
Prefeitos, e Candidatos da ARENA,
se reunirão em Itajai

Um Seminário de Administração a ter início dia 2:3

próximo, com término previsto para o dia 25, acontecerá na

cidade de Itajai, reunindo todos os Prefeitos da Aliança Reno
vadora Nacional e os candidatos ao próximo pleito de 15 de
novembro. .

O importante conclave será aberto pelo Governador
Antonio Carlos Konder Reis e enoerrado com. o� honrosa

presença do Exmo. Senhor Presidente da República, General
Ernesto Geisel, quando serão assinados importantes, contratos
em todos os setores administrativ:os, inclusive o contrato e

imediata ordem de serviço para o .asfaltamento da
o

rodovia
CANOINHAS-MAFRA, antiga, e justa .reivindicação de todos
08 .canoínhenses, agora atendida no dinâmico governo de

Konder Reis e Ernesto Geisel.
.

Assim, o

ali estarão presentes o nosso Interventor, dr.
Hélio Juk � os' candidatos já homologados e registrados, Dr.
Therézio Netto e Fábio N. Fuck, pela ARENA 1 e Oldemar
Mussi e Miguel, Olíscovíez.. pela ARENA 2. No próximo
número nóvos detalhes sobre o grande evento.

CCGRANJA SENTER"
. I

NA III EXP'O'INTER
Enç. Agi Claudino t-ioneçat

Realizou-se de 22 a 30 de- agosto, no Parque de

Exposições de Esteio-RS, a 3.a Exposição Internacional
de animais do Rio Grande do Sul.

Estiveram expostos 'mais de 3.500 exemplares de

diversas raças de ovinos, bovinos de corte, mistos e de

leite, bubalinos, 'equinos, suinos, aves e coelhos, nacionais
e de países estrangeiros como Uruguai, Argentina, Para

guai, Estados Unidos, Alemanha Ocidental, Itália, França,
Dinamarca e Bélgica.

.

o

Numa promoção da Associação Brasileira de Cria
dores de Suinos, foi realizada juntamente com a 11 1-

Expointer, a Hl Exposição Internacional derSuínos, quando
compareceram 221 animaís das raças Lan:irace, Large
White e Duroc e que foram julgados pelos jurados .P. Embó
da Bélgica' e pelos Egrs. Agrs. Luiz C. Pinheiro. Màcha
do e Luiz C. GalFoti Báyer do Brasil, 177 reprodutores
(91 machos e 86 fêmeas). Concorreram suinos do

.
Rio

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Estados Unidos,
Dinamarca' e Argentina.

'

Teruo e Sentaro Nagano, proprietários da Granja
Senter -de .reprodutores suinos, de São João dos Cavalhei

ros, também participaram com 12 fêmeas. Embora tendo

apenas, um pouco·mais de um ano, de atividade, esta
. granja registrada na ABCS e ACCS, marcou presença,
pois dos 8 animais colocados em pista, 7 conquistaram
prêmios, assim discriminados: Reservada de Campeã Sê
nior (1); l.0 lugar na Categoria (3); Menção Honrosa (3).
Isto evidencia a seriedade e esmero com que os proprie
táríos estão selecionando reprodutores de alto potencial
genético e de grande valor zootécníco, contribuindo signi
ficativamente para a melhoria da qualidade do rebanho
suinícola da região.

Confirmado ontem! JOINVILE E.C. joga
.

.

amanhã em Canoinhas ficando assim transferido
Botatogo X S. Bernardo

J .
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PIS INICIA PAGAMENTOS
A PAR,TIR, DE OUTUBRO

eurar seu domicilio 'bancário
(agência em

o que foi cadas
trado), munido do D IPI S
(documento de inscrição no

PIS) e do seu documento de
'identidade (preferivelmente a

Carteira de Trabalho). Para
a retirada da sua cota de
participação, ele deve, além
disso, anexar comprovante do
fato que lhe possibilita esse

saque.

o Segundo o Senhor ADAI,.
BERTO SAGAZ, este é o
último' exercício em que o
PIS fará distribuição isolada
de rendimentos e pagamentos
de cotas \ de partícípaçãó. A
partír do próximo ano, entra
em vigor a fusão do PIS com

o PASEP (que atende aos
funcionários públíeosj.. Por
tanto, em 1977, será pago um
salário mínimo regional a

mais (o 14.0 salário) 80 tra
balhador que ganhar, mensal
mente,menos de cinco salários
mínimos. O trabalhador cujo
ganho exceder a esse limite
poderá sacar apenas os juros
de sua cota, mas, quando sa

car sua cota. de participação
terá uma poupança ainda
maior para retirar. Essa me

dlda do Governo foi tomada'
com objetívos sociais. A. par
tir de janeiro de 1977, entre
em vigor a: RAIS �Relação
Anual de Informações Sala
riais), que será preenchida
peta empresa empregadora.

Em informação ao nçsso
Jornal, o Senhor ADALBERTO
SAGAZ, Gerente da Agência
da Caixa Econômica Federal,
disse que com. um mês de
antecipação em relação ao

.eronograma do ano anterior
o Programa de Integração
Social (PIS) inicia em outu
bro 'próximo o pagamento de
rendimentos anuais aos traba
lhadores inscritos. Dos 16,6
milhões de participantes do
programa, um total do 13 mi
lhões estarão aptos a sacar

rendimentos, o que represen
tará dtspêndío de' Cr$ 3,5
bilhões, aproximadamente.
Serão mobilizados 75 bancos,
representando 8.659 ag,ências,
da própria .CEF e da rede

baneàeía em geral.
Em outubro poderão sacar

seus rendimentos os ínscrítoa
no PIS que tenham nascido
nos quatro primeiros meses
do ano, em novembro os nas

cidos entre maio e agosto e

em 'dezembro os que nasce"

ram no último quadrimestre
do ano. O prazo para esses

saques prossegue até �9 de
abril de 1977, mas,. como
sempre' ocorre os participan
tes desejam fazer seus 'saques
antes do Natal.

O rendimento médio será
de Cr$- 450,00, em comparação
com Cri 245,00 no ano pas
sado, o' que mostra uma

excepcional. .evolução.
Além dos rendimentos anu

ais, que podem ser sacados
livremente ao fim de cada

I I E I
exercício nos períodos índí-

Campanba laciona de A imeDtação sco ar eados, o PIS possui a cota
de participação, que só pode

A CAMPANHA. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ser sacada em casos especiais:
ESCOLAR cumprindo com a sua programação de Cursos aposentadoria, casamento,
acaba de promover no Município sede do SETOR RE- �����:,��v��r:!�u�:�::n���: - curso, científico ou e

'<,

ivalente completo ou
GIONAL DA C.N.A.E. D� CANOINHAS, na Agência do

e morte. A cota de participa- estar cursando a últi série est� ...ano:"
SESI desta cidade, um Curso de Iniciação de Merenéiei- ção atinge eq} média, este

_ estar quites com o ser,
" '·"militar.

ras e um Curso de Alunas Colaboradoras. ano, 2.220,00, em comparação "

"", ...
�'''' •

P tící
.

t' t' 5 P f d COIJl os CrI 1.050,00 no ano FINALIDADE :. �-",...-,",'ar iciparam, respec ivamen e,. ro essoras e d O Ií
. ."

Escolas Estaduais e Municipais. de, nosso Município e as i:;:� 3� reR�:�� p::ac��al�I� Os candidatos",,-s'êlê"êionados receberão um treina
alunas do Curso de Educação Alimentar da Agêncía local participação vai também de mento ipiei'af'na RIGESA e após Irão a São Paulo
do SESI, Ministrados pela Professora Anete Gemra Hors- outubro de 1976 a 15 de feve- - SB ...<onde serão treinados no Curso Básico de
ky, formada pela Escola Regional. de Nutrição «Firmina reiro de 1977. A? contrário lI1Strumentação. ,

S d B 1 'H
.

E d dE'
do saque dos rendímentos quel'�' . " ,

antana» e e o
o

orízonte e ncarrega a a-- quipe é imediato, o saque de cota INSCRIÇÃO: '\
Técnica do Setor Regional de Canoinhas, tiveram a de participação demora em "

assistência e dedicação da Professora do Curso de Edu-, .médís 60
'

dias.' Se você possuir os requisitos solicitados e real-
cação Alimentar e toda equipe de trabalhos da Agência Para fazer o saque de ren-

mente tiver interesse, compareça na RIGESA' para
do SESI de nossa cidade. dimentos o participante do uma entrevista com o Sr. Sérgio.

