Diltrito, Satro.ki», brasileiros, solteiros, resi·
DSlcida

{:m
23 de agosto de 1957, ,�áentes neste Distrito. Ele operário, <'Rui areia Portella» e «Rose Mari'

d I It
.

d
•

·1' d ",nascido em ,Timbosinho muno de Pereir », brasileiros, solteiros, domi'o ar, lO eira, omlCl Ia a e " Porto UOI·ão aos 19/4/1"59, fI'lho de -,

S'oOI oJ
'

ciliados e residentes no Bairro "

Serra d I MorUI. filha de Vice Miguel Lukachinski, e de Helena Cristóvão, Três Bar�as: ele motoris'
te Nie ziel.ki e Davina Woitexen LukachinsIti. Ela de lar, ta, naseido em Rio Negro-Pr. a�'
cl}'uyo Niedziellki. nascida em 2612/1953 em Major Vi-· 08/2/51, filho de 'Setembrino GarcIa

eira, filha de José Ostroski e Can. Portella e Ana'Scheffer Portella; ela
Se ' guém loube., d, dida Kicheleska Ostroski. operária, nascida em Rio ClarO'

. impedi ento, oponha-o "
. Major Vieira aos 06/12/1960, filha de

<,Sebaltião doa' Sapt�. Veiga» e Odival Pereira e Iraci Lisbôa.da lei. ..Donaria Diniz Fernllnde8», brasilei
ros, ele viuvo e ela solteira, domi
ciliados e residentes neste Distrito.
Ele lavrador apos,entado, nascido
em Itaióp,olis aos 27/1/1900, filho de
Antonio dos. S�ntos Veiga e Guilhert-

Pinheiro., 23 de agolto de 1976.
,I , ,

SlLV)ETE DARCI PAUL
, E.çreveote Ju�ameotada

mina Romana de Castro. Ela do lar,
nascida em Palmítál neste Distrito

, aos 22/12/1925, filha de Benedicto
Díníz Fernandes e Maria Ignacís.

«José Knmineck,. e «Rocione de
Fátima Coelho», brasileiros, solteiros,
'domícílíadoa e residentes neste Dís
tritó. Ele motorista nascido em
Pulador, município de Major Vieira
aos 10/8/1946, filho de Alexandre
Kumineck e Vanda, Kumineck. Ela
do lar, nascida em Oaneínhes 80B

9/10/1956, filha de Benone Coelho e

Nair Soares Coelho.

,

Canoinha!!� 25 de. agolto de 1976

NEREIDA. ç. cÔaTJ
Oficial do' Registro Ci"u
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I Aten<áo Senhores Motoristas Autônomos �Iou n
II Preprietários de Empresas de Transportes: H- -

� O scritório TECN-ÍCON li
H

.

/ =
=, / B

iã estabelecido ua Caetano.,reósta,- 612, ao lado da 55
ai Rodoviária Municl D.1 comuníca-Ibes que está, apto a ii..�, ..

5i fornecer-lhes, todas as infQ.rmações necessárias sobre fi
li o I.S.T.R. - Imposto sobre Serv-i,ços de Transporte de nH I, _

i5 Cargas ínclusíve preenchimento de"'g�ias, escrituração 55H 'H':5 de livros;" etc. '\ =- '

-
= .

� H
$i /LEMBREM-SE: dia aL08.76 terá' que ser!5
II recollíído o imposto, relativo as operações realízadas II
ii, de u,a 30.06.76. ifH _•• ,

.

'II.
H H

ii Procurem-nos. Nós teremos prazer em servi-los. 55
!5

" i-
-

ii::::::::::::::::::==I=::==:::l�:::::=IH::::::::::R::::::::::::11::::::==::==:1====::::::=

Pelo Ensino
Da Escola prática de Agricul

tura cVidal Ramoslt recebemos
atencioso convite para 8ssi&tir
mOI a colação de grau dos

práticos rurais de 1948, que se
. realizou no' dia 11 do ,corrente
em Marcilio Dias, na sede da
Escola.
São os seguintes práticos' que

colaram grau: Bismar Rosario'
da Conceição, Emidio Brez Pa
dilha, Juarês Pires Curuca, Luiz
Gabriel da Silva, Miroslau Kar
pen, Nelson Conçalves da Rocha,
Osnt Silva e Silvio José Paladino.
Gratos pelo convite e para

bêns à valente rapaziada.

