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importanteo ...

e ...
o importante é o que é importante, mesmo 'que não

tenha ímportâneja e às vezes importune. Obscura filosofia
dos paradoxos e seus vizinhos. Mas não deixa de ser impor-
tante filosofia.

.
,
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Por exemplo, uma Rodoviária para Canoínhas é im-
, portante --- e se faz, mais importante, agora, que o asfalto
vem aí, e tem os que dizem que vem com ele ônibus-leito pra .

capital do Leste e para as capítaís do Norte, e todo esse pa-
.

no que vai na boca da gente. E mais importante ainda quan
do se fala que a dita Rodoviária é para ser levantada lá nas

proxímidades da faixa-negra (ainda imaginária da BR-28tÜ).
Outra coisa importante é esse tal de asfaltamento

que, vai levar de forma bem mais macia os doentes para o

nosso hospital. E você já sabe que o Hospital está de' "ala
nova" inaugurada. E que o povo já está acreditando' mais nos

médicos de Canoinhas. Que o povo não está.mais indo naque
la que "Tudo o que é de Mafra e de Curitíba é melhor do que'
o que é de nossa Canoinhas" (que: ainda queremos bonitinha).
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Essa história ou estór-ia ,como você quiser entender)
de que o que é dos outros é sempre melhor do que o que é da
gente, sofrendo da doença "santo de cas� não faz milagr:'.�' I

representa, reflete e espelha uma mentalidade de ex-brasili
dade-subdesenvolvída . Será que ainda estamos no "ex"?

Importante também é saber que nem tudo o que se

comenta com ares de sepultura está morto. Nem o que se co

menta com cintílâncías ou rebrilhos brilhados de batalha fi
nal, de baionetas caídas, fivelas ,ao sol, armas abandonadas ..•
pode ter apenas o jeito ... de tragédia e não ser nem drama;
muito menos é caso perdido.

Importante mesmo, é aprendeca somar e multipd
car, não dividir nem subtrair (ou dimínuír) , em particular
mente quando se trata do bem da coletividade. e da nossa

gente e da nossa Terra.

O importante mesmo, do mesmo de verdade, é sa

ber que você é importante, mas jamais é mais importante
que o BEM DE 'TODOS, parentes, amigos, vizinhos OU NÃO,

"Me dê sua mão, .para podermos somar, pra depois
multíplicar . Asim crescerá CANOINHAS e R.egião". Im-par
tan-te!
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O presidente da Volks
wagen do Brasil, Wolfgang
eauer, confirmou que o gover
no autorizou o lançamento da
Kombi a diesel - que deverá
ser posta à venda, já no próxi
mo ano. Esse modelo, antiga
reivindicação da fábrica, não
foi

. produzida ainda porque
lima portaria ao Conselho 'Na
cional do Petróleo estabelecia
um limite mínimo de uma to-

. nelada de capacidade de carga,
como condição para que as uti
litários sejam fabricados co
mo motores alternativos, ou

seja, a gasolina ou diesel.

No caso da Kombí _ dís
cutia-se se o veiculo' atendia 'a

1
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essa exigencia, ja que sua ca-

pacidade de carga -' segundo a

fábrica _ situa-se justamente
no limite de uma tonelada.
Essa dúvida, entretanto, já 'fi
cou superada - segundo Sauer,
porque os técnicos çhegasam à
conclusão de que o veiculo
realmente se enquadra dentro
dos requisitos impostos pelo
CNP.

Na versão diesel a Kombi
terá motor com' carcaça do
Passat, experiência bem suce
dida na Alemanha. Errrbora
aqui a Volks nunca tenha pro
duzido motor a diesel, Sauer
.entende que isso não deverá
requerer grandes ínvestímen-
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lese
tos, e adaptações na linha de
montagem, uma vez que o no

vo motor basícamente será o

mesmo do P'assat, com altera
ções de alguns componentes .

Outras fontes da Volks
wagen adiantam q'e a Kombi
diesel deverá ínjetar novo âni
mo no mercado desse modelo,
que 'neste ano sofreu queda, de

. 24.,() por cento em suas vendas.
Acredita-se que os consumido
res deverão optar pOr esse mo

delo, 'rendo em vista a diferen
ça entre os preços dos dois
combustíveis, apesar de que o

veículo' deverá custar 35 por
cento mais caro que a sua ver

são atual.