Para esta re'alização, o S.R.-CNAE-Canoinhas obte- PIS deve, seguindo a escala. Observaeão : Os Interessados deverão inscrever-sedos meses de outubro, novem- Y

ve expressivo apoio da Prefeitura Municipal de Canoinhas, bro e dezembro (conforme até o dia 24/09/76. Basta trazer
Agência local do SESI, Coordenadorias Locais de Educa- sua data. de nascimento), pro- uma fotografia 3 x 4.
-ção - 08 e 09, Coordenadoria Municipal de Ensino e Setor

Municipal de Alimentação Escolar.
"-

A realização desses Cursos, 'Com um excelente
conteúdo .programátíco em aulas práticas e teôrícas, tem

como finalidade o preparo do pessoal para os Programas
de CNAE e a divulgação de conhecimentos da técnica- de

preparo de alimentos; visando um maior, e melhor apro
veitamento dos alimentos regionais e industrializados.

A C I C tam�ém presente em ItajaÍ
A .Assocleção Comercial e Industrial de Canoínhas,

através de sua executiva, ltderada pelo seu Presidente, dr.
Hilton Ritzmann, também estará participando do programa
da visita do Presidente Geisel ao nosso Estado, como tam-

.

bém da assinatura do centrato do asfaltamento da rodovia
CANOINHAS-MAFRA.

• BOLSA DE ESTUDO
CURSO B�ICO D'E INSTRUMENTAÇAO
-' Instrúmentísta Industrial -

'\\,
o Departamento de Relações Industriais da

RIGESA, Celulose, Papel e Embalagens Ltda., por
intermédio de seu Setor de Treinamento, estará

. selecíonando candidatos que preencherem os

seguintes requisitos:

01·1AVA ZONA com 26.282 eleitores
Conforme comunicação feita pelo Jui:z; Eleítoral, dr. José Geraldo Batista, a Comarca
de Canoínhas, 8.a Zona Eleitoral, compreendendo os munícípíos de Canoinhas, Três

Barras e Major Vieirá, acusa um eleitorado de 26.282, assim distribuidos:
Canoinhas: 18.389 - Três Barras: 5.280 e M�jor Vieira: 2�613.
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CORREIO DO NORTE 18.09.1976--------------------,--------------------------------------�------------����------
Estado de Santa'Catarina
Secretaria, de 5egurança e Informações
Departamento Estadual de Trânsito

Edital n.· 003 _' Detran -,1976
Abre in.�rições ao concurso seletivo para despachantes,

_ O CeI. Alinor José Ruthes, Diretor do
1

DepartamentoEstadual de Trâosito, no uso de sua8 atribuições, e de acordo
com o disposto no Decreto n.o 772 de 02 de junho de 1976.

-. Faz saber aos que o 'presente Edital virem e a queminteressar possa, que até 30 de novembro do corrente ano estarão
abertas 8S inscrições ao Concurso Seletivo para Despschantes,

DA INSCRICAO
Art. 1 - As Inscríeões 80 Concurso Seletivo serão reali

zad8s no Departamento Estadual de Trânsito à Rua Max Schrsnn
n.O 33 • E�treito • Florianópolis, nos dias úteis, no horário das
08 a!il 11 horas e das ] 3 as 17, horas, ou no ínteríor do Estado,
Das sedes das Delegacias Region8is de Polícía; conforme relação
constante no Art. 8.°.

Art. 2 - Os requerimentos de inscrição, preenchido! em
formulário próprio fornecidos no ato da inscrição, serão dirigidos
ao Dlretor do Departamento Estadual de Trânsito, acompanhadosdos seguintes documentos:
ã) Fotocópia autenticada da título

�
de eleitor.

b) Fotocópia autenticada do Certificado Reservista, ou

correspondente.
.

c) Laudo Médico' expedido por Junta Médica Oficial do Estado,
, comprovando sanidade física e mental.
d� Atestadol de idoneidade moral.
e) Folha Corrida Policial e Certidão ,Negativa de Execuções

Civis e Criminais.
f) Atestado de antecedentes politico-social.
g) Fotocópia autenticada do cartão de Identificação do Contrl

.

buinte �CICD fornecido' pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.

h) Três (3� fotografias 3x4 de frente, e uma (lD 2x2 também
-de frente.

i) Comprovente do recolhimento da Taxa de Serviço Gerais
(1001� da S8I, no valor de Cr$ 29,00.

§ 2'.° - Os requerentes que já exercem a profissão de
despachantes, deverio apresentar fotocópia autenU,cada do Alvará
de funcíonemento, passado pela Prefeitura, provando o início dai
atividades, para os fins previstos no parágrafo 3.0 do artigo 5.0
do Decreto 772 de 02 de junho de 1976. .

.

Art. 3.° - Os documentos exigidos no ato da inscrição,
ft'Cari6 de posse do Departamento Estadual de Trâosito, sem que
o candidato tenha direito a devolução.

Art. 4.° - Somente poderão se inscrever, candidatos que
a data da íascrtção tiverem idade igualou superior a 21 anos,
salvo no caso de emancipação.

. Art. 5.° - O número de vagas para despachante por
municfpio está fornecido dentro do parêntesjs após cada nome
de município, na relação do artigo 8.°. '

Art. 6.0 - As Delegacias R!gionais de Policia, deveria
ebviar a lida de inscritos, com a respectiva documentação indi
vidual,

.

imediatamente após o encerramento das ins�riçõe8, ao

Detran, para que o referido órgão possa expedir o cartão de
Inscrição., ' I

§ 1.° - O cartão de Inscríção será envisdo às Delegacias
Regionais de Policia, para que façe entrega aos candidatos.

§ 2.° - Somente será admitido às salas de exame o
candid'ato que apresentar o documento de identidade e o cartão
de inficrição fornecido pelo Detran.

DO EXAME
Art. 7.° - O Concurlo Seletivo versar' sobre os

leguintea
.

assuntos:
,) - Lei n.o 5108 de 21 de setembro de 1966
b) - Dt\cre-to n.o 62.127 de 16 de janeiro de 1968
c) - Decreto n.o 772 de 02 de junho de 1976'
d] - Resoluções do CONTRAN
c) - Taxa Rodoviária Única (T.R.U.)

o
RIBESA
Celulose,
Papel e
Embalagens
Ltda.

Departamento Florestal

A lS0//
RIGESA. eluloaes Papel e

Embalagenl da. avila ao u.

ERIC� WER y':portad�r daCarteira de Tr ,alho e Previ
dênciA Social .0 80.648, Série
187, para pre ntar-Ie na

emprela no prazo de bê. dia.
para regul1arizar IJ�ituação.O

nt-Iconiparecim
nto Im

plical'á
.

a re.ci.ão do ontrato
de Tr alho por abaDdono de
leniço, no. termol do àrtigo
482 da CLT.

A ADMINISTRAÇAO

A<iRADECIMENTO
Landoaldo Voigt, felteiro

encarregado do chueeasco da
feda da igreja- Ucraniana C.
t6liea de CaaQinha., realizada
no dia 12 de .etembro de 1976,
agradece aOI colaboradore. que
labutaram com dificuldade.
devido ao mau tempo reinante,
Sr•• : Hamilton' Humenhuk,
Nivaldo, 8rei, Franci.co Hei
chinger. Pedro Linco.ki, Moacir
Aguatinho, Luiz de Paula e

Silva e todo. o. que participa
ram da feita. '

Também elogio o pre.idente
da comi••ão da feata Sr. Zeno
Paul. pela organização e boa
adminiatração em todoí o.·

.dore., vi.ando apena. boa.

r�nda. p..ra a igreja.

IA to�o. o meu muito obrigado.

Vende-se
Vende-se uma calculadora
Eletrônica, marca CASTLE
12U',- com pouco uso. Fun
ciona a luz, possue memória,
percentagem direta. Preço

. de ocasião.
,

Tratar pelo fone 22-0116,
com Osvaldo.

Certificado extraviado
UNZO SUZUKI, declara para

os devidofi fins que extraviou o

Certificado de Propriedade do
veículo marca Ford F·I00, ano

1976, placa CA.1202, cor verme
lho, chassis n.o LA7ARJ-64805.
O mesmo fica sem efeito por

haver requerido a 2.& via.

