
«CORREIO' DO NORTE»
,30 aDOS de circulação

.

Tenho em mãos, o állbum que éapeia as edições de ar-

quivo do jornal Correio do lNorte. Folheio com emoção e ca

rinho, as páginas já amarelecidas pelo tempo, de seu número
primeiro, datado de 29 de maio do ano de 1.947.

Sim, tenho diante de mim, o marco símbolo de muita
Iuta.p ersistêncía e sacrifícios: 30 anos de ação em pról de ca
noínhas e da região norte catarinense. E, coincidentemente,
a aferir esta minha assertiva, a primeira manchete do primei
ro número, tinha estampada esta frase: . PORUMA CANOI- : Assinatura anual: Cr$ 150,00
NHAS MAIOR!

Canoinhas-SC
28/maio/1977

N. o Avulso cr$ 3,00

'Efetivamente, no decorerr destes trinta anos, foi e é o

objetivo maior deste semanário.
A sua primeira composição Diretora, contou com AGE

NOR GOMES - gerente, SILVIO MAY1E1R - Diretor e G;
VARELA - redator.

-Doís deles, o gerente e o redator, já retornaram às suas
origens - Deus os chamou. - O diretor, senhor,Silvio Mayer,
ai estáentre nós. .'

.,

.

Mais tarde, outros valores mesclaram-se �. estes pionei
ros da nossa imprensa. Este jornal, de gloriosas tradições
ajudou a forjar, a temperar, muitas lideranças dentro da co
munidade canoinhense.

Em Seu Ibojo, o nascedouro de homens públicos revés
. tid�s de grande e inquestionável valor; entre os quais, desta
co Dr. A'roldo Carneiro de Carvalho ..

.

.

Quem não se lembra da têmpera [ornalístíea de Vare
la, a pen� de ouro da época? - Da "raça" com que enfrentava
qualquer desafio?

-

Ante' mim, sobre minha mesa de trabalho, neste álibum
de arquivo, contemplo emocionado, repito, 30 anos de árduo
trabalho - uma geração de luta, a 'própria história de nossa
terra e de nossa gente.

. , "

Nesta data festiva e .de .tanta 'Significação
.

para a im
prensa de nossa terra, aos pioneiros .deste jornal, aos seus se..

.guídores, aos seus asinantes e leitores, envio o meu abraço de
congratulações.

Mesmo pisando em espinhos, vamos em frente "Correio
do Norte" .:

Trinta anos de lutas, um verdadeiro cabedal de glórias
para Canoinhas - nossas próprias raíees � um fardo por de
mais. precioso, embora pesado, mas que não mais podemos
«largar' de mão» no palmilhar de nossa vida-.

Quem entra na vida deste jornal, assume um compro-misso com seu passado. '

_

-G. J. BUENO-

Nova ponte de concreto no rio Agua Verde
o Prefeito 'Therézio Netfo

vai construir mais uma ponte
de concreto de acesso para
o populoso bairro industrial
do Campo da Agua Verde.
Devidamente autorizado pelo
nOS80 Legislativo" o Preteíte
vai firmar convênio com a

Secretaria dos Transportes e

Obras para a execução dos

dicas' no local.
A atual admjnistração The

rézio e Fábio está aparecendo
em todos os recantos do mu

níeíptn, dado o decidido apoio
que tem recebido do Governo
Antonio Carlos, de todos os

setores do Governo do Estado,
como lhe fora prometido, para
participar do último pleito,
no qual saiu-se vitorioso.

trabalhos, com edital de to
mada de preço para a res-

pectiva mão de obra já ex

pedida. A ponte será cons

truída na Rua Adolfo Bading,
com 12�:metros,,:de compri
mento, com pista de rolamento
de 8,50·�metros.� Na�oportuni
dade também será levantado
o aterro da mesma",rua, pre
vendo-se- a8 enchentes perió-

Conselho R.glonal· 'de
Farmácia reune-se hoje

em Canoinhas A festá magna das Bodas

de Ouro do casal Umeichi
e MatsuYQ �$himoguiri

.Réune-se hoje em nossa ci
dade, afim de tratar de assun
tos de' interesse da classe, o

Oonselho Regional de Farmá
cia, Núcleo do Planalto Norte,
eompreéndendo todos os pro
fissionais do ramo, de Join
ville a Porto União.

Após a reunião, os ilustres
visitantes serão homenagea
dos com um churrasco, pelas,
19 horas, na chácara do em

presário Luiz F; Freitas e o

anfitrião do encontro é o Pre
reito Therézio Netto, também
como farmacêutico.
Da programação também

consta uma visita na cidade
e nossos bairros industriais e

também às instalações da rá
brica Rigesa, no município
de Três Barras.

'

O Presidente do aludido
Conselho é o Dr. Pinheiro.

As nossas boas vindas a todos.

Público dr. Carlos Roberto de

'Oliveira, Delegado de Polícia,
dr. Oclair Silveira, Diretor do
Campo de Instrução Marechal
Hermes, Cél. Wilson Walbach:,
gerente do Banco do Brasil,
Fernando Rocha, Nagano
Kuinze, o Grande Cavalheiro

. da aludida Ordem, além de
outras destacadas autoridades
e empresários nipônicos. Após
os discursos, proferidos pelo
GAL. José Presser da Silveira
dizendo do grande. signíficado
do ato, dr. José Geraldo Ba
tista e !Prefeitos Therézio Net
to e Odilon Pazda, além de ou

tros, foi servido o banquete, ao
som da conhecida Banda
TremI, de São Bento do Sul, sé..
guída de animado baile, que
foi noite a dentro. Sem dúvi
da, como dissemos, um aconte
cimento social que deverá mar
car época na viÇlfL de nossa cí ..
dade . Renov�mos os nossos

cumprimentos a toda a famí
lía.e descendentes deste queri
do casal, que com sua simpatia
irradiante conquistou através
do tempo, pelo exemplo do tra
balho abnegado e famílía

exemplar, o respeito e o carí-
, nho de toda a cidade. Felici
dades a todos.

, Sem dúvida, uma das maio
res e mais bem organizadas fes
tas até hoje vividas em nossa

cidade, foi a realizada sábado
último pela família snímoguí
ri, Dalila T. Togani, Rosa K.
Híguchí, Roberto K.

.
Shimo

guírí, Carlos ;M. Spimoguiri e

oTanete F. Shimoguiri, pelas
Bodas de Ouro de feliz consór-,
cio de seus pais, UME[CID e

MATSUYO SWMOGUIRI.

,As solenidades tiveram seu
início com Santa Missa no re

quinte da Capela do Colégio
Sagrado Coração de Jesus, se

guida de honroso lbanquete nos

amplos salões do Clube Canoi
nhense, tomado literalmente
"pelos convidados, mais de' oito
centas pessoas, de nossa socíe
dade e amigos da família. A
mesa de honra

.

foi presidida
pelo Gal. José Presser da Sil
veira, que condecorou o, casal
nubente com a medalha de
Comendador da Ordem de São
Paulo Apóstolo, Com os aplau
sos em pé de- todos os presen
tes; fazendo parte da mesa, os.
Prefeitos THERÉZIO NEI'ITO e

ODILON PAZDA, de Canoi
nhas e Três Barras, MM. Juiz

.. de.1)ireito da Gomarea, dr . .ro�
sé Geraldo Batista, Promotor

ESCLAR ECIMENT()
PEDRO TOKARS:KI, MIGUEL OLISCOVICZ,

SANTO PONTAROLO e VICENTE NOVAK, membros
do Conselho de Administração. da Cooperativa de Pro
dutores de Mate Canoínhas Ltda.; vêm a público-ES
CLARECER ao povo em geral e em particular aos Srs.

,
Associados da Cooperativa que sua única intenção na
atitude tomada ao requererem em Juízo a Interpela
cão Judicial do Sr. Bráulío Ribas da Cruz, Presidente
da Entidade, foi e é a de salvaguardar os interesses da
Associação e dos Cooperados em geral, usando sim
plesmente de suas atribuições estatutárias e em

cumprimento a um dever legal.
Foram eleitos pelos Associados para que detén

dessem seus interesses e o fazem de sã consciência.
Não os move nenhum motivo de ordem pessoal. Ne
nhum.ínteresse pessoal os liga ao que está sendo feito
[urídícamente ,

.
.

A Assembléia Geral ]jxtraordinária é que tem
a competência deida para se pronunciar sobre a ne
cessidade ou nbo do afastamento do atual Presidente.
Lá serão discutidos os motivos. Ela, a Assembléia é
que pode nos exigir uma prestação de contas dos nos- ,

sos atos.
'

. Companheiros Associados. Compareçam ,e se
inteirem melhor e necessariamente do que realmente
ocorre .. Estamos à disposição de todos para quaisquer
esclarecimentos.

-

. Até o dia oe de junho, se Deus quiser.

FALE:IMENTO
Faleceu na cidade de Ponta

Grossa, o sr. ALFREDO ÓAR
NEIRO DE PAULA, deixando
viúva dona Selma Ehlke, rI
lhos e netos.

O saudoso extinto era tio
do

-.

Prefeíto Therézto Netto,
que seguiu àquela cidade para
OI fuaeraíe do mesmo a ser

realizado hoje à tarde.
Nossos pesares à � ramília

enlutada.
•

,
.

o - JULGAMENTO' DE UM JORNAL
o diário nova-iorquino IINew. York

World" publicou, há tempos o julgamento
I' de um jornal, tal corno este é feito pelos
-leítores. Sumamente pitoresco, curioso e

interessante é este o julgamento, como

o leitor poderá ver:

Se o tipo é miúdo, "não, se pode ler".
Se é. grande "não tem leitura".
Se trata de política, "é ·intrujão".
Se não trata, I'é insípido','.

