
ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara Municipal de Major Vieira

Dedara<ão a bem da verda/de
.

Declaramos para os fins que, se faça necessârio e a

quem' In�eressar possa, que nós na qualidade de legítimos e

ver.dadeI.r�s representantes do povo na Câmara Municipal de
Major VIeira, devemos também prestar contas de nossos a
tos perante o povo, razão pela qual atrayés da presente
passamos a expor e defender o seguinte.

I - A, Câmara exerce uma tríplice função:
a) - LEGISLA1'IVA
b) - FI5CALIZAÇÁO
c) - ACESSORAMENTO.
II - PQr conseguinte, como exercemos a função de

FISCALIZAÇAO, desde que assumimos o mandato a 31 de ja
neiro de 1972, estamos acompanhando todos os atos sobre o

controle de caráter politico - administrativo do Prefeito, Se-
cretários' e Vereadores. -

'

.

III - Caberia 'a nós, Vereadores, se existisse corrup
ção na admínístração, punir os responsáveis na forma da lei,
senão seríamos simplesmente uns BONECOS sem ação.

IV - Como conhecemos da honestidade do atual Pre
feito Cidadão Victor Borges e de, todos' os seus auxiliares,
bem como os Prefeitos .que o antecederam, cabe-nos neste
final de nosso mandato, prestar este esclarecimento ao poyo
e um merecido. elogio a toda a equipe da Prefeitura, defen
dendo-os de calúnias que lhes foram imputadas durante a

campanha eleitoral do corrente ano, por elementos que des
conhecem a realidade e não sabem o que falam.

Major Vieira, 30 de novembro de l�76
JOÃO BATISTA RUTHES
JAIR DIRSCHNÁBEL
AUGUSTO PAPES
VILSON GRANEMANN COSTA
WALFRIDO VEiGA
ALFONSO SOBCZACK
ROBERTO VERCKA

t·

COMUN'ICADO
Tendo em vista o Decreto Resolução N.o 41/76 do

CIP - Conselho Interministerial de Preços, de 17 de agosto
de 1976: As Empresas de Transportes abaixo. discriminadas,
levam ao conhecímento do público, as TABELAS DE PRE

ÇOS DE FRETES, estipuladas pelo CIP, as quais estao em

vigor. .

Frete ,Peso
. por TODelad�

R. de Janeiro a Canoinhas
São Paulo a CaRoinhas

Piele T. OI· Ad/ I T•.Mi. T.Des· ITR
Pelo micílio Valor Rima pacho

680,00 19,10 6/MiI 34,00 15,60 1,30

480,00 19.10 5/MiI 24,00 15,60 1,30

280,00 19,10 3/MiI 24,00 15,60 1,30

500,00 19,10 5/MiI 25,00 15,60 1,30
>

300,00 19,10 3/MiI 24,00 15,60 1,30

300,00 19,10 3/MiI 30,00 15,60 1.30

300,00 19.10 3/MiI 30,00 15.60 1,30

Curitiba a Canoinhas
Porlo Alegre a Canoinhas··
Joinville I Canoinhas

Jaraguâ do Sul a Canoinhas
Blumenau a Canoinhas

OBS.: Para cargas de lotação acima de 7 (s.ete) to
neladas consideradas 1 (uma) entrega, será permítído um

desconto de até 25%.
Sobre os preços acima será calculado o valor

de 5% correspondente ao ISTR.
. •

Carga volumosa será calculada na bas� de 300 kg= 1 m3.

Caneínhas, janeiro de 1977

ETSUL _ Empresa de Tr.nspo�tes S. Bento do Sul Ltda.

Expresso Cetarinense de �ransportes Ltda.

Trans-Iguaçú Ltda.

.
COlVV11E - "IIrJO rJEr'

_ dia 5 de fevereiro de 1977 -

A Diretoria da Sociedade Tiro Alvo de Cano,i�has,
, td V' Sa e Exma. Família para a tradicional:
conVt a . . .

h P'
testa «Tiro Rei» Cavalheiros, Rai« a e rmcesa,

Programa ,

às 14 00· hs.• Início da marcha em busca di! Rei e
,

Rainha. Saída da Soctedade Tiro Alvo

de Canoinhes, Campo d'Agua Verde.

às 1530 hs .. inscrições para disputa ,na escolh« do
, .

novo Rei, Rainha, Cavlllhet�oS e Prtncesas.

O encerramento se d(lrá as 18,30 horas,
quando será etetuedo a entrega de tatxas

e medalhas.

às 2200 hs - O tradicional baile na S.B.O.

Resetvà de Mesa n. S. T...<\.C. c/ o sr. Rolando Vogt.

Pelo comparecimento agradece
A

.

Diretoria.

Canoinhas-SC
29/janeiro/197 7
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Ano XXX

O Prefeito Municipal de
Canoinhas, dr. Paulo Eduar
do Rocha Faria, e o Presiden
te da Câmara de Vereadores,
sr. Reinaldo Crestani, tem a

satisfação em convidar as au
toridal1es Cívís, Militares e

Eclesiásticas e o povo em

geral, para assistirem dia 1.0
de fevereiro do corrente ano,
a Sessão Solene de Instalação
da 9.a Legislatura da Câmara
de Vereadores de Canoinhas,
com a seguinte programação:
9 horas - .Missa em Ação de
Graças na Matriz Cristo Rei

10 horas - Compromisso, pos
se dos Vereadores e Instala
ção da Legíslatura.
10 horas - Compromisso e

posse -do sr. Prefeito e Vice
Prefeito Municipal.
11 horas - Transmissão do
Cargo de Prefeito e Vice
Prefeito Municipal
Contando com a presença

de todos,' desde já agradece
mos.

Dr. Plolo Edoardo Rocha faria
Prefeito Municipal

Rel�aldo Crestani
Presidente' da Câmara

de Vereadores

l�erélio
e fá�io

na
Prefeitura

o nosso município, como de resto os de

,mais de todo o país, terão novos dirigentes 8

partir de terça-feira, dia primeiro de fevereiro.

Naquela data, segundo programação 8 ser

cumprida, THERÉZIO e FABIO, eleitos em 15
de novembro último, em memorável pleito, com
decisiva participação do candidato da ARENA 2,
o sr. OLDEMAR MUSSI, passarão a gerir os

destinos de Canoinhas, tão conturbado nOI úl
timos tempos.

Todos O!l canoínhenses, principalmente
aqueles que sufragaram a chapa vitoriosa, muito

esperam dos eleitos, para que o nosso município
ma�s uma vez ocupe aquele luger de destaque
junto as demais comunas catarínenses.

Contudo, urge de inicio, uO! voto de con-

fiança à nova administração, para que ela tome

pé, arrume a casa e então parta para o acio
namento de todos QS setores municipais, n8 ci

dade e no interior, onde governo e povo, juntos,
uníssonos, levem o nosso município aos seus

gloriosos destinos.
'

A programação feita em, comum com os

eleitos, o Prefeito dr. Paulo Eduardo R. Faria
e Presidente da Câmara Municipal, Vereador
Reinaldo Crestant, inicia com Santa Missa de

Ação de Graças, às 9 horas de terça-feira, posse
dos Vereadore,s, Prefeito e Vice, com eleíçâo da

nova Mesa da Câmara, às 10 horas e transmissão
do cargo, no Gebioete do Pref .. ito, às 11 horas ..
Convites para as solenidades foram remetidos .

a, todas as Autoridades Municipais, Clubes' .de

Serviço, Diretórios Polítícos e entidades locais.'