Escola t�orm�1 Regional
Tendo como paraninfo' o sr.

dr. Osvaldo de Oliveira, colaram
grau, dia 15, os seguintes con-

CANOINHAS DE
terrâneos:
Jamil Seleme, Olavo Quandt,

Orlando Tremi, Rimon Seleme,
Vitor Bojarski, Cacilda Benken
dorf, Carmela Nunes, Eda Côrte
Mello, Ilma Schroeder, 110na
Tschõke, lolanda Trindade, Jus
selina de Paula Nunes, Leonor
Alves Fagundes, Maria ArUda
Peters, Marina Luci Santos, Nildà
Silva, OUvia, Oraez Veiga e

Zeni Loni Schellim.

Gentil agradecimento
Recebemos � a seguinte carta

que muito nos desvanece:
-

eS. Paulo, 16 de dezembro,
de 1948.
Ilmo, Sr. Redator do cCorreio

do Nortu.'
'

Muito de coração lhe agradeço
8 remessa do pacote contendo
os exemplares correspondentes

·,Comprepeças genuínasMercedes..Benz
naAristidesMallonpelomesmo "

• ' A

motivoporquevoce comprou
_
seuveículo:qualidade.

Todo mundo sabe o que a
marcaMercedes-Benz significa;
qualidade. ,

Os veículos Mercedes-Benz
são feitos para oferecer
segurança, economia, excelente
rentabilidade operacional e
conforto. Mas só o uso de peças
genuínas pode garantir a t'

r

manutenção destas características
e também um alto valer de
revenda. A economia que alguns. r
motonstas pensam que estão
fazendo colocando peças não
genuínas ddra pouco. Elas estão
sujeit�quebras constantes
e llãó oferecem segurança contra

//"'�perdas e danos causados por
avarias. Estas peças podem deixai
seu Mercedes-Benz parado no
meio da estrada, sem amenor
cerimônia. E veículo parado, você
sabe: é prejuízo certo.

,

Não se esqueça de que as

peças genttftlaS preservam a alta
rentabilidade operacional do seu
veíallo: -

, Quando uma peça fabriçada
pornós ou pela avançada indústria

>./ brasileira de aut?peças é chamada
de genuína, significa que foi
testada e aprova�pelo rigoroso
controle de qualidade Mercedes
Benz.Um 'controle de qualidade
que vai desde amatéria-prima até
apeça final, o que garante que ela
vai funcionar em 1iãnnonia com
os demais componentes do

\ Mercedes-Benz.As peças genuínas
, \são as únicas que podem oferecer

cotifiabilidade mecânica, baixa
manutenção e trabalho constante
do seu veículo, Isso tudo para
garantir segurança, economia e
qualidade, "

Épor isto que oferecemos
um grande estoque delas. Quando
vocêprecisar de uma, procure-nos.
Faça isto _l?elo mesmo motivo por
que um dia você procurou um
Mercedes-Benz: qualidade.

. !li 't

ii!)AristidesMallon \
,

Rua Vida! Ramos, 1036 ';,
Canoinhas !Santa Catarina

Mercedes-Benz '

ONT'EM
aos meses de julho até novem

bro. Foi um presente generoso
e para mim muito apreciado.
Acompanhei bem a marcha do
progresso do CDOSSO» Canoinhas
onde tenho tantos a,migos.
Recebi a remessa aqui na

Capital, onde estou por umas

semanas, esperando minha trans
ferência para outro lugar.
Queira dar a todos os com

panheiros ,cde sua "tenda do

trabelho� um abraço de amigo.
-

Desejsndc-Ihe um feliz Natal
ti! um bom Ano Novo, cumpri
mento atenciosamente.

FREI ROQUE.
Multo obrigado, Frei Roque.

Lar em' festas
Está em festas desde o dia 17

,
o ler do nosso amigo ar. Ru
precht Loefler e exma. esposa
pelo nascimento de linda meni-
na. Parabéns.