Sobre o mercado interno,
Sauer disse que as vendas ain
da não são satisfatórias e que
até o final do semestre deverá
ocorrer um decréscimo do se.;

, tor de pelo menos dez, por cen

I to em relação ao ano passado,
.

Acha, contudo, que os bons re
I sultados alcançados nas safras,
agrícolas poderão mudar subs-

,

tancíalmente essa situação a

partir do' segundo semestre.
Mas isso, ainda assim, não se

rá suficiente para que os' índi
ces .das vendas se. equilibrem
com aquelas registrados no

ano passado. Ao contrário, de
verão ser inferiores em pelo
menos 2' por cento.
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OUTRO CANOINHENSE'
DESTACA: DR. CVRO

QUE SE
ELKE

o Jornal "4 IOlíCIA" de Jainville, registra a seguin�e notl' a respeito do lasso conterrâlll:
Ci-ências e Letras de Ponta
Grossa, desligando-se mais tar
de do magistério para dedicar
se exclusivamente à advoga
da em Joinville.

Aqui, publicou o seu mais

,importante trabalho: "A Con

quista do Planalto Catarinen
se" (Bandeirantes e 'I'ropeiris
mo no Sertão de Curitiba).
Este livro, editado em 1973, é
uma síntese histórica feita
após minuciosos levantamen
tos e pesquisas, da época em

que procedeu o povoamento da
região do planalto paranaense.

O advogado e historiador
canoinhense Cyro Elke será
um dos cinco catarinenses a

ocupar uma cadeira na tradi
cional Academia Brasileira de
História, com sede em. São
Paulo, que reúne grandes no

mes da intelectualidade naeio-'
nal, ligados à preservação e ao

zelo das tradições históricas.
A sua indicação foi feita pelo
Presidente do Egrégio Conse
lho da entidade, Dante Layta
no, devido à importância do"
seu trabalho na historiografia
catarinense, através de várias
obras e artigos publicados.

CADEIRA 34

Ao lado de personalidades
como os senadores Franco
Montoro e Jarbas Passarinho,
e do historiador Hélio Silva, o

conhecido canoinhense deverá
ocupar a cadeira n. ° 34, cujo
patrono será escolhido entre
os nomes indicados por Cyro
Elke, que são Hélio Viana (pro
fessor e hlstoríador) ; Faris
A.S. Michaele (professor, es

critor, sociólogo e poliglota),
mestre, amigo e orientador de
Cyro 'E[ke, recentemente fale
cíde na cidade de Ponta Gros
sa, Paraná; Carlos da. Costa
Pereira .: (historiador catarí
nense) : Romário Martins (his
toriador paranaensej e Hen
rique da Silva Fontes (profes
sor, filósofo e historiador cata-
rínense) .

.

\

CONTRIBUI'ç.AO
, A Academia Brasileira de

História é composta- atualmen
te de 4,7 cadeiras, sendo que
quase todos os Estados pos
suem um representante. A
escolha de Cyro Elke se deve
- na opinião do presidente da
entidade - a importância da
sua figura no

.

cenário cívico
da Nação e por sua marcante
parcela de contribuição às li
des da história.

Com largos vínculos fa
miliares à Joinville, Cyro El
ke reside nesta cidade desde
19'63, data. em que marcou o

início de sua quase total dedi
cação a advogaeia. Antes dis
so, publicou crônicas, pales
tras ,e artigos jornalísticos,
reunidos no livro "Roteiros e

Jornadas", editado em 1952,
na cidade paranaense de Pon
ta Grossa.

Nesta cidade, onde residiu

== .. ======;=:.===.=...=-==

BODAS DE PRATA

Edgar e Nilda Mayer, vi
ram transcorrer ae dia 5

.

de
junho último a passagem de
seus 25 anos de feliz consór
cio.
.'

A festa, muito íntima rea

lizou-se em sua resídência com

grande alegria de seus familia
res. Parabéns.

rodovia
Canoinhàs -Mafra-, .

deverá estar pronto
de 1979.