Preteitura 'Municipal
de Canoinhas e Câ

mara de Vereadores

·Convite

8erência' Regional Sul
da· Embrapa na Capitàl

FLORIANÚPOLIS - A diretoria executiva de Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecu9ria, Émhrapa, consrderando que,
pela deliberação n.? 51/75, de 18 de dezembro de 1975, foi de
lineada 8 estrutura orguliz8cional do serviço de produção de se

mentes básicas, considerando, também, que foi atribuido à dire
toria executíve 8 decisão sobre a criação e a localização das ge
rências regíoneís e locais desse serviço, deliberou aprovar a cria

ção e a localização das Unidades que compõem a área operativa
do Serviço de Produção de Sementes Básicas, constituida de Três

gerências regionais e de gerências locais, A Gerência Regronal
Sul, terá como sede a cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina e as gerências Içcaís, subordinadas li Gerência Regional
Sul, terão como sede as cidades de Pelotas (RS), Passo Fundo
(RS), Ponta Grossa (PR) e Canoinhas

(SC).�erência
Regional

Centro ficará sediada em Campinas, DO E!lta o de São Paulo,
sendo que as gerências locais -estarão

.

situa 81!l nas cidades de
Dourados (OMT), Goiânia (GO) e Sete Lag, s (MG). "

A Gerência Regional Nordeste e Norte ficará localizada
em Recife, no Estado de Pernambuco, enquanto que 8S gerências
locais estarão instaladas em Petrolina (Pl!:), Barreiras (B.'\) e Bar
balha (CE).

Enéas Athanázio e Família
não. podendo apresentar pessoalmente a todos

as suas despedidas, como seria de seu desejo, vem

pelas colunas deste jornal despedir-se de todos, ao'

mesmo tempo em que agradecem pela maneira ami

ga com que sempre foram tratados e que gravará
para sempre em sua lembrança esta cidade e sua

nobre gente. Aproveitam a oportunidade para colocar
à disposição de todos a sua residência, à Rua In
tendente Brandes, 90, na cidade de Rio do Sul.

Canoinhas, janeiro de 1977
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CORREIO .00 NORTE

Frigorífico Canoinbas S.I.
FRICASA AVISO

Delegacia de Polícia de

Canoinhas

Canoinhas, 20 qe janeiro de 1977

FRIGORIFICO CANOINHAS S/A
ROMANO MASSIGNAN - Diretor Presidente

cLEVINO BURDZIAK com

INÊS KACHIMARECK>. Ele
natural deste Estado. nascidc nes

te Município, na dia 25 de agolto
de 1951, lavrador. solteiro, domi
ciliado e residente neste municí'
pio, filho de Estanillau Burdziak
e de Lidia Krul Burdziak. Ela
natural deste Estado, nascida nes·

te Município 1:)0. dia 22 de juoho
de 1958, do lar, solteira, domici
liada e relidente nelte Municipío,
'filha de Felieio Kachimareck e de
Edvirges Maiewski Kachimareck.

Apresentaram OI d(lcum�nto:
exigidos pejo €ódigo Civil art.
180. Se alguém tiver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, acuse·o para fin. de direito.

Major Vieira, 22 de janeiro/1977
SEBASTIAO ,GREIN COSTA

Oficial do Regiltro Civil

-

C.G.C.M.r. &3.188.110/0001-56
Sociedade Anonima de Capital Aberto

GEMEC-RCA 220-75-13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

o Delegado de Policia do Mu·
nícípío e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, no

uso de suaa atribuições legaie,
etc...

AVISA a08 Interessados su

jeitos ao Alvará da SECRETA
RIA DE SEGURANÇA E IN
FORMAÇOES, que o prazo pa
ra renovação terminará no dia
28,02.77, vencido, este prazo,
será aplicado multas e outras

sanções legaíe.
CUMPRA-S'E E PUBLIQUE-SE
Canoinhas, [snetro de 1977

Delegado de Polícta

Convidamos 08 senhores Acionistas desta Sociedade, para
• Assembléia Geral Ordínáría, a realizar-se no próxímo dia vinte
e seis de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete, às 10.00
horas, em primeira Convocação, ou às 14.00 horas em segunda
,Convocação; ,ca!o não haja, quorum ,sufiCiente, em primeira ou em

legunda Convocação, !1 mesma será realizada às 16.00 horas, do
mesmo dia, com qualquer número de Acionistas presentes, na se
de social da empresa, à Avenida Senador Ivo de Aquino, 1330,
CaDoinhas, Estado de Santa Catarioa; com a seguinte ORDEM
DO DIA: 1) Díscução e aprovação do relatório da Diretoria, B.·
lanço Geral, Demoostração da Conta Lucros e Perdas, bem como

parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício encerrado em

trinta e um de outubro de mil novecentos e setenta e seis; 2�
Eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal e Fixação de seus Hono
rários; 3) outros assuntos de interesse social.

-<,

AVISO: Comunicamos que se eneontram a disposição dos senho
res Acionistas, os documentos a que se refere o artigo 99 do
decreto leí 2627, de 26/09/40.

H egistro Ci V il
EDITAL

Sebaltilo Grein COita, Elcri.
vão de paz e Oficial do Registro
Civil do município de Major
Vieira, Comarca de Ganoinhas,3 ,Elítado de Santa Catarina.

-----

Faz laber que pretendem calar:

Sindicato Rural de
Canoinhas

CGCMF, a3.1�4.092/0001-15
. -

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados quites

deste Sindicato Rural de Oaneínhas, Santa Catarina, para a Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se em sua sede sita a Rua Paula Pereira n." 1593,
nesta cidade, no dia 20 de fevereiro de 1977, às 8,08 horas em Primeira
Convocação, afim de deliberar a seguínte ORDEM DO DIA:

a) - Prestação de'C9ntas referente o exercício de 1976, com a apresentação
e votação do Relatório dali Atividade8 do, lindicato Rural de Canoinhall,
referente o mesmo exercício.

'

b) - Apreciação, discussão e votação do Balanço Financeiro, Balaaço Patri
monial e Demon8trativo da Aplicação da Contribuição Sindical Arrecadada.

c) - Discussão e aprovação por escrutineo secreto, da Propollta Orçamentária
para o exercício de 1978.

f\
.

d) - Caso não haja número legal em Primeira Convocação, proceder-se-á
a uma Segunda Convocação, uma hora após, com qualquer número
de membros presentes. Z

Canoinhas, 17 de janeiro de 1977
Ewaldo Zipperer - Preside'nte

...

H Um e n h ti kBasilio C i a.

Cooperativa de
Planalto Norte Ltda.

29..01 ..1977

Eletrifica�ão Rural do
"CERPLAN1"

RIO GetúUe Vargas, 750 - CUOINBAS-$C - Reg. INCRA 2333/76,
Assembléia Geral Ordináriá

Edital de \Convocaçao
O preaidente d. Cooperativa de Eletrificação Rural do Pla

nalto Norte Ltda. - Ce!'plana, ulando das atrihuições que lhe
confere o Artigo 32 letra cE» dos Elltatutol Sociais. resolvei'

Convocar.
a Allembléia Geral Ordinária, dOI asÍlociadol, a realizar. se na sede
social da Igreja Slo Francisco.' no Bairro Gampo da Agua Verde, DO

dia 27 �viDte e sete) de março, do corrente snc, às 12 �doze� ,horasi
em Primeira convocação, a fim de tratar da matéria.
coosh,nte da seguinte

'

Ordem do dia:
l.0� • Delibeeae aobee Balanço Geral encerrado em 31.1276. Relat6-

rio do Conlelho de Administraçlo. Parecer do Ccnselho Fiscal
e Demonltrativol da conta de Sobras e Perdes;

2.0� _ Deltinação das Sobral;
3.0) • Eleição de nevas membros do €onselho de 'Adminiltracão: E.

fetivos e Suplentes respectivamente, pára o exercício de 77/79:
4.°) - Eleição de novos membros do Conselbo Filoal Efetivai e Su

plentes respectivamente, para o exercíéio 77/78 e,

6.°) • Outrol aalontos de interesse da ,Cooperativa.
Não havendo número legal • 2/3 • dOI allloeiadol prelentes eoi
Primeira Convocação" para a inltalação da ABsem
bléia, fica desde já feita a Segunda Convocação"
para àl 13 (tr�zeD horal do meemo dia e local.

Se desta vez ainda não houver número �egal • 50% mail
1 • doa allociadol presentea em Segunda Convocação"
fica de�de já feita a Terceira e últimaConvocação"
para às, 14 �quatorze� horas do dia 27 de março de 1977, com a pre
lenca de, no mínimo, 10 (dezD associados,

Para efeito de- cálculo do «quorum> para a' inBtalação
da Alaembléia, a Cooperativa pOllue 404 atl&ociadol.·

NOTA: A. chapas que concorreria à Eleição, cooltantel noa

itens 3.° e 4.° deite Edital. deverão ler entregues ao Presidente do
Conselho de Adininilt'tração da Oooperativa até dia 25 evinte eineo)
de fevereiro de 1977.