,
Se' desenvolve o telegrama, :"é mentiro
so" ..
Se não desenvolve, "não é noticioso".
Se é chistoso, "não é sério".
Se não é..."é "escrito para estátua de
pedra".
Se é origínal e leve, ué superficial". .

Se é profundo, "não tem graça:nenhuma".

Se noticia reuniões políticas, "faz politi
ca".
Se não noticia, "é inútil".
Se tem seção de biografia, é "faccioso".
Se nãõ tem, "não aprecia os homens

.

públicos"..
Se interessa as senhoras, ué jornal da
mulher".
Se interessa aos homens, "é jornal do
homem".
Se é caro, "explora",
Se é barato, "não presta".
Se o diretor vai à igreja, "é .retrógrado",
Se não vai, "não tem consciência".

Afinal! Não se pode agradar a

gregos e troianos, e o negócio é fazer
tudo com um único objetivo: O Pro
gresso da Cidade e Divulgação.

Sindicato Hural recebe auxílio
O Sindicato Rural de- Ca

noinhas, presidido pêlo sr .

Evaldo Zípperer, vem de conse

guir, junto ao Ministério do
Trabalho, auxílio financeiro
para a construção de sua sede
própria. A respeito, o Prefeito
Therézio Netto, recebeu o se

guinte telegrama do Senador
Octair Becker:

Satisfação transcrever te
lex recebido Ministro Interino
Trabalho pt Em nome do Mi
nistro Arnaldo Prieto vg tenho
a honra de comunicar a Vossa
Excelência o deferimento de
pedido feito ao fasfundo de
apoio ao desenvolvimento so

síal pelo Sindicato .Rural de
Canoinhas para aquísíção ,de
sede no valor de Cr$ 350.000,00
pt Atenciosas saudações Jorge
Al1berto Jacobus Furtado vg
Ministro Interino Trabalho pt
Cordialmente Otair Becker".

"Prefeito Benedito Theré
zio de Carvalho Netto _ Pre
feitura Municipal Canoi
nhas-SC.
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CORREIO. UO NO.TE 28..05-1977
----------------�--------.----------------�--------------------�-----------------------------------------�----�----------------------

PreFeitura Municipal
EDITAL DE TOMADA DE PREIÇÓ NR. 08/77'

BENEDIT.O THERÉZIO DE: CARVALHO NETTO, fie ..

feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Cata

rina, torna público piara o conhecimento dos interes

sados, que de acôrdo com o Decreto Lei nr. 200 de

23.02.67, encontra-se aberta a presente Tomada de

Preço, para o seguinte:
"Somente mão de obra para execução de uma ponte

de concreto armado sobre o Rio Agua Verde, .rua Adolfo Ba

díng, nesta cidade, conforme projeto em poder da Prefeitura
e que terá as seguintes dimensões: ' ./ '

Comprimento: 12 metros,.cop/pista de rolamento de

8,50 metros. Dois (2) "passeios laterâis com 2,95 metros de'

largura cada um e constitulidospóÍ- 2 (dois) porticos Iongitu
.dínaís com as longarinas tangencíonândo os guardas-rodas,
sendo os passeios laterais e 9'8 pilares com seção retangular
assentes sobre sapatas aP<ii:ádas sobre rocha à uma profundi
dade de 82,0 metros aba�o da grade da ponte. Os passeios se

rão, constituídos por lw<e� em balanço e a pista de rolamento
dividida em 4 (quat,g;íj painéis de lajes com 2,�'6metros x 8,50
metros cada um, �través de 3 (três) transversínas e 2 (duas) ,

cortinas de cabeeêiras , As cortinas terjo 1,70 metros de altu

ra sob a pistagé rolamento e 2 (dois) metros sobre os. pas
seios, propo/;,Monan<;lo razoável retenção dó aterro da rua:

Igualrnente''para retenção do aterro foram projetadas abas
laterais .x;fus extremidades das cortinas. Para melhor esclare

:cimenJP';I'fornecemos os volumes dos serviços' objeto da pr€'<
sent€f/ ,,'

'

Art. 2. o � Este Decreto F-.Li'v 7.800 kg'
trará

. t;,Çi agens ..

en rara e� v:gor na data, de FErmas.... 600 m2
ua publicação, revogadas as 4toncr�to ,.. .. ..

. 67 m3

'/ F�ndações (volume) .... 40' m3

.' abinete do prefeitoMun)t/ fhmbramento........... .

.

430. m3

cípal e Canoínhas, em 24 ,#Ie Fica por conta do construtor, arremates finais, pín..
,

Maio d 1,977. 'i/v tura da ponte, pintura do guarda-corpo, incluindo sinalização '

h.J1) de acordo com a especificação do D. N . E:. E., aplicando cata-
Benedito �. de Ca��I�1Ne:tto diótrico astro B de 56 mm. nos extremos do guarda-corpo da

Pref to MumcI,ijs'1 obra.
'

/Íi
,

Este Dec eto fo#egistrado
e publicado n . :Og\partamento
Administrativo, .� data supra.

Fábio 11' r Fuek

EDITA� DE TOMAL�A DE PRl�ÇOS Diretor dEtlAdnI'nistraç!ão
, VicrP-Prefei o

A Prefeitura Munlcípal de Canoinhas, Estado de San- j!r-
ta' Catarina, torna público, para conhecimento dos interessa- i!-----
dos, que de acordo com ri Dec , Lei,11.;. 200, de 23/02/67, eneon- fi
t1'a-se aber�� : presen�e Tonlada..depreços, para o seguinte:

, rCRETO N.020/7

. Aq.UISIÇ�Q de ate 150 carteiras escolares, de 1,30 m, com ,APItOVA SUDIVISAO DE
assento fIXO.' ,

<'

1/.

.

'

' ,,'!/ AREA DE TERRA
, Das propostas: f

As propostas deverãoser apresentadas em quatro vias (.I Benedito Therézio de Car-

at� o dia dois de junho próximovàs quinze horas, no-Gabinete '� valho Netto, Prefeito Mu-

do.sr'. Vic.e-Prefeito l\1l.j;nicipal, contendo, preço e condiçõe�f nicipal de Canoinhas, Es-
de pagamento.

1/
tado de Santa Catarina,

Documentação: '

.

il '

no uso de suas atribuições
1 '':_ Personalidade Jurídica,' ' // legais e de conformidade

. ,'�.2:_:_ Idpl+eidade F'inâ'nceira; ,com a Lei n. o 830 de

,3 '__,., 'Capacidade Técnica; 04/06/68,
4 :___ Negativas, Federal, Estadual e Mlill:iicipªJ;, D E C R E TA
5. � Certificado de regularid�de do IN:PS; .

• _1'
-

.
,

ED:ITA..L
1

o Prefeito Municipal, de C ancinhas, Estado de Santa
Ca�rina,. Benedito Therézío ' de Catrvalhó Mietto, devidamente
aut&!.izado pela lei n. o 13?5 de � �!04(n, !az saber à quem
mtere'ssar possa, que levara /'em Ieíl'ão dia três de junho próxi
mo, às ,-9 horas�o páti? d9 a�moxar írado os seguintes, por pre-
.co super 'lar ao da avalíaçao..

� J

a) - Um' caminhão marca Ford, rnod , basculante, ano 1966"
mote'\f n.

o LA 8 Y F M, charssís 1994, 8 cilindros, 167

�
H.P. côr verde colina. por Cr$ a.ooo,OO ,(novemil cru-

:1 zeiros)I:1(
�
; b) - Uma cal -níoneta Píck-up Fo:t;"!cl Willys, ano 1968, côr

I azul aust.\"al, mot�r :B�-30400 , 6 cilindros, 9.0 HP, P9r
Cr$ 3. 950\0.0 (Três IDILe no vec tos e cinquenta cru-

zeíros) .
'"

e) - Uma camiom ��a Píck-up Wil1ys� ano. � ,73, côr Tnrquesa,
chassis Q6613 \;motor L�3BMy, 6 cílín os 9Üi HP, por
Cr$ 13.'500,0.0 \f,j;reze mil e quinhentos cr zeíros) .

- , -

. \" .

. -

dr' r- Um, trator de es teiras, marca Malyes, In ... 8'50 AE -
.

�em mot?�) ;1r:(,� �e fabricação '1'19'73, s�st .

,
a hídráu

llba e/faróis ei lanuna Angledozer, 'chassis ;'5 ',por Cr$
45 � (}019l,'oO (qua rerrfa e cinco mil cruzeírosj .

�) UM trâ;f�,r. maroa .'Internacimial, IIlOd. 'Tn9 e eiras,
ano de fâ�tM:açã o 1�9,66, com motor funcâonando gu
Iarmente, pll']:' Cr�" 48.500,00, (quarenta e oito mil e í-
nhentos cruZ'e]roo)l. '

'

f) - Sucatas - Uma patr.ola ADAMS: mod �I 610 pesando
14. OO� .

Kilos . Uma Patrola mod , Allis
chamers com peso de 31.000. kilos, ambos a

razão dé', Cr$ 1,50 o qnílo,
'

Ferro vetl, .o - 5.000 kgs. aproximadamen
te, 'avaüad o em Cr$ O;�'Ü o quílo ,

O equipamento acíma e, ncontra-se para exame dos in

tsressad,os' no almoxarifado dq', Prefeituna no horário das 9,
fãs 11,30 e da 1,30às 17 horas.

,

Canoinhas, 16 de maio de '1977.

BENEDITO TH. DE CARVALiHQ NETTO
Prefeito Municipal

� - Os documentos acima pqderão ser substitl,); os pelo Re

gistro de Fornecedor do Departamento F;' eral de Com

pTas e Departamento Central de Comp s do EstadQ de
Sãiíta Catáriria; "

"

"

.

, .' l
.

.' .