O tão falado, comentado e atê desacreditado as

falto da rodovia Canoínhas a Mafra, deverá ser concluído
em janeiro de 1979, ainda no Governo de Antonio Car
los Konder Reis. A boa nova nos foi .trazida Sa, feira. úl
tima, em reunião da Associação Comercial e .Industríal
de Canoinhas, convocada e presidida pelo advogado dr.
HILTON RITZMANN. A aludida reunião aconteceu .0

Clube Canoinhense, ali presentes representante. do DER
e responsáveis pela firma BETA que, esclareceu, que e.tá
deslocando agora todo o maquinário para a nossa região,
devendo os trabalhos presseguirem em duas frentes. Na
mesma ocasião o engenheiro dr. João Alberto Nicolazzí
informou que o DER está providenciando a recuperação
total do trecho Canoínhas à BR-116, possibilitando o seu

tráfego com qualquer tempo.
'

Sem dúvida uma notícia das mais alviçareiras para
todos e a total confirmação do empenho do Exmo. Sr .

Governador Antonio Carlos Konder Reis e.m terminar,
ainda no seu mandato, a grande conquista, prometida por
muitos, mas somente agora concretizada.

Muito obrigado Sr. Governador.

por longo tempo e onde se for
mou em Contabilidade iniciou-

.

se no campo literário, partici
pando ativamente de vários
empreendimentos culturais.
E,m P. Grossa Cyro Elke entre
gou-se a trabalhos na impren
sa e teve destacada atuação rio
Centro Cultural "Euclides da
Cunha e no Centro Cultural

Inter-Americano, hoje Brasil
Estados Unidos, ocupando a

direção de ambas as entidades.
Foi ainda um dos fundadores I
do Museu Campos Gerais.

LIVROS

Participando ativamente
da vida cultural de Joínville,

. através de palestras, e artigos
publicados na imprensa veio a

publicar em ·1976 o livro "Joín
ville (1851-1975), em parceria
com o jornalista Apoltnáríc
Ternes . Atualmente, dedica
se à advogacía, e pesquisas
históricas, tendo pronto para
publicação "Canoínhas e sua

História", livro que aborda as-,
pectos religiosos da Guerra doei'
Contestado, em sua cidade na- ';

tal. "lf f

CATEDRA

Cyro Elke teve também
períodos de atividade profis
sional em sua cidade natal
(Canoinhas), em Joinville de
pois em Ponta Grossa, ocasião
em que inaugurou a cátedra
de Direito Internacional Pú
blico' na Faculdade Estadual
de Direito. Foi nesse período
que se tornou 'mestre do então
estudante, Fabio Fanucchi, re
centemente falecido e a maior
autoridade brasileira em Direi
to Tributário.

Foi ainda professor da Fa
culdade Estadual de Filosofia,

Asfalto da

• •

em .ienenc

,.

"Estou entre todos vocês, mas estou 50.

porque' sou excepcional". Ajude-me na APAE.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� EM SUAS CAÇADAS USE ARM�.",.,._
.

o�si - eBC de um é dois canos, de cao mce' e mochas-pararela e s_ .--
-.

·

- â:'-Cartuchos ,esc -e VELOX Munições em geral. 9ll

� Revólveres ROSSI -, TAU� .

.... rabln;s de 7 - 14 e 17 - repetição e automáticas. m
� Pistolas BERETA 22 e�.:S5 Standart-Luxo e Esportivas. Chumbo - Pólvora. - Balas para Revólveres. .�
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INPS •

a v I 5 ii
A Agência do INPS avisa aos aposentados e pen

sionistas, que para receber mensalmente o seu benefício
rio respectivo Banco, deverá. se fazer portador, não só do
Carnê de Pagamento, mas também de Documento de
Identidade.) 1
------------------------------------------------

Festa Junina é no C.E.S.C.
25 de Junho- -

Dia 25 de junho é o dia da mais tradicional Festa
, Junina do Interior do Estado. Teremos a maj estosa fo-
gu eira, com 30 metros de altura; o maior espetáculo de

I,
. 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
li 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 t e====-
Dia 12 de junho, no Pavilhão Frei Cristóvão,

após a Missa, haverá barraquính..
a..com "quentão, pinhão,-

.4� tt«jl
.'o:-;fL

doces e salgados, em J).en�fício da Casa Dr. Rolando
;:riJ.')�""

, ,

L. Malu�Ui,--p'afâ"â qual todos estão convidados,
----------

Colabore com o seu comparecimento.