.
.

E para que chegue ao conhecimento de todos oa .associados,
o presente Edital será publicado na imprensa local e,

.

afixado oa

Sede em Pontee EBtr.atégicol, bem como remetidos 80S alsociadoa, na

medida do possível,
'

.

2

Canoioh88, '22 de janeiro de 1977 .

WALDEMAR BARANÓSK'I • Presidente

.

IMPRESSOS EM GERAL Cem uma ou mail côre.'
Serviço rápido. e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.
'

\

•

Ltda.

Oração ao Divino'
Espírito Santo

,E.pírito Santo, Tu que me
••clarece. em tudo, que ilumi
na todo. o. caminho. para que
eu atinja meu [deal, Tu que
me dá. o Dom Di"ino de
perdoar e' esqueeee o mau qu�
me fazem; que em todo. o.
inetantea de minha "ida edá.
'comigo, quero nelte curto
'diálogo egradeeer·te por tudo
e confirmar uma vez maia que
não quero .epara.r.me de Ti.

Por maior que .eja a i1u.ão
mater}al, não lerá o mínimo
da ,"ontade que .into, de ·um

di,a, eatar. eontigo e todo. o.

meua irmãos, na gl6ria
perpétua.
Agradeço�te uma vez mai....

A pe..oa de"erá fazer eata
oração trê. diaa aeguidoa aem

fazer o pedido. Dentro de trê.
diaa at?rá alcançada a graça,
por mail difícil que aeja.
Publicar a.aim que receber a

graça.
Publicada por t4'r �ecebido

uma graça. O.K.P.

,

Venha dirigir um Maverick 4 cilindros.Você não
vai acreditar que ele só tem 4 cilindros.

, No Ford Maverick 4 cilindros você deixa o
mundo para trás, Seu motor simples e
moderno tem um desempenho .

excepcional. E com tudo isso, ele não deixa
de ser um carro econômico.
E confortável, macio, tem linhas dinâmicas
e muita classe. Venha dirigiro Maverlck
4 cílindros. Você vai pensar que.ele
tem muito mais que
4 cilindros.

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones: 22-0468 - 22-0268 e 22-0024
C A N O I N H A S S.nta Catarina

Material escoler e de Iescritório você encon-

I
tra na loja da

Impressora Ouro Verde·
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29-01-77
N.o 1404
Ano XXX

EDITAL'
Encontra-se em Cartório à Rua Vidal Ramos, edifício

do Forum, para serem protestados os seguintes títulus:
DP n.? 2173/4 a 2173/8 -. veneta. 01.06.76 a 01.10.76 - no

valor de Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros) cada uma, emitida. pI BoI..,
sa Nacional de Livr� c/ SILVIO LUIZ DA. SILVA.

OP n.o 1166/75-L - 1l66/75-M e 11156/75-N, veneta. 05.07.76-
05.08.76 e 05.09.76, no valor de Cr$ 740,00 (setecentós e quarenta
cruzeiros) cada uma, emitidas pI Basilio Humenhuk & Cia. Ltda.
cl CIRINEU SCHAFASCHEK.

DP n.". 1.108-5 - vêncto. 30.12.76 - valor Cr$ 500,00 (qui
nhentos cruzeiros), emitida pi Fontana Móveis cl PAULO DAR
CY DE OLIVEIRA.

DP n.o pS· 22377 - veneto. 28.05.75 - valor Cr$ 338,50
(trezentos e trinta e oito cruzeiros e cinquenta centavos), emitida
pI Comercial Pedrassani Ltda. c/VALDEVINO RODRIGUES.

DP n.? PS-22759/1 - vencto. 22.09.75 - valor Cr$ 215,00
(duzentos e quinze cruzeiros), emitida pI Comercial Pedrassani
Ltda. c/ ALVINO IVO VOGT.

DP n.O 113UK. vencto. 20.12.76 - valor Cr$ 2.700,00
(dois mil e setecentos cruzeiros), emitida p/ Auto Mec. e Peças
Leo Ltda. e] WALFRIDO FURTADO DE SOUZA.

Por não ter sido possível encontrar os referidos respon
lléveil, pelo presente os intimo para no prazo de três dias úteis
• contar da publicaCio deste «Jornal Correto do Nortu, virem

pagar Oll mencionados títulos, ou darem as razões por que não o

fazem, e, ao mesmo tempo; no caso de nio ler atendida esta in

timação os notifico do competente protesto.

�anoinb8ll, 26 de janeiro de 1977.

IVANITA SCHIVINSKI ..,.... Escr. Jur. em Exercício

Registro Civil - Editais
"SREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro eil'U do '1.0 Distrito de

Canoiaha., Santa Catariaa, faz aaber que pretendem ea..rl

«Aniaio Quadro... com �!luely Ba.to.», brasilela�s, soltelro�, domi
ciliados e residentes neste dtstrlto; ele motorista, nascído em Pacienela aI

distrito aos 5 de novembro de 1947, filho de Oiamiro Quadros e de Bal

bina G�mel1 do Vale; ela do lar, nascida em Piedade, Canolnhas. aos 2 de
dezembro de 1951, filha de José Eutacllio Bastos e de Leny N. Bastos.

..Pedro Altair Wendt» com «Maria Leoni Bonete», brasileiros, sol

teiros domiclltados e relldentes nl distrito; ele operário, nascido em Ca

noinh�s. aos 9 de julho de 1953, filho de Waldemar Wendt e de NatáIla

Risck Wendt; ela do lar, nascida em Salseiro n/ di.str}to, a08 20 de março
de 1956, filha de Antonio Bonete e de Generosa SImoes Bonete.

«Eduardo JOlé Maa.aneiro» com «Margarida Broz08k!», brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade; ele operárI�,. nascido em

Barreiros nl distrito, aos 12 de fevereiro de 19:í6, filho de Obvma Machado

Massaneiro' ela operária, nascida em Xarqueada, nesta comarca, ao.s 21 de

dezembro de 1957, iliha de Wladislau Brozoski e de Lld1a Brozoskl.

, '«Miguel Boaendo L.mim» com «Seb�lItiana Siml'iel», .brasileiros, sol
teiros domiciliados e residentes nesta cidade; ele operário, nascido em

Barra' Velha, Comarca de São Francisco do Sul·SC, ao� 7 de setembro. d�
1963, filho de Rosendo Antonio Làmim e de Rosa Nogueira Lamill?-' fa�eClda,
ela do lar nascida em Santa Emidia nl município, aos 20 de laneIro de

1950, filha' de II'aura Simões.

«Miguel Gonçalvea do. Santo... com «Terezinha de Je.us Schabléllky»,
brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes ne�ta cidade� ele operário,
nascido em Canoinhas, aos :3 de julho. de 1957, fIlho. de ,JuIlo Gonçalves
dos Santos, falecido e de Clarinha Martins dos Santos,. ela do lar, nalcida

em Arroios, nl distrito, aos 24 de dez.embro de 1959, filha de Vitor Scha-

bléski e de Leonilda Voigt Schabléski. .'

«Univaldo Lemo... com «Maria Gertru�e. V.kim", brasileiros,' sol

teiros domiciliados e residentes nests cidade, ele operário, nascido em

Rio V'ermelho distrito de Major Vieira, aos 19 de novembro de 1954, filho

de João Mari� Lemos e de Felicidade Martins; ela do lar. nascida em

Santa Cruz do Timbó, município de Porto União-SC, aos 24 de agosto de

,1957, filha de João Vatrim Filho e de Ginoeva Llnhares Vatrlm.

"Gabriel Sampaio» com «Lanrita. SUveira Valente», brasileiros, sol:
teiro., domlclllados e residentes nesta cidade, ele operário ap.o:3�ntt�,
nascido em Arrolo Pundo nl município, aos 29 de novembro de 1

id'
I o

de José Sampaio e de Maria J.oana Sampaio; ela do lar, nasc a em

Corrêa Pinto. Lales-Se, aos 1% de outubro de 1944, filha de Sebastião Va",

lente e de Delmlnda Silveira Valente.
'

CanoiDaas, 27 de janeiro de 1977 '.