I BASILIO HUMENHUK
',' I Revendedor

& (IA. LIDA. I
FORD I

Fazemos s'_mpre, a melhor oferta em veículos
novos FORD • usados de qu,!lqúer marca.

,. 4'.1 .

. Ois onibílidedes da-""'"íemana:
Maveric 'qpê luxo -./'/974 - branco nevasca
Cheoette 1 4 .. bretico eoerest
Pick-up 19(': 4x'4. turquezs royal
feep com capa �e aço - 1970 - verde

'

PiCk-UP!?-v9l
.1- 1::'-: azul '. .'

Rural -Ix - /962 # erde pastel e branco
Maveric • 19"'4 - cufJ

�

super � verde
Volks f 1968 - oermelb escuro

Adqoira seo eieolo osndo GOm I Inima entrada.
Icolos inteiramente revisado de boa precedência,

,

I melhores preeos da regil
Visite-nos sem compromisso,' em\ nossa loja à

Roa Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268,. 22�O,468, 122-0024

Para nós o seu dinheiro vale mais
.. do �ue você nensa.-· ...

SOmos um Revendedor Ford.
. ..

E na hora de trocar oseu.carro usadoporum novo, �
-�,

. ou comprar: O'seúp'rfme[o carro,que você vai perceber
"QUãrfto vale o �eu �inheirÕ':"iZ acure-nos.

". .

.

E deixe a valorização do seu .'
.

.

dinheiro por nossa conta.
_"'

\

No Departamento de Veículos lIsados
de Miguel Procopiak' Comércio de:
Veículos Ltda., você encontrará.
para proota eotrega:

Marca Ano

Opala 4 pertas 1974
Cheuette 1974

. Ver,meio luxo 1973
OPala 2

�rtas'
1974

Pusca 150 1922 .

Caminhão CIi '�rolet 5 marchas ",#'1!)73
Cheorolet gabin dupla - "etor,,�rfda 1964
Caminhão Diesel mar;ftilS"'c/trucão 73

-"

'I

MICiUE0aOCOPIAK COM. DE VE
Concessionário General Motor. do Bras

Rua Major Vieira, 289
-:- Santa CatarinaCanoinhas

FOTOCÓPIAS XEflOX
Serviço inata "neo e perfeito.

.

.

n8ta�Odernlssima.Procure no �.�rit6rio de '�rby Carlos
Ulhmann,. na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa Catarina

REVENDEDOR

,

"�tt _4,-
'BASILIO HUMENHUK & CIA_

LTDA:JRua Vldal Ramos, 203 - Fones 22-0268 ," 22-0488 - 220024
C A N O I N H li. S - SANTA CATARINA' I
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Rigesa
TR�S BARRAS

EDITAL

Esporte
Santa Catarina_._

.

DE CONV.OCAÇAO
Na for do Parágrafo Único, Artigo 5.0, Capitulo II,.são convo-

cados os Senhorel sociados para reunindo-s��em·rA8sembléla Geral no
dia 23 de sêtembro de 976, às 18:00

..
horas;'· na Sala de Treinamento da

Rigesa - FTB, deliberar .so�re.,.• 'áéguinte
O '-É M ,O O D I A

.

í. Eleição .,dos" 15 Pt( bros do .Cons�lho Dellberatlvo na forma

do Capitulo UI, I).l'tfgo S" - Par los 1. e 2.•

NO'J!J\:' - Fica convocada, n arma do Capítulo II, Artigo 7.0 a

Assembléi'Í
.

para às 19:00 horas do m�sm· ia caso não haja cQuorum�
para a primeira convocaçio.

.

..........
Três Barrai (SC), 06, de setembro de 1976.

.

AÁUR SELEME - Presidente em Exerc(cio

Registro Civil Editais-

Nereida Cherem Carte, Oficial do

Registro Civil do 1.° Distrito de Ca.
Doinh,aa, Salíta. çatarima, f.z saber
que pretendem eaau::

.

Ivo de Jesus e Lucia Pint., brasí
leíros, solteiros, domiciliados e resi
dentes DO Bairro S; Cristóvio; ele

operário" nascido em Ponte Alta
neste Estado aos 19/4/58, filho de
Valdevino de Jesus e MarcUia�p

I

lha de Jesus; ela do lar, nascí em

Porto União 80S 31/SI5S, 'a de
Jóão Maria Pinto e M8i Padilha
Pinto.
Valdevino de Lima e nita Maria

Soarea Varela, brasileiros sotteíroe,
domiclllados e residentes este Dís-
trito; ele operário nascido Barra
!'dansa neste Município a08 5153,
filho de José de Uma e Izaur de

Paula; ela do lar, nascida em o

Sebastião do Sul - Lebon Régis ao

22/10/57; filha .de João Varela de
Oliveira e Adelaide Soares Varela.

d'Areia de Baixo nl .ll(un. aos

28191954, filho de Nicolau Bredun e

Tereslnha de .Jesue Bredun; ela do
lar, nascida em Irineópolis aOB

13/2/1956, filha de Adelaide de AssIs.

Br.silio Alves e lIaria da Luz SUva,
brasileiro oUeiros, domíeíüadoe e

r es neste Distrito; ele opiná-
o, 'nascldo em Canolnhas aos'

1/511934, flIho de Olga Duma Alves;
ela do lar, nascida em Salseiro neste
Distrito aos 7/1/1934, filha de Csorio
da Silva e Mari� Ivo dos Santo•.

Jairo Ostloaky e Ana Mal'ia Müller, .

brasileiro li, solteiros, domieiliados e

residentes neste Distrito; ele comer

ciário, nascido em Pulador - Major
Vieira aos 16/11/1956, filho de José
Ostrosky e Candlda Kicheleska Os-
trosky; ela do 18r, nascida em, Oa
ncínaes aos 18/8/1953, filha de Artur
Müller e Demetrunca Marquio Müller.

Jo.é Luiz Paim e Lurdes Tibee,
, brasueir08, solteiros, domiciliados e

residentes neste Díetríto; ele mecâ
nico, nascido em Paim Filho, muni
cípio de Lagoa Vermelha-R,S a08

I
26/12/54, filho de João Rodrigues
Paim e Maria Machado. Paim; ela
operária, nascida em Vaca Branca,
muno de Santa Cecilia a0814/711957,
filha de Sebastião Tibes Antunes e

Alice Alves Pinheiro.

Ivo Becker., e Arlete Tomporoski,
brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes neste Distrito; ele auxiliar
de escritório, nascido em Colônia
Becker, Major Vieira a08 8/4/49,
filho de J,ovino Becker e Rosalina
Veiga Becker; ela auxiliar de escri
tório, nascida em Canoinhas a08

26/12/�953, Ulha de Antonio Tompo
roski e AnlelaWachiDskiTomporolki.

.
,

FrancUco Falkewicz ii Juli. Kiesky,
brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes neste' Distrito;'ele lavra
dor,

.'

nascido ,e{D ltaiópolis 80S

10/2/1915, .filho de Thomaz Falkewic
e Josepha Falkewicz; ela do I. ,

nascida em Agu� Verde neste ls
trlto a08 19/7/ 1916, filha de A onio
Kiesky e Saturillná Ualachov I.

Sebastião Corrêa e Dejamirá SUva,
brasileiros, solteirol, domlclliad08 e

residentes neste Distrito; ele operá
rio, nascido em Campo d08 Bueno
neste Município a08 3/5/1953, filho
de JOlé CorrOa e Leopoldina Corrêa
de Ollveira;' ela do lar, nalclda em

Campo dos ·Pontes neste Munic1pio
aos 6/9/1954, filha de Miguel' Silva e

Ortencia Pint.o dos Santos.

Canoiuhas, IS de setembro de 1976

JIIEREIDA C. CÕ.TE
Ofici!ll do Ilep.tro Civil

.

;: Adjalm., Ferrcira e Maria Graça
rraioao ClIstilho, brasi�eiro soltei
ros, domiciliados e resldent s neste

Distrito; ele tratorista, na cldo em

General Carneiro·Pr. lioS 0/311956,
filho de RODOrio Ferreira e LourEIO
ça de Car'Valho Ferreira;' el," do lar,
nascida em Xarqueada nest�comaréa aos 13111/56, filha de Joã Casti
lho Filho � Maria Fragoso .

astllho.

