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·TRINTA' ANOS J)EPOIS
Mil novecentos e quarenta e sete:

Eleito no ano anterior, o País ,é governado pelo. Gene
ral Eu:rico Gaspar Dutra, que procurou aumentar a produção
nacional e tentou resolver a sítuação econômíca Ibrasileira:
ainda agitada pelos �esalinhos da Se�u,nda Guerra Mundi�l
Nó entanto, a elevação do custo de vida assume pro.porçoes
inimagiriáveis.

lNo mesmo ano, a Justiça Eleitoral declara a ílegalída
de do P�rtido Comunista Brasileiro. As relações diplomáti
cas

.

com a União Soviética são cortadas. Harry Truman, pre
sidente norte-americano. visita o País. A imprensa ianque
comenta e faz alarme sobre as viagens do maís perigoso ban
dido italiano, Lucky Luciano, o imperador dos estupefacíen
tes, na primavera de 1947, no entanto, se encontra em Cuba.

. Em primeiro de Setembro, é realizada a Conferência
J:nter-Americana para a manutenção da paz; � a segurança do
continente .

� ,

Entretanto, um pouco antes, em 29 de Maio, é fundado
em Canoinhas o jornal Correio do Norte, incumbido de levar
a informação e a 'cultura para todo o recanto. do norte cata
rínense .

Hoje� trinta anos passados, mais de -uma dezena de
presidentes se sucederam no comando da Nação, � o mU?do
conheceu tantas crises quanto se pode pensar. vános manda
tários visitaram as terras brasileiras e o. submundo do bandí
tísmo ainda alcança proporç-ões insinuantes, mesmo que sob
outras alternativas e técnicas subversivas. Conferências múl
tiplas se realizaram. O jornal Correio do. Norte continuou so
lidamente em seus propósitos, e agora, não resta outra manei
ra senão a de reafirmar a persistência e a verdade em seu tra
balho.

PERACCHI
COMPLETA

BARCELOS
70 ANOS

o Cidadão Canoinhense Walter Peracchi Barcellos,
nascído em Porto Alegre, RGS, a 14 de maio. de 1907 comple- .

tau há poucos dias 70·anos de existência.
.

.

Esse título que lhe foi conferido pelo povo de Canoí
nhas, torna-o credor le merecedor da homenagem que ora lhe
é tributada.

Walter Peracchi Barcellos iniciou um relacionamento
mais estreito com Canoinhas, quando aqui esteve em outubro
de 1971, na condição de Diretor da 6. a Região, para inaugu
rar a nova Agência do Banco do Brasil de nossa cidade. De
pois foram muitos os seus. contatos com os empresários locais,
políticos e representantes das diversas áreas da comunidade .'
E desse relacionamento constante e estreito nasceu uma afi..

. nidade entre o ilustre homem público e a comunidade: de nos ..

sa terra, que veio resultar na decisão da Calenda Câmara de
vereadores, de outorgar-lhe o título de Cidadão Canoínhense,
o que foí feito através do Decreto Legislativo n.o·21, de ...

18.11.1975. \

Canoinhas muito deve ao CeI. Peracchí, que muito tem
feito em prol da região, e muito mais, por certo, fará. Sem...

pre atendeu com simpatia e interesse os pleitos dos nossos em

presários, através da agência local do Banco. do Brasil. Ja
mais deixou de procurar uma solução para quem quer que .0

procu�asse .

Seu espírito de homem público, voltado para o trabalho
em favor da comunidade e em busca de melhores soluções
para os grandes probíemas sociais, é uma característica mar:'
cante de sua vida.

.

Basta uma rápida análise de seu "curriculum", para
possibilitar afirmação nesse sentido: Entre diversas outras
runçôes, cargos, missões e títulos, Walter Peracchí Barcellos
galgou ,todos. os postos na Brigada Militar do Rio Grande do
Sul e foi: Secretário de Estado do Interior e Justiça e Secretá�

. rio da Fazenda, no primeiro Governo lIdo Meneghetí, do ROS.
No período de dez/55 .a 'jul/66 foi Ministro de Estado dos Ne
gócios do Trabalho e Previdência Social, no Governo Castelo

.

Branco. F0i eleito, em seguida, Governador do Estado do Rio
Grande-do Sul, mandato que exerceu no período de 19'67/71.
Como parlamentar, exerceu mandatos de Deputado E'stadual
em seu estado natal e Deputado Federal .

'

...
. Desde .1971 exerce o cargo de Diretor do Banco do Bra

sil S.A., para a 6.·a Região, que inclui os Estados do Paraná e
Santa Gatarina .

.

POl" tudo que esse ilustre brasileiro e caro Cidadão, Ca
noinhense já fez e pelo que por muitos anos ainda realizará
em prol da nossa terra, aqui ficam consignados. os cumprimentos ·da comunídaríe de Canoinhas, pela passagem dessa·
importan te' data. '

A ACIC CONVIDA·
\

/

.: A Associação Comercial e Industrial de Canoinhas, con-vida seus associados e demais interessados, para participaremda reunião que fará realizar em sua sede, no próximo dia 7�(terça-feiraJ), as 20',00 horas, contando naquela oportunidadecom a presença do Dr. Antonio Carlos Werner, Diretor do
D. E.R. e Sylvio Carneiro de Rez,ende, Presidente da: EmpreSa BETA de Construç.ões SA., ocasião em que sevão abordados
assuntos atinentes ao asfaltamento do trecho Carioinhas�·
lVIafra.

Canoinhas, 02 de Junho de 1977.
A Diretoria

'.

•

t'
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,(ongratula�ões recebidas,' por ocasião de nosso aniversário:
Correio do Norte
Canoínhas-Sõ,
7/30 APT 13 Brasília DF Te!
385713 136 27 1720

.

Emo.cionado· passagem
trinta anos fundação semaná
rio. vg felicito-me pelo

.

evento.
elevo quantos colaboraram ta
reta manter acesa chama nos

sas três décadas meus melho
res agradecimentos pt Reve
rencio memória Guilherme
Varela e Agenor I

Gomes vg
companheiros desde primeira
hora pt Presto homenagem pú
blica ao destacado. amigo Sil
vio. Alfredo Mayer vg ao atual
diretor e redatores e aos nossas
bravos comanheiros Impresso
ra Ouro Verde Ltda. desde Al
fredo Miers vg Douglas Ben
kendorf vg Tufi Nader vg
Ithass Seleme et Leopoldo Fal
lgatter e servidores Impressora
vg verdadeiros artífices nossa

sobrevivência pt Olhando ca

minho percorrido vg rememo

rando fatos e episódios vividos
v,g relendo toda coleção demais
de mil quinhentas semanas vg
tenho plena convicção. de que
ao fundar "Correio do Norte"
animava-me desejo servir terra
natal, pt Cordialmente Arolde
Carvalho.

.

Sr. Diretor
Jornal Correio do Norte
N e s t a

Pelo transcurso da passagam
do 30º aníversá. ío da ·fundação,

e circulação desse conceituado
semanário,

.

sentinela avançada
na defesa dos legítimos' inte
resses da coletividade canoí
nhense, enviamos a nossa es

pecial mensagem de congratu
lações.. formulando votos de
'extensa continuidade jornalística
dentro da mesma trilha que
muito. honra os. que o .fazem .e

, dignifica a terra e a gente que
a pertence.
Beri�dlto Th. de G.· Netto

Prefeito Municipai
Fábio Nabor Fuck

. Vice-Prefeito Municipal

Do: Presidente da Câmara de
. Vereadores de Canoínhas
Ao: Sr. Diretor do Jornal "Cor
reio do Norte"
Assunto: Voto de congratula
ções
Em 02/06/1.977
Senhor Diretor, .

Pelo. presente, tenho a má
xima satisfação em comunicar
à

.

V . S.' que, por proposição do
· Vereador Henrique Krzesíns
ki, este L.egislativo, aprovou
por unanimidade em reunião
.realizada dia 31/05/77, votos

·

de congratulações e regozijo
pela passagem dia 29 pp. do
30. ° aníversárío de fundação
desse conceituado órgão de ím
prensa, completando assim, 39
anos de bons serviços presta-

· dos à nossa Comuna.

AproVieito � oportunidade
para apresentar à V. S . , os
meus protestos de estima e con

sideraç·ão .

Atenciosamente
HENRIQUE KRZESINSKI

Presidente .

/

,; "

Of n. ° 200/77 SERP/3. c
BPM.
Canoinhas, 30 Mai 77
Do Ten CeI cO'mandante· do
3.° BPM
Ao sr Diretor do Jornal Cor
reio do. Norte
ASSUNTO: Cumprimentos -
(Presta)

1. Comando; Oficiais e

Praças deste Batalhão, cum

prímentam a. Direção e
.

Fun-

cíonáríos desse Conceituado
Jornal, pela passagem dos 30
anos de existência, no dia 29

..

"1:> . p., a serviço da Comunída
de Canoínhense.

2. Na oportunidade reite
ro meus protestos de elevada
estima, consideração e apre
ço.

EDSON CORMA
Ten CeI Comandante do

3.° BPM

Telex: em· Canoinhas!
• r

,

Dentro de aproximadamente noventa dias Canoinhas
estará ligada à Rede Nacional de Telex, através do sistema da
E'mbratel. .

'

Decisão nesse sentido foi adotada na última . querta
ff'ira, quando. um Eng,enheiro d� Operações da E:n:b!atel, Dr.
Higino Edson Silva, esteve r�unIdo com ?s �mpresarlO� e Ban
cos locais, sob .a. coordenação da Associação Comercial e In
dustrial de Canoinhas, em sua sede.
...

Para Canoinhas foram destacados 24 canais, dos quais
16 já foram tomados pelos Bancos e .empresas de: Canoinhas
e Três Barras.

.

.

Os assinantes estarão ligados temporariamente. à Cen-
traI de São Paulo", Capital, até que seja ampliada a central �e
Joínvílle, quando então serão·, tran�ferid?s a_esta. Os termí
nais a serem aqui instalados, permitem Iígações a toda a rede
de Telex nacional e internacional.

..

,sem dúvida, a providência agora adotada representa
maís um passo no caminho. do desenvolvimento e progresso da

região.
.

.' '.
Vale destacar o interesse e a interferência da ACIC na

procura da solução desse assunto, pois já em agosto. de 19'7161 .

..

a: Assocíaçãó encaminhava expediente ao escritório da Em
bratel em Joinville, demonstrando o interesse do empresaría
do local em trazer até Canoinhas terminais de Telex. E� por
certo essa iniciativa motivou a Embratel a verificar as cone, .

.

dições de instalação do sistema em Canoínhas, o que está pres-
tes a se tornar realidade.

ENCACE . MIJ.1 R1MOl'ilAC
Realiza-se hoje, na Catedral de Joinville, o enlace matrimonial

da sria. ALENIR, filha do casal AL"acyr e Ana Leão. com o jovem
lI1URILQ, filho de drino (de saudosa memória) e Lucília Bucltmann.
Apó.r lua de mel em Gramado.r, o.; noivoJ" fixarão re.ridênciaem Curitiha.

.. Correio do Norte cumprimenta OJ" noi"oJ" e dignoJ" genitore.r.

BODAS DE P�AIA
O ca.ral EDG.dRD e NILDA .J1AYER, rodeado de faniiliares

"iu irlln;correr no dia 31 de maio .rua.r Bodas de Praia.
Noua;, felici/açiei.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORR,EIO DO l'lORTE
------------------------------------------

Ato de
Agradecimento
Senhor obrigado, pela enfermidade que me destes para

a minha maior fé em ti.
.

Obrigado Senhor, pela esposa que me destes, que me

tratou com tanto carinho � Obrigado Senhor, pelos filhos que
me destes, que me trataram, com tanto, carinho. Obrigado

. Senhor, pelos vizinhos que me confortaram nesta entermída
de, os quais não posso citar os nomes. Obrigado Senhor, pe
los médicos que me trataram, Dr. Haroldo Ferreira, Dr. An ..

, tonínho Seleme, Dr. Osvaldo Segui..fo de Oliveira.

Obrigado Senhor, pela assistência espiritual que' rece
bi dos nossos Sacerdotes, Frei Luiz, Frei Antonio, Frei Domi
ciano e obrigado também pelas orações que deles recebí ,

Obrigado Senhor, pelas orações recebidas das Irmãs
Franciscanas do Colégio S. C. de Jesus. Obrigado Senhor pc ..

las orações das demais irmãos desta comunidade.

Obrigado Senhor pelas orações que fizeram meus ir
mãos leigos por mim.

Obrigado Senhor, pela assistência que recebi do corpo
de .enfermagem do Hospital Evangélico. de Curitiba.

Meu muito obrigado Senhor, ao Dr. Begenes Proeh ..

rnan pelo carinho com ,�ue �e tratou.

Especialmente' te agradeço por me achar restabelecido
entre vocês meus irmãos em Cristo Jesus.

'

Senhor não posso deixar de agradecer aos meus ami
gos de Curitiba que tanto me confortaram, durante a minha
permanência no "H'ospital.

'

Obrigado iSenhor, pela assistência espírítual de Frei
Anacleto Gapskí e Frei Pedro Carom ,

,

E'nfim, meu muito obrigado aos meus amigos que me '

confortaram, indo daqui a Curitíba me visitar.
'

Senhor mais uma vez te agradeço por me restttuirdes
a minha saúde, e poder estar novamente .entre vocês, meus
irmãos em Cristo Jesus.

.

FRITZ SCHWEH

PR E�'Elrl�UR A M (J·NICIPAL
DE CAN INHAS
EDITAL D'E TOMA 'A D'E PREÇOS

Benedito, Th. de Carva ho Netto, Prefeito Munleípal
de Canoinhas, Estado e Santa Catarina, torna pú
blico para conhecime to dos interessados, que de
acordo com o Dec. Lei . 200, de 23/0'2/67, encontra
se aberta a presente OMADA DE:. PRElÇOS, para a

mão de obra destinadj a construção de uma balsa,
obedecendo os seguín es quesitos:

1.) COnstrução de uma balsa, apenas mão de; obras, de
até 20 toneladas, no rio Igua U, travessia em Felipe S'chmidt
com o município de Paula-FI' ntin;

Das propostas:
As propostas deverão er apresentadas em quatro vias

,

até o dia treze de junho pró imo, as quinze horas, no Gabine ..

te do sr. Vice-Prefeito Muni ípal, contendo:
1 . �:E6pecificação técníca..
2. Preço a vista ou a praz
3 ., Prazo de entrega.