.

Mareida Co í&rte - Oficial do Registro Civil

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
CirurgiA Dentista
81 c 005589159/D8'

CUntca dentária, de senhoras a crianças.

Especializaçio em Odontopediatrta.

Hora marcada
.."..

. .. ,.. _ F08e, 22-0'61Pra.. La... M_ar, .. •

I·

ALMANAQUE DO PENSAMENTO
seu companheiro para o ano inteiro

na Impressora Ouro Verde Ltda.
adquira-o

ACONT'ECENDO Responsabilidade'

,

••••• J. M. M. e C.
----------------------------------------

.

* Quem quiser paslar uma noite
agradável é só aparecer no Clu

be Canoinhense hoje.
Uma animada boatinha será o en

contro de muitos jovens que que
rem acabar um pouco com a:mono
tonla existente ém nossa cidade.

* Teve início ontem em Balneário
Camboriú um Show de Rock

onde muitos canoínhensea estão lá

Anlversaria.tes da SelDana
Dia 29 - a sra. M.,ion Lu.

zi esp. do sr. Osni Pecheco
Dia 30 • o sr. Guilherme

Gorselte.
Dia 01 de fevereiro. a sra.

Janete esp. do sr. RaPhael
Boeing; o jovem Nivaldo ROIJ.
der Filho; a menina Indialci
de Fêtim« f.a do sr. Alcides
Pires.

\

Dia 02 - a sra. Hetwig tsp.
do sr. Antonio E. K.ohler, os

srs. Milton Humenhuk, Ino ..

cente Tokarski e Adelmo
Bollauf; os meninos Glaucio
'.0 do sr. Guilherme Lohse
e Andreas Carlos t, ° do sr, Ei..
tor C. Costenaro.
Dili 03 • as sras. Rosi t'sp.

do sr, Luiz Fernando Frei»
tas e Zagala esp. do sr. Silvio
Siqueira; o sr, Severo Senc»
zuck .

Aos aniversariantes nossos

PQrabéns.
\.

Calouro
Mais um canoinhense obteve

êxito no vestibular para Direito
da Faculdade de Itajaf.
Trata-se do [ovam MAURICIO

JOSÉ ESKUDLAREK, a quem
enviamos votos de pleno sucesso

na carretra que acaba de escolher.

linistério da fazenda

AVISO
O Chefe do Posto da Receita

Federal de CaDoinhu, avisa aos

interessaaos que no dia 02/02/77,
no COLÉGIO COMERCIAL DE

CANOINHAS, à Rua Coronel
Álbuquerque n.o 560, às 20,00
horas, será dado um CURSO
DE PREENCHIMENTO das no

vas guias do I.P.I. - IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUS
TR[ALIZADOS.

Canoinhas, 27 de janeiro de 1977

Flanelseo Zazlskl - Chefe do PRF

Vende-se
Vende-se um plantio d� Pi

nus Iliotti, situado em Sio
João dos Cavalheiros, medindo
mais ou menos 800 a 900 'm3,
_com 7 anos de idade:

Tempo para tirar, a combi
nar. Preço Cr$ 25.000,00. Os
interessados poderio tratar com
o sr. Waldir Pedro Sampaio,
em Sio Joio dos Cavalheiros
ou nesta redaçio.

20 aDOl1 servico di ComuDldade

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

Composição, impressãl e redação!
Impressora Ouro Verde Lida.

Rua rlula rareira, 165 - Fane 22-0319
CAIOIIRAS - Slnla Calarina

prestigiando. * Silvia Schartz depois de algum
d tempo ausente de nossa cidade es-

* Muita gente compareeen o nas tá entre .nós novamente. Silvinha
partidas de volei que estão sen- está residindo em Florianópolls [undo realizadas todos os dias Da Pra-

ça Lauro Müller. Parabéns aos jo- tamente com sua família.

vens pelo Incentivo a, prática de * Glovani Teodorovitz uma slm
esportes. pátlca menina resídente em

* O conhecido Promotor Público BrasUia. esteve em Canoinhas se-

dr. José Bnéas Athanázio reee-
mana passada revendo seus paran

beu sua transferência para Rio do
tes e amigos.

Sul. Márcia -Athanázio deixará a * Geovana SelelQe, a linda moca
todos multas saudades, principal- de olhos castanhos foi presença
mente para Otto Eneel. marcante na boate de sexta-feira

• Milena Nora Batista a Ilnda mo-
retraza::la (dia 21)

reninha esteve aqui em Canol- * Rosângela Teodorovitz anda es

nhas no último dia 25. Ela veio ma" palhando multes sorrisos por
tar as aaudades dos amigos, .retor- ai. Qual será o motivo da alegria,
nando nQ mesmo dia para Itapíru- um novo amor?
bá onde está passando sua tempo- * Renato Tormena muito contente
rada de férias.

com a sua nova namorada. Vá
* Liliane Ferreira uma bonita me- em frente Nato, pois ela é uma

nina-moca de olhos verdes se- gra9a de menina..

I guiu no último sábado para a praia * Lúcia Kohler a simpática lourí-
de São Miguel, prometendo voltar nha tem deixado muitos rapa-bem moreninha.

zos com seus corações machucados.
* Também Sandra Gonçalves vla- * E o Zeca Pleczarka não S8 re
,jou para o litoral no último dia 23. solve mesmo a dar uma chance
Sandra, a Ilnda loura de olhos ver-

para aquela menina loura de olhos
des deixa aqui seu paquera, que verdes. É uma pena Zeca, pois ela
está ancloso pela sua volta. é um encanto e está caidinha por
* Amanhi, dia 30, em Itapema você.

Andréa Wenfurt reunirá alguns * A Maria de Lourdes Dambroski
amigos em sua casa para festejar ,e.tá curtindo um amor muito
seu aniversário. A você Andréa

grande por um lindo rapaz chama
tudo de bom. do Joacir Bonato. Vá em frente.
* Tânia Doin da Silva voltou bas- * Paulo Murara e Denise Tormena

tante bronzeada da praia de formam um parzinho muito bo-
�mboriú, onde' pasaou \lma tem- nltinho. Afinal muito amor existe
porada bastante agradável. entre os dois.
* Luclane Boíng regressou para * Ana Claudia Wendt dos Santos

Canoinhas depois de passar f i
muitos dias curtindo o sol e mar terça- e ra passada completou
da praia.

' mais um ano de vida. A você, mui
tas felicidades.

* Cláudia Budant, muito morena •

* Tem uma certa menininha aquideixa 'muito feliz um rapaz em Canoinhas que está muito
louro com B sua volta. conclda. Guidado menina com iS80
* Marta'Cristina está entre nós você não vai conseguir nada.

depoís de passar multos dia. * Todos estio pensando em for-
em Florianópolis. mar a ala jovem do Clube Ca-
Muitos admiradores ,lá ficaram. noinhense. Vai ser muito bom
* Silvana Taballpa seguiu para a se isto acontecer, pois poderemos

praia de Enseada ontem. Silva- fazer multas promoções e boatinhas.
na está bastante saudosa de seu * Canoinhas já conta agora com
namorado que está servindo o exér- I os' Serviços de Rádio Patrulha.
cito na Lapa. Aos poucos conseguiremos o pro-
* Jaime Cezário Pereira Neto está gresso tão esperado para a nossa

, pa�sando alguns dias aqui em cidade.
Canolnhas. * «A ciência médica ensina a curar

Ele v�Io rever seus amigos, e os doentes. A arte da guerra a

tem deixado muitas menininhas matar os sãos»,

apaixonadal.

ESTEFANO WRUBLESKI - Presidente

Até a próxima

Socie·dad� Agrícola «3 de Maio))
Prezado senhor

.
'

Temos o prezar de comunicar ã V. Sa., que em Assem-
bléia Geral Extraordinária, realizada no dia 23 do corrente, no

Pavilhão Cristo R@i,' a Sociedade Agrícola «Três de Maio. ele

geu e empossou sua nova Diretoria, que deverá reger Oi desti-
I

nos da Sociedade durante o período de janeiro • dezembro de

1977, a qual ficou aShilil constituida:
.