João Maria Boufim e lIari. �.onceição Barbosa, brasileiros, sol eiros, .

domicUiados e. residentes nest Di8-
trito; ele :Qascido em Rio d'Ar�.ia de
.Cima neste )(unicíplo aos 211� '1,955,
filho de Eduardo Bonfim e Frfilcisca
Bonfim; ela do lar; naacida,em Rio
dos Poços neste distrito a'OsJI7/1955,
filha de Waldemar Bar��a e Emi-
liaoa de Campos Barbo��. _.

Luiz Carloa Bredun el"raci de Fúti·
ma de Alllia, brasileiros, solteiros,
domic1l1ados e residentes neste Dis
trito; ele laV'rador, nascldo em Rio

·E.D I T A L
Encontram-se em Cartório à Rua Vidal Ràmos, edifício

do Forum, para lerem protestados 08 seguintes titulos:
DP n.o 5.955-1 - vencto. 05.08.76 - valor Cr$ 767,00

(lIett'centos sessenta e sete cruzeiros), erfitida pI Mallon &. Cia.

cj LUIZ CARLOS BARBOSA, I
-DP n.o 6.188·F - veneto. 0507' 6 - valor Cr$ 400,00

(quatrocent08 'cruzeiros), emi�ida pI 1I0n & Cia. cl PAULO
PEDRO LECHETA.

- valor Cr$ 400,00
& Cia. cf PAULO

n;O 6.188-G

(quatroceÍlto cruzeiros),
PEDRO LECH •.

NP n.'O 968734. - s�tio Cr; 3.898,83 (três mil oitocent08
noventa e oito cruzeir� oitenta e três centsvol), emitida pI
OSVALDO MATOS, em� fa";, do Banco Bradesco de Investi-
mento SIA. /. ....._

.

Por não ter/sido possivel, 'enconfrar_�s referidos respon
sáveis pelo presente os 'intimo para DO puzQ de três (.3) dia!!, •
'" C

.

d N
.

contar da publi.Q'ação deste Joroal e orrelo
_

O orte�, v�eJD
pagar 08 mencJonad08 titulo:! ou dar as razoei por que nao o

fazem, e, ao/mesmo tempo, no caso de não ser atendida esta

intimação 9' notifico do competente protesto.
CanoiQhas, 16 de Setembro de 1976.

PAULA S. CARVALHO Oficial de Protestos

ACONTECENDO.
* Dia 4- próximo passado

- aconteceu o tão esperado
bsile des debutantes onde
foram apresentadas 'a nossa

sociedade as 23 lindas meni
nas moças.

NASCIMENTO
, Encontra-se em festa O lar
do Casal Gilberto-IIrene}. En
dler, com o nascimento de
uma bonita garota, ocorrido
dia 15 último, na .Maternidade
do Hospital Sa�nta Cruz' e
que recebeu o nome de
OILCEIA LUIZA.
Nossos cumprimentos.

\

* Dia 11 próximo passado
às 6 horas da tarde em

, Csmberiu, para maior alegria
do casal Júlio (Fátima) Hake,

. chegou um robusto garotão
que recebeu o nome de seu pai.
* Comemorou mais, u� ni

ver dia 15 do corrente a

C 1 U b e.
Aniversariantes da semana simpática Stela Maris Cres ..

Dia 18 _ os srs.: Atonso .tani, que para testeid-los
Grosskop] e Ieroslsu Dolieny; reuniu alguns amigos na casa

de seus avós em Curitiba.
o jovem Paulo Henrique Tom-
poroski; res. em Guerspuaoa. * Afim dé testejsr mais um

Dia 19 - os srs.: Ivan de aniversário, Solange Frei-
Paula e Silva e Miguel To- tas, convidou algumas amigas
karski; a srta. Beatriz leaõet para uma deliciosa churras
Ma'(Jn Becil. cada no sábado passado.

Tsmbém Carmen Si'lvia FérTa
Dia 20 - o sr, Wilson Sele- resi no mesmo dia recebeu

me; o menino Osmair filho os "braços de seus amigosdo S". Jooino Reesler. pela passagem de mais uma

Dia 21 '� os STS. Pedro Jen- data natalícia.'
.

zura e Zeno Babireski; o * Dia primeiro de setem
iooem Humberto DoUzny. bro estiveram na casa de
Dia 22 - a sra. Olioia es- Juceres 'M.a Wiese, M.a Clara

posa do sr. Elpidio Borges Wendt, Milena Nora Batista,
da Silva, a VVa. Joana Todt;

.

Marcia Ribas Aihandsio ,

a sria. LaUTa Schroeder; os 'Carolina da Silva Carvalho,
jovens Orlando e Oswaldo que com seus tricôs e borda
GrosskoPT (glmeos) e Saulo dos passaram uma tarde
Máron Becil, res, em Maior muito agraddoél,
Vieira. * Muito concorrida a t'sti-
Dia 23 <, os

.

jovens: Paulo .

nha que Eliane Carvalho
Si/as Toporowski e Antenor Ofereceu em sua casa no
Sconhetzki.
Dia 24 .. as sras.: Violeta

esposa do Pastor Douglas
Benkendott, res. em CutTO-PT,
Wanda esposado sr. Zeno B.
Ribeiro da Silva e Leonora
esposa do sr, Sérgio Caroa
lho; o sr. Euclides Bueno.

Aos aniversariantes nossos

cumprimentos.

. Registro Civil - .Edital
JACIRA 'EMILIA PAUL COR·
Rí!;A. Oficial do Regiltro Civil
do Diltrito de Pinheirol, Comarca
de Canoinhal, E.tlldo de SlIInta
C.tarioa, faz .Iaber qoe preten-
dem calar:

'

SEBASTIÃ�
ALVES DA

SILVA E RO
'

DA GRAÇA,
Ele, Dlltofal de, tomenao, de.te

Eltado nalcido m 12 de março
de 1920, ag,lcultor. lolteiro,
domicililido. em fEntre Riol, deite

Diltrito, filho «te Lidia Alve. da

Silva, já faJec�da; Eta, natural
de

,

Bura, Vel�8, de�te E.tado
nalcida em 6 fe junho de 1926.

dO, lar,

10lteirat, dO,
miciliada em

.

Eotre Rio., fi ha de IdaliDa da

Graça.
. Se alguém ouber de algum

impedimento, ,qpollha-o na forma
da lei. I

I PiD�eiro'í 13 d� .etembro de 1976.

SILVETE !DARCI PAUL
E9creventé Juramentada

. ZU IDOII servi�o da ComuDldade

Direlor: RUBEIS RIBEIRO DA SILVA
Gerelle Comercial: GLAUCO J. BUEIO

Composição. impressãl e redação:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Paula Pereira; 765 • Fone 22-0319
CAIOIlHAS - Sanla Calarina

• • • •

RespODS.bllldade
J. J. e, J .

dom�ngo pass�do.
* Notamos o olhar -de Luis

.

Carlos Vieira para uma
certa menina de olhos uerdes.

* Destilando juntos pela
cidade, o novo parzinho

Mikey e Sandra.

* Retorn�ram a Curitiba
. após passarem alguns

dias conosco, C.Uca, Luis
Altredo, Paulo Murara, Jani
ce, Helen, Iz"bel Selem« e

Leila, deixando muitas sau
dades a todos.

* Matando as saudades de
amigos e parentes, esti

veram aqui em Canoinhas
Má,io Sprott e família.

'

* Muito animadas as boa.
tinhas do Club Canoi

nhense, onde muitos jovens
prestigiam. Esperamos que
continuem . assim;

* Voltou para Curitiba do-
,mingo passado, Décio

Roeder, que leva muitas $.U
dades de uma certa menina
loira.

.

* Não está a felicidade
em viver muito, senão

em 'lIiver bem.

Tchau .

Futebol de Salão
Numa promoção. da ComislJlão Municipal de Esportel, teve

início na última quinta-feira, u� Campeonato Munici,pal de Fute
bol de Salão, com a participação de' 13 equipes, com jogos à.
segundas e quintas-feiras, a partir das 19,30 horal na qUldra da'
A�8a

.

.

No primeiro encontro da noíte e ,também do campeónato
a equipe do BESC derrotou a do Muni pelo placar de '7. a 5,
registrando-se empate de 5 a 5 no tempo regulamentar, numa

bonita virada du Mussi, que perdia por 5 a 2. Nos 10 minutDs
de prorrogação o BESC marcou 2, contra nenhum do M;ussl.