A documentação deverá. ser apresen da
.

em envélopes
separados da proposta e devldamen

'

fechadas. '

7

•

Disposições gerais:
, ,

As firmas que não atenderem
Uvas a documentaç'ão ou especifica
tomaticamente. desclassificadas.

Melhores informações os
.

teressados poderão obter
nesta Municipalidade, diariame e, no horário do expediente.

A" Prefeitura Municipa ,de Canoinhas poderá regeitar
as propostas ou anular a pr ente Tomada de Preços; sem que
caiba ao� proponentes

.

lto a qualquer indenização pu re�

çl?,mação judicial.

exigências legais rela
s deste edital, serão au�

,

.

Canoinhas, 16

BENEDITO TH. DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Inspeção de"Caldeiras
c:onforme

<

Portaria D. 20 do D. E N S H T

Eng_ Marcos llJunderlic.[)
CREA-3952 • IDa. Região

Fone: 22-0316

DECRETO N. o 19/77'

Benedito Therézio de Car

valho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, Es

tado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições
legais,

DECRETA

Art. 1. o :_ De acordo com

0- art. 3. o da Lei n. o 1. 366 de

19/04/77, fica suplementada
por conta do excesso de arre

cadação na importância de

Cr$ 50.000,00, a seguinte dota
ção orçamentária:

D.1Vt.E,.R,.
4. O . 0.00 - Despesas de Ca

pital
4 . 1. O . 00 � Investimentos
4.1.3.00, - Equipamentos

. 3318/285 - Veículos Automo-
tores .

.. Cr$ 50.000,00

Art. 1. o _ De conformi
dade com o despac.ho do Sr .

Engenheiro da Prefeitura, exa
rado no requerimento protoco
lado soh n. o 594 de 10/05/77 e

nas respectivas plantas, fic�
aprovado a sub-divisão proce- .

dida pelo sr. BERNARDO
,SZKUDLARK, de um terreno

urbano situado em Marcílio

Dias, do Loteamento do mesmo,
data 22 com a área total de

1.393,00 m2, sendo distribuído
em 02 _lotes. ,

Art, 2. Ó
- Este Decreto

entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, em 24 de
Maio de 1.977.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Pref.eito Municipal

Este Decreto foi registrado
e publicado no :Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vic,e-Prefeito, "

DAS PROPOSTAS:

As propostas deverão ser apresentadas em quatro vias'
até o dia ,03 (três) de junho do <corrente ano, no Gabinete do
Vice Prefeito e até as 15 (quinze) horas, contendo:
1. O) - Preço.
2. O) - Condições de pagamento.
3.°) - Prazo para conclusão da obra.

4.°) - Experiência no ramo - comprovando uma experiên
cia 'em obra da mesma natureza, superior a 250
metros.

5. O) - Relação dos equipamentos a serem usados na exe

cução dos serviços e o local em que se encontram pa
ra uma eventual averiguação.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

- Personalidade, Jurídica,
:- Idoneidade Financeira
- Capacidade Técnica
� Negativas; Federal, Estadual e Municipal.

Certificado de regularidade junto ao INPS.
- Os documentos acima, poderão ser substituídos

pelos Re
.

stros de Fornecedores. do Departamento Federal de
Compras e Departamento Central de Compras do Estado de
Santa Catar' a e do Município de Canoinhas.

: A doe mentação deverá ser apresentada em .envelo·
.pes separados proposta e devidamente fechados e na· sua

'parte externa de rá constar: "Tomada de Preço - Edital nr,
08/77 de 23.05.77 . '

, .

DISPOSlçõ'E�J!ERAIS:
'

As firmas que ão atenderem as exig,ências legais
relativas:. documentação ou especificação deste Brutal, serão
automatIcamente desclass {icadas.

, Melhores informaç'o�s os interessadôs poderão obter
nesta

l\1UniCiP.alidade, diariam�ente
e no horário do exp.edien�

te externo. ,

'

/ A PJ;'efeitura Municipal e Canoinhas, poderá rejei�
tar as propostas ou anular a

prE;seit�Tomada
de Preços, sem

que caIba aos proponentes, direito a ualquer indenização ou

reclamação judicial.
Canoinhas, 23 de maio de 1.977\.

, \.
BENEDITO THERÉZIO DE CARVA}}�O NETTO'

Prefeito Municipal \
, \,

.

\

\

Di� 12 de junho, no f'avilhão Frei Cristóv'ão,
após a Missa, haverá barraquinha com quentão, pinhão,
doces e salgados, em benefício da Casa Dr. Rolando
L. Malucelli, para a qual todos estão convidados.

Colabore com o seu comparecimento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,Cooper1i1Hy,. �de Pr:oduto:re�s
. - f,

d:e iMaI:e Cmoinhas
'.

·Llda.

Registro Civil
Sebast�ão Grein Costa, Es�

crivãD de Paz é Oficial do Re

gistro Civil do município de

Major Vieira, Comarca' de Ca

noinhas, Estado dé Santa Ca-
tarina.

.

Faz saber que pretenem casar:

«DELFINO GR81N" com «TIIREZA
DE LlMA". Ele natural deste Eatado
nascido aos 23 de dezembro de,
19ã2. nsste município, domiciliado e
residente neste município, filho de
Sebastião Greln e de Lidia. Greln;
ela natural deste Estado nascida
aos 15 de fevereiro de 1955, em

ltaiópolis. deste Estado, domiciliada
e residente neste município, filha
de Vitor de Lima.9 de Rosa Fer
nandes de Paula.

«DOR!VAL JOSÉ MACHADO» com
«'MARIA IVANY CORUEHW". Ele
natural 'deste Estado nascIdo 80S 11
de setembro de 1951. neste munici
pio" domiciliado e residente nesta
cidade. filho de João Machado e de
Cecilia Veiga Ma:)hado; Ela natural
deste Estado nascida. aos 15 de no
vembro de 1954. neste municíoio··
domiciliada e residente nesta cidâde:
filha de Linll.oHo Cordeiro e de A-

. délia Gl'eIfin Cordeiro.

«ADÃO SCHAIKA)} com «MARIA
DAS GRAÇAS FERREIRA 'l'ERRIi:8».
Ele, natural deste Estado, n3scido
aos 12 de dezembro de 1949, em Rio
Butiá, neste município, domiciliado
e residente neste município; filho
de João Schaika e' de Estanislava
Schaika. Ela 'natural de/ste Estado
nascida a0816 de junho de 1955, e�
Cochos, deste município. domicillada
e residente neste município, filha de
Arzilio Ferreira Terres e de Maria
Veiga Terres.

Apresentaram os documen
tos exigidos pelo Código Civil
art. '180. Se alguém tiver co

nhecimento de existir algum
impedimento legal, acuse�o pa
ra fins de direito.

Major Vieira, 25 de maio de 1977

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

',. .. ',t •. ,.,'-

- Editais
JACIRA EMILIA PAUL COR
RÊA, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros, Co�
marca de Canoinhás. Estado de
Santa Catarina, faz saber que'
pl'etendem, casar: .

"NELSO� BENTO" e "'dARIA ERON
DrNA DOS SANTOS". Ele. natural
deTimbozlnho, desteDistrito, nascido
em 5 de novembro de 1942, agricul
tor. solteiro, domiciliado em Tinibo
zinho, deste Distrito, filho de Fran
cisco Bento e Rosa Demetrio. Ela,
natural de Bituruna, Paraná, nascida
em 30 de outubro de 1948, do lar,
solteira, domiciliada em Timbozlnho,
deste Distrito. fllha d.e .Jol!o Anto
nio dos Santos e Malvlna.de Souza,
falecida.

'
.

.

Se algu�m soubel' de algum
impedimel1to� oponha-o na fôr-
ma da lei.

.

Pinheiros, 25 de maIo de 1977.

SILVETE DARel PAUl_,
Escrevente JU�'amentada

ABRAHÃO M" SSI S.A. � IND.
E COM, svisa os srs. ANTO
NIO CARLOS ERREIRA DE
LfMA, portador,' li Carteira Pro
fis@io(l!\)! Yl.o 75. )2. série 347 e

RENATO WOE. iL, portador da,
C!!rt',ir$li Profi:;J�i'pual 0.° 41.095,
série 233, a �p.(' sentaram -se Da

!'mpresa DO p ,�zo de 3 (trê�)
dias para :fgul rizuem sua si
tuação.

O níio com recimenh::í im
plicerá DI! rrete' ia do contrato
d@ hsbelho p, nb!mdono de

do artigo

ACONTE-CENDO .....
Responsallilidade J.M. e c.

.. SI «osso ,ideal i,n'ã'O <nos

inspira um sacrifício de nossa
vida,.dá não .é vdigno de que
nos preoaepemos em PrOptF
.gáMlo eu imP'ô-lo aos dernois
homens; e não sendo tão p"ro,
�6P{jZ de athar-se (j oulgares
t1l.tet"�sses, é .preferível presei
dir dele, não desonrá-lo ainda
mais com os ciúmes cometidos
pela smbipão da riqueza ou

do poder.
'

* Prometendo muito o baile
dos calouros neste sábado no

,Clube CanQinh,nse:.Quem1]ui
eer movimentar: um Pouço'sua
noit� comtusreça que lJ;pedida
ê ,dttma,

.

.

·iC la em g,andes.:p"p.,os
a 2.· testa do Pinhão do '00-
.Ugio Ag,fcala 'Vidal Ramos.
'Blil oco,.t�rá no dia 4 de iu.
'nho 'prdx.mo . contando com

fl�a :s�a iPres,nça. O�C'flmiriho �
,ótimo ('s; .ônibus-a toda"IuI,a.
,pinhão ,,:quent"ilo'�Oiirá ,.U.r.
«Que p,om�ção nem:?!
Comunicar é viver.