Presidentes de Honra: Valério, Wachinski, Antonio Ostroski
e Alberto Wardenski.

Presidente: Estefano Wrublellki (reeleito)
1.0 Vice-Presidente:'Henrique Krzesinski
2.° Vice-Presidente: Sérgio Gapski
1.0 Secretário: Ludomila Bojarski
2.° Secretário: Ludovico Babireski
1.° Tesoureiro: Glementino Estanislau Pieczarka
2.° Tuoureiro: Vicente Dambroski
Bibliotecárias: Lucia Granza e DHací Szczygiel
Oradores: dr. Waldemiro Bubni_k, Nery Sardá e Guido Goncho

rOBki
Conselho Fiscal: Ludovico Dambroski, Antonio Tomporoski, José�

Gurginski, Joio Gapski e Pedro Tokarski'
,

Suplentes do Conselho Fiscal: Gerson Wojciechowski, Milton Hu-'
.. menhuk, Zeno MaUnoski, Victor:

Majeski e Miguel Gogola
'

Conselho Deliberativo: José Joio KI"mpous, MiguelOliscovicz,i
Ildeofonso Gapski, Joio Wzorek e Iôocen-,
te Tokarskl :

Suplentes do Conselho Deliberativo: José Kawa, Orestes, Gola-.
n05ki, Onélio Wischnleski, Pedro'

, KOlllochena e Waldemar ·Kuminek.
Departamento de Propaganda: Roberto ,E. Rujanoiki, Fràncisco

,'l'imoteo Bojarski, Alfredo Kosziol, Zeno
Mario Pieczarka e Irineu Tokarski.

Departamento Jurídico: dr. Julio Tonin, dr. Vitoldo Siedleski e.

dr. Antonio Weinfurther

Departamento de Éngenharia: dr. Luiz Cesar Ruthes, dr. Luiz
Fernando Fuck e dr. Alfredo Scultetus.

Na oportunidade, queremos manifestar o nosso propósi
to de reoganizar • antiga «Polonal8., que teve S1,las atividades

praticamente paralizadas desde a 2.a, Guerra Mundial e nesse

sentido, fazemos DOSSO pedido de apoio a todos quantos, de uma

forma ou de outra, puderem colaborar com a tarefa, que exigi
rá muito sacrifício da'Diretoria recem eleita e empossada e de
seul associados.

Com o. protestos da Dossa mais elevada considenção,
antecipamos nossos, agradecimentos e subscrevemo-nos, mui cor
dialmente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Notícias de
Festa do Padroeiro

A tradicional festa
de São Sebastião, pa
droeiro de Pepandu
va, conforme divul
gamos em edição an- ,

terior, realizou-Ie dia
23 do corrente. O dia
favoreceu a presença
de romeiros vindos
de outras localldades
e o moetmento foi
relativamente bom
com presença da co- BKftlVeD:
munida de e vísítan- "meraldiao II. Almeida
teso No próximo nú-
mero daremos mais detalhes do movimento e

resultado da mesma.

Ampla reuniu-se dia 22
Dia 22 do corrente reuniram-se prefei

tos integrantes da Ampla, na Prefeitura Muni·
cípal, sendo anfitrião o Prefeito Aloisio Parta la.
Como o quorum estabelecido não foi atingido,
somente 8 Comisslo Fiscal que contava com

número legal fez uma exposição do movimento
financeiro da entidade. Próxima reunião será
no municipio de Itaiópolis.

Dia 1.0 a posse dos Prefeitos
De conformidade com a determinaçló

baixada pelo Superior Tribunal Eleitoral, todos
os prefeitos 'eleitos a 15 de novembro p.p. se

rão empossados na próxima terça-feira, às 10
horas da manhã, dia primeiro de fevereiro. Por
outro Ieda, o Governo de Santa Catarina, in"!'
eluslve dos demais estádos da Federação, rea

lizaram um «Seminário Estadual de Prefeitos»,
iniciativa dos governos estaduais e Secretaria
de Planejamento da Previdência da República,
entre os dias 17 a' 21- de janeíro, no Auditório
do Tribunal de Contas e Teatro Alvaro de Car
valho, na capital do estado. Nos outros estados
já a maioria realizou o mencionado Seminário

, que reais ceshecímentos tra,rão para a admi
nistração dos prefeitos eleitos.

Novas bulas para todosmedicamentos
A partir de fevereiro, os medicamentos,

vendidos no Brasil já circularão com suas bu
las confeccionadas dentro das novas normas que
serãc estabelecidas pelo Serviço Nacional da
Fis�lizaçílo de Mediéina e Farmacia. As infor
mações seria precisas, acessíveis tanto aos lei
gos como 80S médicos e deixarão de apregoar
virtudes inverídicas. O consumidor ssberâ com

certeza ás propriedades e contra- indicações do
produto que, vai ingerir. (Gazeta do Povo]

Produtos dos EUA
boicotados em Curitiba
o boicote que vem sofrendo o café

bnsileiro no mercado norte-americano vem re

percutindo negattvamente até em Curitiba. Co
mo forma de manifestar sue repulsa à politica de
pressão contra o produto, empregada pelos Es
tados Unidos, a empresa Panificadoras ,e Coa-

29.01.1977

Papanduva
feitarlas Austria de Curttiba resolveu nio re

vender artigos de origem estaduntdenae, prin
cipalmente refrigerantes çC'oca·Cola,' Pepsi,
Crush e outros), substítuíndo-oa por bebidas ge,,:
nuinamente brasileiras. (Entrelinhas G.P.)

Ministros explicam
Os ministrai da área econômica, Shí

geaki Ueki, Reis Velo!lo e Mário Heoriqne Si
monsen explicaram, através de uma entrevista
transmitida bela TV e rádio, 8S medidas de
contenção no uso de ocmbustívels em todo o

pais. O recolhimento de 80 a 90 bilhões, segundo
Reis Veloso, ao Banco do Brasil, ejudará a mo

dificar & estrutura brasileira de transportes,
sendo aplicados no Programa Nsclouel do AI·
cool, nos metrôs do Rio e São Paulo e em sis
temas urbanos de pré-metrô, ônibus" ônibus
executivos e «trolley buss. O ministro Shigea
ki Uekí espera que a medida «dure o menor

tempo possível» e lembrou que o Brasil pode
ria díspender, neste ano,' 3 bilhões 800 milhões
de dólares em petróleo (Cr$ 45 bilhões), 500
milhões de dólares, acima do ano passado e 1
'bilhão e 200 milhões acima de 1975. (Gazeta
dó Povo)

Amanhã o grandioso torneio
Conforme jé foi divulgado pela coluna,

amanhi será realizado no gramado da «baixa
du o grandioso torneio futebolístico entre oito

equipes não só do município, como também
de cidades vizinhas que aqui virão prestigiar
com suas presenças o grande dia festivo tom

especial 80S afeiçoados do ésporte das multi
tidões. O quadro da casa pstê preparado para
enfrentar os valorosos esquadrões que medirão
ferças tudo fazendo para que os louros da vi
t6ria venha cair em seu poder.

Passarela da sociedade
Dia 27 festejou seu niver a sra. Hülda

G. Cardoso, virtuosa esposa do sr. Oimpio Cer
doso Filho, alto funcionário da «NODARI» em

Curitiba, também nosso presado assinante. Fe·

licitações em, alto estilo para a nataliciante.

Hoje completando meia uma ano de
Bua prestativa existência a sra. Maria de Lour
des Cardoso, estremosa esposa do sr. Laudeli
no F. Cardoso, proprietério da empresa de ô
nibus municipal. A aniversari8nt� receberá as

mais j,ustas e merecidas homenagens de suas

amtgaa e admiradoras.
Dia 2 p.v. colhendo mais uma flor no

alegre jardim da vida 8 srta. Cirley M. Morais,
prendada filha do casal sr, Albaro (Donilde)
Morais. Dia ft!stivo El alegre marcará a paesa
gem de seu níver.

SANDRA MARIA. Dia 5 p.v. feetejan
do niver a garota Sandra Maria, filha do dasal
sr, Olimplo (Hülda) Cerdoso Jr. Muita alegria
e presença marcante da mirim-guarda para
soprar as velinhas do bolo natalícto.