Marcaram pera. o BESC: Melado (3), Zollllar (3) e um
contra. Para o Mussi: JoAo (3), Leandro e Sérgio.

'MediadO"r: Maneca. Auxíliar: Joio Maria.

No segunq,o ,encontro da rodada, Dum jogo bastlnte mo

vimentado, o .'\R.JCP venceu o Vida I Ramos, pela cOntagem de 6 I 4.
,

.

Csnário foi o grandé artilheiro da noite, marc�ndo 08 6
tentos do AREP, enquanto Mário Cesar (2) e JU8laro (2), marca-
ram para o Vidal,Ramos.

.

Arbitragem de João Maria, auxiliado .por Maoeca•.
O campeonato. prossegue na próxima '.emana cOpl mail

dual rodadas: 2.a feirá, à. 19:30, jogsm, AABB x Rigesa e logo
após Botafogo x Impressora Ouro Verde.

5.8 feira: São Bernardo x 'BESC e Agua Verde x Ben�ica;
Compareça na AABB e prestigie mais esta promoçio da CME •

Joinville E. C. X· Selecão
•

Canoinhense
Precedido de futebol Infantil à. 13h30m e de futebol,

feminino às 14h30, teremos amanhã no Municipal o jOgA0 de bola
entre a seleção de nossa cidade e o Jàinville Esporte' Clube, que
vem com • equipe completa para enfrentar os canoinhenses,
ficando a decisão do troféu eDulcif:llo Silveira» para o próximo
domingo e nAo para amanhã, como estava marcado e anuDciamo.
na última págima •

Portanto, o programA0 de amanhi !lerA no Ditão, para o

qual todos 08 canoinheDses estAo convid.dos à torcer para as

Dossa8 cores.

/

SOCIEDADE TIRO ALVO
CANOINHAS

Convida
.

UI associados para as F�sti..idade.
de TIRO CERVO, ue fará 'réalizar em sua s48de, dia
25 do corrente, co início às 14 hóra.� abrilhantado
pela B:ANDINHA W��..._....------............

Have á uta d Tiro Cervo, para .ei e Ca-
valheiros, nha e Princ as.

.

As 22, hora�. terá in�o o Tradicional Baile,
exclusivamente SOCIAL, num� promoção conjúnta
com a Sociedade Beneficente Operári�.

I

Reserva de Mesas, com o Ecônomo da S.B.O.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 18-09-1976

Sebaltilo Greio C(llta, Escri-
Curso para tratoristas vão de Paz e Ofic 91' do Registro

Será realizado no município de Papanduva Civil do muaic! io de Major
um «Curso de Operação e Manutenção de Má-

.

Vieira, Comarca e Canoinhas,
qutnas e Emplementos Agrícolas Massey-Fergu- Estado' de Santa atarioa.
son». O curso lerá iniciado dia 20 do corrente,
com seu término no dia 24 do mesmo mês de Faz Baber que pr tendem casar :
setembro de 1976, o local será o salão do clube

Pedro Kraus e Zall'ndade Papanduva, A Inscrição dos Interessados
deverão ler feitas na Ooordenadorla Local de de Jesus Vai' a; ele oatural
Educação. Será uma grande oportunidade para deste E.tado. n scido .

em Bela
todos os tratoristas aprimorar seus conhecimen- .

Vista do Toldo-S no dia 20 detos recebendo orientação e tnstrueão prática de
técnicos especializados neste setor. O Curso é janeiro de 1948. I vrador, solteiro.
inteiramente gratuito, sendo que 011 candidatos domiciliado' em Bda Vista do
somente deverão fazer por .eonta própria a sua Toldo-Se, filbo 4e Emílio Krause,alimentação durante o temgo de. aprendizagem falecido e de .ulilia de Souzatécnica.

Kusehler; ela Dat ral deste Eatado.
nascida em Rio Claro, di municí
pio no dia 16 d maio de 1958.
do lsr, lolteira domiciliada e

resid.ente nesta

tcidade,
filha de

Walfrido Veiga, de Ana Ienkos-
ki Veiga..,

'

Major Vieira, li /setembro/1976.
Jacir Alaor i Moreira de

Almeida e Mari,- Nadir Pires
d. Limai ele natur .. l rio E,tado
do Paraná

nalCidt'
em Rio Negro.

Estado do Paran DO dia 31· de
. julho de 1955, la radar, solteiro,
domiciliado e residFnte n/ múncÍpio,
filho de Florisvel'do Moreira de
Almeida "de alinira Moreira
de Almeida; el·. natural deste
Estado. naBcida e. 'Cochos. de.te
�istrito DO di. 2 de fevereiro de
1953, do la�, 1101 eira. domiciliada
e re8id�nte neat municipio, fi,lha
de A08deto Pir s de Lima e de
Elterina Bueno de Lima.

Apre.entara OI decumentoe
exigido!J pelo 0!6digo Civil art.
180. Se algué tiver conhecimen
to de exiatir Igum impedimento
legal, scuae-o ara finl de direito.

Major Vieira, l4/setembro/1976.
SEBASTIAO GREIN COSTA

Oficial

Notícias '�e Pa�an�uYa

S.creyeu:
E.meraldiuo M. Almeida

Xifópago nasce no E Santo
COM DUAS CABEÇAS, DOIS TRONCOS, QUATRO BRAÇOS R

DUAS PERNAS, nasceu no Hospital e Maternidade Santa Angélica. em
Pinheiro, Espírito Santo, uma criança Xifôpaga. O parto, através de cesa
riana, foi feito pelos médicos Nilton de Almeida e Silva e Jorge de
Oliveira Rooha. A criança, de sexo feminino, permanece numa incubadelra.
Ela nasceu com 4 quilos e melo e alimenta-se normalmente.

, .

{Gazeta do Povo)

Candidatos da «A � E NA»
A Aliança Renovadora. Nacional «ARENA li por seu Gabinete

Executivo, registrou no Cartório Eleitoral da 38.· Zona, os seguintes can
didatos 8. concorrerem ao pleito de lã de novembro de 1876: Para Prefeito
-Municipal foi homologado o nome do sr. Pedro Giacomo de' Lueca, atual
více-prefeito. Para vice-prefeito sr. Evaldo Grabovlskl. Os vereadores
homologados na última convenção foram os seguintes: Alois Karasinskl;
Walmir Lueío Senna; Paulo lastrombk; Albino Radiminski; Waldir Melnick;
SIl"lno Schinchoka; Seztaando Jungles Gonçalves; Victor Kachorroski;
Nelson Simões de Oliveira; Dionisio Trevisanl e Tacllio Rodrigues de
Mello. Assim sendo, o município de Papanduva concorrerá as próximas
eleições com uma chapa, não apresentando sublegenda.

.

Agosto, desgosto' de fato?
Agosto foi realmente um mês de certo modo trágico para o Brasil.

No sentido politico, de bastante mau agouro. Vejam só, em 1961 Jânio
Quadros renunciou à presidência da República. Nesse mês perdera a vida
Marechal Deodoro, Getúlio Vargas, e, agora; acaba entrando no rol das
tragédias também Juscelino Kubitschek.

Primavera e flóres
A primavera está chegando e tudo começa o mudar de cor. Mais

r ores, mais cores,'mais amores. '

CASAMENTO
Dia 18 do corrente uniram-se pelos laços sagrados do matri

mônio Irene e José ROdolfo, ele filho do casal João (Natalia, Greinert Jr.
e ela filha do casal'Acellno (Olinda) Araújo. Após as cerimônias de praxe,
os convidados foram recepcionados no Clube Local, «Sociedade Hípica
Rec. Papanduvense». O colunista agradece o convite, almejando perenes
felicidades com um risonho porvir ao distinto e simpático casslzinho.

Mau tempo' .impediu corridas
. As grandes corridas já anunciadas nesta coluna . que seriam
realizadas dia fi p. p. não foi possível devido o mau tempo reinante. Por
tanto, as duas Pencas de .

animais estão prontas para o páreo, o qual
deverá ser realizado o mail breve pOlsivel.. No próximo número dar-emos .

as possiveis datas,
'

O � 1 O D O X O S (111)'
CONTINUAÇÃO: Esta fez com que o Papa Leão IX excomungasse

o patriarca Miguel Cerulário e seus adeptos no Oriente. A partir de então,
1054, ficou a cristandade dividida em duas: a Igreja Católica Romana,
ocidental. e 8 Jgreja Ortodoxa, oriental. As. bases religiosas do Cristianis
mo Oriental estavam na Filosofia grega, ao passo que o Catolicismo
Ocidental se apoiou sobre tudo na legislação romana.