* Por taZ.r em Colégio ..14gd
cola muito se estosçou o Dr.
,Paulo .,'Rocha t:aria pata r:e

ceber os visitantes . que .che-

.goram de varias partes do.
:Esta'do, "e <estão aqui 'de'sdt o
dia 27 pa'ra compe#çôe'S de
1()gos com os atletas deste
rtferido CólégitJ.
* C-anoin'has toi. e venceu

em Caçador com volei f.mi
nino, tute.bol de salão ·e han
debol masculino. Pê,deu 1m

volei masculino. Esta 'última
.

modalidade t'Oi 'excluída des
jogos abertos -de S. Catarina
,/>or i,.rlsponsabilidade dos
atletas.

iC. Josiane Stelõ, a [?rllça de
menina realmt:1nte pruvou que

.

trzcô é com ela mesmo.

É uma pena que o Ricmdo
ttão note nessa sua qualidade
né Jo!

.
* So?ange (SoU) a simpática
nwremnha anda um pouco.
desaparecida ultimamente. Que
é isso Soli, voei está razen do
·muita falta.

�.. Silmara T. deixandomuito
contente .Décio Roeder, qu� no

sábado pas$adó andou por a,i"
com uma blusa feita por .ela.
Parabéns Silma1·a.

* .
Guilherme Sheide e Maids

novo parzinho que surgiu.
A muito �tempo 'que -eles es

jperavam p,or isso, '

VICENTE::CAnOa·.& .lCIA.
LTDA., ��hf8 '80 Sr. C<�:RLOS
MARrA BECKER nos SAN
TOS, portador '.da 'Ca'rteira Pto
fissional n.o 98687, série 428,
8 opre8êntar-se Da empreS'a no

prezo de 3 (três) dia!! ,para re

gularizar sua situaçAo.
O não coropuecimento im

plieerá Da rescisão do contrato

de trabalho. por abandono de

serviço, DOS termo8 do artigo
482 da C,L.T.

),

'Nascimento
Nasceu em Curiti.ba no dia

1.0 de maio de 1977, GUSTA
VO CREREM CORTE PEREI
'RA, filho do' sr. Rui Afonso
Pereira e de Jane Cherem
Côrte Pereira, o que causou

muita alegria para 'seus pais
e. se_us VOv.ós .J,.ir e .N�e'�eida.

28-05-77
N° 14'2;
Ano XXX

.e

'* Tico votê sabia que as

.tuuedes 'tem ouvido? Mesmo
lO'fige ela ..pode cantar os .se»

;gredínho.'s· ·ti. -sua -amada.
, euúiad'o!!!

,

,* Pedso Ivo ·(Salim) ,,'fo
finho entre os .1ofinnos. Â
Joyce que o. diga.

. * Lilian Maria ma,cou<prs
se,.ça entf',8 mas n'O .s'ifbatto
·�fJ().s'Sado, <esba�iando 'muita
,,simj)a'lJtve b'el•.zlJ .'

,Contimlt assim<:Lilia",

.. .SiJ.u;dí:JiJeg <qu"m ;n'O!'.;ll1ll
.;,p,,"o!J.oJ;ado <'e �mu.itaié ';J?a,asu
JPf.ohmann. "fi},",ttal' ,rda:r',um
"cJfêgó <át.é . alI":';? ;U3!itamQ>s »es
;pcr:anii'O.
* Bonita IsttlV' a Reiane
tia testa de 13t)'tla$�de ·@unj
dos Shi11'ifiJ.guiri. ,Muito cbem
'm,nina, ,vo{ê ,:é>nm. rgK!J.pa.

.;ik. ,Clar:iltel 5ihniillt ,,(Be1';J
;;Prlpal'Mnio- set-pan :t,anS-Ter.ir
res'iiMiteill"p'ar, ,a· 'R:.ua M'Q"e-
chal Fl.,.iano, ficando assim
mais .perto de nds. Esptr"u.os
çonta1: agora com Sua pre-
s'ença mais ,vezes.

.

iC Simão (1.0 Científico A)
.

anda muito stJ",idente ulti.
mamente. Não é pra menos,

'pois
.

mlli/as meni·nas estão
caidinha's por ele. Se1(�f

,* P"esença destaque nltresta
de sábado plIssado dia 2:/·' fo.i
Sandra AUage e Luís Shi

moguiri.
-te Rosângela Prohmann no.

dia .25 último -comemOrou mais
um aniversário, 1ecebendo OS

cumprimentos de -seus amigos
em sua resid'dncia.

-te Denise Tormena à pró ..

cura' de seu moreninho Quem
sere ele, e para que tantos
mistérios? Lembre-se Denise
'que "esse moreninho também
está à procuta de nm olhar
SeU.

-te Reaberto o iradicioual
:,.est.ur:�nt'e "Zacarias" J 'à Rua
Dr. Murici 'n o 84 em Curitiba,
;para aualegria de todos -aque..
Jes qU8·�'Stavam acostumados
..lJ 'um .atendimenta acolhedor
li amigo. Vá ate lá.

*: ;/l}.r i!Jai.r,.AJai.r
<Eo'fo - :�l ti Fernando ,Ferreira. nãs
."cnam?

.

. Simpática·- dedaca-.re muito Ja
"ice lPiue.
.(2uerida - sem dúpida I voc2
/fMilena.
fB'Onits - :pod J 'multo JuniDr
ftlriidrtch.
.:BDnita - muito mumo, Ã1aria
'Gl4ra "rendt.
'ClUvmDla - Vi"lane Shumaçher.
QueridD - ,a tDda propa, Carlinno"
(ShimD) ,

SimpáticD ._ entre 'Outros i pod
.Jiilário,

* .dgora quando fazes quinze
ano", agor. não é tempo de me

mórias.

Pai" podes esquecer com rapi
dez a lfl.fatislação e (J desgD.rto de
.cada dia. .d voc2 Ro.rângela. T.
que no dia 27 comemorou .reus

quinze anos,· muita.r feLicidade.r.

* O homem con.rldera uma de.r
penlura,' ver-.re detido em .reu.r pro

jetos, quando a· verdadeira des
.ventu,.a devia julgar a.r.rim te-los

organizado.

ASSEMB�F;IA GEltAL EXT,RIAOIIDINÂRIA
'

�r. Bráulio Ribas da Cruz, presidente da Oo
,operativa de Produtores de' Mate Canoinhas Ltda.
usando das atribuições que lhe confere o Art .. 21 d�

.

Estatuto Soco 1, resolve C O N V O C ÁR a Assem-
bléia Geral

. xtrao�diná:ia d?S. ASSOCrf'a/os, are.auz.ar.�se em sua s e social, sita a Rua P ula Pereíra n.o

698, nesta ci ade de Canoinhas, �st 'do de Santa .Ca
tar.ina, no d 03 de Junho de 1977]'? às 08 horas -em.'1, _,

PRIMEIRA NVOCAÇAO, afim 4;. i' tratar da segt\:iJ;ite
.

.
. �.,

'. R D E! M D O ,;lD I A-
. ,01 - Discuss o e deliberaçiã�ir'sabre � interpelação

jUdicia:!.
:.

1'.
omovida

..:po.
r"t'PED-RO TQKA.·BSK:{,.

. MIGU . OLISCOVICJ, SANTO PQNTAR.Q�O
e VICE' •

" .E NOVAK,,tque"formam a rnaíoría.do

Conselh�, de Admi�j�tração da Cooperativa de
Produtre� .de Matf,i,' Canoínhas Mda.,. cnttax Q.
P· 'd �.". B·r I·MR·h

.

de'
'.

reste en. I" uau \Q.;T '. m

..as.,
a . ruz, �m$el'ld

..

·

a: no

J.ornal Jo.�l '''B$RIGA'"VER,nE'', "Eldi.ç� 'pe
�2 de Mal� de 1:;fJ7n;

02 ----:. Outros as�nt,� de interesse da Cooperatiy.a,
.

'N� haveri�9iVn�ero 'l�gal ;�a ,ins,talll;ç�1la
Assemble�a em p�elfa convocação _.�2/3 '.de-;.�
cíados presente ;tfT!. tíca desde já feita>a, S.EG;Ul11,DA
;CONVOCAÇAO,A.%'OlP 50% mais um de!:�soeiados'pre
.sentes - para ,Jl.ls 0'9 horas do mesmo d'la e loçal.·"'Se
ainda .não ho�t!er nv.mero le�hfie,a ,:feita'ia .!.l;1ERQ:mt-
;&A E ÚL�

.'

CO�OO1\.ÇA:0,fOOm-',0"níin1mo',de,v4ez
(10) fil,SsOCIa os P!fiese:q...teSi!�.a. as ·JO�·lle:r&8' ·<lo�m$ltn(t
dia e local. .

. ., '. .

\

efeito de cá;l,�ultJ do "9Uorurn" para ..ains�·
4s.sem;btéia; ;a·;.Goo�e�tiva 'p0S2ue' "1. �:8Q;

s. �

. ,para que chegue<ao conhecimento "de. todos
:QS as ciados, o presente EDITAL será pubUcado na

'. il:r!-pr ;usa local e,' afixado na Seci(;H�'·seus ·PosÍiO$:de ,ae..
.ce�·· ento, bem como remetidos ,aos ,.associados, ;,na
111edida do, possível.

Canoinhas, 20 de maio de 1977.

BRAULIO RIBaS DA CRUZ - pr.esidente

.

401 de 25 ,d� abril de 1977

Dispõe sobre , Criação ..de ·Função Gratificada
.

GOI,LQN )?r,AZD,A:. .• lIefe·ito Municipal de lir'êS Barru Estado

de Santa C.tarln.,· n U30' de "uu atrlb;:tcõ!s, faz sab3r que
a CAlDara de Veread

.

et decretou e � s8ociona 8 seguinte:

.