Documentação
1. Personalidade jurídica;
2 " Idoneidade finan�eira_;
3., Capacidade técnica;
4. Negativas, federal, esta ual e municip�l;
5. Ce'rtificado de regulari ade no INPS;
6. Os documentos acima .. oderiãn ser substituidos pelo Hegis

tro de Fornecedor do D partamento Fede'ral de' Co�pras e

Departi;tmento_Central, re Compras 4e Santa Catarina; ,

7. A documentaça,o devera- ser apresentada em envelope sepa..

ra<\o, da proposta devid mente fechada.
�\ '

Disposições .gerais:
As firma� que não. tendereru as exigências legais, Te·

latl,vas
a .documentaçào

ou.�s
especificações deste edital, serão

'

, automatlCa,mente desclasSl Icadas.

( Melhores' informaçõ s os Interessados rpoderão obter
nesta Municipalidade, no h rário do expediente.

'

"

A Prefeitura Munici�ial de Canoinhas poderá regeitar
,as propO'�ta� ou anular a p�esente, �OMADA DE: �'REÇ�S:,
s:m que ?aIba, �os .pir�P?nertes dIreIto a qualquer IndenIza ..

çao ou reclamaçao JudICIal. \
-

'

Canoinhas, 25 de abril de 19i77.

BENEDITO THERÉZIÓ D'E: CARVALHO NETTO
.

'

,preféito\ Municipal .

'

,

, \
.1

I
,

\

04·06.1917

Prefeitura, Municipal
"

de . CaD'oinhas
D'ECRETO N .

o 21/77

Benedito The ézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu
nícípal de C oinhas Esta ..

do de San a Catarina,
no uso de su s atribuições

, legais,
DECR 'TA

i

,A,rt. 1. 'O
� e acordo com

o art. 3.<> da L
.

n .? 1366 de
19.0'4.77, fica ulada, na im-
portância de r$ 122. ooo,no
(cento e vinte dois mil cru
zeíros) I, a segui te <lotação do
orçamento vige te.

SETOR D FOMENrrO
AGROPEC AmO

4.0.0.00 -' SPESAS
,E CAPITAL

4. 1. 3 . 00 -. �QUIPAME:NTOS
, INSTALAÇÕES

3312/245 - áquínas e apa
elhos agrícolas
r$ 122.0'00,00

Art. 2. 'O Fica suplemen-
tada, por co

.
ta dos recursos

constantes n ' artigo anterior,
na ímportâ cia de Cr$. ..

"

122.000',00 (ento e vinte e
dois mil cru 'iras), a, seguínte
dotação.

I

"

DD>'ART MENTO MUNI ..

CI,PAL ESTRADAS
D'E: ROD GEM

4.0'.0.00' - D'ESPESAS
, D'E CAPITAL

'

4. 1. a . 00 - �QUIPAM,ENTOS
,

,
�: INS�AL,AçõES

3318/285 '-+" Veiculas Automo..

f ,_

tores .. .. . � '

..
)

;Ct$ 122 .0.00',0.0
Art. 3. o � �Este decreto

,

entrará em 'vigor na data de
sua publicação, revogadas as

dísposíções em contrário.

Canoínhas, 31 de maio de
,

.1977.

Benedit« Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

E:ste 'Decreto foi registra
do e publicado no Departa
menta Administrativo na da-

, .', '

ta supra.
_

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice prefeito

, NOVENA DA MILAGROSA
NOSSA SENHORA
DE,POMPÉIA

Milagrosa Virgem do Ro
sário de pompéia, eu me orgu
lho de vossa proteç!ão 'e de vos

so amparo. Em prova de meu

afeto para convosco ofereço-vos
luz que acenderei todas as

quintas-feiras em vossa honra.
Nas'necessidades vinde ao

,meu socorro - Oh, Vlrgem do
Rosário favorecei a mim e a

minha família nas necessida ..

, des e aflições.
Suplico�vos qu,e tenhais

misericórdia de mim 'pela imen
sa felicidade que sentiste em
vosso ventre virginal o autor do
mundo Jesus Cristo, peço-vos,
que me concedais essa graça
(!Pede-se a graça desejada) se

fôr para minha salvaçãOo e

mâior glória de Deus. Amém.
Reza-se 9 quintas-feiras dei
xando uma vela queimar até o

fim. Antes da 4. a quinta-feira
consegue..se a graça desejada
por mais difícil que seja . 'Co
pia-se a Oração cada vez, que se

reza e dá a uma pessoa piedosa
,

a quem se deseja a felicidade...
A.C.M.

JUíZO DE DIRE:ITO DA COMARCA DE CANOINHAS
- SANTA CATARINA -

JUÍZO C1VEL

EDITAL DE CITAlÇ,AO COM O PRAZO DE 3Q DIA.S

O Doutor José Geraldo Batista, JUÍz de Direito da
Comarca d . Canoínhas, Estado de santa Catarina;
na forma da ei, etc.

'

FAZ SABER - a tod s quantos este edital virem ou dele co..
,

nhecimento tiverem, m o prazo de trinta (30') dias que por
parte de "IVO FERN ,DES PAVAiR1IN" por intermédio' de
seu procurador Dr. tonio Weínfurter, nos autos de ação
USUCAPIÃO, foi reque 'da e determinada' a expedição do

presente Edital no senti ,o de ser citada. a Sra. HANA. LUCAS'�
.

brasileira, residente e da" ícilíada em lugar incerto ,e;não sa..

brido, em nome de quem e achá transcrito o ímóvel, objeto
do termo 35.0:91, .livro 3 -I, Fls. ,255 do RegistrprImobiliá
rio de Canoínhas, Santa'

,

atarína, bem como �,J�itação dos

'.

ínteréssados ausentes '€ d <conhecidos, ref����tê a duas gle
bas de terras de 29.100m21 3.000m2:; à prI���ra com a área
de 29.100m2 (vinte 'e nove iI e cem metr.o ,uquadradOs!Lj .f.or�
mada pelos lotes n. 'Os 30., 3. , 39 e 40', '. uada em Felipe
'Schmidt, deste Município e �Comarca, ,I.htro das seguintes
confrontações: pela frente c� uma ,'-.a; do outro lado com

Gustavo Hautch, do outro la,o com, (elio Crestani e Ana
Skiha; aos fundoscOo�, a estraãa deéerro eAdo o:utroc lado com

Gustavo Hautch; e a area de 8.0',· mã (três mil metros qua..

drados) ; formada pelos-lotes rl, s 6, 7 e 8 devidamente de..

marcado e confrontando: pela ',: :fente com uma Rua; por, um
lado com Eliseu Kodínski; oo,at!\ro lado com Míeceslau stas
covían; e finalmente por o .ro ��do com Eliseu Kosinski e

Carlos Reínhardt: terrenqzesse tâmbém situado _

em F�lip:e
Schmidt" deste Munící o e Comarca. Referidas gíebas
acham-se registradas e' 'nome de�Ana Lucas, no Regis.tro
imobiliário desta cida

f
às fls. 255,��ivro n. 'O 3-A-Í, sob o n. 'O

35.0'91. A referida a acima citada -foí proferido o. seguinte
despacho: "Para a udiência de .Justifícação Liminar da POS"
se, alegada, desig o dia 06.07.1977, ,à;� 10 horas. Citem-se por
mandado os con antes do imóvel, pára comparecerem que ...

rendo à audiên .. Citem-se por Edital Ana Lucas, em cujo no-
me se acha tr,' scríto o imóvel, por encontrar-se em lugar in,"
certo e não bido e ainda os réus incertos e não sabidos e

ainda os a/ entes incertos e desconhecidos. A citação edita..

lícía deve:' ocorrer no .prazo máximo de quinze (15) dias e
será pelo' prazo de trinta (iSO), dias, valendo para todos os
atos do rooesso. Cientifiquem-se por Carta Precatória a Fa.. ·

zenda ública .da União, do Estado Cite-se por mandado, a
Faze

'

a Pública MUnicipal. Afixe-se o !Edital no 1ugar de
cost me. Cientifique-se 00 Ministério Púoííco , Canoínhas, 24
de março de 19·77. (as) José Geraldo Batista -, Juiz de Di..
reito". E: por esta forma mandou o MM. Juiz. expedir o pre
sente edital que será publicado e afixado no lugar de costu ..

me. Dado e passado nesta cidade de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina aos cinco (05) dias do mês de maio (0.5) de
mil, .novecentos e setenta e sete. (1977). Eu, Zaiden Emiliano
Sel�me, Escrivão, o subscrevi. /

JOSE GERALDO BATISTA -', Juiz de Direito

.,
'

Prefeitura Municipal
de Can inhas

-t,

Benedito 'I'herézío de C rvalho Netto, Prefeito Muni ..

eípal de Canoínhas, :Es ado de Santa Catarina, no

uso de suas atríbuiçêes egaís

5_

,
Art. 1. o - De acordo com o ati. 3. o da Lei n. o .••

1. 366 de 19'-04-7-7, fica anulad , na ímportãncía de Cr$
50.000,'00 (cinquenta ml! cru eiras), a- seguinte Dotação do
Orçamento Vigente -

-

SETOR DO FOMENTO A.GR

4 . O . O . 00' - DE8PESAS DE APITAL
4.1.3.'00' - EQUIPAMENT' SE' INSTA\LA;Ç,õES_
3312/24,5 -- Máquinas e ap relhos agrícolas Cr$ 50.000;00

Art 2. o _ Fica sup ementada, por conta dos recursos

constantes no artigo anterio ,na importância de Cr$ 50.000,00
(Cinquenta mil cruzeiros), seguinte DotaçJão -

',DEPARTAMENTO MUNIC�PAL D'E E.STRADAS, E RODAGEM
"

4. O . O . DO. .- DESPESAS I?E; CAPITAL .

.

4.1.3.0'0'- EiQUIPAMENTOS :E INSTALAÇõES
'

.3'318/28'5- - ,Veículos Ajiomotores .. .. ," �.Cr$
,

50.000,00
.

Art .. 3. o - gste ,Decreto entrará em vigor na data de
sua publicaçã'o', revogacfas as disposições em contrário'.

,

i .

'

Gabinetedo �refeito Municipal de C�noihhas, em
31/0'5/77. .

, -;
,

'

BENEDITO TlI:ERJtZIO DE CAR,VALHO NETTO
,

' \Prefeito Municipal
.

,
-

Este Decretd foi registrado e pubUcado no Depe..rta.
mento Administrativo, na, data supra;

I
"

, lfABIO NABOR FUCtK '

D�retor de Administração
Vfce Prefeito

i
I
I·
I
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· imensão"

PAUCO f'RI1!vK

Estiveram em visita à Prefeitura Municipál de Três
Barras os Excelentíssimos Senhores Dr. José Geraldo Batista
- Me;itíssimo Juiz de Direito. e IH. Carlos Roberto de Olíveí
ra Digníssimo Promotor PúJblico de nossa Comarca, acompa
nhados dos Senhores Dr. Benedito Therézio de Carvalho Ne
to e Fábio Nabor Fuck, respectivamente Prefeito e Vice-Pre
feito da vizinha cidade. de Canoinhas. Do encontro partici
param também, o Prefeito Odilon Pazda e o Diretor do cam

'po de Instrução Marechal Hermes - Ten CeI. Nilson Santos
Walbach.

-xXx-

/Participando da oonfraternízação dos 30' anos do Jor
n.al Correio do Norte, se fez presente o Prefeito. Odilon Pazda
e o titular desta coluna. Parabéns ao "Correio do Norte".

-xXx-

Na última quarta-feira à tarde, o Prefeito Odilon Paz

da, acompanhado dos Senhores Benedito, Therézio de Carva
lho Neto - Prefeito e Fábio Nabor Fuck - Vice-Prefe-ito de
Canoínhas, dirigiram-se à cidade de Valinhos, onde manterão
contactos com a Diretoria da Rigesa, Celulose, Papel e Emba
lagens Ltda., para reivindicar a instalação da fábrica de em

balagens da referida Empresa para Três Barras, que já com
dois Departamentos da Rigesa: Florestal e Fábrica.

Três Barras agradece a colaooração e esforço do Exe
cutivo Canoinhense, que participa de nossa reivindicação.

-xXx-

No próximo dia 04 - sábado - grande noitada [unían
na 'Escola Básica General Osório. A fogueira será uma das
atrações. Completará a festa, o baile que promete muito su
cesso. Prestigiem.

-xXx,�

Nosso município que já desponta para a atividade in
dustrial, terá este ano apoio da Prefeitura Municipal ara o
desenvolvimento de sua agricultura. Além do Convêpnio fir..
mado com a ACARESC, cujo Escritório vem prestando rele
vantes serviços aos nossos agricultores, a Prefeitura deverá
ainda dispor de dois tratores para .auxílío à lavoura. '

XXX

Brevemente deverá funcionar efetivamente a Unidade
Sanitária instalada na área do CIMH. As funcionárias con
tratadas pelo Estado, já estão efetuando estágio' no Centro
de Saúde de Canoinhas.

XXX

Neste inverno, dê sua colaboração aos que precisam de
sua ajuda. Lembre-se daquelas roupas guardadas: no fundo
da gaveta, ou daqueles sapatos fora da moda, lá na prateleira.
Provavelmente você ',conhece alguém jue precisa deles. Vista
ou calce esse "alguém".

'
,

"DEUS lhe pague" .

EDITAL
Encontra-se em Cartório, 2.° Oficio, à RUI Vida1 Ramos,

edificio do Forum, para serem devidamente protestados o�
seguintes tituloe:

Cheque n.O ! 74,84!9 - velor Cr$ 8.500,00 (oito mil e qui
nh@ntos cruzeiros), emitido por Valdir Fiomancini, coo.trâ LUIZ
CARLOS DAL MOLIN.