(Correio do Norte, dezembro de 1948)

RegistroCivil-Editais
JACIRA EMILIA PAUL COR.
RÊA. Oficial do Registee Civil'

'

do Dietrito de Pinheíroe, Comarca
de Caooinhal, Eltado de, Santa
Catarina, faz laber que preten.·

.

dem .oa.ar :

PEDRO�LEVINSKI e IN:ÊS
NIEJELS ; ele natural de Va
lõel, deite lado, n.lcido em 20
de novembro e 1946, .gricllltor,
solteiro, domici 'ado em Serra dai
Mortel. deite iltrito, filho de'
Valentim Glevi ki e Mariana
Glevinlki; ela n8' ral de Riõ dOI
Pardos, deite Díst 'to, nalcidá em

20 de, agolto de 1 46, profijllor.,
aolteirs, domiciliad em Serra dai
.Mortee, filha de Pe ro Nieiellki e
Filome�a Ruda Niei lski, falecida.
Pinheieoe, 6 de a oito de 1976

SALVADOR DE ASSIS RO.
DRIGUES RIBEIRO e NAIR
MARTINS DE OLIVEIRA; ele
natural de Rio dOI Poço., Muni.
cípío de Conoinbsl, lna,cido em

27 de novembro de

19�'9, operário,solteieo, domiciliado oe tá Distríte,
filho de Joaquim Ro rigue. Ri.
beiro e Luísa Farial; leia natural
de Timboainho, deite Dietrito,
uescida em 2 de dezem5ro de 1952,
d� lar

•. lolteir�. domiciliada �,.?l'I'imbosinho, filha d, Sebastião
Martinl de Oliveira ,'Maria da
Luz Gonçalvee, já fa,ecida.Pinheiroe .. 10 de

�Olto
de 1976

ANTONIO MAS' ANEIRO e

ROSA ALVES FE REIRA; ele
natural 'de Serra dai Mortel, de.te
.Dietrito. nalcido e ' 28 de aetem
.bro de 1917.' agric ltor, lolteir".
domiciliado em Ber .. dOI Borges,
deete- Distríto, filb de MarceliD8
MBlllaneiro, faleci ai ela natural
de Imbuia, deat" 1�8do, Dalcida
em 25 de abril de 1922, do lar.
sclteiea,

domiCilia�
em Serra dOI

Borgea, filha de arculina Alvel
Ferreira.

,
'

ADAUTO MA, SANEIRO e
JACI DE JESUS DE PAULA;
ele natural de

serr�'
dOI Borges,

de.te Distrito, nal ido em 23 de
junho de 1951, agric Itor, solteiro,
domiciliado em Serra dOI Borgel,
deste Dlstrito, filho 'e João M.I�
laneiro e Francilca

�orgel
Vieira;

eh. natural de Barra anla, deite
Dístrito, Dalcida em '4 de jaDeiro
de 1952, do lar, loltelra, domíoi
liada ,em Serra dOI B?rgel, filha
de Benedito de Paula \e Paulina
Wcchiecoekí. \

Se, alguém I�uber�. algum
impedimento, cpoahá-c 'Da forma
da lei, \,

.

" \
PiDheirol, 14 de agodo i�e 1976.
SILVETE DARC!I PAUL
EscreveDte Jur.mentada
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A,manhã, em Marcílió, São Bernardo X Botafogo
28-08-76
N.Q 1385

XXX

NOTAS ESP'ARSAS
Màis um agrônomo trabalhan

do em nossa. cidade, dr. João
Luiz Zanatta, que vai· chefiar a

'Unidade de Sementes da Coo
perativa Agropecuária.

x x x

Também em nossa, cidade, o

engenheiro dr. Irapuen Nunes,
cenoínhenee.: filho do nosso

amigo �Almerindo A. Nunes. que
, vem comandar a patrulha me

canizada, adida ao D.E.R. local,
x x x

Sexta-feirs, dia 20, aconteceu
o encerramento de dois cursos

de -tretortstss, 'um em Três Bar
,ras, da Massey Fergulion e outro
em Dossa cidade, da Willmet,
com, jantar no restaurante do
Clube Canoinhense, a09 partlcl
pautes e convidados. o primeiro
da concessionéria Schadeck e o

segundo da Pedrasaani.'

x x x

Estiveram em no&sa cidade
no último fim de' semana os srs,

dr. Benedito Th. de Carvalho
Netto -' Presidente do, IRASC e

Osmar Nascimento, da assessoria
, do', Secretário dos Transportes,
vindo especialmente para o jan
taf comemorativo do vigésimo
aniversário da ASliocieçAo Co
mércial e Induatríal de Canoí
nhas, agora sob a presidência'
do empresárío e advogado dr,
Hilton Ritzmann.