L E I: /
. Att. 1.0 ,_ Fica ICl'il da

:;n�.
,C mara d@Vereadores'deTrês

Barr•• , na "Secretada '�d lótstra va, uma Função Gratificada,
com .tribuiçõu que serio din' as por ato da P.cesidêacia.

Art, 2';0 - A '1I'Iln�t'o
. Iltificail. p-uvista no artigo 1.0 da

preft.ote nel, ·fica elilta'bei'�cla. . ma .gratificação 'menu} na impor
tância ?e Cr$ 2,000,00 (doi mi\ cruzeiros).

Art, 3.° ;. Ades .a

de�rreDte
da presente Lei, correrá

Da.Cor,'&bte '.:zerciélo 'f' Mlilceira ela dotação 1144/001 do orça�

'mento do· -Poder.Le-g tiqo,
.

ta Lei entrará em vigor n8 data de SUB pU
blicação, ·rev'oga! .8 diaposl'çÕ'es ,';\:0 contrário, especialmente fi

Lei n.o 390, de 7/12/1976. \
. ,

Prefett 6 Municipal de Três B�rrar. (Se); 25/04/1977
ODILON PAZDA - Pnf;,ito Municipal

,
t. ""

Esta LEI foi registrada e pubJicada no De.partamento
Administrativo desta Prefeitura, na data supra, e será publicada
00 Jornlll «Correio do Norte». "

PAULO AnÃO FRANK - IDiretor Administrativo

::=.=:H=RlllIHr';:=:D=::H:r.=II=:=::::I=====::::::�===:=r.::=I=:=:===========1:
�. C

H P R O J E P L A N - Projetos e Planejament's I�
H 'ROR Major Vieira, 433 (lO lado da � Boutlque 'Lá Da Modinha)

.

I�
ia - ·Proj !tos Arquitetônicos, Proj ... tos Elétricos pere insta- :5
:: lações .Industriais e Residenciais, Processo de Finan- ::
-

"

i: ciamento pelo BNH (RECON 10 CEF). Relação de M&- ii
:f: te,r,i!IlI,·e Orçamento de'Mio de Obra. ii
-

�

=1 A 'dA i !i
==
- SUa reSl c:-nc 8 personllinda será prüjet&da por nós, ..

E! dentro 'dos mais altos padrões de segurança e bom ii
r: gosto. 'Venha fazer-nol uma vIsite. ii
'iL:lm:=;;;:;== _ �.u..-- "..� _ M•••m•••••••••••!5

.

..

.. _.......... ...-._�.�_ _.&.._r&.UIlll.Q•••I.II ilIfllit.·
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CORREIO DO NORTE 28.05.1971

Nortote.s de Major Vieira
Escreveu: FRANCISCO 'KRISAN ."

Sociedade e sua'Diretoria
Na noite de 22 do corrente reuniram-I. ,OI sóoios da S.R.E. "%8

da junho" de Major Viera, atim de eleger lua RQVa diretoria.
,

�um clima de muita cordialidade, foi resolvido e esoolhido por
uJlll!llmlda:le a seguínte diretoria, que ficou assim constituida: Presidente
Guido Davet, Vice Presidente: Orestes Ruthel, 1.· Secretário: Osmar Ruthes,
2.9 Secretario: David Sudóskí, 1.. Tesoureiro: José, Antonlei Bueno, 2."
Telourelro: Miguel Maron, 1.0 Orador: Claudio Gatlottt, 2.· Orador:,Arnaldo
Fereira dos Santos, Procurador: Osvaldo Rodeoz, CouelhQ Fllc_l: ,Joio
BAtista R uthes, Afonso Schíessel, AntoniG Novack, e Alex_andr. Iman
tkoskt, Fiscal de Sala: Valdomiro Bossa, Juva.al Ma.riano dOI SaDtOI,
V�ldlmar Lucachínskí e Silvestre Novack:. Na melma noite, apó. a tranl
mIllsio de cargo, com uma calorosa salva de palmas o Preahlel!te eleito
solicítou a todos .os presentes para que colaborem no lentido de levar
bem alte 6 bom nome de Major Vieira,. no que se relere a someda"••
Desde já adiantou que pretende partir para uma construção nova para a
Sociedade, e agradeceu a todos que lhe depositaram a conflan,a d. ler
Q P.residen�e da Sociedade. Este coluni_lilta que esteve presente a reuaíãc,
muíte el�g.la a atitude dos senhores sóeíos e� eleger uma diretoria que
poderá dírígtr multo bem os destinos da S.R.E. "28 de junho" de M. Vieira.

, nrúuersariante X festa
,

Conforme já havia divulgado em edição anterior o Sr. GUido Davet
ofereceu no dia 2:! último uma grande .c,hurrascada a ,8eU9 amigQ" DlotlvO
de seu aniversario, ocorrido dia: 18 de maio pp, Bstando presente o Sr.
Prefeito, Yíce Prefeito" Delegado de PoUela, Presidente da ARENA, .e vá-
rias outras autoridades além de grande número de eonvidados.

'

,

'

Também de Oanolnhas se fizeram presentes o ar. Mtrio Uavet e
seus filhos, sr, Irlneu GOllzaga, , sr. Valdemar Kuminek, Alfredo FrancG,
Z!l.kei Seleme, o popular (turco).' também váriai outras pe'loai que alo
poderei divulg.ar nesta colJlna de"ido o espaço "r. pequeno: O 'aniversa
riante foi mult9 eumprimentado peJoI presenteI e o chufraaeo .Itava bom
mesmo. A pedido da turma de amigos de Canoinhas vai' esta h.omenallem
ao sr. Guido navet e seus famIliares; poil trata-'se de pe.• loa

.

muite" be••
quista ,em nOS8& cidade. A coluna também eougratuJa-se eom o aninr.....
riante e deseja-lhe muital feUcldad�l.

. ,

União Bandeirante X Pulador, E.C.
, No Est�dlo Munieipal de Major Vieira, reáli:toti-8' domiago úlUmo

uma partida amIstola entre o União ,Bandeirante E.C. lOcai e ., Pulador EC.,
para satisfação do time d,a casa ·0 resultado ,roí Batisfa�Órig, 3 gols a 1 para
o U.B.E.C. Gols de Zap, Flávio e Oarnar. O gol do Pu:la.dor foimareado por
Silvio. Foi um domingo lPuitQ alegre e .lo�i.amos muito a cordialidade à
t�rma de Visitante" p{lls slto p�ssoas muit.o ed,ueadai,. bon. atleta•. ,

'

Curso para tratoristas
A firma Com. Ind. Schadeck Ltda., re.prel!eBtut.. da Ral••y·Fer

guson, em convênio com a ,Pref,lIUara .w:uniclp&l, real1zcm t.ta lemau a.
cura0 para tratorililtas em dlajliir Vieira. Um. ótima oportliBidade; p.ra
aquelel que dflsejalll aprimorar -seu. conhecimento., 'Ipleialmeate 80
ramo de tra�ori8ta agrícola.

.Il.niversáriOS"
Aniversariou dia %1 o jovem OJvaldo KraU,.reshieB,�e eDl S. ARte.lo
Aniversaria dia 28 enoje) o garoUnho G11so11 Luiz Galiottl" lilbé

d. casal Claudio e Broma Gadotti, deda cidade.
Também aniv,�r.8arIa dia 3L de maio a sra. Genoveva MachalotÍki,

dileta espolla do sr. Carlos }luchaloski, residente .nesta. cidade.
Ainda aniversaria dia 28 (hoje) a srta. Lourdel Maron, filha de

Maria e AntonIo Maron, residentes nesta cidade.
A todos os aniversariantes vai os cumprimentos d,a ,coIUda.

Aniverserienies
da ·Semana

Dia' 28 - a sra. Noldina
tlP. do sr. Vicente Dambroski;
os srs. Gebrae; 'B. El Kouba
e Dionisio Karnos; as srtas.
Lourdes do Carmo Becil e

Jenaina Mendes, o [ou. Fer
nando Benkendorf, rés. em

Castro-Pr.
'Dia 2fJ *' a srta. Célia
Maria Melo.
Dia 30 • a sra. Rosana

esp, do sr. Raymundo. Feiió
Gatão; o sr. Vigilndo Prust;
Q sr ta. Denise Regina Wacbtel.
Dia 31 • a sra. ,Maria se:

zana Tomporoski, res. em

Ouarapuava; O sr. Frederico
Witt; o [ooem lost Fernando
TomfJoroski, res. Ou.r.puilva.
Dia' 1.° de iunh. - as sras.

Maria d, Lour âes esp. do sr.
Bruno Hugo ColodeJ e Judzth
esp. ri.o ST. Wiega�do K�oPP;
.o sr. S;rgi.o Arno HoOmann.
Dia 2 • o sr, Henrique

Artn,r.

Dia, 3 o ST. Ladislau
Knord; a srta. ErJilete M. de

.

Fátima N,!ernberg.,
Correio do No, te·par6beniza

os aniversarjtlnlu '

Aniversário
Rttistrames também com

.muito ptau,. o nil1,., da ga.
rotinha GR.4.C1ELY, filha do
casillDr. ZlnfJ (Si,[,y) Amar"J.
oconido dia 24 últimD.
Nossos parRbÁns.. '

Leial Assine! OiyulgueJ
Correio do Norte

IIU NGER�I resolvê o seu

"

problemá:
A disposição dos 'senhores, industriais e cOD&umidores, sua loj-a cada vez mais

especializada: Linha completa ,dos motores W EG a preços diretos da fábrica,
peças e acessórios, para caldeiras, lócomóveis e maquinár?industriais. Cabos

de aço, parafusos e pr ,S
de todas as bitolu., Cpn'éxões par� água e

pressão, fechaduras, ' ,am,entas em' g iÍ. VIS1:rE-NOS.