A coluna se associa às felicitações 'de
felicidades e muita saúde aos nataUciantes.

Não corra mais do que 80 e viva a vida
até 90, ajudrondo o Brasil. Você também é

, respoesável.;

,------------------------------------------,

resolve o seu problema:
Com sua esmerada equipe de funcionários. garante o bom
"funcionamento de suas caldeiras e locomáveis. Oficina es

.

pecializada em "Instalações Industriais". reformas de

maquinários e fundição.

UN'GER & elA. LTDA.
Rua Desembargador Costa Carvalho, 41 e 44 - Fones: 23-1770 e 23-2014,
DDD 0425 Caixa Postal, 1106 UNIÃO DA VITORIA ..

'

Paraná

1/25 anos vem prestando servi<os às Indústrias" ,I
Representante em Canoinhas: Waldemar KnUppel
Rua Major Vieira, 360 Fone, 22-0336 Cznoinhas - Santa Catarina

No Depqrtamento de Veículos ysados
de Miguel'ProcoDiak ComérCIO de
Veículos Ltda., você, encontrará
para pronta entrega:

Marca
Venneio luxo
Cheoette
Opala 4 po, tas
Opala -I portas
Corcel GT .

Fuscõo 1500
Fuscão 1500
Caiavan

Ano
1973
1974
1973
19(0
1973
1972
1971
1975

MIGUEL PRQCOPIAK COM. DE VEicUlOS LTDA.
. Concessionário General Motor. do Brasil S. I.'

Rua Major Vieira, 289

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

BASILIO HUMENHUK & (IA. lTDA.

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

Disponibilidades da semana:

Corcel cupê standart /I 1915 - vermelho cadmiun
Corcel cupé siandar t - 1976 • branco nevasca

'

Camionete Ford F-350 - 1960 - azul
Rural 4x4 - 1962 /I verde pastel e branco
Rural 1971 - 4x4 • turquesa royal
Rural 19l'1 - bege jangada c/ branco
Opala 1972 - cuPé luxo branco
Maverick 1974 • preto
1'_ 350 - 1970 /I amarelo bsnanza
Vôlks 1969 - vermelho cereja
Corcel 1971 - cuPê luxo - azul mosaico
Variant 1971 - verde folha

Adqnira sln veicnlo nsado eom a mlnima entrada.
, Velcnlos inteiramente revisadas, de boa prec:edência,
801, melhores pre�os da reuito.

Visite-nos sem compromisso, em nos,a loja à
Roa Vidal Ramo., Z03 - 'ones 22-0268, 22-0468, 22-0024

FO'TOCÓPIAS XEI\OX
Seniço . in.ta�tâneo e perfeito.

Instalação moderníssima.

Procure no escritório de Derby Carlos
Ulbmann, na Praça Laúro Müller, 251

CANOINHAS ;_ Santa Catarina

TINTAS

A Oleo - Esmalte - Plástica

Vernizes

Casa Erlita
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tiro e Pesca '«MAJOR TOM A.Z
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Aos Filhos doEden
Pedro .11._ Grisa

Depois que publiquei b último livro - cFar6is Den

tr? da Noitu, muit�s e gratas surpresas vieram enriquecer
mínhe estante de LIteratura. Mas - sem dúvida - a que mais
me calou na alma foi a oferta que me fez o dr. Zaiden Se
leme. por ccasíão do lançamento realizado no Canoinhense,
a 21-10-76. Trata-s@ do livro cAos Filhos do Edenlt de au
toria de quatro escritoras canoinhenses: - G!aucia Helena
Natividade Seleme, - Sueli Meister, - Sônia Léa Coutinho
Pieczarcka e - Isis Maria Baukst.:

O livro me chamou logo à atenção por se tratar de
uma iniciativa digna do mais caloroso aplauso. Não tenho
conhecímento de qual foi a repercussão alcançada entre lei
tores e criticas, mas o que é merecedor do mais caloroso
louvor é a decisão de se fazer algo em prol da cultura da
terra. E mais: a colaborecão entre quatro jovens idealistas,
contendo com o apoió de outras pessoas, especialmente fa
miliares. Já dizia em outro artigo, publicado em jornal ca
noinhense, que desde os meus primeiros contatos com Ca
noínhas, chamara-me à atençAo o interesse da gente desta
Terra pela Iíterature. Poesias e artigos de fundo, estampados
nos jornais, falavam claramente de tal interesse.

Depois foi O encontro com o escritor EN:mAS ATHA.
NAzro e 8 ·Jeitura de seus magnificas trabalhos: O Peão

Negro, Três Dlmensôes de Lobato e O Azul da Montanha;
e seus artigos aemanaia.

Mas c Aos Filhos do Edenlt é um livro que ficará

gravado na Hist6ria da Cultura de Canoinhas. Não s6 pelo
fato de ser pioneiro; não pela realizaçAo de um trabalho de

grupo; mas, sim, pela pr6pria qualidade do seu conteúdo.

a.H.N. SELEME nos deleita com um estilo român- '

tico, e ao mesmo tempo realista. Suas crônicas vem cheias

de poesta juvenil e aalpícadea por pedrarias do Oriente, per
fumadas de bálsamos e incenso. Estilo correto. Grande sen-

, síbllídade, Imaginação fértil. Dentre suas páginas destacamos

cElegia a Dhrislt• Espalha qualidades que � fie desenvolvidas

poderiam ser de uma romancista, enriquecendo a literatura

catarinensto, tão pobre neste campo.

S. MEIS TER. - poetisa singela. Demonstre certo

domínío do verso. Grande limar aos seres humanos. Das
.

suas páginas detacamos cAbstratismo»; onde o jogo de pa
lavras e a estrutura do verso, demonstram 8S posstUdades
de Sueli no campo da poesia.

S.L.e. P1ECZARCK.4. - demonstra certa maturi

dade como poetisa. Grande variedade nos temaIS abordados,
_

onde a pessoa humena está presente como inspiradora, des
de I) pobre ao poeta, desde o triste ·80 ctentíste. Variedade

no verso. Riqueza dto imagens e idéias. Inteligência viva e

vasta vísualíseçãe do mundo e doa seres humanos, Dentre

seus trabalhos destacamos cO Homem e a Naturezu.

/'.4,1. BAUKAT - a eontrfbuíção mais volumose do

livro. Fértil imaginação. Facilidade em criar imagens. Bom

manejo do vocabulário. O mundo que a cerca, as pessoae que
com els convivem - tudo lhe serve de inspiração para seu

mundo poético. Das páginas de Isís destacamos cS6 Fiz Gí

rau onde se faz mais presente a plasticidade. de seu mundo

poético.
As duatro sutoras de cAos Filhos do Edenlt nosso

incentivo e nossos parabéns. Se você ainda não conhece o

livro, vale a pena conhecer e se delici.ar com 6 riqueza de

Imagens, idéias e melodia!! de quatro Jovens de n08sa Terra.

PENSAMENTO
Quem não sabe valorizar o que. �stá perto, s�mpre

será um pobre de interioridade e será VIZInho. da ínfelícídede.

Aprenda ,a sorrir pra vida e a vida lhe sorrírá.

Clube de Caça,

A Diretoria do Clube de Caça, Tiro e Pesca

"MAJOR TOl\[AZ VIEIRA", informa aos seus

associados, que de conformidade com seus es

tatutos, resolve:

ARTIGO N. o 1 _ criar, em caráter de ur

gência, os departamentos abaixo, para: que, em

tempo hábil constituam seus respectivos gru-

pos de traoalhos.

ARTIGO N .

o 2 _ Para cada departamento
abaixo, a Diretoria nomeará um líd�r, que por
sua vez escolherá 5, colaboradores diretos.

ARTIGO N. o 3 _ DEPARTAMENTO DE
.

TIRO:

Ao líder do Departamento de Tiro caberá, em

príncípío, o seguinte:
a) promover no mínin.lO. � componentes de

tiro ao alvo em estandes ofICIaIS, por ano.

b) Coordenar as requisições de. m�iç�
para a competição, de acordo com as leís, VI-

gentes no PaIS.

c) Orientar treínamentos aos atletas nas

yárias modalidades, visando futura
.

participa
ção nos próximos jogos abertos.