'

x x x

Conhecendo o B'l-8sil, passando
uma temporada em nossa cíde
de, o português, sr, Manoel

Henrique Florêncio,' visitando
08 seus filhos, Caetano, João e,

AtQantino, este residente em

Florianópolis.
x x 'x

Fa�eceu na cidade de Ponta'
Grossa, onde residia, o sr. Lsny
ro,Wendt, de tradicional familià
csnoínhense, ex-servidor da
Lumber.

x, x x

Fundada' em nossa cidade, a

Associação dos 'Ad\rógados de
Canoinhas,' sob o comando do
declino dos c8usicos, local" -dr,
Rivadflvia R. Corrês.

'

x x x'

Visitou a nossa cidade "no
último 'fim de semana, o sr,

Herbert Wohel, do alto comér
cio de

\

União da Vitória; indo
tembéma Marcmo Dias, a terra
.onde nasceu.

x x x

Jé I'Dstalado e trebalbando

,em n088a cidade q engenheiro
recém formado dr. E!!tevílo Fuck,

x
.

x x

Todos satisfeitos com a8 ino
vações nos canais de t�levi8ã(),
agora com o 4 de Curjtiba 'e 3,
de Blumensu, promovidos pela
Prefeitura, numa necessârta
opção para 'os telespectaderes.

x x x

O sr, Clemente Dambroski,
ehefiando um grupo, local que
deverá incorporar-se com outro,
em CuritiJ:)'a, partiu quinta-feira
para o Mato 'Crasso, para D)aÍ8
uma temporada de pesca.

8alan�eam8nto
EletrOnico

.

de Bodas
Agora em eanoinhas o 1.° balanceador

\ de rodas eletrQnicb, para qualquer veículo'
«Automóvel ou Utilitário», de qualquer marca.

Efet amos o halanceamento de rodas
em seu veíc, o por projeçãoAliminosa, dentro,

,

' d

da mais pertei exatidã,Q,'" em apenas quinze
minutos. ,�.

sistema moderQo(
total necessária' rã

esse sensacional,
ntirmando a seguranç21

Revendedor

Rua Vidal Ramos, 203 - 22-0024'

Aaradecemos sua (jonr fO visita em

nossas oficinas ,

CARLOS
'BOCKOR.

E O COMBINA.DO' PER DEU DE
,

NO,VO'
Depois de uma derrota um

tanto injusta diante do São
Bernardo, por 3 a 2, o 'Cooobi
nado voltou a perder no último
domíngo, para o Botafogo, no

Ditão, pelo escore de 3 a O,
num bom jogo de futebol, com
.destaque par�;o� goleiros Al1age
'e Ma�ino" que pratiearam exce-

Ientes deff!sas. ,

O Combinado esteve melhor
nos prímeíros minutos da par-
,tida, mas 80S poucos o Botafcgo
crescia em campo e ainda na

}.a fase já vencia por 2 a O,
com gols de Luizinho,' aos 37,
e Albari, aos 40 minutos.

Na etapa complementar. Re
nato, aos 25 minutos, marcou

o terceiro tento alvi-negro depois
de uma defesa parcial de MariDo�
que não conseguiu deter um
chute violento, de dentro da
área, do centroaval!te Alceu.

,

O Botafogo venceu com: AI-

lage; Mário, Roger, Neninho,'
(Chavala) e Ivan; Ricardo e

Paulinho (José); Renato, Luizí
nho, Alceu e Albari.

O Combinado formou com:

MariDO;
.

Bidio (Ivan)" Miltão,
Milton (Heriberto)' e Roberto;
Brito e Canário; Gilberto, Gar
rincha, Grillo e ,Alceu.

Gilberto Zaziski, auxiliado
por ,J. Múrilo e Lauro Dobro
chínskí, formaram o trio de

arbitragem, eo� bom trabalho.
Renda o-s 1.�00�OO

N'a preliminar, pda Taça Ci-
O JMPORTANTE É COMP�.

, TIR E NÃO VENCER.