'

NP n.o O-a vista
renta e quatro cru
Banco Brasileiro de
ÇALVES.

- valor Cr$ 3.Q ,

, 5 (três mil e qua
vinte e cin centavos) emitida por

SIA,_" ontra SILVESTRE GON-

Por não ter sido el encontrar os referidos respon-
sáveis, pelo presente os i "o para no prazo de três (3) dias úteis,
8 contar da publicação _' este 00rnal «Correio do Norte», virem
peg6f os mencionado 'ftulos, o�dar 8S razões porque Dão o fazem,
e, ao mesmo temIl. , no CSBO de �o ser atendida esta intimação,
08 notifico do c 'petence

_ protelto� ,,

"-
, "-

Can nha8, 02 de junho de 1977,-.,

TERESINHA �ARARO - Oficial Maior

ANIVERSA
RIANTES DA

SE,MANA
Dia 4 - o sr. Antonio Ma,·

tins de Oliveira, funcionário
do B.N.C. em Rio de Janeiro;
(J srta. Beatriz Isabel Becil;
a menina Simone filha do sr.

Dionisio Karnos.
Dia 5 - as sras. Isabela ISp.

do sr. Dorioal Bueno 8 lrene
esn. do sr, Nelson Ferreira
d.s Chagas; os 81'S. Rupprecht
Loeffler e João B. Ferreira;
as srtas. Maria Siela Bartnick
e 'Elizete Maris Meàeir�s;' (J
garotinhaMiriam Renata filha
do sr, Renato·�Silveira.
""I?Dia 6 - a sra. Mar/ha esp.
do sr. Adolfo Hedler: o sr.

Tuti Nader; as. srtas. Paulina
Petrintchuk, Regina Maria
Cerualho, res. em Brasilta e

Lúcia Nazira Mussi.
'

Dia l • o [ooem Norberto
Schroeder.

'Dia 9 - a sra. Maria da
Qlória esp. do sr. Pedro Wendt;
a srta. Lili bâarlene Michel;
a menina Siomara Daoina
filha do sr. Nivaldo Damsso;
o menino Fabiane fUh. do sr.

f'ábio Fuck.
Dia 10 - o sr. Paulo'Fischer,

res. em Balneário Camboriú:
a srta. Luzia Margaret Wru
bleoski; o menino Luiz .4mil.
ton tilho do 'sr. Oswaldo Sorg.
Cumprimentamos os ani

, oersariantes dtseiando muitas
Ielicidades.

Editai de (on,o(aclo
•

Assembléia Geral

Hospital San a Cruz, convoca
08 seus sócios para 8 Assem
bléia Geral Or inária, que de
verá realizar-a no próximo dia
18 de junho d 1977, às lQ,OO
horas, em sua ede a rua GU
Coda n.? 1139, Desta cidade @

que constará seguinte
ordem do dia:

1.0) - Exame 'discuRsA0 e vo

taçAo do relató ia' da Diretoria
do Balanço Ge 81 do exercício
de 1976.

2.°) - Eleição da nova ttDire
torla e Conse) o Deliberativo
para o biên!o 7 a 1979.

3.°) • Outros a88untos de in
tere8l! geral.
Canolnhas, 20 de maio de 1977

INOCENTE TOKARSKI
'Presidente

Documentes Extraviados
'INDú TRIA E :-COM�RCIO

OTTO IEDRICH SjA/:' ICO
FRISA d clara para s devidas
fins que ê ravio o Certificado
de Propried : dos seguintes
caminhões afc.a_ Ford: um

1960, p B DA-0975 e outro
ano 4, pIsca DA·0227.

SI mesmos ficam" sem efeito,
por, haver requerido 2.3 via 3

Documentos Extraviados
LANDOALDO VOIGT, comu- '

Dica ter extraviado uma Pasta
contendo todos 08 seus dccu
mentos, inclusive o Certificado
de Propriedade do veiculo Che·
vrolet Caravan aoo 75, placa
CA-1829j1 Bilhete de Seguro,
Carteira de Identidade e Car
teira Nacional de Habilitação.
Por haver requerido 2.· via.

ficamloe Oleemos sem efeito.

o ii ••••
(5 Ó,

�esponsQb'ilidàde J_ M. e C.

*. A vida não é só para ser

vivida. Ê nela que • gente
constrói o próprio. ceminha
e não anda em trilha já feita.
Sabemos que não e fácil cons
truir o próprio caminho mas

não custa nada tentarmos.
Lembre-se: vocl nunca está
sozinho, pois sozinho nada
conseguiria. Onde estamos,
estamos com Deus, porque
Deus é o caminho qUI deve
mos seguir.

'

.. Hoje à noite no Elite Tenis
Clube uma agradável boa

tinha i,d animar um pouco
nosso sábado. Compareça.
* Também neste sáb�do UIII.

gostos. festa [unina no

Colégio Comercial de Canoi
nhas. Prestigie." .

* Quem quis,r curtir uma

,

'

boa festa va hoje no Co-
légio ,Agrícola Vidal Ramos.

* Psrticipsram ativamente
dos jogos aqui em Cenoi

nh.s na semana poseada os

atletas de Ftorianôpolis, lia.
iaí ti Lages, junto com os, [o
gadores daqui. Destacou-se
o R.eni com seu gol contra.

* Bssquete e Volei Mirim do
,

Ginásio Santa' Cruz, es·
tarão em Rio Negrinho neste
sábado, disputando uma par.
tida amistosa com os ioga
dores.

iC
'

Heide.: a linha lenrinha
'canoinhense que anda

cativando corações.

* Três meninas pulsando
seu coração por um bonito

lourinha. O cotado é ooce
Alceu.

* Rosemery, a graça de me-

nina despediu· se de todos
níl quarta-feira pas�ada s�
guindo para rlo,,�n6poz,,�J
para onde transteriu resi

dlncia.

iC Volderez TabaliPa cur-

tindo uma nova paixão
por um menino muito querido.
Jorge Togami é esse menino
que conquistou o corepâo da
Valderez.

.. Viviane Jenzura, uma' fo
'fur. d� menina.Sai mais t.?

* Alguns amigos deMau'em
Knüppel passaram nma

ta,de super agraddvel no Clu
be AABB no domingo passado.
Em companhia dela, testeia
ram sua primeira comunhão.

,* Paulo Roberto ,Ferreira
entre nós novamente após

alguns dias de ausêncii. Cer.
tas 'menininhas do 1.° B (Cien
tífico) já estava'� p,eocuPíldas.
* Estivcram;entre -nós para

matar' a saudade dos ami·
gos e partntes Carlos Antonio
8 Zeca R.. Todos ,nós ficamQs
muito felizes com sua pre
sença. Quem • diga é a Leila,
não é mesmo?

* Anive,sariou no dia 1.°
de junho o iovem Emiliano,

Agradecim�nto
MARIA!i'IRACEMA FEDAL-

..

TO _[vem por meio deste

agradecer seus vizinhos e

amigos que auxiliaram a

,comba ter o fogo que atin

giu sua garagem no último
dia 25.

Muito obrigada.

Seleme Filho. A ooce Emililln I

pa,abéns.
* p(Jrqu� será que SilvaH(J

TapaliPa anda muito ttis
te? será um. nova paixão?
Queremos ver seu restinho
alegre noosmente Silvana .

* Haroldinho passando um

susto na lourinha de olhos
azuis. Nada aconteceu com

ele mas o susto foi grande,
não é Viviane?

* Ana SOfia, muito e�fo"p.
da na venda de 1orna".,

do CESC. Sua simpatia ca

tiva ti todos. APareça s.mpre,
nosso ponto é no�Pinguim.
• Eu pesco tubarão, a Ja

nice carazinho ...

* Iá marcado o:dia;da test«
do Ginásio Santa Cruz.

sirá no dia 25 deste. Muitos
esforços lá inicisdos, par. que
seiíl um. das maiores.

._. Dia 30 passado uma];no-
ttcia veio alegrar muito

o casal Luiz Fernando (Tânã.)
Puck, Foi 9 nascimento de
um lindo garotinho.
-te Também para maior ale-

gri. do casál Moacir(Ru
th) de Paula e Silva, nasceu
uma bonita menininha. Para.
béns.

* De 'parabéns também: ti
, casàl Ar,..,go e Ma'ri. Nors
com a chegada de Rodrigo.'
* (/ltimas' passadas:

T'ânia Doin gamou num

cara do conjunto.
Cuca destila' com um no

vo corte de cabelo.
- Cristina fica ires 'dias sem

10101',
- Csnoinhenses aderiram no

va mods: agasalho seul e

branco.
- Sandra e Mikey voltaram.

Para surpresa geral D,
nis« fi Zeca (e) estão na

morando,

* Canoinha.! preparando-se com

muito afinco para ocr jogoJ'
rtuionaicr que acontecerão na�cidaJe
de CtJçadtlr no.! dia.! 29 de iulho
a J de agiU/O. EJ'per4mo.r Ir4zer
"itóriaJ', ma.! contamo.! com a c.

laboracão de todo.!, inclu"i." CQm

o apoio moral e financeiro d(u'
membro.! 'fede nossa Prefeitur4.

* Recordllr um amor que já
morreu é vollllr a amar•..

Tchau, até a próxima.

UE
'

stou
dos

entre to-
A-

voces, mas

estou só, porque
sou excepcional".
Ajude-me

Leial A••ine! Divulgue!

Correio do Nort'e

na

APAE

Material escolar e de
escritório você encon-

\

I
tra na loja da

IImpressor. Ouro Verde
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,CORREIO· DO NORTE 04.06.1971

.No Departamento de Veículos'Usados
de Miguel Procopia'k' Comércio de
leí os Ltda., você eDconlrará
para ronta entrega: ;/,,/'

4

Ano
1973
1969
1976
1975
Ig74
1974
1973
1970
1976

Fusca 130

Pick-up W, lvs 4x4
Comodoro

I

"
\.

L PROCOPIAK 'COM. DE ·y,EíCULOS LTDA.
Voncessionárlo General Motora d.' Brasil I. I.

Rua Major Vieira, 289
_.
. Santa CatarinaCanoinha-s

Foto Studio Eanoi as
Serviço de reportagem de casamentos ,,'aniversários,

"

Fotos de crianças, Posters, Painéis" ecorati vos para

seu lar e escritório - Servij,ls para amadores.}.J./
�na Barão do Rio BraDcI, 75�AprÓXiB10 a Vasa Trevislni)

blus
/
'S' e casacos

de ..lã

asa
,

,
•

',' ) í "\�
1

." I' , ,

.'
� �

Vende-s,e
Casa Comercial com pro ...

priedade, sito na localidade
de Salseira, pertencente a

Fernando Freiberger.
- Casa na cidade: 3

Rua, Felipe Schmidt, 1192

Vende-se '"

Vende·.e ótimo. lot".-("com
600- m2 cada, litued9.#no Bair .

ro Jerdjm E.pers_pça, 8 uma

di.tância de 15 ' metro. da es

trada a.falta '.
"

Preço. n 'Dca vi.tp.. Condi.
çõ�. de �gameoto com 50%
de eott"da e o re.taDte em 8
• 10Are.taçõe. meDIai••
.7:�tar com o Ir. HENRIQUE

BORA .. ' RUI Getúlio Varga.,
\18. 2

Vende-se'
Uma data com 600m2, na

Rua João Krailiog, proxímídades
do Hospital Santa Cruz e Co
légio Sagrado Coração de Jesus;
e uma Variant, ano 1974, em

ôtlmo estado .

.

Preço de ocasião.

Tratar Curo o sr, Nicolau
Arendartchuk, no escritório da

Esquadrias São José Ltda., Rua
Slo J.osé, 307. fone 22-0292 ou

à Rua Duque ,d6 Caxias, 1218

AVISO
CERÂMICA ALVINO,/VOIGT

S.A., avisa ao sr. ARI B�ARBOSA,
p.ortador da Csr te! ' Profissio
nal n.0_52.315, sérí 251, a apre
sentar-se Da em resa nó prazo
de 3 (três) dias ara regularizar
sua situação

O não . mparecimento im

plicará D rescisão do contrato
de tra lho por a bsndono de
serviço, nos termos do artigo
482 da C.LT.

Do(umento extraviado
ZENO BA13IRESKI, declara

para e8 devidos fins qus extra ..

.

viou SUB Caderneta de Poupança
da Caixa Econômica Federal,
Agência de Caucínhas.

A mesma fica sem efeito por
h sver re qusrtdo 8 .2.8 via. 1

"U NG ER" resolve o seu problema:
A di�posição dos senhores industriais e eonsumidores, sua loja 'cada vez mais

especializada: Linha completa dos motores.W E G a preços diretos d� fábrica,
peças e acessórios para ldeiras, Ioóomóvets e maquinários industriais. Cabos

de aço. parafusos e pre de todas as bitolas. Conexões para água e

pressão, fechaduras, geral. VISITE-NOS.

Rua Desembargador Costa Carvalho,
DDD 0425 Caixa

- Fones: 23-1770 e 23-2014

ÃO DA' VITORIA - Paraná

prestando
------=------------�'

indústrias" ,

.Rspresentante em Canoinhas: Waldernar' Knüppel
...

- Fone, 22-033-6Rua Major Víeíra, 360 - Canoinhas - Santa Catarina
"
'. \., i' I.

"
I
".

\, "
• 1

� ,
• .-.' ,;, •

'

•.
"�,, I '

,

Entrega de Caminhões
ao DER/Se

Para auxílar os serviços de
manutenção de rodovias es

taduais, foram oficialmente en

tregues ao DER/SC, 30 camí
,nhões, dia 19, às 10:00 horas,
no Aterro da Baia Sul, em

, Florianópolis.
A solenidade contou com

a presença do Secretário dos
Transportes e obras, Nicolau
Fernando Malburg, Diretor
Geral do DER/SC, Engenheiro
Antônio Carlos Werner, Di
retor de Operações, Engenhei
ro Moacir Mondardo, repre
sentantes das Firmas fornece
doras - FNM e Érico Becker
& Cía., além de engenheiros
do DER.