ARTIGO N. o 4 - DEPARTAMEINTO DE

CAÇA·
Ao líder do "Departamento de Caça", com

pete, em princípio o seguinte:
- ,

a) - orientar os caçadores para obtenção
de suas respectivas licenças de caça junto ao

órgão Estadual de Caça e Pesca.

b) - Promover esclarecimentos -aos caça-
-

dores com relação aos municípios abertos a Ca

ça respeitando as dísposíções legais.
c) - Centralizar todas as informações ne

cessárias para legalízar-a prática da Caça aos

associados influindo todos os caçadores da re

gião à tornarem-se sócios do presente clube.

ARTIGO N.o 5 DEIPARTAMENTO DE
PESCA

.

Ao líder do. "Departamento de Pesca", com-
.

. .

:

Documentos extraviados
Mussl Transportes Comér

cio Representações Ltda.,
declara para os devídos fins

;;ue extraviou o Certificado de

. Propriedade e demais documen
tos do caminhão Mercedes-Bepz,
ano 1971, placa-DA-0418, Chas
ais n.? 34403215018098. 3

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido as 2.8g vias.

Bstado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Major Vieira

Docu,ento extraviado
ZOLMAR VIEIRA DE FA

RIAS, declara para os devidos
fins que'extrsvtou sua Carteira
Amador de Motorista.

A mesma fica sem efeito por
haver requerido a 2.8 via. 2

Documentos extraviados
MARIO KREB NORONHA,

declara para os devidos fins que
extraviou os seguintes doeu
mentes: Carteira Nacional de

Habilitação, Titulo de Eleitor,
Carteira de Identidade, CPF,
Carteira de Reservista e Psico
técnico. 2

Os mesmos ficam lem efeito

por ter sido requerida 2.8 v.ia.

Documentos
.

extraviados
MANOEL BONFIM NUNES,

declara para OI devid�. fina
que edraviou o Certificado de
Peepeíedede e demail doeu
menta. do veículo Chevette,
ano 1976, COI' marron, placa
CA-2889, bem como a lua Caro
teira Nacional de Hebilitação
Carteira de Identidade. C.P.F.
a outro�.

.

2

O. me.mol ficam lem efei
to J?o� hav"r requeri�o e 2.& via.

,(ertificldo extraviado
A PREFEITURA MUNICIPAL
DE TReS BARRAS, declara
pàl'a devido. finl que edraviou
o Certificado de Propriedade da
Tombera marce Ford F.600i
ano 1967, cor amarelo, 148 HP,
motor LA 810118770.
O me.mo fica lem efeito por
ter lido requerido 2.avie. 2

Edital de - Tomada de
N. 01/77

Leia! As.ine! Diyulguel

Correio do Norte

Precos
,

A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA. Es
tado de Santa Catarina, torna públíco para conhecimento dos

interessados, que de acordo com o Decreto-Lei n.O 200 de 25/02/67,
encontra-se aberta a presente cTOMADA DE PREÇOS», pera
aquisição do seguinte:

'

.

- UM U� AUTOMÓVEL PARA O SERVIÇO .DA ADMI
NISTRAÇÃO, MODELO 19'17, EQUIPADO COM TODOS OS

, ACESSÓRIOS.

Dasl Propostas
As propostas deverão ser apresentadas em quatro (04)

vias até o dia 10.02;77, às 15,00 horas, na Secretaria da Prefeí
tura Municipal, contendo:

1. Especificações Técnicas

2. Preço a vista ou a prazo
3. Prazo de entrega

Documen'.ç60
1. Personalidade Jurldica

2. Idoneidade Financeira

.

3. Capacidade Técnica
4. Negativas: Federais, Estaduais e Municipais
5. Certificado de Regularidade do I.N.P.S.

6. Os documentos acima poderão ser subatítuídos pelo
Registro de Fornecedor do Departamento Federal de

Compras, Depertsmentc Central de Compras de Santa
Catarina ou DER·SC.

,

7. A. documentaçAo deverá ser apreaentade em envelope
separado da proposta e devidamente fechado.

DlsPQslções Gel'als
As firmas que não ·atenderem as exigências legais rela

tiv98 a documentação ou a.s especificações deste edítal, serão

automaticamente desclaasificadas.

Melhores informações os interessados poderão obter na

Prefeitura Municipal de Major Vieira, diariamente' de segunda a

sexta-feira no horário de expediente.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA, po

derá rJ!jeitar a& propostas ou anular a presente TOMADA DE

PREÇOS sem que caiba aos proponentes direito a qualquer in
denização ou reelamaçio judicial.

Major Vieira, 10 de janeiro de 1977 2

Vlctol' Borges - 'Prefeito Municipal

IFotocópias?
Em apenas 10 segundos, você tira FOTOCÓ.
PIAS, d. qualquer documento, jornais ou

livrai, no C A R T Ó R I O O O 'R E G 1ST R O
C I V I L d. NEREIOA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

,

VIEIRA»

pete em príncípío, o seguinte:
a) - Orientar os pescadores para defenção

de suas respectivas licenças de pesca, junto ao

órgão Estadual de Pesca e Caça.
b): - Promover no mnímo 2. cemponentes

de Pesca po.!" ano nos rios da região.
c) - Incentivar e promover todas as mo

dalidades de esportes aquáticos tais como: es

qui-aquático, motonáutica, iatismo, etc.
ARTIGO 1Nl. o 6 DEPARTAMENTO SOCIAL

Ao líder do "Departamento Social" compe
te, em princípio, o seguinte:

a) -!Promover divisões tais como bailes,
soarês; jantares, coqueteis, etc.

b) - Divulgar o nome do clube integran
do-o com os outros clubes, congêneres da re

. grão.
A DffiETORIA

Canoinhas/Três Barras, 1.1 de Janeiro- de
1.977.
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c. a. INDUSTRial' -
29-01-77,
N.o 1404

ÀnoXXX',

,

Tivemos domingo que pas
sou, no Estádio Municipal "Be
nedito Therézio de Carvalho
Júnior" _. Ditão - a decisão
de mais um ,Campeonato do
Interior, o segundo promovido
pela Liga E�portiva Canoi
nhense e o maior da Região
Norte, do qual participaram
-rnaís de 30 equipes, de Canoí
nhas, Major Vieira, Três Bar
ras e .Iríneópoüs.

Como já era esperado por
muitos, o título, foi novamen
te abiscoitado pelo Clube Atlé
tico Industrial, equipe vincula
da ao' milionário Grupo Zug
man, que não teve dificuldades
de vencer ao União, de Taunay,
pelo elástico marcador de 6 a

1, sagrando-se bi-campeã do
Campeonato do Interior.

A goleada colorada come

çou logo aos 6 minutos, quan
do Fatia alcançou um chute
cruzado de Gilson e desviou à
esquerda de !Ricardo.

Aos 8 minutos, uma bo
beada de Zinho, que ao receber
do arqueiro, ainda dentro da
área, perdeu para Gilberto, que
não teve trabalho para marcar '

o segundo.
Aos 215' n nutos foi a vez de

Bríto fazer explodir a torcida
colorada' presente no Ditão, ao
assinalar mais um lindo gol,

com um tiro indefensável de
fora da área.

Aos 35 minutos, Garrin
cha passou por toda a defesa
adversária e marcou mais um
bonito gol, terminando assim
a 1, a fase, com placar de 4 a O.

Veio a fase final e .Gilber
to, aos 6 minutos ,voltou a
marcar para o Industrial, des
viando um lançamento de Fa-
tia.

'

Um minuto após, nova
mente o artilheiro Gilberto,
atirou de longa dístâncía, a bo
la bateu no poste e foi morrer
no fundo da rede de Ricardo.

O tento de honra do União,
foi assinalado por João Perei
ra, cobrando, penalti, aos 40
minutos.

Foi justa a vitória do In
dustrial, que conta com gran
des revelações como: Tico,
Ládío, Brito, Gilberto, Garrin
cha e outros de bom nível téc
nico.

Merece destaque especial
esta sensacional torcida colo
rada que -acompanhou sua

equipe no decorrer deste cam

peonato e muito contribuiu
para a conquista do título. Pa
rabéns.