UNGER "A ['";'T'D''A'C'\•...............•

Representante em Canofnhas: waldemar"'KnUppel

Rua Desembargador Cos Ca.rvalho, 41 e

DDD 0425 ostal, 1106 -

"25

, Fone, 22-0336Rua, Major Vieira, 360
'-"i'''.

Fones: 23-1770 e 23-2.014

DA VITOIÚA - Paraná

indústrlls"

Canoinhas - Santa Catarina

Registro" Civil EDITAIS..

NEREIDA c. eôRTE, Oficial "do 'Regi�tro Civil do 1. o Distrito
de Canoinhas, Sta. Catarina fa� saber que pretendem casar-se:

,

Joaé Carlol Ferreira Terrea II GlaceleDe de Fátima VillaDo.,e, ambos
lolteiros. lIe ecmercísrto, aasotdo na cidade de .Rio Narro. Eltadc,' do
Paraná no dia 15 de setembro d. l!U6, reaideate a. oidade ele C�Irittba.
--Estado' do Paraná, ilho de Joaquim Ferreira Terr••• Luiza Ferr9ira Ter
res. lia, do lar, na ida no dia 9 de março de 1953, liIatural. 'Wmlolllada
• residente nesta ci de de Canolnhas, filhs ele Laure Víllan.oví"e de Zllda
Oordeir.o ViUanova. ,;'

Relledite Leomar Lhuim ier e Dória Maria Pallcratz, ambo,r 'soltelrQ.. .ile,
motorista naseída em Parad", de&te MuaicIpl.o em 3 fde setembro de
1953, domiciliado e resl nte em Parado, dellte municíp', ' filho de Rudolfo
Linzmeier e ZlIda Nancy Linzmeier. Ela. do lar, nalci em MarclUo Días,
deite muaícípío e� ,7 de fevereiro, de 1958, domici', :da e residente em

Caaoínhas, filha de Andr Pangratz e de Carmen " rra Pangrats.
.'

. I'"

Josê Daloi�lDar Vendi e V oniee Stelzller, ambes�.�lteiros. Ele, operârío,
nascido em 4 de junho de 37, natural, domieir,' o e resldente nesta ci
dade filho de Leocadio Ve t e Fermina Pavã 'Vendt. Ela. do lar, nascida
em OOloDia Ouro Verde, em % de Janeiro de '844, domlcílíada e residente
em C.olonia Ouro Verde -Iílh de Brnesto Ste aer e de Ana Maria Stelzner.

t
• , ..

11
•

Pedre SalomOD e lêda Maria inert, ambo s9lteiros, domiclllados e reli
dentes nelta cidade de Cano nhal. Ele, ' ohtador, .naeeído em Alt.o dai
Palmeiras, deste dístríta em' 30 e mai.o /,1949, filho de Antonie Salomon
e de Cristina Wolff Salomon. Ela, com réiária, nascida em Timbozlnho,
neste Municipio em 20 de dezem ro de 1 .8, domicillada e residente nesta
cidade, fllha de Joã.o Reinert e .Maria!/tLanger.
Luiz ,Carlo�' Sil.,:�r� e M.ria lOlé ;

el, "imbos sol�&iros. ,Ele, industriaria,
,'nascido em Rio da Areia, Munlcipip 8i/Porto UnlAo deite Estado, em 8 de
lever,eiro de.1951, domiciliado e resi �te na cidade de Port� UnlAo, dellte
Estado, filho de Almirando Silveir�, tt de Thereza Tutchak. lia, do lar,
nascida em MatA0, deste distrito, em;O e mai.o de !958, filha de Joio Alfredo
Lopes .e ,Amadina Vaz Lopes, resi�nt nesta cidade de Cenoinha•.

Vietori_ Protaeka,'; leb.ltia.a J� ra a Pauloka, amb.ol solteiro.. 11e,'
motorista, nascido' em Ooloni& Ti_gre. mu icipio de Trel BarraI, em 24 de
novembro d. 1942, domiciUado,�e reside te em Colonia Tigre, Munieipi�
de Tres Barrai, filho de J .osé l,ij:óotzeka e DIla Protzeka. Ela, do lar, Dal
oida em Saleeiro, em 26 de jaJfeiro de 1959, filha de, Antonio Pauluka e

Agar ,Leoncio r�uluka.. ,

�'
,%' ,.

," ,.' .
"

JueeliDO Pereira' e IreDe' R �k. ambol 'soltei I, nascidol, domiclUadol e
relidente. Resta eid�de �a ,.nolnhas. Ele, fun onario ptlbllco municipal.,
o.scide ,m 1- de ,fevereiro ide 1956 filho de Jov o Pereira e Zelln. Perel·
ra. .Ela, professora, Dascid

'

em 20 de lIet�mbro e 1950, nlha de Dalme
BU\l� • d�,Cecilia Biluk. "

Anloai. Kepp e N._ 'Imari Cu_bari, ambflB • lteirol, domiolliados e

residentel em Mareilio ias, neste municiplo.. Ile, perarIo, nalclde em

Irineópolll, deste Esta em 1% de dezembro de 195 f1�ho d. �x Kepp
e de Alylna da IUn �pp. Ela, do lar, oasaida em .ciencla d�1 NeveI,
deste Dililtrlto em 23 ltle abril de 195(, filha de Ad "CnanharI e JOlela
Cavaphllri. r

'

Áirtoll Antellio' Tav � �m )f�ria Laoriei S.ar.a, brà1!Ueírol, solteirol,
domiciliado. e reli4 tel Desta cidade. Ele "perArio, nascido �m CanoiDh.1
aos 8 de Iletembro e 195!l, filho de Juvenal Tavares, falecido e de Erioa
Herzoll Tavares. E do lar, nascida em Felipe,Schmidt nelte M.unicíplo aOI

25 de novembro d 1955, fUha de Miguel Soare's e de EmUia Ferreira Soares.

eanoi has, 24 de maio de 1977.

, C. CôRTE - Ofici?-l do Registro Civil

Prefeitura_Municipal de Três Barras'
Decreto n 381 de 20 de abril de 1977

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barris, Es
tado de Santa Catarioa, no uso de fiuas atribuiçõ'!8,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica a:l lada na importâ )cia de Cr $ 3.0()O,OO {três mil
cruzârO , a leguinte dotação orçllmentéria:

'

Cepa I$mento de Administração:
lI130.0U/1302-026- Coo rv.ação e MaDutenção Gera .. , Cr$ 3000,00

\

Art. 2.° .. Fie .. flupleme tada. Da impollãl.lc· de Cr$ 3.000,00
(três mil, cruzeI o�), 8 seguinte otação orçamentária:

Oapartam zenda:

3130.90/1310035-Sefviç08 de não e encadernação ...•..•
Cr$ 3.008,00

Art. 3.° - .E .. te Oeerf'to entr vigor na data de lua publi-
cação, revogad di osiçõe8 em contrário.

Plefeitura MUD" p;l de Tr� Barus (Se), ,20.04.77

Odilo, 'Pazda - Pu @ito Muni,cipal
Este Dec .to foi rt>ghtrado e ublicado no Oepartampnto -

Administrativo esta Prefeitura, e será ublicBdo no Jornal cCor-'
reio do Norte. de Canoiohas

.

" \

Paulo Adão Frank - O:retor Administrativo

mQDQQ���Q���gggQggQQQ��gggg�g�ggggggg�ggQQ����Q�mgg�Qg�gQQ��gmQ�
ce' I,

"

,.,' ar.

m � J CO'·RTE m
m) • .. ... caça e pesca �
m �J Praç.a Lauro MUller, 646 - Fone 22 ..0514 CANOINHA�r .. SaDIa Catarina �
� \ m
ri Motores Arno e We - Chaves Elétricas - Tranformadores :... Fusíveis - Fios e Cabos m
g � m

m Material Elétrico em ge��?,etfaves Mateus - Para-Raios - los Fusíveis - Transformadores de Corrente. �
'� ��

� ,,�elhores preços,' e condlções' - , �
i5fiiSfjfjfjf!jljf.jWfjnf.jpjrJlIi!ji5rJamfjrJ,aafjarifjafiaaai5anrJfjfjr.irJarJi;Ji5ar2f'.!�!Jfjfjli15f.it;jfirJi5i5rJfJa

\
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CORItIHO DO NORTl
-------------------

28..05.1917

.;

(JonclIssi,oár(o Qeneral Motor. de Brasil I•.••

Rua Major Vi:eira, 289
._

Santa Catarina. ::/1

lO 'UepartaUlooto. de Veículos Usados "

de Miguel Procopiak Comércio //

Veículos Ltda., você encont à
.para prnuta entrega:

L�arca
Fusca 1800

Pick-up Willys 4x4
Comodoro

-

Cheoette Vermelho
Cheuette
Opet« coupê ver

Var iant azul '

Op./Jia 4 Por
Ca,avan

Alio

1973
1969
1976
1975

1974
19r4
1973
19�O'
197õ

II

MIGUEL PROCOrlAK (OM. DE VEI(ULOS LTDA.

Canoinhas -:-

FOTOCÓPIA
Serviço 'perfeito.

. Instalação modernísslma,

Procure no escritório de Derby Carlos

'tJlbmann, .

na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Sánta Catarina

"

Foto Studio C
Serviço

. Fotos de Painéis decorativos para

escritório - Serviço para amadores.

Roa Barãe do Rio Branco, 7St (próx1mo a Casa Trevisani)

?
•

. Fc t oc ôp i
O Cartório do Registro Civil, Nereida �. Carte,
instalado no Fórum, aca de receber a mais

moderna "FOTOCOP ORA" Automática' que
.
face e simplellJ de qualquer

apenas 5 segundos.

. �" �.. ,
'

. .

.

.......�
.

. .