.

Destes 30 caminhões, ao
valor de 10 milhões, 109 mil
e 581 cruzeiros, 28 são equi
pados com basculantes e dois
destinam-se ao transporte de
máquínas pesadas. Serão dis
tribuídos pelas diversas Re
sídêncías do DER/SC, e irão
integrar a frota de equipa
mentos já adquiridos, entre OI

quais,' 23 pás earregadeíras e

23 motoniveladoras, recente
mente entregues, Destinam-se
à construção e conservação
de rodovias estaduais cum

prindo desta forma as metas

de realização no setor rodo

viário, no desempenho da mis
são de "encurtar as distâncias".

INPS •

8 V I 5 I
A Agência do INPS avisa aos aposentados e pen

sionistas, que para receber mensalmente o 'seu benefício
no respectivo Banco, deverá se fazer portador, não só do
Carnê .de Pagamento, mas também de Documento de
Identidade. 2

1

Festa dunina é no C�E.S.e.
25 de' Junho- -

Dia 25 de. junho é o dia da mais tradicional Festa
Junina do Interior do Estado. Teremos a majestosa fo

gueira,' com 30 metros de altura; o maior espetáculo de

fogos de artifício, que Canoinhas jamais viu; o famoso
"show

. pirotécnico"; 2 conjuntos alegrarão o ambiente;
baile caipira no Ginásio de Esportes; som moderno para
a juventude no salão nobre; quadrilhas, dança do facão,
o casamento caipira. Você jamais esquecerá esta noite
memorável. COMPAREÇA e colabore com a juventude
estudiosa de nossa cidade. O Colégio Estadual Santa Cruz

agradece sua participação e colaboração.

-c o n V i f e====-
Dia 12 de junho, no Pavilhão Frei Cristóvão,

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.

DR. ZENO AMARAL FI,LHO
�Irurglâo :Dentlsto

CONSULTÓRIO:' � Fone 22·09ºo..,!...��
Rua 12 de �e��.,.quj�Df1::!:;;� 15 de,Neyembr:o

'-JlltÓJii -".,greja Matriz, a.o lado da Ass.ociação Comercial)

..............._ -.5 .

,

Inspeção de Caldeiras
�onforme �r.uu:aa-,.....,..,1ftt�.'..j«HI',T·

� Eng. Marcos ü/unaerticô
,

CREA.-3952 • 100. Região

Fone: 22-0316

Dra� . Zoé Walkyria Natividade Seleme
CirurgiA Den:Usta
o I C OOSS89159jDKP

Clinico dentária de senhoras e ortsnçes.
Especialização em Odontopedtatrte.

Hora marcado
Pr.�. La.IN ,Müller, 494 - FODe, 22-0461
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•
• Pelos 70 anos de vida do Coronel WALTER

.

I
. II PERACCHI BARCELLOS, completados dia 14 de maio II
E -
II último, desejamos cumprimentá-lo, ao tempo em que II
- .

/ -
1111 agradecemos todos os ,seus esforços para que nossa II
B -
&I região alcance um desenvolvimento digno do Brasil. II
B _
- -
II, II,
II ',' " II
_' , -

I' Abrahãó Muss� S. A. - Ind.· e Com. I
a' _
- -
_ B
� -

I Mussi Transportes, Comércio, e I
.. 1 Representações Uda.· •

II
-
1.1
II
II
II
II
II'

" Rio Negro Ltda.
II
II
II

IMAVALE '. Ind. de Madeiras Vale do

Dirigindo a Sexta Região do Banco, do Brasil

S.A., à qual pertencemos, o Coronel WALTER PE

RACCHI BARCELLOS nos proporcionou .elementos

.

1111

I
II
II
II
II
II
II
II

I
,II
II
II
II
II

I
-

para que o progresso e o bem estar de nossa comu

nidade seja hoje uma realidade.

Aproveitando a' passagem do seu septuagésimo
,

J

aniversãrio, enviamos a ele, n�sso agradecimento' pú-

blico, e votos de saúde e venturas.
I

lerbJ Se18D18 & Cia. Ltda. I
I
II

I
II
II

Empresa, de, Transportes Regina Ltda.

1IJ1l1l1i1__IBIIB _11111111111111

VOVEIA - Indústria e C,omé'rcio de

ladeiras Ltda.

, !

Apresentamos ao Coronel WALTER PERaCCHI
.

.

BARCELLOS, Exmo. Diretor da Sexta Região do I

Banco do Brasil S. A., nossos parabéns pela passagem
.

do seu natalício, dia 14 �e maio de 1977, data em

que completou 70 anos de vida dedicada ao bem estar

da coletividade.

Empresa· 'Industrial e

Comercial FD�k S. A.

Tr Dsport dora
Fock Ltda.

No transcorrer da data do natalício do Coronel

II
II
II
II
II

I
II

WALTER PERACCHI BARCELLOS, MO. Diretor da

6.a Região do 'Banco do Brasil S. A., sentimo-nos im-

buídos de espírito de gratidão, por, tudo aquilo' que

tem feito pelo nosso' município através da Agência do

BB local, e apresentamos nossas congratulações e lhe

desejamos muita felicidade e saúde.

Esquadrias
Santa Cruz s. A.
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Com esta mensagem levamos os nossos melhores cumprimentos' ao Cel WALTER PERACCHI

BARC,ELLOS, cidadão canoinhense e diretor da 6a. Região 'do Banco. do Brasil, pelo seu

aniversário. 70 anos de bons 'serviços em prol do desenvolvimento •

/

.. nacional e também I do nosso município.

AR·ISTIDES M LLON
,

MALLON & CIA.'

TRANSPORTES MA.LLON
.

LTOA.

COMERCIAL MALLON ,LTOA.

.

,

.
'

. "

pelo seu aniversário, 70 anos, ocorrido
'_

,

dia 14 de maio último.

UNIAGRO
Kiruei

lVagano
,1akaf)asOi

.

BBB�B_aM

III
'I
II

" II
l-U ,,'

I· Cumprimenta.mos e.. nos congretulernos com o

1'1
II
II
II
II
II

I
fi
.11
II

I
II
II
II
11
II
·111
II
II
II
II

S.6imoQuiri' .

Kanzei

lnus.6i
-

União Agrícola
Canoinhas Ltda.

SU2uki

ü-akuda

------------------------------_ .

III '

'

. III
-

. ._
- '1- .

- -
E Congretulemo-nos com o c-i WALTER III
_

'

B

I PERACCH! BARCELLOS, M. D. I
I Diretor da ôe. Região do Banco. do Brasil I
M -

,I
.

S/A, que aJinge ro anos de existência te» I
- - -
II pletos de aios em favor do' bem comum, II
- -

I e· apresentamos nossos sinceros votos de I.
- -
II seúde e felicidades. \ II
• I•

•
II'
II
II
-
II
II
II
II

S A I.' .• &I
II

I
II
II

- . .-
_-_R_B_m_a B _mEBeB EBBBB__

Frigorífico
Canoinhas

.
I
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Levados pela gratidão, expressamos aqui nossa' admiração
ao Coronel Walter Peracchi Barcellos, que no

.

dia 14 de maio p.p.,

completou 70 anos de vida, durante os quais dedicou-se,
como político, "ao bemda coletividade, e, à testa da 6a.

Região do Banco do Brasil S.A., influiu decisivamente no

progresso e,"�desehvolvimento da:ár�a sob sua jurisdição.

No ensejo .da passagem do septuagésimo ano de vida do

Coronel WALTER PERACCHI BARCELLOS, M,.D. Diretor
,

da 6a. Região do Banco do Brasil S.A.,

e-

·A. Seu Itetus
aproveita a oportunidade par� cumprimentá-lo e apresen.

tar-lhe votos de felicidades, extensivos à sua família.

E·squadrias
,

. São José 'Ltda.
'sente-se honrada em levar, através deste jornal,. seu

abraço. ao, Coronel WALTER PERACCHf BARCELLOS,
I -

pela data de seu natalício, ao mesmo tempo em que
(

,

agradece os grandes serviços prestados' ao nosso Estado

e à nossa cidade, como Diretor da 6a. Região do Banco

do Brasil S. A.

Ao Coronel Walter Peracchi Barcellos, no transcurso de seu 70.0

aniversário, os dirigentes de

Estefano Wrublevski
.' �

\

Filhos Lida..

parabenizam-no e desejam saúde e disposição para que
.

possa continuar desenvolvendo o profícuo trabalho que
realiza em prol da coletividade como Diretor da 6a. Re-:

gião do Banco do Brasil S. A.

Pela passagem dos 70 anos de vida honrada e benéfica

do Coronel Walter Peracchi Barcellos, os nossos cumprimentos e
,

também aos seus familiares.

.. Cooperativa . Agro-Pecuária·· de
Canoinhés Ltda.

"

•

I OS
,

D·Se .' .,

"

I
/

'

Congratulamo-nos com oCoronel'Waller Peracchi Barcellos, M.D.
.

'Diretor da 6a. Região do Banco do Brasil S.A., que atinge- I

·70 anos de existência repletos de atos em favor do bem

comum, e apresentamos nossos sinceros votos de saúde

e felicidades.

rUI

I
I

Ao ilustre cidadão canoinhense, Walter Peracchi Barcellls, pelo

seu aniversário ocorrido dia 14 último, os nossos cumpri ..
.
'

mentos, com votos de felicidades.
,

(

Indústria de M'adeiras'

.. Ludovico
.

Oambroski Ltda.

Ao Coronel Walter Peracchi Barcellos,; fluente político edestacado

administrador, cidadão canoinhense, pelo muito que 'i fez
, ,

pela nossa terra, os nossos melhores eumprimentos, .pelo
seu aniversário,\70 anos, ocorrido dia' 14 último .

• > ,

Indústria . de Madeiras

Saltinho· Ltda.
\
I
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I 'III Dirigindo a Sexta Região do Banco do Brasil .

- .-

I S.A., à qual pertencemos, o Coronel WALTER Pl!!- I
- '11-II RACCHI BARCELLOS nos proporcionou elementos .

- -

I para que o progresso e o bem estar de nossa comu- I
- -
'II

.

nidade seja hoje uma realidade. III
- ' -
- -
II Aproveitando a passagem do seu septuagésimo II

i aníversárío, enviamos a ele, nosso agradecimento pú- I
II ..

II blico, e votos de saúde e venturas.

II
II
II
II
II'
EI
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
• I,I •
________-__-_-_--_--_B---------

Correio do Norte - 04-06-1977
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Caderno Especial - Homenagem ao CeI Walter Peracclji Barcellos

1111111111111111111111111111111111111111111119119 111111 11__11111111111111111111111111111111111111111111111111_11-
II .

81 II'··
.

II
- - _.
_ B R
- -- -
II .

.

.

Apresentamos, ao Coronel WALTER PERACCHI' II II
II", II II

� II BARCELLOS, Exmo. Diretor da .Sexta .Região do II II II
. II ' II II Com esta mensagem levamos os nossos melhores II
. II Banco do Brasil S. A., 'nossos parabéns pela passagem II II II

'I do seu natalício,' dia 14 de maio de 1977, data em I I cumprimentos ao Coronel WALTER PERACCHI BAR- I
:1 - - -
. que completou 70 anos de vida dedicada ao bem estar II II CELLOS, cidadão canoinhense e Diretor da 6a. Região 1111a _ _
II da coletividade. II II do Banco do Brasil S.A., pelo seu aniversário, 70 anos I_. - - ..

H B _ II I,. I de bons serviços em prol,do desenvolvimento na'cional" '

I II II e também do nosso município. -I
, I' João Abrão Seleme & (ia. Ltda.' I I •

• I I I
I - - - -

II .. • II

II I Seleme & Seleme S. A. I I So�iedade Industrial e I
II II II --
- - - -

Ind., Com. e Exportação ! 'I I
B 1_' I
II, III II "omer"l·a.1 " I- C 0'1' � A II
II de, Erva-Mate' !" li II ll.. ..
- - - -
- - - !II II "'11 ..

I
.. I I I
I. IIIII••••••BIIIIIIII•••••••••••••I, 1.11•••••••11 1

B _B B B B8BB__BBR_�-
_ B
- -

I I
_. -

I Pelos 70 anos de vi:ia do Coronel WALTER I
i I PERACCHI BARCELLOS, completados dia 14 de maio I,

II.. II
II último, desejamos cumprimentá-lo, ao tempo em que . II
- -
- .-
81 agradecemos todos. os seus esforços para que nossa

II
- -
II região alcance um desenvolvimento dígno do BrasiL' II
- -
- -
._ -
B _
_ . -

I II . . . II

I I'ndústria de I
_ B

I I
I Ma_deiras I
I I
- .

i Zaniolo S. A. i,
- -
- -
_ a
-B _
_ . B
MB MB mB RBR__

Posto de Servico
. ,

,
�,

(anoinhas
I

Ltda.
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No ensejo da-passagem do septuagésimo ano de vida do

Coronel WALTER PERACCHI BARCELLOS, M.D. Diretor

da 6s. Região do Banco do Brasil S.A.,
\

a.
aproveita a oportunidade para cumprimentá .. lo e apresen

tar-lhe vofos de felicidades, extensivos à sua famílía.

'II
I

Ind. Com. Otto
S. A.

e

Friedrich
sente ..se honrada em levar, atravês deste jornal, seu

abraço ao Coronel WALTER PERACCH[� BARCELLOS,
pela data. - de seu natalíeío.: ao mesmo tempo -em que

I

agradece os grandes serviços prestados ao nosso Estado

e à nossa cidade, como Diretor da 6a. Região do Banco
do Brasil .S. A.

Ao Coronel Walter Peracehi. Harcell.as, no transcurso de seu 70.0

aníversárlo, os dirigentes de

Filhos
.Mayer Ltda.&

I

\..,/

parabenízam-no e desejam saúde e disposição para que

possa continuar desenvolvendo o profícuo trabalho que
realiza em prol da coletividade como Diretor da 6a. Re

gião dOo Banco do Brasil S. A.