.

(Continua no prõxtmo número)

Passarela da Sociedade
Dia 13 do corrente festejou Idade nova o sr. Leonldas Guebert.

BecretArlo da Prefeitura. Multos abraços de amigos e parentes recebeu o
distinto senhor.

.

Dia 14 festejou niver a senhora Herminia T. Sonaglio, esposa do
sr. Lucindo Sonaglio. residentes em Curitiba. Multas demenstrações de
epreço e carinho na pauta naqueíá data.

JOSÉ MAiuo. Também na mesma data do garotão Jo�é Mário,
filho do casal sr. Aristldio (Leonor) Gruber, ele do alto comércio agrope
cuário_ Na residência do aniversariante cumprimentos e recepção a turminha.

{Dia 16 do corrente niver da- elegante senhorita Dilael GrenemaDll
Costa, filha do casal João (Juvelina) C. Almeida. A jovem estudante
recebeu flores e abraços das colegas.

'

TamMm' na mesma data nlver do s�. AUnor Eufrásio, alto funclo
D4rio da grande Empresa do Japonês e Acadêmico da cFunploc», sendo
2.° Tesoureiro da mesma. A data foi festivamente c9melilorada.

Dia 18 do corrente festejou troca de Idade nova"o sr. Walmlr
Lúcio Senna, Coordenador Local de Educação. Cidadão de raros dotes de.
bondade e humildade, no seu festivo dia foi alvo da. mais justas e
merecidas homenagens.

'

Votos da coluna d. multa alegria DO dia festivo e feUcidades
para sempre 'aos aniversariantes.

Um por'· semana
V;ONTADH: A força de vontade é como a bússula: gula os .

destinos às vitórias. (Carmem Supllcy)

IMPRESSOS EM . GERAL
Serviço rápido

IMPRESSORA' OURO

�em uma ou

e perfeito
VERDE LTDA.

,---------------------.----------------,

UNGER & elA. LTDA.
.. '

Indústria de esquadrias de ferro (simples e err;a perfilaao) Portas de enrolar, ect.
Fundição e mecânica industrial pesada . - Reformas de caldeiras, locomóveis
e máquinas industriais ,- Indústria de talhas de elevação, arrasto e pontes

rolantes elétricas - Carrinhos industriais.
,

REVENDEDO� ,cabos de aço, motores WEG, eixos para circular,
pregos G��d:U.����, peças e acessórios p"::'�emóveis. .

.

ANTES DE COMPRAR�N,H.e.Çk"OS--PREÇOS DE
,,,.lI<iÇ ,

_.:;::.'" "'!

UNGER�&,··,.<, elA.
Rua Desembargador "Carvalho, 41 e 44

U
.. DA. VITORIA

Registro
EDI

Civil

AL

Encontram-se em Cartório, 2.· Ofício, à. Rua Vldal Ramos,
edlffcio do Forum, para ler protestado os seguintes. títulos:

Df' n.·' 2773/5176 .;_ vencto. 01-08-76 - valor Cri 1.372,91 (um mil
trezentos e setenta e dois cruzeiros e noventa e um eentavos] emitida por
IGUAVEI - Iguaçu Veículos Ltda. cl VALTER T. LANDIM.

DP n.· 195 - vencto. 20.06.76 - valor Cr' 445,00 [quatrocentos e

quarenta � cinco uzeiros), emitida por Dlltrlbuldora de Livros Daney,
el LUIZ ALBERTO EIRA.

DP n" 927/77 vencto. 15.07.76 - valor er' ,637;00 (seiscentos e

trinta e sete cruzeiros) itida por Basilio HuDieilliiík & Cla. Ltda., CI
VALVRIDO GASSNER. " "",,�.

.

Df' n." 2959/76. - v cto. )-7:ó'8.� - valor CrS 8.617,65 (três mil
seiscentos e dezessete cruzeir9 . ""'sessenta e cinco centavos) emitida por
lGUAVEl -"Iguaçú Veículo�J,..td: " cl VALFRIDO GASSNER.

DP n," 5fi.0(/h� vencto. 0.08.76 - valor 9r' ,1.000,80 (um mil
cruzeiros), emitida .dr Cia. Agro ,áquinas Jobrasll Com. e lnd., CI

TRAJANO RODRl S DB SOUZA.
.

·

DP D" OGI - veneto. 20.05. - valor Cri 6.940,00 (leis mil
novecentos e arenta cruzeiros), emitida' por Tokarski & Cia. Ltda., et
CELSO ANT OVISKI.

.

Por nio ter sIdo possível encontrar, os referidoll responsáveis,
pelo presen os Intimo, para no prazo de três (a) dias, a contar da
publícação deste Jornal «Correio do Nortes, virem pagar oa mencionados
títulos, ou darem as razões porque não o fazem, e, ao mesmo tempo, no

\ caso de não ser atendida 8sta íntímação, os notifico do competente protesto.

· Canoinhas! 1( de setembro de 1976.

Balanceamento
EletrOnico de Rodas

Agradecemos sua f)onrosa visita em
'nesses oficinas

.' Documentos extraviados
.

LEVY aoss PERES; declara
para 08 devidos fins que extra
viou o Certificado de Proprie
dade e demais documentos dn
veiculo marca Volkswagen, ano
1965, chassis n.o 85-239.435.

Os-mesmos ficam sem efeito por
haver requerido a 2.a via. 2

Leia! AlIsine! . DivulgueI

Correio do Norte

Indústria -

Agora em Ca�oinha8 o 1.° balanceador
de rodas eletrônico, '''para qualquer veículo
«Automóvel ou Utilitárid� de qualquer marca.

\

,Efet�amos o ba�an�\.ame��fo. de
.

rodas
em seu veiculo por proJeça��,9mlnosa, dentro
da mais perfeita exatidão,' .eÔ) apenas quinze

·

'

\.minutos, .rI"" \
"J" \,

Convidamos a .eonhécer ei,se sensacional
. i

sistema modernos-"confirmando \a segurança.
total necessári� .·-à seu veíc�lo. \

(�í:rnJl:j!1II[jij[\JI:I.m'l
/ Revendedor FORD ( \,

Rua Vidal Ramos, 203 Fone 22�b024

EDITAL

/

PAULA S. CARVALHO Tabelii Substituta

Comércio
.

e Exportação

o��: 23-1770 e 23-2014

PàQn.á
"'-

Represent nte em Canoinhas: Waldema'r KnUppel
Rua Major Vieira, 360

,---------------------------------------,
Fone, 22-0336 Canoinhas - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO N_0�R_T�E� 1_8-_O_9._19_7_6 ___

Sociedade Agrícola « 3 de Maio»
E: o I T A L o E C o N V o C A c Ã o'

Assembléia Geral Extraordinária
Pelo presente Edital, ficam eonvoeados 011 Senhores

a8Bo� simpatizantes da .Sociedade Agrfcola 3 de Maio»,
antiga .POt:DNEZA», para se reunirem em ASllembléia Geral

Extra�rdinária, de."ii�� com o Art. 27.0 - §
..

3.o?e se_us Estatutos,
8 reallzar-ae no dIa O� �outubro do corrttp..tlY' no, às 15 horas,
DO Salio Paroquíal «Cri,ato . i:t de Canoinlias, gentilmente cedido

pelo Revmo. Vigário Frei Vi�, 'no�ara 08 seguintes fins:

1.� - Eleiçi��, ósse d Dava Díretorís;
2.0 - Con'fffiuir Davas di etdzes à Sociedade e

j1!"

3.0�utros asauntos de I teresse social.
,

.Lanoinhas, 01 de setembro e 1976.

�O�ISSAO REORG�NIZADO A DA SOCIEDADE

Clementlno E. Pieczark - Presidente

Dr. W.ldamlro Bubnlak - membro

. João Gapski - membro

Francisco Timoteo Bojarskl - membro

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cll'urglA Denflsta

G I C oo5589159/DBP

Clfni�ntii'lit"d�
"

��;;h���;'�"crIâõças;
Especialização em, Odontopediatria.