CGC 83.166,033/0001-33

Hedação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoinhas - Santa Catarina

Proprietário: Arolde Carneiro de Carvalho

Diretor: Rubens Ribeiro da Silvá

COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank

Major Vieira: Francisco Krisan
Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

:.--+ 29 anos a serviço da Comunidade�

Resltzou-se hoje, nesta cidade,
Ó c.IRamento da senhorita Dirce
Bernadete Carvalho, dileta filha
do sr. Benedito Terézio de Car-.
valho Junior e de sua exma.

esposa, com o sr.: Aristides Die ..

ner, conseituado cirurgião dea-

.

tht. liqui .resídente, filho do sr.

Alfredo Diener, operoso Prefeito

MU,aicipBI de São Bento do Sul.

O caumsnto civil foi celebra
do às 9�30, na resldêncía do
casal Benedito T. 'de Carvalho,
tendo sida parantntsdo; de parte
da noiv., pelo Dr. Areldo Car
neiro de Ç.rvalho e senhora;
Dr. Oté'vio Celso Rauen e se

nhora; Sr; Alfredo Diener e

senhora e, de parte do noivo

pelos casais Francisco P.ulo
Katolemodel, Mário Scheide e·

Afonso Diener. A cerimônia ....--------------------1-_liliiii...;:

religiollil teve lugar às 10 ho-
ras no altar mór da Ignjà
Matriz, tendo servido de padri
nho. da noiva 08 BrS. Dr. Se
gundo Osvaldo de Oliveira e

Sra. acadêmicoBenedito Terézto
Neto e Sra., D. José P. Gallotti,
sr, e senhora Nicollszi; de parte
do noivo o ato foi psraninfado
pelos casais .Benedito T. de

Carvalho, Alvaro Malon e Afon
so Lüepke .

.

B_egistrando o acontecimento,
"Correio do Norte" faz chegar
sos .joveus'[nubentes . e aos seus

exmos. pais, parabéns e voto de

felicidades.

(Correio do Norte - maio de 1951)

CINOINBI8
DE· ONTEM
Dr. Silvio" A. Mayer
Diretor 'desta folha desde a

sua fundação, O nosso ilustre
conterrâneo Dr. Silvio Alfredo

M�yer, 'Vereador à Câmara

Municipal, vem de afastar· se
do jornalismo, em virtude de
ínumeros afazeres profissionais
que exigem a sua presença in
cluaíve no interior do municípío,

O Vereador udeniata dirigiu
nos expressiva carta, dizendo
nOI dOI motivos ímpertosos que
forçaram a esta delibera cio.
a8llegura'ndo-nos a 8ua cola

,boraç�o Ilempre que pcasível.
Lamentando () afastamento do

: destemido companheiro, somos

f brigado. à aceita-lo como' fato
conaumado;

Silvio' Alfredo M.yer deixa a

rlireçlo. do cCorre:O .do Nortu,
"

a 'parttt do presente número;

Expres.ndo cs sentimentos de
nesses letitoff'8 e a8linanteli1, da

gerência desta, folha e do pai.
HIll das Q{e.ci,Dall da:Impressora
Ouro Verde, fazemos chegar a

S.S.. palavras Ide profundo re

eonhectmento, de gratidão ir

resgatável, peJos assinalados
serviços prestados a esta folha
e ao povo' de Canoinhas, pela
dedicação:e:lealdadé7nell8es:três
aDoa revelada, pela coragem e

destemor 'sempre evidenciadas.

Muito. obrigado, Dr. Silvio
Alfredo Mayer!

Enl,ace.*C.rvllho-Di.ner

extraviado
ZENO B BIRESKI, declara

para os dev doa fins que extra

viou sua Ca eroeta de Poupança
da Caixa ccnômíca Federal,
Agência de Canoinh89.

A mesma fica sem efeito por
haver reque ido. 2.8 vi.a. 2

\

NOVENA DA MILAGROSA
NOSSA SENHORA

DE POMPÉIA

Milagrosa Virgem do Ro

sário de Pompéía, eu me orgu
lho de vossa proteção e de vos

so
.

amparo. Em prova de meu

SOCIEDAD
afeto para convosco ofereço-vos
luz que acenderei todas as

AB quintas-feiras em vossa honra.

GEMEC-R Nas necessidades vinde ao

.

AVISO AOS ACIONISTAS meu socorro - Oh, Virgem do
RDsário favorecei a mim e a

Convidam s os
-

.

Senhores minha família nas necessída
acionistas a e ercerem dentro des e aflições.
de 30 (trinta) ias, da publica- Suplico-vos que tenhais

ção deste, o se direito de pre- misericórdia de mim pela ímen
ferência na su scríção de Cr$ sa felicidade que sentiste em

520.000,00 (Q INHENTOS E vosso ventre virginal o autor do
VINTE·MIL C ZEIROS), pe- mundo Jesus Cristo, peço-vos
lo lançamen de 520. 000 que me concedais essa· graça
ações ordinária , com valor no- (\Pede-se a graça desejada) se

mínal de Cr$ 100 cada uma, fôr para minha salvação e

autorizado na
. AGE de- ... maior glória de Deus. Amém.

23/04/77; medi nte 'as condi- Reza-se 9 quintas-feiras dei-
ções seguintes: xando uma vela queimar até o

.

t
.

�. fim. Antes da 4. a quinta-feira
a) prazo m e alizaçao 3 _,

consegue-se. a graça desejada
(três) mese�.

. por mais. difícil que seja. Co-

ih) mínimo .ínící 1 de entrega pia-se a Oração cada vez quese
25% (vinte e cinco por cen-' reza e dá a uma 'pessoa piedosa
to)., _ a quem se deseja a felicidade, ..

c) as ações obje o deste lança-
'

A, C,M,

menta terão s mesmos di-
reitos das -aç es ordinárias

�nforme legi lação.
Canoinhas, O de maio de

1977.

AGENOR CHR STOFOLI

Dir. Vice-Presidente 1

FrigoríFico
(anoinhas S. Â.
«FRIC SA)�

6

. Documentos· extraviados
ALFREDO MEDEIROS FRANCO.

comuntea que perdeu os seguintes
documentos: Carteira de Identidade
e Carteira Nacional de Habilitação.

"

Outrossim, comunica que os mes

; mos íleam sem efeito em virtude
de haver requerido a 2.& via.

VENDE-SE Vende-se
Uma data com 600m2, Da

Rua João Krai1ing, proximidades
do Hospital Santa Cruz e Co
légio Sagrado' Coração de Jesus;
e uma Varisnt, ano ) 974, em

ótimo estado.

Vende·.e ótimol Iotes, com

600 m2 cada, .ituadD. no Bair-
1'0 Jardim E.peran!;o, a uma

didância de 150 metro. da e."

trada .efaltada.
Preço. nunca vido•• Condi.

çõa. de pagamento com 50%
de entrada e o re.tante em 8
a 10 pre.taçõea mensai••

Tratar com o Ir. HÊNRIQUE
BORA • Rua Getúlio Varga.,
\18. 3

Preço de ocasião. 2

Tratar com o sr. Nicolau
Arendartchuk, .no escritório da

Esquadrias São José Ltda., RUll
São José, 307, fone 22-0292 ou

à Rua Duque dê Caxiu, 1218

DA.' ZENa AMARAL FILHO
O Dentista

� FQne 22·0960 �

IIna 12 de Sete.bro .: uqnina com travessa 15 de Novembro

(próxi.... à Igreja Hatriz,' ao lado d. ASl!ociação Comercial)

CHnic.

Fone. 22-0461

blusas
de

/

ca accs

•

a
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BOTAFOGO DERROTADO PELO AMÉRICA DEI
(IRATI) lx3

,Jogaram amistosamente no Ditão, domingo, Botafogo
de nossa cidade e América, da cidade de I_rati. Um jogo mor
no e quase sem público, onde o Botafogo, sem vários titulares,
teve Que 'improvisar jogadores e também não acreditando no

quadro visitante, foi surpreendido pelo mesmo pelo placar de
3 tentos a um. No Botafogo só vi um jogador mais ou menos,
foi o n. o 4 Antonio e o resto estavam amarrados no meio de
campo e dando total condições para os contra-ataques do
América, que no final deu um banho de bola. No mais .o jogo'
foi uma tremenda pelada e esperamos que nossas 'equipes me
lhorem para termos melhores espetáculos. 'A arbitragem es

teve a cargo de João Maria G. Ferreira, auxífíado por Leomar
Benda e Basilio Shulka, todos com' boa atuação.

DETALHES TÉCNICOS

Jogo amistoso: Botafogo 1x3 t,\mé�ica., ,

1. o tempo, Botafogo 1xO, gol de Luiz Alberto contra.
Final, América 3x1, gols de Luis Alberto e Zavalinski

(dois) ,

Foram assim as equipes: Botafogo com - Kalempa,
,Derbi, Mário, Antonio Claicos e Miltão, Neninho, Nega, .(Fon�
seca) Kolinha (Aíeeuu, Luisinho e Basilio. -

,

O América com Luarechi, Paulo, Luis' Alberto, Jaime
e Benim, Armando (Adilson) Wadiziki e Igor Zavalinski, Di
nho e,Bira"RE;'IDA Cr$ 840',00.

Como preliminar do jogo Botafogo e América de Irati,
tivemos um jogo de infanto-juvenil entre Valmet e Massey
'Ferguson, no qual saiu-se vitorioso o primeiro pelo placar'
de -1 tentos a zero. Neste jogo venceu a técnica e a experíên
cia de quem sabe colocar um time em campo.

Marcha da contagem: Ruy, aos 5 minutos do segundo
tempo, em bonita jogada; Alaor aumentou aos oito, Helio aos

'13 minutos de pênalti e aos 20' novamente Helio fez, quatro a
zero.