(

Pela. passagem dos 70 anos de vida honrada e benéfica

do Coronel Walter Peraeehi Barcellos, os nossos cumpnmentos e

também aos seus familiares.

I
.

A. E. Bach .& (ia. Ltda.

\ \

Pela passagem do. septuagésimo ano da honrada vida

do Coronel WALTER PERACCHI BARCELLOS, M. D. Diretor

da 68. Região do Banco do Brasil S. A., e querido cidadão ho ..

ncrário desta terra tenho a honra de formular os melhores

votos de felicidades, rogando a Deus que derrame suas bênçãos

, no insigne homem público que muito contribuiu para o desen-

volvimento do n06SO município.

.'
,

Canoínhas, 1.0 de junho de 1977

, ,

Dr.
..

Benedito Therézio. de Carvalho letto
Prefeito Municipal, .

Prol. . Fábio labor rock
V ice Prefeito

".
".' '. • "

> ,1&;,-

�. "

, .,
.,' .

Ao ilustre cidadão canoinhense, Walter Peraechi ·Bareellas, pelo

seu aniversário ocorrido dia 14 último, os nossos cumpri

mentos, com votos de Ielícídades.

•

·····Comercial

Pedrassani Ltda.

Ao Coronel Walter Peraeehi Barcellos, fluente polítíco e:(destacado
.

. administrador, cidadão
-

canoinhense, pelo muito que fez

pela nossa terra, os nossos melhores cumprimentos, pelo
seu aníversârío, 70 anos, ocorrido dia 14 último.

Basilio Humenhuk

& Cia.· Ltda.·
"; �. . \
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II- /

-I , '. 'No transccrrer da data do natalicio do. Coronel WALTER PERACCHI BARCELLOS, MO. Diretor da 6.a Região do Banco I-"
.-II r

do Brasil. SIA, sentimo-nos ímbuídos -de espírito de gratidão,' por tudo aquilo que tem feito pelo nosso município através da 'II-
-I II� Agência do BB local, e apresentamos nossas congratulações e lhe desejamos muita felicidade e saúde. II1._
R-
--(
-II�'
II.' Indústria e Comércio Irmãos Zugman SI A.

.

·111-
--
--

' -I Madeireira Novo Mundo SIA. I-j
-I III::
IILAVR AMA Lavradora' Racional .de Madeiras S/A. I� -
II
1111
II
II
II
II'
til
II

I
II
,II

'. I

, \11
. Construtora; Administradora e Incorporadora Concorde Ltda ...

'

.

I
II
II
II___9____________ ___Em __ m� _ BE_

IIi

I
I
I
II
II

I
II
II
.11
II .

_----------B-_------------

Transportes,' Representações e Consignações «IZÊ» Ltda.

R eflorestadora Zugman S/A ..

Aglomerados de
,J, .. -,

A

Madeiras «IZE» Ltda.

_11111111111111.11111111_1111_111111111111111111111111111111_111111111111111111111111111111111111111111111111_11111111II"
..

..
'

'.

IIII
'

.' ." \ II- '

-- .

-,II o Coronel WALTER PERACCHI BARCELLOS completou dia 14 de maio próximo passado, setenta anos de' vida. Homem
I II_

EII público, cuja existência consagrada ao bem comum foi pautada por atos de grandeza, muito' realizou em favor do desenvolvi- IIII
\ \" 111II menta de nossa região. Em razão disso,

II_.. --
--
-I

.

Irmãos Procopiak & Cia. Ltda. III •

II-
-I . Miguel Procopiak Comércio de' Veículos Ltda. I'-
--
-_I Agrícola Procopiak Ltda. I-
--
-I Procopiak Agro Pastoril Ltda. I_
E_. BI Coral Empreendimentos e. Participações S.A. I• '

II
�I Empresa de Transportes- Procopiak Ltda.

II
II
II
II
II

I· .' .

.' .' .'
.'

II" .' "
.

IIIIBrlfJlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIl1l1l1l1l1l1l1l1mlllttlllllFlII BIll

I

apresenta-lhe e à sua excelentíssima famílía.. os cumprimentos de nossa cidade de Canoínhas, almejando felicidades e saúde.
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CORREIO .. ,DO NORT€
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Divórcio & Legislativo
o Vereador Stlvino

Chícoskt enviou pedido
80 Presidente da CIB&

scllcltsndo o emp -nho
dos demais pares no

senti '10 de, encamínhrr
expediente 80 Senador
d s República Otalr B ec

ksr no sentido d � que.a
novo Lei do Divórcto,
ora em tramitação UD

S{ nado, não Jleja spro-
Escreveu: varia. Saltents e Vet'1!s-

E8meraldino M. Almeida dor qu s o Divórcio 030
trez o maior tns l ao ca-

, sal mas sim os filhos qU3 mais tarde serão t1S

vitimes inocentes, se aprovado o projeto. S,Q·

lientà o proponente que no paía os rádios, tele
visões e o povo, estão se decl araado coutr a o

Divórcio, sendo que nossa comunidade também
deve se manífestar no rumoroso caso nacional.
O Colunista aproveita a dica pua Ismbrar do
Secretário GEreI da CNBB, D. Ivo Lorschetter,
sobre o Divórcio: «Embora hoje ecu�oda de re

trógsda, 8 Igreja receberá ds História, um ates
tado de benemer êncía por ter alertado os ho
mens quanto nos rquivocos e desgraças de att
tudes írreve rsíveía».

Cursilhistas em ação

"

Dia 19 p.p seguiram para Caçsdcr as se
nhoras Dorilde Thtesssn I(:' sra, Walni« 'I'sb rrda
que foram est1l'gia,r para o aprimoramento e8�

peciftco do Curstlhlsta. A volta deu -se dia 22,
eh-gerido em nOSS8 cidade por volta das 24
horas quando foram recebídas em festa p alos
dem&ís integrantes dos grupos. Ainda bem que
em Papanduve 8' fé está presente- quandc por
outro Jado os homens desfljsm desfe z er o que
de mais sublime ficou DO mundo deixado por
Jesus que foi o Segrs do e índlssclúvel: o Matri-
mônio,

.

Visita de inspeção
no 'calçamento

.

Estiv1erem em n03sa cidade dig 1'9 pp. em
vieih d'� jnspeção DO c61ç8m�Dto da �idade, os

sechores Dr. João Alberto Nicolezzi, Coorden�.
dor da R�gião Norte, Dr. Almir Fistes, fi�c&l
titulu·; Dr. Alberto Pstri, Topógrafo dJ .

Es�ri
tório de Fiçcalização de Mafra; Dr. Otavio eo
IodeI Pa!isamai, reaponsávd pelo Convênio en

tre Governo e Firme; e Dr. Délio M. Pafenai
ba. Os trabalh)s estão ee processando norm&l
m@ote com seUB trabalhos bem adiantados e o

contrlito está !1eado ob,!lervldo em 8eu� mini
mos d@talhes. O colunista agradece o convite
pera participar do .almoço, não t�DdJ compue
cido por m.otivo de Bfiúde.

Torneio futebol de sa Ião
Dia 28 p.p. t�ve inicio o grsnd;oeo Tor

neio de Fut�bol de 8s1ão. São participAohs 10
equíptas compcstas de 2 chaves, sendo que os

veDcedores t�I'ão com glória peJa conquista ri
cos trof{>us, um patrocinsdo pelo SESC. A pro-

. moçã'o é da CcminA0 Mu.oiclp�l de Esport,e s,
"C.M.E». Os horários são os seguintes: 80S sá
bados os l g;�s terão início às 15 horas, já nos,

domingos l!itt u início será às 10 horas da ma·

nhã. Pelo Pt( gremação e divulgacão; já se coo'·
'I aidere uma das maiores pt'omoções esportivas

res)iz-j,dQ� t:m P�p�n'iuv8. V.emo3 prestigi&r o

e8porte, p,orqu� esporte é saúde.

C.T.G. Tropeiro Velho-Campeão
Ois 22 passado o tradlcíonal grup:> do

«C.T.G. Trop eíro Velho», de no :ISS c.dade, ss

t�VI.! presente num graude TJrneb entre dtv sr
S09 p ertíclpantes. O nOS30 já b astante conhecido
C.T.G. Trop rlro Velho se destaecu brtlhsute ..

mente entre seus competldores, conqu ists ndo 3

primeiros lug sres, 8!HJim classifica10··,:· LO lugar
DO C,)nCUrRO de Lsço; 1.0 lugrr na disputa 'das
Cadeiras e fm81meoh� arrebatou o 1.0 lugar no
concurso dê Laço In Ilvtdu rl. C-Imo prenda da
bate lha trouxeram 3 Iludes troféus pua au

m-otor 8 galeria de vitórias já �ldcQnçadas. Não
desconsiderando os demais componentes q ue
arrebataram aplausos 10 públlco e também,
conseguiram prêmios para seus Grupos, Nossos
parabéns 8 turma do C.T.G que tão bsm se

portaram em Rlo N -grtnho, sede do m:sgesto§Q
e b sm orga'lizado torneio de Lsço em suas di
versas modalidades. � isso aí minhs gante,

. nosso município b)XD representado lá Iers.

Eleições' indiretas a Prefeito
o deputado Dib Cherem, v.ce-Iíder da

Arena, pu pÔ3 em entrevistas, G Vadação de

eleições .indiretas 9�H'a �e escolha de futuros pre
f�itfJs, corno forma de dar unidade ao sistema

eleitoral brasileiro. O vice-líder explicou que 8
!

escolha indireta dos prefeitos, além de unífor
miz ar as elerçõ ss DOS três níveis _. Federal,
Estadual e Munícípal - po derta desburccrettzar
8 admtnístração dos munteíptos brsaíletros, que
considera ceda dia mais emperrada. (G. Povo).

Passarela da sociedade
Dia 6 do corrente fe§tfi'j�ndo nÍ\1Br o j a

vem Gilson Luiz Zattar, MD. Ag ente dos Cor
reios e Telégrafos de nossa cvds de. A SU8 pres
tesa e atenção na função, já motivou grande
emlzsde entre' 8 corou :-:üdacte.· Votos de felici·
d�des da caluDa.

' .

Dia 10 festejando idade. nova 8 9Eoh\}ra
Juvelioa G. C. Almeida, esposa do sr. João M.
Alm"ida. A diBtint'l dama receberá lltS mais me

r€Cldas damonstr8çõ�8 dlí! spr,eço e amizlde na

.SU8. festiva dsta.

Na mefilma data aniversariando o sr. Carlos
Antonio Gl'dfin, resi :lente em Çaooioh�s. Cum
prim�ntos , pontificarão em alta roteção para o

catalici8nte.

D18 11 festejando i.:Jade nova a garota
Vera Lucia, f!lha do casal l\1odest:> (SJlvi�)
Hirth, ele nosso prezado 8SBinsnt�. Muita a!e

g/ia .

e comes e bebes na data de MU níver.

Dia. 1.2 comernorl!\ndo troca de idade �

garota Tânia Mara. fllh� do dhtinta casal Jorge
(MBrisa) Weckerle, resif'!entes em Rio de Janei�
ro, Cumprimentos �m (ilt& i'ohção p!!ua 8 Tâ
ni!i Mera.

Um por semana

INVEJA: Se há homem que srja bom, é

invejável, se é):pRU, é invejoso, de modo que
-com o vicio de illV.,. j�, t�mo& que p�rsegUí, la.
ou por ela penH'guido.

"
.'

�

REFLORE';T,AOOR:� ZUGMl\N S. A., avisa
aos srs.: FieLI? CA RDOSQ, portador' da Carteira Pro
fissional n. 29.6

" série 425; VALDEVíN J CAErANO
DE SOUZA, port or da Carteira PL"ofissioaa�,n�"g8.63ô,
série 426 S ',�; ADr ii G .\R.81 D � AL:\d�IqÂ�;,,/.pJrtador da
Carteira Profissional n: 29,7 .o, sériy4J.rtf�SC; JOÃO MA
RIA ALVill'3, portador d ... Carte�[r'Pcofissional n, 09.,833,
série 426 se; DAn,81 D�

r

t: S 003 SANTOS, porta-
dor da Carteira Ptofi3��ál . 32,471, serre 458 sr�;

.

BE lNADE fE FARI��'pJrtador::l ia Carteira Profissional
n. �6 328, série 51 S::! e CLAH.,f\ "tl,a.�(';IAS .

DE AL ..

M�IDA, porta ra da Carteira Profissional" n. 69.439, sé
rie 392 sr'; a ap.eseutsrem-se na empresa no prazo d�
3 (três) ias p sra regularizarem sua sítuação,

O não comparecimento implicará na rescisão do
contrato de trabalho por abandono de serviço nos termos

, I

do artigo. 482 da Consolidação das Leis do 'I'rabalh l.

..============-""",""-== =_._=.. = .--- ==-===::'-=:=õ'!

Serviço instantâneo e perfeito.
��l��ó"·�ffloderníssima •.

.. p; AJll ,_"-""-'

. Procure no eecritôeio de . Del"by Carlos

Ulbmann, na Praça 'Lauro Müller. 251
I Cli.NOI��fIAS _ Santa.Catarina

-j

------------------------------_.----------------

F t , � ?O OCOpl as .

o Cartório do �egistro Civi], de t\!e{1?:idil''''C. Côrte,..... .:;;.1· ..

instalado no. F'orum,. acab�,.,Jd6;:;;;)ec,ebel' a mais

moderna " OT{JCÇH.�'[�DX)l(��rá:fié"ã' que
.Ó» �.

tira fot�l� . � ácem!_!li!l!.pl:! de qualquer
documento em di\rersos tamanho�lI'

Em apenas 5 segundos ..

======�============�==��========�=="==�==========
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CORREIO D:> r10RTE"

Noticias de Major VIeira
ESCHEr\TEU: FRA,NCIS,CO KRISAN

RE,UNIAO D'E' C . A. P. EM CAlÇADOR
Realízou-se dia 18 pp., uma importante assembléia dos

Conselhos Administrativos de Paróquia da Diocese de Caça
dor. Na referida reunião estavam presentes todos os vigários
das 'paróquias pertencentes a Diocese, 'e também todos os con

selhos administrativos.