Hora marcada
"rap La_ Müller, ,494 - FODe, 22-0461

Reserve desde já os brinquedos pa

ra o Natal e PJgu.e ....,s·u'avemente na
�

......' ....
�

� ,

Casa Erlita"

Sebaltilo Grein Coita, Escri.
vão de Paz e Oficl 1 do Registro
Civil do muoicipi de Major
Vieira, Comarca d Caooiohas,
Estado de Saota C arioa.

Faz laber que pret ndem calar:

José C.rnelro da Campos
Sobrinho a Iza ai Belitzki,
ele oatural do Est o do Paraoá,
Dalcido em Pao!o Freitas, Moo.
de Uoião da Vit6 a no dia 5 de
julho de 1947, m âoico, lolteiro,
domiciliado e reli eote DO distrito
de Cajuru·Curiti a.PR, filho de
Albino Caroeiro e Campol e Fe
lomeoa de Oliveir Campoli ela na
tural deste Esta o. nasci�a neste

município no dia 11 de agosto de
19&2, da lar. sai eir., domiciliada
e residente oest cidade, filha de
Silvério Belitzk e Vanda Novack
Belitzki.

Apreeentara\D os dllcumentol
eXigido, pelo I G6digo Ci"iI art.
180. Se alguém tiver conhecimen
to de existir algum impedimeoto
legal. ecuse-e para fiol de direito.
Major Vieira, 06/setembro/1976.

:6 Canoinhas de ontem :6

Visita honrosa
Dom Dani�1 Hostln n. redação
do «Correte do Norte·
s. Excia. Revma. Dom Daniel

Hostin, Bispo de Lages, presen
temente em visita pastoral a

Paróquia de Canoicbal, deu-nos
a honra de sua vlaita dia 18
último.
Em nossa redaçllo o ilustre

Príncipe da Igreja que dias atraz
viajou para Ca,phl2;al em com

panhia do Dr. Silvio Mayer,
nosso diretor, do Dr. Reneau
Cubas ti do sr, Teodoro Hume-
.nhuck, foi recebido pelo Depu
tado Aroldo Carneiro de Car

valho, fundador desta folha e

pelo jornalista Guilherme Varela
com os quais manteve longa e

animada palestra.
S. Excia. Revm'a. teve palà

vras .elcgtcses à orientaçll9 se

guida por e,te jornal, no que
tange à religillo.
Demorou-se em considerações

sobre o Ginislo em C8noinha8,
manifestando a opinillo de que
as festas populares de beneficio
multo auxiliariam a construção,
A esse respeito palestrou longa-

, mente com o Deputado Aroldo
Carneiro Carvalho, frizando o

interesse
I

e a boa vontade' da

F ctto_çô p i as1
Em apenas 10, segundo-s .....você tira 'FOTOCO
PIA}1;"--,,vd."'·�qo'âíqu�r ��dõêum.-•."nfô;-'lornaiS .eu

liv�s, .no CA RTOR. O O O ",� E G 1ST RO
C I'V I L d. NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta. cidade. .

Igreja em dotar a nOSS8 cidade
de um Ginásio.

Depois de agradecer 8S refe
rências feitas a sua pessoa por
esta folha despediu-se, embar
cando para o interior em "Vsita
a uma das dezenas de Capelas
disseminadas pelo interior \ do
Município.
«Correio do Norte», sensibili

zado com a visita da ilustre
prelado,

-

deixa aqui consignada
a sua gratidio.

Consorcio
Com a gentil senhorita Bene

dita Pacheco dos Santoa Lima,
consorciou-se dia 15, em Três
Barras. o nosso assinante sr.

Fermino Pacheco dos Santos
Lima. Parabéns.

Sr. Osmar Nascimento
Fez anos no dia 21 o sr. Osmar

Nascimento, competente gerente
do loco, que foi muito cumpri
mentado.

Dr. Oreste; Procopiak
\

Por motivo da passagem de
seu aniversário ocorrido dia 22
foi fartamente felicitado o DOSSO

amigo sr. dr. Orestes Procopiak.
(Correio do l'forle, 23-12.1948)

Vende-se
Uma casa de madeira, com

um lote de 600 m2, ótima
localização, distante à 300 m

do Ginásio Santa Cruz.

Preço Cr$ 35.000,00.
Tratar na Casa

Terezinhà.
Santa

2

:

SEBASTIAO GREIN COSTA
.

Oficial
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Amanhã/
«-Dulcidio

no Mtini.cipal/
'.

"

sensecionel do troFéu
Silv,tirJ »/

.. í

18-09-76
N.- 138,7
Ano XXX

entre
i

..

8,otaFogo
,

.

São
.' Relatóri'o H'as' atividades
'Hal)i'taci��al" Ben,edito Therêzio

desenvolvida,s no Conj.un·to
de Carvalho Junior

Pr,eliminarmente à participação' propria
mente dita, houve representação da cumunidade
no I Encontro Estadual de Conselhos de Mora
dotei 'em 1974, quando o Senhor Prefeito'
Municip'81 encsmínhou representante da Prefei
tura Municipal e comuntâade.

Também houve participação. comunitária
nos II' JIM (Jogos de Integração de Menores).

. 'Em 1975, após a participação de represen
tantes do Conjunto Habitacional no li Encontro
E.tadual ,de Conselhos de Moradores as etivi
dadeil pas:saram a ser dinamizadas.

.

''Foi ",formado um Clube de Mies e dado
inicio a curso de Corte e Costura e Arte�
Apli�adas, que desenvolveu-se em primeira
etapa DO Grupo, Escclar Castélo Branco.

Postertormente foi transferido I) local para
a cas� n.o 15, cedida pela CORAB/SC. Visto
aa eoadíções precárias em que se encontrava
foi necessârío recuperá-la. Par. tanto promove
mos rifa de uma boneca dorminhoca, de uma

almofada e de um roupão DO sentido de pro
, mover reparos na referida casa, o que foi feito.

,
Neste mesmo ano houve participação do

Conjunto' Habitacional no Concurso <Oe Mais
Belos Jardins •. Da Comissão JalgadorÍl partici
param -Sr. Manoel Santanl, Presidente da
Sociedade Amigos do Bairro Costa Cavalcanti
(Itejaí] e ASlilstente Social Mariza T., Klein dà
COHAB/SC,

Após o encerramento do eoncurso, foi
\ inaugurada provisortamente a casa n.o 15 no

dra 02/12/75, que éste"a sendo utilizada como

Centro Comunitário. No local foi realizada ex

posição dos tra'balhos confeccionados nos cursos,
Art@s Aplicada. e Corte e Costura, contando

,
dentre outras autoridades com a presença
do Dr. Hélio Juk, Prefeito Intervéntor de
Canoinha!!.

.

, A Companhia de Habitação do' Estado de
Santa Catarina, sentindo O interesse 'da comu

nidade e a necessidade de atendimento médico-
.'

X x X sanitário à populsçâc local, possibilitou Convênio

O Hélí J k t' f 't
com a Secr,etflfia da Saúde, Prefeitura Munici-

r. lO U, S8 IS erro- e 1 �
"

'd' d 1 f i
.

d d'
ufó

'

I d 't' pa e, \,;omUDI a e, o qua ' o assIna o no Ia

epó
rrco pelat gr:n eá�onquls a,' '21 de, janeiro de 1976 pela Presidente do

a suma u a· oe '17 nos 8n08, C h d M
g 'd, Iíbe: A

onsel o e oradores, Sra. Izabel de Deus
, orda con,sleguR, ad, a FI eraç.áo, e B. Sabino e Sr. Prefeito Municipal. Na ocasião
;v,en 8 pe a e e errovi rIa S, P f't di ôs-s ,

, .

C
F"'d' 1 d

" ó I d tá
o r. re 1",1 o sp s-se 8 construír entro'

" '" era Q.:m VI" on e e. o... '.' , .
'.' .'

'ã 'd Ih" t ã' f
Recreativo Infantil, objetlvando atendimento a

c�á&a.r o a ve a.,s daç 01 erro-
menores n8 faixa de 3 8 6 anos de idade.