\
-

AlFabeto 'do
Futuro atleta

dade Canoinhas, o Benfica ven.
ceu a Associação AtlétiCa MU8si
pelo placar de ,2 a O.

x x' x

Apesar da� quatro derrotas,
cumprtmentamos os ses. Milton

, Erhardt e Angelo Cavalin, pelo
trabalho realizado, bem como
a todos os atletas que formaralll
8 equipe do Combinado, pela
disciplina e espírtto de luta que
demonstraram, valorizando assim
as vitórias de, seus ad,versérios,

lais um elássico do nosso futebol
São Bernardo é Betsfogo chegaram juntai 80 final do

Triangúlar "em disputa ao troféu <Dulcídío Sílveíra», oferecido
pele árbitro Mário Müller e jogam amanhã no Estádio Wiegando

,

Olsen, em Marcílio Di ..s, a primeira partida para decidir, na me

lhor de 3 pontos, quem levará o bonito troféu.

Ha.verá uma "-'ótima prelÍminar,' com inicio àà 1., horas,
entre a A. A. Mussi X Olaria Prust,

Não ·esqueç;;l!
Dia 7 de setembro tem

o

Seleção da ,LEC X Joinvile E. C,

Francisco Müller'

A - AJIle o Esporte
B - Bendíts a força, física da

juventude
C -' Conduzindo. a formação do

Brasileiro
.

D - Dando Glórias ao seu Club
E - ErgUendo Vit6rias

'

F - Fortalecendo-se 'na derrota'
G - Ganhando aplausos ardentes,
H - Haurindo os frutos da vi-

tória
I - Impulsionando o Progresso

desportista
J - Jamais abatendo-se na 'der

rota
L - Liderando as frentes juvenis
M - Marcando presença nos

campos de luta
N - Nunca desonrando a sua

camisa
O - Õtímo conceito nas arqui-

bancadas
�

P - Prestativo e justo nas suas
,

decisões
Q - Querendo tornar-se um

atleta
R - Respeitando e acatando as

leis Esportivas
S - Saindo de cabeça erguida
T - Tendo em mente uIP ideal
U - Uaidos venceremos

V - Vitória alcançaremos
X - 'Xingamentos evítaremes
Z - Zelando pelo conceito que

formamos.
'

Colaboração do Coljglo
Estadual «Santa Cruz·

,
'

Faleceu em' Curitiba, on'de se encontrava em tra

tamento, osr. Franeísco Müller, mais conhecíqo por Chiqui
nho Müller, de tradicional família cànoi911,mse. Seu corpo
foi trasladado' para a nos�d�/e "velado na, residência
de seu irmão, Marcílio Müllir;-no..j:>airro do Sossêgo,
sendo sepultado na manhã de 5.a feira:---"· ,.';"�. "

Nossos pesares à família enlutada.

Acadêmico da Funplcc
,VOTE CERTO

- Vote DO Partido da, Consolidação
Presidente: Luiz Scheuer

.
'

Vice-Presidente: Acl Abdala José

1.0
2.0

Secrt tárío: Deisy M. Burgardt
linor Eufrasio

..,

Sachweh fi;<
..
-�-#�

chorovski
�'

-"p
. ..:)',

1.0 Tesoureiro:
2.0 Tesoureiro:

.

VENDE-.SE
Um Jeep Gurgel '1975,

19.000 km, mecânica Volks

wagen 1600.
, ,-

,Tratar na rua Curitiba
nos, 887.,

,
.,,�y

, �.;t>"!��

t, A9",'ádeCi,
'Os fami1táres da 'viúva EMA O MKE FUCK

ai�da consteF�dos com se� faleç�mento, b�{rido di� 21

último, a�decem as mamfestaçoes d,e. pesaf'..�cebl:das,
aos D�ILTON MORENO e RENEAU CUBAS, pela
'assistência médica, ao FREI PEDRO pela �edi�ação e

conforto espiritual e a todos _que a aco'mpanharam até 8

sua última morada.
'

A todos sua eterna gratidão.

PARTICIPE
FILIE-SE A

DAS CONQUISTAS-, DO EMPRESARIADO ,DE

ASSOCIAÇÃO COM��USTRIAL
""

�NOSSA ,T�RRA.
DE CANOINHAS.
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