Na referida reunião tratou-se de vários assuntos líga
dos a religião católica, tais como: Formação de leigos p�ra
atuar nas comunidades onde o padre não pode celebrar mis
sa semanalmente, término da construção do. Seminário Dío
cesano e prestação. de contas da Diocese. De Major Vieira lá
compareceram os Senhore'S Frei AJbél SChneider, Augusto Pa

pes, Carlos Muchaloskí e este colunista que também é :mem

oro do conselho administrativo da Paróquia de Major Vieira.
A reunião foi muito importante para todos, pois tivemos co-

.

nhecímento do andamento de tudo o que se refere a religião.
Dirigiram os trabalhos da reunião o Revmo. Bispo Dom One
res Marquíore e o Frei SilIus, vigário. coadjutor da catedral.

FESTA EM MAJOR VIEIRA

Healizou-se dia 29 pp, a tradicional festa do Divino E:.
Banto padroeiro da paróquia de Major Vieira. Um .día muito
bom, com sol e calor, comparecendo grande número, de pes
'soas. Foi vendido tudo o que havia preparado e a renda foi
satisfatória. Na próxima edição darei o resultado do lucro
liquido, pois ao escrever este artígo ainda não havíamos apu
rado o mesmo, mas adiantamos que chegará a casa dos Cr$
25.000,00 aproximadamente.

. SINDICATO FARA ELEIÇAO
Será realizada eleição, do Sindicato dos trabalhadores

Rurais de Major Vieira, no próximo dia 23 de junho, para
composição da Diretoria, Conselho Fis.cal e Delegados Repre
sentantes. O registro da schapas já está apresentado à Se
cretaria. Todos os associados quites com -suas mensalidades
deverão comparecer afim de votar e eleger a nova Diretoria.

ATIVIDADES DA CAMARA DE VERE�DORES

.

.Em sessão realizada no dia 24 de maio pp, o Vereador
ARENISTA Adir Francisco apresentou indicação, solicitando
que o Sr. Prefeito adquira uniformes e capacetes (Padrão)
aos operários da prefeitura. Acreditamos que será muito im
portante uniformizá-los, pois além dos mesmos serem melhor

.

identificados, também terão uma economia bem agradável,
no 'que se refere ao vestuário.

ANIVERSARIOS

Aniversaria hoje, dia 4, a senhorita Beatriz Maron, fi
lha de Antonio e Maria Maron, residentes nzcidade , 'Tam
bém aniversaria hoje o jovem Francisco Altair SChiessel, fun
cionário da Prefeitura Municipal e residente nesta cidade.
Ainda aniversaria hoje o Senhor Apolinário Tyska Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Majar 'Vieira.

Aniversaria amanhã dia,5, a senhorita Vera Tyska, fi�
lha do casal Cecilia e Apolinário Tyska, desta cidade'.

NOTAS D'IVERSAS
_. O jovem Francisco Altair Bchíessel, foi contemplado com

uma bicicleta MONARK no dia da Festa da Matriz, ea

.

bendo o. 2. o prêmio ao Sr. Mário D. Vínch, residente em
Canoinhas.

.

- Realizou-se dia 31 ptp, uma reunião do comitê, da 'COOPERo.
NORTE: nesta cidade.

- A nova Diretoria da S.E'.IRi. "2�8 dei Junho" está progra
mando um grande baile de aniversário d'a, referida Sacie..

dade.
_. A agricultura está se desenvolvendo cada vez, mâis em n6s..

so município e os agricultores estão muito entusiasmados
e muitos tratores estão sendo a�quiridos por eles.

SHALOM. E: AT� A PRÓXIMA SEMANA

I
I

,I

- Secão
1

livre
Assunto encerrado - Agradecimento
A população de Major

Vieira estava bastante agitada
bom a fiscalizaç'ão volante,
agora os colonos estão tran
.quilos �em paz, com o afasta
mento do fisco.

Alegres e contentes trans
portam o seu ,cereal da roça,
para casa, e da casa ou da ra

para a Cooperativa, graças a

pronta e inteligente medida to
:tnada pelas Autoridades da F'a
,zenda Estadual, que de ime
,diato tomaram todas provi-

dências necessárias.

!Está de parabéns a Secre
taria da Fazenda Estadual, es-

.

tá de p'arab�ns. tamhém o nos

so Dinâmico e de rara inteli

gência Sua Excia. o Governa
dor An ton�o Carlos Konder
Reis.

"Muito Agradecidt>," .

.

Major Vieira, 31 de maio
de 1977.

.

Cesário Koaski ........ Vereador

04.06.1971

REGISTRO
nho de 195·5, residente em

Campo das Moças, neste Muni
cípio, filho de João Alves de
Oliveira e Maria Kovalski de
Oliveira. Ela, do. 11;;u;..._.-Iji'a'5�m1r---:::--�"",_
em Pacie _. �os Neves, neste N'ER�IDA C. .' ARTE

ALCIDES IARROCHESKI e Muni 12 de dezembro Oficial do Registro Civil

�SELISCHIESSL,amboow�n������������������������
teíros, dorríiciliados e residen-,
tes em Imbuia, neste Muni -

pio. ·'Eae, lavrador, nasci em

Rio Bonito, neste Muníeí io em

18 de Maio de 1950, lho de
João Iarrocheski e EI Schiessl
Iarrocheski. Ela, d lar, nasci
da nesta cidade d Canoinhas,
em 4 --de outubro e 1951, fi
lha de João Schie 1 e de dona

K'onegunda Wigin eski .

,

NEREIDA C. 'CÔRTE, Oflctal
do Registro Civil do 1. o Distri
to de Canoinhas, Santa Catari ..

na faz saber. que pretendem
casar-se;

OSVALDO R DRIGUE'S e

ZELINA FERRE: A DE: SOU

ZA, ambos solteir s. Ele, lavra
dor, nascido em acíencía, nes
te Munícípío, e 16 de de
zembro de 1957 domiciliado e

residente'em Pa iência dos Ne

ves, neste Mun· ípío, filho de
Antonio Rodrig es e Etelvina

Rodrigues. Ela do lar, nascida
em Rio Tigre, este Munícípío
em 21 de outu o de 1957, filha
de Augusto F reíra de Sauza
e Juventina V eira de Souza,
residente em acíencía do Ru

fíno, neste M nícípío.

ARLINDO GNOINSKY e

IVANI MARI ,KRASINSKI,
ambos solteiro domiciliados e

residentes nest cidade. Ele,
motorista, nasc do em Marcilio

Dias;neste' Mu
.

cípío em IOde

julho de 1953 fi ho de Valeria
no Gnoisnky e de Erentraud
R.osalia Knoísn' . Ela, do lar,
nascida na cida e de Mafra,
deste Estado, e 9 de janeiro
de 1955,' filha e Wenceslau
Krasínskí e de Konegundes
Krasínskí .

JAIME. MUE;HLB UER e DI
NALVA ;lvI'AlHIA UHLMANN,
ambos solteiros. ; e, gerente
de vendas, nascido em Marcí
lia Dias, neste Muni ípio, em 8
de outubro de 195i5, residente
na cidade de Cascav 1, Estado
do Paraná, filho de Gaspar
Muehlbauer e de Ira ma Sil
via Muehlbauer. Ela, do lar,
nascida nesta cidade, 2.0 de

;Maio de 1956, filha de Ivo Cy
ríllo Muhlmann e de d na Te
rezínha Wich Muhlma

JOSJ!J, SCZIMINSK e JUS,.
TINA BOJARSKI, a os sol

teiros, nascidos no rncipio
de Itaiópolís, deste Es ado, do...
miciliados e resident s nesta
cidade. Ele, lavrado , nascido
em 1. o de Janeiro d 19'22', fi..
lho de Estefano Scz 'minski e

Antonia Scziminski. ,Ela, do

l,ar, nascida em 3 de ovembro

,de 19'2i6'" filha de Feli io Bojars
lIi. e Carolina Bojar i.

NIGOL,A.U CHUP :L e RO
MILDA GONÇALV 8 D,oS

SAN'TOS, ambos solte ros, do
miciliados e residen, es nesta
cidade. Ele ,pedrei "nascido

no lugar Passo Rui, ,
Municí

pio de Papanduva, tle te Esta

do, em 6 de dezem ro de 1952,
filho de Joaquim. upel e Vi
tória Marques C upel. Ela,
do lar, nascida e· São Sehas
tião do Sul, Mun' ípio de Le
Ibon R.egis, deste tado em 29
de novembro de 1 61, filha de
Dorico Gonçalves os Santos e

Izabel de Lima M rtins.

JAIR ALVE DE: OLIVEI
RA e LELITA K RCHE., am

Ibos solteiros. Ele, lavrador,
nascido em F,elipe Schmidt,
neste Município em 14 de ju-

CIVIL EDITAIS-

de .195'5, residente em Pacíen..

cia dos Neves, filha de E'stanis:"
lau Korche e Paulína Blawut
Korche.

Notícias de Monte Castelo
Prefeito na Capital
o Prefeito Waldemiro de Jesus Ml!istt'!r � viajou dia' .1.0

para Florianópolis, afim de tratar de assuntos liga io, a Rua ad

mtntstrsção. Segunio sabemos, o Prefeito Wal1emtro Meister,
encamtnharâ [dentro de poucos dias, mensagem ao Legislativo
pedindo 'autorização para adquirir camtnbões, um carro pare o

gabtnete]e uma píck-up, afim de renovar a�frota. .

SOCIAIS: Bodas da Ouro
Completou 50 anos de casamento, o casal ANrONIO e

ROSALIA SCHADECK, dia 28 de maio último. O dlsttnto casal
reside hã muitos anos oeste município e muito fez para o!crea
cimento de nosslI terra.

FILHOS DO CASAL: Hercllía, casada com o sr. Jorge
Schermack; Mula, c 1sada com o sr. João Raock; Matilde, calada
com o sr, Walfrijo Pedro; Nanci, casada cDm]o sr. Ayres José

Schadeck; EmUia, ca98da com o sr, João Ltnzneier; Darci, CIsado

COtO a sra. Sueli; Otllía, cuada :com o firo Daniel Grein; �Olivill,
casada com o sr. Hamilton Hurnenhuk e Autocto, cagado com a

Bra. .Juçsr s Schadsck. Há 28 netos e 2 bisnetos do casal,

Houve urna .grâoiios!l festa oferecida p slo casal iaol .eUI
filhos, netos e btsn etos, onie houve granja ';alegrla. Particlpou
também da fa!lta a sogra do dono da festa, que 8egunio soube

mo. tem 95 anos de idade.

Dia 22 d e maio o casal Ayres José Schadeck e Nanci
Schadeck completaram 22 aDo8:de casados.

Dia 30 do corrente completou m ais um ano de: vida o

comerciante Antonio Hostert.

Dia 24 de maio completou 53 anos de vida o ex-Prefetto

Lydio Seccom. Parabêns a todos e muitos 8DOS �,de vida é o que

de!eja este j nDa 1.

Esportivas: .

Raalízcu-se no último domingo, dia 29, um grandloso .tor
neio de futebol, do qusl parttcíparam a8 seguintes equipes:

Sociedade Esportiva Monte Castelo, Denervla Futebol

Clube, Síbral de Papanduvs, Inepar desta cidade, Colonía Ruthas

Futebol Clube, Rio dae Antas local, Floresta FC, Veteranos local

Aspirantes local, América local, Egquadrilha Monte Castelo FC

e Aspirantes do Denervs FC de Residência Fuck. Na psrttda de

fundo jogaram Sociedade Egportiv4 Monte Castelo e Dsnervía

FC de Res. Fuck, vencendo este último por 3x1.

Agricultura
A previsão da safraj77 de batata em

-

n0890 munteípto é

da ordem de 120 mil caixas, o que é muito bom para o desen

volvimento do n0880 município.

Festa Religiosa .

A Festa Reltglose realiz sda�dia 22/05 em nossa ::cidad@
vai apresentar aproximadamente Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cru ..

zeíros) de lucro, o qual será aplicado brevemente no novo sallo

paroquial. Agradecemos Oi esforços dos festeiros e noveneíros

que muito trabalharam para ede lucro. record em nossa Paróquia.
O Padre Remigto Sita foi o comandante da festa.

Eleição do Sind. dos Trab. Rurais
dia 13/08/77

.

Estam08 -notando que estio se movimentando 08 traba

lhadores rUfais para formarem 8U88 chipts para 8 referida elei ..

çlo. Segundo sabemos haverá duas: • uma encab!cais pelo sr.

Claudio Homechen,. homem com muito conhecimento Sind,ical e

8 outra encabeçada pelo atual presidente sr. AuclideR Paulista.

Pelo que representa �

vai haver grande batalha na referida eleição.

Notícia do IRASC
Através do Ofício S/N de 11 de maio do corrente ano,

o sr, Lydio S�ccon foi informado pelo mire�or _Administrl'tivo )do
IRASC, que existem vários titulos de Conce988o de Terra. no

SESC de Mafra e entre"eles.o pertencente a sra. ANA LORE..

NA VIEIRA, no valor a pagar de Cr$ 15.000,00.
L.IECCON

..........··_·.�·····I·.··-.····:=·.=.··.·.·.·.r.::=:e::::::::=II::::::=::::::::=::�H::===:::111=

............. .. _. . ..