VI riI, agora para ar: ugar a ",
uma moderna rodoviária, Centro A Unidade Sanitária e Q Centro Recreati-

CívicO e outras obras urbanisti- vo foram inaugurados no dia 03 de maio de

cas, além de. uma ,mode'rna 1976, em 60lenidade que contou cam a presença
avenida para· MafcUio Dias·a do Prefeito Dr. Hélio Juk, Dr. Paulo Ro�ha
denomin.ar-se. talvez, de Ju.ce- Faria, Vice-�rdeito; Vigário da Paróquia, Frei
lino Kubitschek, justa homena- Vitalino; CoordeD�dora Local de Ensino - Prof.

gem ao ilustre homem público. Flé'ride Biitencourt; Dr. Wilson Luiz Erzinger -

.

MédiCI); Membros da Câmara de Vereadores de
:--�------------_,,;-......----------- Canoinhas; 01:a. Kátia Regina S. Hermenegildo

Assistente Social da COHAB/SC e ,demais
autoridades civis e militares de ,C.noinhas. Ao
evento prestigiou número considerável de
Oloradores' locais.

A Unidad.e Sanitária funciona a partir' dai
com uma auxiliar de enfermagem, que atende
de 2.a a 6.a feira 8 hotas por dia e com um

médico atendendo uma média de 10 pessoas
diariamente., '

O Centro Recreativo Infantil funciona com
2 turmas - uma nó período matutino e outra

no período vespertino, totalizando 42 crianças.
Conta com 2 professores' e uma servente, e

'merendeira, já que o CRI fornece merenda
através da Campanha Naci,onal da Merenda
Bscolar.

Nesse aspecto há participação bastante

positiva Q08 pais' dos alunos matricul�dos no,

CRI, oferecendo legumes, verdura. e leite par.
o prepar.o da merenda.

.

'

,
..

'

Foi formada Comissão de 'Pais do CRI,
que como principal reaUzação deatacou BaUe

para fundai necessários à aquisição de brin-

Notas· Esparsas
,
Faleeeu .n. cidade de Chape�ó.

onde residia, o engenheiro dr.
Serafim Bertsso, ex-Secretário
do Oeste � que instalou a resi
dência do D. E. R. em Doasa

cidade. hi quase: 40, ano..
'

x x x

E ,a banda criàda e
: agora

Instalada do- 3.0 Batalhio de
Policia Militar, veio e aquí se

apresentou na tarde, chuvosa
do dia 7, bastlnte aplaudida
por t()��S� ,

r .

X li: X

Zeno Benedito Ribeiro da
Silva e sra. Wanda Ribeiro da
Silva, comemoràram Bodas de
Prata de. feliz consorcio' dia 8
último, cQ,Pl mis.. de á;Ção de

graças ,mandada rezar pelos seus

filho. em Sio José, na'Grande

Floria,�ópolill, o��e hoje residem.
x x ;x:

... 'Sob o n.o 3,909 o Conselho
'Federal de t�ucaçio, após anã
lise prévia, protocolou o proces
so de reecnheeímento de noua

Faculdade, noticia, auspiciosa
pará todos, sem dúvida.

x x %
.

O casal Leonel e Mira Barce
los, festejou 40 anos de casa

dOI. dia 11 último, recebendo
um grupo de amigos para Um

gostoso jantar.
'

guai, Argeritin�. Chile' � Para
guai, visando melhorar

.

CUido ervsteíro.
'

x x

o mer-

]C � ,.:1:

O agrônomo dr. Gilberto
Schaffer, grande amigo de 00,
Ia cidade, vem de ser' nomeado
Delegado do IBDF em S.nta
Catarina.

x X x

A vizinha cidade de Mafra
'está contando com 08 serviços
telefônicos com DDD.'

:r- x x

E o assunto d, cidade ainda
é o' pleno suceslo alcançado
neste ano pelo. baile das debu
tantes, . com muitoa visitantes
ilustres, entre ,eIM, o cronista
social Zury MachadO, que decla
rou ter sido uma noíteds digoa
de' capital, �estacan,do-.e as

presenças ainda dos Srl. dr.
Orty de Magalhilies Machado,
dr. "rancisco de Assis; dr. Ros
to'n Nasctmento, dr. Benédíro
Th. de Carvalho Netto, Alvacyr.
Leio, jornalista lImo Buss,
Wallace Borba e Zeno Benedito
Ribeiro. f'ptre outros.

x

Uma comissão ervateira, eons
tituida pelo sr. João Seleme.
Presidente do Sindicato do Mate
de Santa Catarina; Antonio
Costa Lima, Presiden'te' da Cer
�ate; dr. Vitoldo Siedlek,
Secretário e João Abrão Seleme,
representante dos exportadores,

,

8egui-ram para um giro no Uru-

.Ind,u'stria'l
Comerciâl F'UCK S.' A.

�TRI3.._�
Comunicamos a3���os' clientes e

amigos o "AtJillero dO :relefone :
/' .?

�2·08011

�, Empresa e

-

\

, ,

PARTICIPE
FILIE-SE' 'A

qu,edos. Tal �ane, realizou-se com bastante
êxito, possibi'litando a compra do material
reéreativo necessário.

No aspecto urbanístlcc o Conjunto Habi
tacional eatá baatante adequado. Através da
Prefeitura Municipal foi feito asfaltamento em

aeessc e ruas do Conjunto, conltrufdas calçada8,
colocada iluminaçio pública, telefone, arboriza
cão, serviço de água e esgoto e' coleta de lixo.
Um zelador foi contratado pela Prefeitura
Municipal para euíder do aspecto fisjco e do
fornecimento de água pira os moradores.

Conta o Conjunto Hábitacional com mer

cearia, açougue. bar e churrascaria, que propor
eíoaa aoa moradores maior conforto e bem-estar.

No Conjunto Habitaci9Dsl existe um

Grupo Escolar com atendimento da 1.a à 4.8
série do 1.0 grau, contando com 300 alunos'
matriculados.

Como grupos comunitárip. formados' exis
tem o Conselho de Moradores com Conselho
Fiscal, Comissio de Esportes, 'Clube' de Jovens,
Clube de Mies, Grêmio Infanto-Juvenil, Oomís
são de Pais do CRI, ViQculada ao Grupo
Escolar, foi eleita. �ssociaçlo de Pais e Profel
sares que s'e integra ao trabalho com\)nitário
que é desenvolvido.

,Para o 2.° semestre de 11976 prevemos a

forJOação de um Clube de Casais.
.Outrse atividades vem .endo desenvolvidas

como a participação em concurso de Hortas

C.aeiras; em Campeonato Regional de Futebol
de Sall10 de, Adulto. e Curso de Corte e' Costura.

,O Conselho, vem preccupsndo-se com sua

legalização, já estando -com as providência.
em andamento,

rroda. a8 melhorias e trsbelho desenvol
vido contaram com a Assessoria de Assistentes
SoCiais da COHAB/SC. e graças- ao apoio' que
vem sendo prestado pela Prefeitura Municipal,
que chegou a contratsr uml Auxiliar Social
pará· acompanhar nosso trabalho .

O Conjunto Habitacional sen'te-se honrado
em fazer o relato de sua experiênCia, no I I I
Encontro Estádual de Conselho. de Moradores,
orgulhando-se por não mlis ,permanecer DO

anonimato como hâ 2 ano. atrás. Já somos

maia ouvidos e atendidoll'. graça. a Prefeitura
Municipal e COHAB/SC.

o CORAL, CANOINHENSE, e.-tá
promovendo eapeeialmente parà
você, um filme exepcional com
um elenco" maravilhoso, no' Cine "

Jubileu, dia 23' de, setembro; com
Mar.ia Schneider, Flodnda B.olkan, ,

Caihedne Spaak; o m,esmo elenco
do filme cUltimo Tangode Paris:t,

em ceAROS PAIS:t.

Contamos com você, ok?

I

A.gradecimento
O Cidadão Guilherme Prust, industri,l

e motador do bairro da Agua Ve,;de, vem

de público agradecer ao Intuv�nt()r Muni
ciPal, nr. Hélio ,Juk,. pelo início dos

trabalhos de alinhamento, assentamento de

m6io-fio', passeio' e revest#me'lto primário
com 'os respectivos boeiros e as demais
entradas, e� 'atendimento a ínéu pedido.

Canoinhas, set�mbro 1976

GUILHERME pR,UST

DAS CONQUISTAS, DO EMPRESARIADO DE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
NOSSA TERRA.

DE CA'NOINHAS.
,

,
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