SÃO BERNARDO G'OLEIA EM MARCÍLIO DIAS
Domingo, em Marcílio Dias, no estádio "Wiegando 01-

sen", tivemos um jogo fácil para o São Bernardo, onde goleou
, ímpiedosàmente a equipe do Mallet, da cidade do mesmo no

me, pelo elástico placar de 6 tentos' a zero, onde o escore dis
pensa comentário. Apitou este jogo o sr. Mário Müller, au

xílíado por Lauro Dobrochinski e Alceu Mülbratz, sem mui
to trabalho. Os gols foram marcados por Ingo (dois), Bran
quela (delis) e completaram a goleada Celsão e Aderbal.

TORNEIO 'DE TRUCO
No dia 20 do corrente, tivemos no restaurante Galo de

Ouro, uma galetada e torneio de truco, promovido pelo Ajax
F. C., onde saiu-se vitoriosa a dupla de árbitros 'da L,EC,
Leomar Benda e João Maria G. Ferreira, disputando a fina]
contra a dupla Jair Mendes e ChLÍr Theodorovicz.

';l'ORNE.IO INÍCIO
Teremos domingo, no estádio velho, o sensacional tor

neio início do campeonato da segunda divisão da cidade.
Estarão presentes as seguintes equipes, que disputarão o

campeonato desta categoria neste ano: ,Ajax, Estrela Azul,
Beira 'Rio, Sonda, Operário" Fricasa, Juventus e Ipiranga.
Se� dúvidas será um 'tórneío' sensacional, (onde as equipes es
tarão testando seus atletas para este campeonato, ao qual es·
peramos o comparecimento do púbüco desportivo em mas
sa para dar o seu incentivo a esses clubes que no futuro irão
elevar o nome do esporte Canoínhense.,

- ADE'MAR'A. BREY-

Amanhã no Ditão:

C.A.ln�ustrial X Hotafo�o
O, grande confronto de amanhã, no Ditão, será sem

dúvida, o jogo entre C.A. INDUSTRIAL X BOTAFOGO.

Após o mini' coletivo de ontem o Industrial sairá jo
gando com Tico, Miltão, Ladíe, Bidio, Orley, Boy, Britto,
Garrlncha, Fatia, Gilberto, Albart.

O goleador Gilberto deve assinar contrato ainda esta
semana, e estará domingo no comando de ataque da equipe
colorada.

'

NOTAS
ESPARSAS
o nosso semanário, COR

REIO DO NORTE, está em fes
tas no dia de amanhã, . trinta
anos, com circulação perene,
servindo a nossa terra e a nos-
sa gente.

'

Três "Birras "em nova dimensão"

.x Xx
,

Antversariou domingo, dia
17, o sr. Guida Davet, receben
do familiares e amigos, para
uma grande churrascada, na

vizinha cidade de Major Vieira,
x:X x

'

As festas de Bodas de Ou
ro de feliz consórcio do casal
'UMEICHI e MATSUYO SHI
MOG'UIRI, sábado último, sem
dúvida vai marcar época na
vida social da cidade, tudo
correndo a contento, com o

mestre Jacy, dando -eonta do
recado.

:xXx
Hoje, no canoínhense, o

anunciado !baile do calouro,
uma promoção do Centro Aca
dêmico Santa Cruz, sempre
revestida de grande animação
e sucesso.

'
'

xXx
O atacante Renato, a úl

tima revelação <\') nosso fute
bol amador, acabou por acei
tando o convite e já integra o

quadro do Iguaçú, de Porto
União da Vitória.

xXx
Os srs. dr. Silvio A.'

Mayer e E'dgard A. Mayer es
tiveram em Cascavel, em visi
ta a familiares, com esticada
no Paraguai.

'

:xXx
Esteve em nossa cidade,

hospedado na residência do
seu filho, Rafael Boeing, o sr.
Theodoro Boeing, professor na
cidade de Joinville, onde resi
de, falando 4 - idiomas e fazen
do-se acompanhar de sua
exma esposa.

"

xXx
Os Prefeitos THEREZIO,

ODILON e GADOTTI, com

viagem programada para Va
linhos, São Paulo.

xXx
A nossa cidade deverá re-

, ceber a honrosa visita do Mi
nistro da Agricultura e Abas
tecimento, por ocasião da inau
guração do Centro dr Celso de
Freitas Gomes, agora em fase
de conclusão, construído em
convênio Brasil-Alemanha.

x.Xx
O empresário Luiz, Fer

nando Freitas esteve em Palo
tina em visita a familiares e
em contato com a grande co

operativa agropecuária daque
la importante cidade.

xXx
Comemorou-se dia 25 o

dia do TraJb:alhador tRuraI, ten
do o FUNRURAL 'expedido
mensagem alusiva.

,

Casamento
Hoje, à.r 18 horas, na [grtÍa

.J/tJiriz Cri.rlo Rei, unem-se pelo»
laços matrimoniais o s joven«
DORVALINO, filho do casal João
(Alzira) AII/u Elia.r e CdTARilvA,
hlha do casal Baleslau (Magda/ena)
Kwicfen.

.do.r nubentes e reus Iamiliare»,
os cumprimenios da equipe C. N.

- PAULO A. F'RANJt

Continuam as obras -de calçamento da Estrada Três
Barras-Canoinhas, agora em ritmo acelerado, pois o bom tem-
po vem colaborando bastante.

'

,

XXX

Lançada a idéia para que funeíone em: nossa cidade, a
Associação de País e Amigos dós Excepcionais - "APAE".
Vamo levar a idéia avante?

Destaques-da semana:

.A comemoração das Bodas de Ouro do venerando ca

sal Umeichi e Matsuyo Shimoguiri, reuniu em nossa região,
familiares e amigos do casal, vindos de diversas regiões do
Brasil além de altas autoridades, civis, militares e eclesiás
ticas. 'O ponto culminante das festividades, foi a ceíebraçêo
da missa no sábado às 19 hs., na Capela ao Colégio Sagrado
Coração de Jesus e lauto jantar no Clube Canoinhense , Diver
sos oradores homenagearam o distinto casal, destacando esta
coluna, a alocução de nosso Prefeito Senhor Odilon Pazda,
que acompanhou desde 1964, a integração da Familia Shi

moguírí em Três Barras, e do Senhor Dr. Benedito Therézio
de Carvalho Netto ::_ Prefeito de Canoinhas .

,XXX
, A chácara, TERERE, recanto aprazível situado na lo
calidade de Campininha, em nosso município, foi o local da
comemoração de mais uma data natalícia de seu propríetá
rio Dr. Haroldo Ferreira, onde grande número de casais e

amigos do prestigiado médico, alí se reuniram, para saborear
"um gostoso churrasco" regado ao delicioso chopp geladinho.
Da justa e merecida homenagem participou também o amigo

, sol, naquele domingo, mais brilhante e festivo que nunca.

XXX
Em viagem de. férias pelo lJíbano, o distinto casal ]:n

genheiro Raja M. Bitar e digníssima esposa Senhora Sarnia,
, acompanhado pelas filhas. Nós, aqui de Três Barias, forw

,

mulamos votos de feliz passeio à família.
'

XXX

Aguarda-se para Iblfeve, a instalação da, Agência do
BESC em nossa cidade. Provavelmente já no segundo semes

tre do ano em curso, teremos o' inicio das atividades da
Agência, que em muito beneficiará Três Barras.

XXX
Visitando a Rigesa - Celulose, Papel e Embalagens

Ltda., de nossa cidade, estiveram entre nós nos dias 10 e 11
pp., os ilustres Senhores L. Burns - DD. Vice-Presidente
da Westvaco eR.' Powers, DD. Diretor Gerente da Rigesa -
Valinhos�aP .

XXX
Nosso quotidiano não é só feito de alegrias. Também a

dor por vezes nos atinge. E nestas ocasiões, reaviva-se a fé
,

que temos no Senhor nosso Deus. Hoje, esta coluna marca
com tristeza a perda do amigo Edelson Sloboda, funcionário
da Rigesa, filho do ferroviário Sr. Elias Sloboda _ conheci-

.

do em nossa região, e também já falecido. O passamento de
Edelson, deixa pesar em todos quantos 00 conheceram nos
idos tempos de aula em Canoinhas, e entre seus companheiros
da Rigesa.

'

••1'

MINISTÉRIO DA FAZENDA

AVISO
A. Reéeit. Federal de Canoinbaa, avi,. aoa coatlldorel! e de.ais i.�

lere.ados. que fará realizar ao período de 13 • 17 de' joilho, .arao de
..PREENCl,IlME�TO DE UECLABAçlO D.f' IMPOSTO :;OUIE PRODUTOS
lNDUSTRULIUD05»,

. ..'

. , O. interessade. deverlo comparecer no Posto d. Remia Federal à
Roa; Vidal 8amel a.· 232, .té o dia 38 de maio, para ia.criçio e malorea
e.clareeimeato•• '

'

C.Doiobaa, 27 de maio de 1977
,

.NORBERTO WELZEL - ihef. Sobatitoto

,

dI

E D I T A, V;P�� .

Acham-se em Cartório, à Ru �idal Ramos, 'edifício
do Forum, para serem protestados o fseguintes títulos:

DP n. o 35 77 _ vencto 5'5.04. '77 - valor Cr$ '

..•

1. 016,00 (hum mil e zesseísc r. zeiros) , emitida por Basilio
Humenhuk &;'Cia. Ud c/, DE.LINO MEDEIROS.

Por não ter
.

o possível en ntrar os referidos res

ponsáveis, pelo pres te os intimo para o prazo de três (3')
dias, a contar da d a da publicação deste "Jornal Correio do
Norte", virem pag os mencionados títulos'xou darem as ra
zões porque não fazem, e,' ao mesmo tempo, 'no caso de não
ser atendida es intimação os notifico do competente protesto.

Canoinhas, 26 de Maio de 1977.
PAULA S. DE CARVALHO � CPF n. o 2469753291
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