I' :-

,i P R O J E P L A" - Projetos e' Planejamentos ,!i
i Roa Maior Vieira, 433 (ao lado da Boutlqae Lá D --Modlaba' �
:: _ Projetos Arquitetônicos e os Elétricos para i�st8- ::
55 � lações Industriais esideociais, Processo de Floan- iE
" -

d M
-

5E [ ciamento pe H (RECON t: CEF), Relação e a- 5:

i!:' emento de ,Mão de Obra. 15
• ••
• ••

ii - A sua re8id�nei8Cpersonalizadà ,será projetada por nós, 5i
U b H
I! dentro dos mais alt�8 padrões de segurança e om

li
ii gosto. Venha fazer-nos uma visita. ii
;1:==1:=:1:::::=:::::=1=====111:1:1;::::;::;:::::;:;:::::::;:::::111::::111111:::::::;:':1;1::::::;=
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CORREIO oo NORTE' 04.06-1977
'

FOMENTO AGROPECUARIOLEI N. o 402 de 16 de Maio de 1977

AUTORIZA ABERTURA DE, CRÉ,DITO ESPECIAL

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras,
Estado' de Santa Catarina, no uso de suas atríbuíções,
faz saber que a âmara de Vereadores decretou e eu

sanciono a seguin e:
'

LEI:

3270. nO' - DIVERSlAS TRANSFE,J:ttNCIAS CORRENTES

CR$'
13.0'00,0'0Acaresc - convênio de 1976 .. .. .. .. ..

3110.0'0 - PESSOAL
,

José Sawinski '.. .. .. .. . u .. .. .. .. .. .. .. 655,20

DiEPARTAMENrrO MUNICIPAL DE

ESTRADAS D'E RODAGEM
Art. 1. o - Fica o hefe do 'Poder, Executivo autoriza

do 'a abrir um crédito especi 1 no valor de Cr$ 260.. O'no�no (du
zentos e sessenta mil cruzeir s), por conta do excesso de ar-

, recadação apurado nos meses e janeiro a março do corrente 3120.0.0', - MATERIAL D� CONlSUMO

ano, destinado ao pagamento d despesas de exereícíos ante-
.

Roberto Olsen I" ••••••••••••

riores referentes a documentos
-

o empenhados em tempo Auto Mecâníca e, Peças Leo Ltda. ..

há'btil por falta de recursos orçame árias como segue: Aziz José Seleme & Cia. Ltda. .. .. .. ..

GABINETE DO PREFEITO
Alfons Grahl & Cia. Ltda.. .. ..' .. ", .. ..

Abrahão Mussi SIA - Ind. e Com. .. .. ..,"
313n.üO .,- SE'RVIÇOS DE TER Aristides Mallon ..

'

o., o,' . o o. 'I. o 0*.

,
. CR$ Artibano Packer . o .. o o .. . o ", .. .. .. ..

José F,.elício de Souza (viagens) .. .. .. 6 69450 C'" M '1' D' Ltd.

"

eramlCa arcI 10 las a ... I" •• •• o. . o

Empresa Bras. de Correios e Telégrafos o. .. 141,75 Comercial Pedrassani Ltda , ......' . � ..
Mario Vendramel Publicidade.. .. .. .. .. .. 1. OOO,O{) Dísauto Distribuidora -de Peças Ltda•....
Claudínor Cruz .. ;�. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 105,00 Mayer & Filhos Ltda. . .

Eul�lia Glaba Kolb�ck (custas) .. .. ..'.. .. 3.720,00 Remotol, Retífica .de Motores Toledo Ltda.

,
DEPARTAMENrrO DE ADMINISTRAÇÃO

José Borges & Cia. .. . o .. ..
.. . .

3120 00 MATE'uIAL DE' CONSUMO
Kolbeck & Cia. Ltda. . o,'.. o .

, ,." -' 'I\.."
, Miguel Procopiak Com. de yefé'ulos Ltda.

�o�o �edretchuk
'

I. • 61,50 Merhy Seleme & Cia. Ltdâ. I" •••• o.

asa rIando Ltda. .. .. .. .. .. . .' 40,50' Max Bchumacher ,.�: .. .. ..
.. .. .. ..

Casa Francisca ; o. . o ,60' Retífica Canolnhàs Ltda o .

Livraria Zaguíní .. .. . '.
..
:. .. 35, ° .João Trie�vei11er & Cia. .. .. o. .. .. ..

Nereída Cherem Côrte J.. •• 796, Frederico Sachweh'
,

.

Rob Co C
'

Ltd ,.:;"
.. .. .. .. .. .. "," .. ..

. ex _ m. ruz. a o .. o o 390',0'0 i:.çl;u:ardo Wachínskí '. ..'
"

.

Dívaír Dírschnabel ..' 33 O �
Gráfica Santa Cruz, Ltda" ',' ,

..
'

,

" 'O »: mpresa Industrial e Comercial Fuck S/A .

. .. 1.5,6660 /
Kartro SjA _. Importa'dor�' e Dis't�ii)�Úi�;a

o

� 1.154J�'.
� /

313'0.0'0' _ �S,ERVIÇOS DE: TERCEIROS
'

,<y/
y

Bar e Lanchonete São Gabriel Ltda . . !.. •• ,.�� 14400
Telecomunicações de Santa Catarina. o "

,,�#' 11. 283:58
Imrp:essor� Ouro Verde Ltda , '};l"t"� 10.0,000.
SoelI Bertao· .... " ..... o .. '. o /. 500,.00

, 314.0.0'0' - ENCA'RGOS DIVER'�
,

Impressora Ouro Verde Ltda. .. ',' ,/.. .. ..

, A Gazeta _ Jornal 8emanário . /.
A Notícia S/A. Empresa Jorna �dtic�o "', ..
Empresa Jornalistica Barrig "erde, Ltda. . ...

DEPARTAMENTO -i\. FAZEND�
3110'.0.0' _ PES 'AL

José 8awinski ..
.

'

.

. '.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

"

3,130. oo ERVI'ÇOS DE' TERCEIROS

67.2:14,59

260.0'0'0',0'0

4.282,30
6�110',D.o
1.769,40
1.957,90'
7.30'8,20
3.0S6,24

52,3,24
3.90'0',00
7.0.75,81

620.,0'0
3.224,85
21.718,00
1. 562,00'
4 :945,25
1.944,64
1.285,Or
245,0()
48,0'0
599,80
976,00

1.674,0'0
2.675,44

3130.00 - SERVIÇOS D� TEiRCE[ROS
aberto Olsen .. .. . .

. .

.

• • • • oe. •• •• ••
•• •• { ••

, ípar, Recauchutagem Indus , Paraná Ltda. .;
,

Vic nte Cador Ltda.'
"

Mari Anacleto (VuIc'�ni�ad�;� é�r�g�)' .. .. ': : '

J. Ga� Sobrinho & Cia. Ltda. .. .. .. .. .. \O •

-,
4110..00-. OBRAS PÚBLICAS.

AntonioWawrzeniak & Filhos Ltda .. 11.332,0'6

31.3050,50
12.420.,0'0

110',.00
4.0,00'

322,0'0'

840.,0'0
5.770',0'00

300.,0.0'
40'00,00

3250. DO - CONTRIBUIÇÃO D,E
PREVID�NGLA. SOCIAL

Contribuição para o Pasep (2% si a receita)
Total crédito especial o. .. . o ,.'. . ...

3.817,00
.

.'A:.t. 2 � o - E'sta Lei entrará em vigor na data de sua'

publícação, revogadas as disposições em contrário.
,

'

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em .16.0'5.1977

ODILON PAZDA - [Prefeito Municipal

Samuel Davi
Euzébio F

erreíra . ...... 39,00,
54,0'0.. . ..

3233.00-, SALARIO FAMíLIA
José Sawinski � .

..
.. .. .. •• .. .. ..

.. 2:0'0,0'0
,

4130'.0.0'-. E'QUIPAMENTOSEINSTALAÇÔES
Fábrica de Móveis Apolo Ltda. o .... : o. .: .. 2.970,00

,
,

. �sta �E:I foi registra:da e publicada no Departamento
Adminístratívo desta Prefeitura, na data supra, e será publt..
cada no Jornal "Correio doNorte".

,
,

PAULO AD�O FRANK - Diretor Administrativo

, I

PORTARIA N.O 68/77
. .

PORTARJA Noo 69/77 e publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck .

Diretor de Administração
Vice Prefeito

Art. 1. o _ Fica extinto os

itens 3 e 4 do anexo IX dá Lei
n .

o 1.344, de 23 de dezembro
de .1.,.976' (Código Tributário
Municipal) referente a coleta
de lixo no setor industrial e

agropecuário.

.Benedíto Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas Esta
do . de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições
legais, resolve:

Benedito 'I'herézio de, Car
v etto, Prefeito Mu
nicipal de oinhas Esta
do de Santa tarína,
'no uso de suas atríb

-

es

DISlPE:NSAR

SILVETE PAUL dos ser-
.'

,

VIÇOS que presta no Correio. de
Pinheiros, a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas em,

. 27/05/77.

Benedito Th. de Carvalh
Prefeito Mun' ': aI

Esta: Pb:c 'la foi registra
e publica' no Departamento
Adm' .. rativo, na data supra.

Fábio Naoor Fuck
Diretor de Administração

Vice Prefeito

legais, resolve:

�
_ ...
-,".-

.--.:..-- -

A t 2 o A t To'
, '-�-'-' r " .

_', presen e .LJFI

D E S I G N A R�_""">'--�Lm> �-.��'�:71 DE 26/05/77' :���:bl��ç��O�e��g��!�:
�r. <, disposições em contrário.

IRENE C
.....

E'K, para EXTINGU�ENS DiA LE:I
p.restar s � ços no Cor-reio de ,.

.

Pinl
.

os; Com a gratificaç1ão N." L 344, DE: �/�2/1. 976
. nsat de Cr$ 250,00 (duzen- ',,-

,

tos' � 'cinquenta cruzeiros), a, I
Benedito Therézio de' Car- Benedito Th. de Carvalho Netto

partIr desta' data.' valho Netto, , Prefeito Mu-' Prefeito Municipal
Gabinete dOo Prefeito Mu- nicipal de Canoinhas Esta- '

nicipal de Canoinhas, em ...
do de' Santa Catarina,

27/05/77.' faz saber que a Câmara

Municipal decretou e eu

sanciono a seguinte

Canoinhas; 26 de Maio de
1. 977.

tEsta Lei foi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Muni�iJpal

'Esta Portaria foi -registrada

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

, Vice PrefeitoL 'E' I :

Superintendência
Nacional do Abaste..

cimento (SUMAB)
PORTA A SUPER N .

o

67, de 30 de ezembro 1976

O SU ER.INTENDE'NTE
DA SUPERI TEND\ÊNCIA [NA
CIONAL DO ABASTECIMEN
TO (SUNAB :, no uso de suas

atribuições 1 gaís,
CONSID RANDO que a

. orientação ad tada pelo Con
selho Nacion 1 do Aibasteci-'
mento _' C NAB em sua

reunião realiz da em 02 de de
zembro de 197 foi no, sentido
de criar maior s opções de es

colha para o onsumidor de
arroz" na aqui

.

ção do produ
to vendido a granel ou em

conchas;

que a

comercialização do arroz com

classificaçlão i erior àquelas
que eram co ideradas nas

classes, sub-cl ses e tipos,
constantes do a . 1. o da Por
taria SUPEH n. 54, de 23 de
setembro de 1 75, inclusive
abaixo de ,padr- , já era regu
lada dentro da spécie "00'1-
CO", referente venda a gra
nel na citada P rtaria;

con

veníêncía de m nter, nas mes

mas bases fi adas anteríor

mente, a come cíalízação para
o arroz, daquel espécie,

REi80

Art. 1. o E:m aditamen-
to ao disposto a Portaria, SU
PER n. o 57, e 0.3 de dezem
bro de 1976, fixar em todo o

Território Na íonal, com ex

ceção dos Es adas do Amazo

nas, Pará e cre e Territórios
Federais, par o arrcz polido,
vendido a gr nel ou em con

cha, classific do em classes,
sub-classes e tipos inferiores
aos relaciona os no Quadro II,

,

integrante do art. 1. o da Por-
taria SUl"E n. o 57, de ...

'

3.12.19'76 e, ainda, para o

produto class ficado abaixo de
padrão, os eguíntes preços
máximos de enda ao varej ís
ta e ao cons midor:

ESTADO Preço de 1·kg
ao ao

vare- con

jista sumi-
,

dor

Rio de Ji neíro,
São Paulo, Minas
Gerais, istrito
Federal .. o .. . o 2,86 3,10'
.Paraná . o •• •• 2,77 2,99'
Rio Gran e do Sul
e Santa atarina 2,73 2,95
Goiás, M. o Gros-

,
so, Mara Ião .. 2,71' 2,90
Piauí, Ce á, Rio
Grande d ' Norte 3,37 3,68
Paraíba,

"

buco e lagoas 3,32 3,62
Sergipe, B hia e

Espírito Sa to .. 3,115, 3,43

Art.' 2. o _. A presente
Portaria en rará em vigor na

data de sua ublícação no Diá
rio Oficial d União, revogadas
as di�posiçõ s em contrário.

JOSÉ ME 'QUITA SANTOS.
Superinten ente Substituto

Copiado. e conferido p.or:
Maria M,agd�llena de S. Soares

�.g. Adm.
VISTO

.Octaylsa de Luna n. Fernandes
Assistente

(Publicada no D.O . U .
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Passo decisivo para 8 'construção ,'da Rodoviária Municipal
.

o Prefeito 'l'herézio Netto, vem de enviar, projeto de ,

Ieí ai. nossa Colenda Câmara de Vereadores; objetivando au

torização para a compra do imóvel destinado, a construção
da Estação da Redoviária Munícípal, ,

Todos sabem dos problemas existentes na Rodoviária
atual, instalada em estado doa; mais precários, na Rua Vídal
Ramos, absolutamente sem conforto e condições de higiene,
numa imagem das mais negativas ao nosso atual desenvol-
vimento.' ,

\
'

Pensou-se, de 'início, no aproveitamento do imóvel da
velha e abandonada estação ferroviária para a pretendida'
construção, contudo, devido o alto preço pedido, desistiu-se
da idéia. ' ,

,.,'
"

,

Agora, então, 'THERÉZIO e FÁBIO; após apurados es- .

tudos e consultas várias, atendendo' li urgência da solução
do problema e as condições financeiras da '.Municipalidade, '

eonhecída de todos.' partiu-se para outro imóvel, nas imedia
ções do acesso para a 'BR-280, como o local ideal, àquele fim.