E o União 'caiu em pé,
aceitando a superioridade do
adversário, manteve boa díscí-

NOTAS ESPARSAS
Quarta-feira, dia 19, aconte

ceu grande ptoixeda DO Bar do
Pipo, produto de boa pescaria
em Guaratubá, domingo ante
rior, com a nova lancha do [a
pa Roberto.

Sexta-feira, dia 21, a Associa
ção dos Municípios do (Planalto
Norte Catarioense - AMPLA,
reuniu-se no vizinho município

,

de Papanduva.
X X X

O advogado AROLDO CAR
VALHO que le encontra vera

neando em Itapema, ofereceu
grande peixada, a08 novos Pre
feitos de nossa região que par
tieiparam do recente Seminário
de Administração, realizado em

Florianópolis.
X x x

O sr, Hugo Peixoto e familia
estiveral:D no litoral em visita
a familiares em Tijucas, com

esticada até Crisciúma.
x x x

Faleceu dia 22, com a avan

çada idade de 82 aDOS, em

Braço do Norte, a sra. There
zinha Fleitt Machado, viúva do
do sr. Durval Mach8do�

x x x

o conhecido médico dr. Os
valdo Segundo de Oliv�ira, com
problemas de saúde, esteve em.

tratamento em Curitiba e ago
ra, já recuperado, está em con
valescência em sua residência.

x x X

Esteve 3.a feira em nossa ci
dade o novo Prefeito de Pa

panduva, Ir. Nataniel Riba"
mantendo contato com o seu

colega Therézio Netto.

Visitando a nossa cidade ti

região, o sr, Waldemar Kreiss,
um csnoíahense que reside há
muitos aoos em São Paulo - Ca
pital.

x x x

Também esteve rapidamente
em nOlll1a cidade, 3.a feira últi
tima o engenheiro agrônomo,
agora Delegado do IBDF em

Santa Catarina, dr. Gilberto
Scheffer, que deverá retornar
para, a posse do novo Prefeito
Therézio Netto.

x x x

Dia 26 último, 4.a feira, fo
ram inaugurados na sede do
3.° BPM aqui sediado, os Ser
viços de Rádio Patrulha, fruto
de convênio entre 8 Prefeitura
e a Secretaria de Segurança e

Informações, presentes autori
dades e outros convidados.

x x x

Respondendo pela comarça,
como Juiz Substituto, o magis
trado dr. IRINEU JOAO IDA
SILVA, em decorrência das fé
rias do titular, dr. José Geral
do Batista.

x x x

O advogado dr. Orty de Ma
galhães Machado já em' nosso

litoral, devendo também vísíter
a nossa cidade.

x x·x

Transferiu-se de nesse cidade
afim de residir em Vinhedo,
Estado de São Paulo, o sr. Jo
sé Nacif Seleme.

x x x

Sábado próximo, a grande
Festa do Tiro ao Rei, na sede
do Tiro ao Alvo, no bairro do
Campo da Agua Verde e após
o tradicional' baile nos salões
S80.

plina no decorrer da partida e

viu seu trabalho realizado com

a conquista do vice-campeona
to.

"

O Industrial jogou e ven

ceu com: Tico; João, Bidio, Lá
dia e Roberto (Batista); . Bri
to e Beta (Grilo); Garríncha,
Fatia (Cedival), Gilberto e

Gilson.

O União: Ricardo, Dunke,
Renê, Nelson e Antonio; Zinho
e João Pereira; Juarez, Camba
cica, Jubanski e João Gravi.

A arbitragem esteve a car

go de Mário Müller, auxiliado
por Lauro Dobrochinskí e Ba
sílío SchuIka.

Renda: o-s 8.525,00.
xXx

A FESTA

Após a brilhante vitória,
atletas, diretores e torcedores
do Industrial fizeram uma pe
quena passeata pelo centro da
cidade com bandeiras e uma

faixa que dizia: "C.A. INDUS
'l'RIM. _ BI-GAMPEÃO IN
VICTO" .

Em seguida dirigiram-se
para o Clube Tiro ao Alvo, on
de realizaram uma das maiores
festas já 'Vistas em Canoinhas,
da qual participaram aproxi
madamente 230 'pessoas, com

despesa de Cr$ 10 .000,00 ao bi
campeão.

xXx

Atletas' que deram o títu
lo de Bi-Campeão ao c'.A. In
dustrial:

CARLOS R. KOSLOW
(goleiro) 18 anos, ex-Três Es
trelas" o goleiro menos vazado
do Campeonato.

JOÃO R. STANCZ,YK,
(laterai direito), 21 anos, "EiX
São Paulo do Bairro Xaxim
Curitiba-Pr .

LEONILDO A. FR;\NCI8-
CO - (zagueiro-central) 29
anos, "Ex- 3 Estrelas".

LADISLÁU KOSLOW
(quarto-zagueíro) , 29 anos,
"EX-3 Estrelas".

.

JOSÉ R. FlRANCISCO -

(lateral esquerdo), 21 anos,
"EX-3 EStrelas" .

ADALBERTO ARABAR
- (médio volante)" 21 anos

"Ex-Guarujá de Porto União".
AMILTON J .. DE BRITO

- (médio armador), 21 anos

"EiX-3 Estrelas". I
ANTONIO A. DE CAM

POS - (ponteiro direito), 21

\

anos, ".Ex-Juvenil do Pinheiros
de Curitiba" .

, lLDEMAR ANTONIO DE,.
NIZ (centro-avante), 19 anos,
"Ex-União da Lapa - Juvenil".

GILBERTO DOUVE
(ponta de lança), 21 anos, "E�
Juvenil C.A. Paranaense", o

principal artilheiro do Cam

peonato.
GILSON DOUVE (ponta

esquerda), 18 anos "Ex-Juve
nil Trieste de Curitiba".

JOÃO B. LEITE - (late
ral), 21 anos "Ex-Flamengo,
Alto das Palmeiras.

JOSl!: CE:DIVAL RIBE:IRO
_ (médio volante), 21 anos

"EiX-C.A. Meu Pontinho".
LUIZ A. FRANCISCO -

(meio Armador), 25 anos, "E�
São Paulo do Bairro Xaxim de
Ct,ITitiibla" .

ANGELO C. CORDEIRO
- (Técnico) , 30 anos, "EX
ãguaçú de Santa Felicidade -
Curitiba-Pr .

MARINO B. HOSTIN -

(Preparador Físico), 29 anos,
"Ex-Olaria, Prust" .

A partir da 2 .

a quinzena
de fevereiro o C.A. Industrial
dará início aos trabalhos na

temporada 77, realizando jogos
amistosos pelo Paraná e Santa

Catarina. O plantel do C.A..I

que é atualmente constituído
de 20 atletas, será quase total
mente remodelado, permane
cendo apenas uns 9 ou 10 ele

mentos para esta temporada.
,Assim, o time retoma as ativi

dades, com uma série de novi

dades, pois o Técnico Cavalím,
está trabalhando no sentido de
formar uma equipe superior
àquela de 76, Inclusive com a

contratação de mais dois cra

ques de Curitiba.

xXx

Convém registrarmos ain
da que pela disputa da 3. a e

4. a colocação, o Botafogo, de

Felipe Schmidt, venceu o Igua
çu, de Irineópolis, pelo placar
de 3 a 2.

c. M. E. promoverá as finais do Campeonato MuniCipal de
Futebol 'de Salão de 1976

Dadas as condições oferecidas pelo Ginásio de 'Es
portes, a CME promoverá, terça-feira, dia. 1,°, as semi-finais
do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO,
entre as seguintes equipes:

BOTAFOGO
AABB

Acredita-se que um, bom público se fará presente no

ginásio coberto, pois reúnem-se agora as melhores equipes
do esporte salonísta de, nossa terra.

Compareça terça-feira às 19,31) hs. no ginásio coberto.
- Incentive seu filho à prática do esporte. -
Inscreva,o Da Escola Mirim de Basquetebol_

- Um� J'eallzoç&o da ,CME

entende de esoríturação de Livros Fiscais
tem boa caligrafia

_' tem curso de datílograíía
então apresente-se na ,

Empresa Industrial e Comercial FUCK S.A.
Bairro Industrial n.· t

x
X

RIGESA
AREP

• • •
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