Ressalte-se que foi o próprio Prefeito Therézio Netto,
quando de sua prímeíra gestão, a pensar na- construção de
uma .rodovíáría municipal, cujo problema já era sentído na-.
quela época, agora muito mais agravado, pelo grande movi-
mento que ali se verifica. .

,
. " ., "

. .

O nosso Poder Legislativo, também sensível ao pro
blema, temos certeza, dará a devida guarida ,80, projeto alu
dido, já em suas mãos para. apreciação e consequente apre-
va9io.

'

Inaugurada' a nova ala do Hospital Santa Cruz, com, a ho�rlsa presença
, Ido Secretário da Saúde - dr; Helio das Anjos 'Ortys·
Foi inaugurada quarta-feira última, a nova ala do

Hospital Santa Cruz, compreendendo 18 apartamentos, obe
decendo todas as condições de conforto exígíveís. O ato;
com a presença de autoridades, corpo médico, diretores do
hospital, contou também com a honrosa presença do Secre
tário da Saúde dr. Hélio dos Anjos Ortyz.

Realizada a: bênção da nova ala pelo Vigário da Pa
róquía, Frei 'Luiz, passou se a visita da nova, construção,
seguida de churrasco no Pavilhão da Igreja São Francisco,
no bairro' do Campo da Agua Verde, presidida a mesa pelo'
Prefeito Therézio Netto e Vice Fábio N. Fuck, também pre
sentes 08 Prefeitos de Três Barras, Odilon Pazda e Claudio
Gadottí, de Major Vieira. Falou na, oportunidade, 'dizendo da

importância do, ato, os srs. Therézio Netto, Fábio N. Fuck e

o médico dr. Haroldo Ferreira, agradecendo o homenageado'
dr. Hélio Ortyz, dizendo também da satisfação, do Governo
pelo empreendimento e prometendo todo o apoio governa
mental pára novas melhorias do .nosso hospital.

Devemos destacar que além da colaboração i-ndispen
sável de. nossa. comunidade para a, aludida' construçNo, a

Prefeitura Municipal ali investiu aproximadamente setecentos
mil cruzeiros em material e mão de obra.

'Resultado do torneio início no Sonda.
Domingo, no campo do Sonda, tivemos o torneio início

da' 2. a divisão, com, 9 equipes que dísputarão ° campeonato
desta categoria, nesteano.,'. '

Saiu-se vitorioso neste torneio, o Juventus do' Campo
da Agua Verde, disputando a final com o Sonda E. C .. Temos

aqui os resultados dos jogos neste torneio:
1. a Partida - Ipíranga O x O Sonda _' Vencendo o Sonda

nas penalidades; ,

2. a Partida _' Operário O x ° Ajax _ Vencendo o .Operárío
nas penalidades;

.

3 . a, Partida .-. .
Estrela Azul 2 x ° Fricasa;

4 .

a Partida -' Beira Rio O x 1 Juventus;
5 .

� Partida - Sonda 1 x O G. iEi. 5 de Maio; ,

ti .

a Partida - Operário 2 x O' Estrela Azul;
7. a Partida - Juventus 1 x O' Operário: '.

(

8. a 'Partida - Final do torneio, entre Sonda e Juventus, on
de saiu-se vitorioso o Juventus pe�o .marcador de 1 x O.
O que mais salientou .neste torneio foi a disciplina dos

atletas e diretores, onde' tudo transcorreu e:m tranquilidade.
Torneio início do Interior, em 'Rio do Pinho .

Também teremos domingo, no Rio do Pinho, o 1. o tor
neio início do campeonato do interior, com os seguintes jogos,
a partir das 09,00 horas da manhã:

'

1. a Partida ,- Lagoa x Palmeiras às 09,00 horas;
2. a Partida - Flamengo x Caxias às 10,00' horas
3. a Partida :_ U. Taunay x Pinho às 11,00 horas
4. a Partida - Venc. 1. o x Mirasol às 13,00 horas;

Amhanhã, no "Oitão", torneio inicio da Divisão Especial
Dia 5 de Junho de 19'77, será realizado o Torneio Início

da Divisãó E$lpecial, 'no E'stádió Münicipal "Benedito Therézio ,

de. Çarvalho Junior" .

'

,

1: a Partida - Botafogo x S. Bernardo _ 10 horas; ,

, 2. a Partida _ Industriai x Imaza - 10,50 horas;
3 .

a Partida - Perdedores da 1. a X Perdedores da 2. a '_
13,30 horas; , ,

4. a Partida - V�encedor da 3. a X 'Mussi - 1:4,20 horas;

, ,

Secrefá.'rio da 'p'azenda ,responde' ACre
A Associação Comercial e

'Industrial de Canoínhas oü
dou há pouco ao Sr. Secretá
rio de Estado dos Negócios da
Fazenda, Dr. Ivan Orestes Bo
nato, sobre assunto relaciona
do com recente campanha de

fiscalização empreendida pela
Receita do Estado em nosso

Município.
O assunto motivou, inclu

sive, reunião plenária da ACIC,
onde estiveram presentes mais
de 60' associados, incluindo em

presáríos e contadores, e tam
bém o Sr. Osvaldo Thais, Ins

petor de Tributos Estaduais,
de Porto União, e os fiscais lo
tados na Agência de Rendas de

NOTAS
E8PAHSAS
O' sr � PA:ULO FISCHE�R,

agora residindo em Camboriú,
esteve. em nossa cidade, oca

sião em que fez; uma visita de
cortesia ao Prefeito Therézio
Netto.

x Xvx
Praticamente já definido

o imóvel para a construção da
Estação Rodoviária Munícípal,
com o projeto da aquísíção da '

área já 'remetido ao nosso Po
der Legislativo.

xXx
Hoje a anunciada FESTA

, DO PINHÃO, uma promoção
dos formandos da Escola Agrí
cola Vidal Ramos, de' Marcílio
Dias.

.

xXx
Quartà feira última, com

a honrosa presença do Secre
tário da Saúde, dr. H'ELIO
DOS ANJOS ORTYZ, foi inau
gurada a nova ala do Hospital
Santa Cruz, seguida de chur
rasco íntimo entre autoridades
e médicos' no, Pavílhão São
Francisco, no bairro do Cam
po da Agua Verde.

xXx
, .

Esteve em nossa cidade,
3. a feira última, em visita a

familiares e amigos, o vene

rando cidadão, sr. JOVIlNO
TABALIPA, fazendo também
uma visita ao Prefeito e Vice
- Therézio e Fábio �

xXx
Seguiram a

, Valinhos
São Paulo; 4. a' feira à tarde,
os Prefeitos Therézio Netto,
Vice - Fá!bio, Fuck, Odilon

I Pazda, Prefeito de Três' Bar

r� e Presidente da Câmara,
vereador Adernar Schumacher,
afim 'de manterem contato
com a aIta direção da RIGESA.

xXx
.

Terça-feira última, acon

teceu na sede da AABB, chur
rascada alusiva ao' Vasco,
campeão da T'açá'Guanabara.

xXx
Os nossos agradecimen

tos ao colega BARRIGA VEiR,..
DE, pelo registro do nosso ani

, versário.

Canoinhas.
O Sr. Secretário da Fa.,.

zenda vem agora" responder
aquele expediente, através do
ofício n. o 225/77. O seu texto.
bem demonstra o alto grau de

justiça e' imparcialidade, com

que aquele ilustre Secretário
de. Estado procura dirigir os
assuntos afetos, à sua pasta.
Por sua objetividade e clareza
é o mesmo aqui transcríto:
Of. n. o 2,25/77 &

Florianópolis, 23 de maio
de 1977.

' .

IIustríssimo Senhor
Dr. Hilton Ritzmann
DI>. Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Ca
noinhas
89460 _ GANOINHA�SC

Senhor Presidente,
Tendo em vista as alega

ções proferidas por Vossa Se
nhoria no expediente n. o .••

303/ 77, datado de 29, de abril

próximo passado, devo-lhe
prestar explicações sobre o

processo de fiscalização nesse

munícípío.

Inicialmente, informo Vos ..

sa Senhoria de que nenhuma
ação "especial está se desenvor..

vendo emCanoinhas, antes: pe
lo contrário, o processo de fis

calização é idêntico' ao adota
do em todos os municípios do
Estado.

'

Não há, portanto, motivos
de alarme e, aqueles que se

acreditam injustiçados, pode
rão formular junto às reparti
ções fazendárias, reclamações

I que serão estudadas e julgadas
(com a maior imparcialidade.

Do exposto resulta eviden
te que, sempre que o serviço
de .físcalização for executado
com arbitrariedade ou com ex

cesso de exação, ,tom.a.rei as

medidas cabíveis na defesa do
, ,contrjbuínte.

Estes os' esclarecimentos
que, entendo eu, deveriam ser

transmitidos a VO'ssa Senhoria.
Certo de merecer sua ha-

I' bitual atenção antecipadamen
te agradeço, renovando pro-
testos de seguro apreço.

'

ass. Ivan Oreste Bonato
Secret�riO' da Fazenda

,
'

Muitas novidades ,na clDvocação 'da seleção,
RIO - Eis a lista dos jogadores convocados pelo téc..

nico Cláudio Coutinho para a disputa, em julho, do triangu
lar pré-eliminatório da Copa doMundo de 78., e dos amistosos
deste mês, no Brasil: Goleiros; Carlos, Ponte Preta; Leão,
Palmeirac: Wendell, Fluminense. Laterais - Orlando, Vas
co; Zé Maria, Coríntians; Marinho, FIu; e Rodrigues Neto, Bo..

-tarogo. Zagueiros-área _' Amaral, Guarani; Edinho, Flumi
nense; Luiz Pereira, Atlético Madri; Oscar, Ponte lPreta;·Ron
dineli, Flamengo. Meio-campo _' Dirceu, Vasco; Pintinho,
Fluminense; Rivelino, Fluminense; Toninho Cerezzo, Atlé
tíco . Ponteiros --'-- Gil, Botafogo; Zé Maria, Botafogo ,Rib. Pre- ,

to; Marcelo, Atlético Mineiro; Paulo César, Botafogo. Pontas
de Lança - IP'aulo Isido;ro e Reínaldo, Atlético; Roberto, Vas-

,

co; Zico, Flamengo.
.

Todos estes jogadores se apresentaram terça-feira. J();.
gadores do Cruzeiro eInter 'não foram chamados devido a Li-
bertadores .

r
'

ENTRE OS 'L_\O
,

.

Esta é a lista complementar dos jogadores convocados
para a SeleçJão Brasileira, que ficarão à disposição da CBD e

só se apresentarão caso haja necessidade: Goleiros - Manga
e Raul. Laterais - Cláudio, Nelinho, Marco Antônio e Getú
lio; Zagueiros - Beto Fuscão, Carlos Alberto Torres e Marí
nho Perez; MédIOS - Batista, Caçapava, Falcão e' Carpeggía
ni. Ponteiros - Eduardo, 'Tarcisio, Eder e .Joãozínho: Ata-

, "

cantes: Jorge Mendonça, Nílson Dias, Nunes e Palhinha.

Rivelino, Marinho 'e

Pessoas ligadas a Francís
co Horta admitem que o mes-

x X x lTIO estaria disposto a vender Ri-
A Direção e funcionários velino e Marinho para, os Es

da Impressora' Ouro Verde e - tados Unidos, possivelmente
jornal Correio do Norte, con- parao Cosmos, que teria: pre
fraternizaram-se pelo. nosso. tensões de armar um grande
aníversárío; sábado último, no time, o que nos :Estados Uni
salão de festas da. Comunida- dos vem se, mostrando rentá-
de (gvangélica. vel pelos esquemas de propa-

x X x ganda.
O empresário' L.uiz F1er- O que levaria os dois times

nando Freit?-s representou a a se desfazerem de suas prin
Associação Comercial e Indus.:. dpais .estrelas é O: fato, de qu�
trial de Canoinhas,' na reu- es�e ano e o próximo, devido
niã,o da Confedera.ç,ã,o das In- ao calendário oficial, dos JO-

dústdas, realizada em Lages. gos da. Seleç,ão, muito pouco
.

x X x poderia ser obtido em termos

Inaugurada ontem mais de renda ou mesmo ,retorno
uma agência do Banco do Bra- dos investimentos feitos em

sil em' Santa Catarina, desta certas contratações e que ,es

feita em Bom Retiro. ,tariam pensando demais nos or-

(R[O - Três craques do fute
boI Ibrasileiro podem ser vendi
dos para a Espanha e Estados
Unidos .' O Flamengo estaria
disposto a se: desfazer de, Zico
e o Fluminense de Rivelino e,
Marinho.

Zico, segundo informações
de pessoas influentes na Gá
vea, poderia ser vendido para
'a Espanha por dois milhões de'
dólares. ,I

Na disputa de: Zico esta-
,

riam o. Atlético de Madri, que
já tem os brasileiros Luiz, Pe
'reíra e Leivinha, e o Barcelo
na.

Zico' estãa à, venda
çamentos de Flamengo. e Flu
mínense..

A partir de hoj e os citados
jogadores se apresentam à Se
·leção Brasileira, ficando a ser
viço dela- pelo menos 40 dias.
É certo que seus salários serão '

! ,pagos pela CBD. ,

Mas, como ambos os times
conseguirão' amistosos sem as

principais atrações? Como Fla
mengo. e Fluminense, arcarão
com folhas de pagamentos vul-

. tosas dos demais jogadores não
convocados? .Tndaga-se nos'

círculos dirigentes dos dois clu-
bes.

'

No caso do Flamengo, a si
tuação é mais grave ainda, já
que o clube está muito endivi
dado e fez duas recentes con

tratações Paulo César Capeg
giani e Cláudio Adão.

O, Campeonato ,Carioc�, já
entra em sua segunda fase fi

, nal e as rendas, até agora, não
compensaram para O' "rubro
negro", carioca.

Gom Q. calend'ário da' Sele
ção Brasileira, as oportunida
des para os Iclubes vão se estrei
tar ainda,mais.

Nesse sentido, Heleno Nu�
nes já teria avisado com bas
tante antecedência de quel o

uno: de 19-76 seria dos clubes e

os de 77/78 da Seleção Brasi
leira;
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