",;DR. ZE,NO A�:-FILHO
,

. ,

.

. � ç��� Denflsta,

c'o�'�'� Fone 22.0960 �
Rua 12 de Setembro - esquina com travessa 15 de Novembro
(próximo à Igreja Matriz) ao lado da Associação Comercial)

"

Inspeçã.o d��eiras
��

-rrária I. 20 do D. E li S H T

Eng.' Marcos lJ)underlic�
CREA-3952 • 10a. Região
{'

Fotie. 22-0316

blusas e

de
casacos

lã

•

Hospital Santa Cruz
Edital de (ODVocacão

•

Assembléia Geral
O!"dlnárla

Hospital Santa Cruz, convoca
08 seus sócios para a Assem
bléia Geral Ordinária, que de
verá realizsr-se no próximo dia
18 de junho de 1977, às 10,00
horas, em sue sede:a rua GH,J .�." .:'

Costa n.? 1139, nesta cidade e

que constará com 9,,,§eguinte
ordem do. díe: ,.,_i

'ir

1.0) - Exame, discussão e vo-

tação do relatórí {I/da Dir e tvr ta
do Balanço Gera-:i do exercícío
de 1976. ,1""

2.°) - Eleiyáo:ds nove Dire
toria e C�seJho De liberattvo
para o b�n�o 77 8 1979. '

.

3.°). utros assuotos:de ia
teresse "genll.
Canoi has, 20 de ms io de 1977

IN CENTE TOKA RSKI
Prastde nte

Do(umentes Extraviados
INDÚSTRI ; li: COMERCIO

OTTO FRIED rca SI A. • ICO
,FRISA de ele r para os devidos
fIOS que:"extr viou o Certificaria
de Proprteds 'e dos seguintes
camtnhõ ss arca r- Ford: um

1960, placa A·0975 e outro
ano 1954, placa DA· 0227.

Os meàDlOS frcsm sem €feito
'por haver requerido 2.a via 2

Vende-se
Casa Comercial com pro

priedade, sito na localidade
de Salseira, pertencente a

Fernando Freiberger. 2

Verlde-se
Vende se ôfimos lotes, com

600 m2 cada, itua\dol no Bair
ro Jardim E. eeançs, a uma

diatância de 50 metro. da' ea
trada a.falta 8.

'

Preço. nun 8 "idol. Condi.
çõ�. de paga ento com 50°/0
de entrada e restante em 8
a 10 preltaçõ�. meneai••
Tratar com o Ir. HENRIQUE

BORA .. RU!l Getúlio Varga.,
\18. 1

Vende-se
Urna Var is nt, 000

ótimo estado.

Preço de ocss ião.

1974, em

Tratar C,1m o sr. Nicolau
Arendartchuk, no e scr itôr!o da

Esquadrias São Jo�é Ltda., RuIS
São José, 307. fone 22-0292 ou

à Rua Duque de Caxí ss, 1218

�}�_. ,

Registro Civil - EDI'TAIS
i

ANTONIO CELSO DERPHO
Com ANTONIA GREFFIN, bra
sileiros, solteiro.,' 'naturais deste
Estado, ele lavrador, nssctdo 808

13 da maio de 1959; nesta Vila,
marca de Cenoinhas, fu saber filho de João Derpho e de Dona
que pretendem CfU8r: Maria Pereira Derpho, Ela do

mêstica, naecids em Papsnduva
WALDIR GONÇALVES DE aOI 17 de agosto de 1954, filha

JESUS com MARIA ALICE de Augulto ReioalcJQJ},reUin e de

GURSK�, Daturai. �elte Este�o. Marg'!!l� ..,Gtãffl[C�·
Ele nascido r.esta vl�a de .Felipe __�r.""/Í"
Sohmidt 801 29 de iaDeirq",��;9'''''''' .A_Pfcumtafam,,�' doc.ur:nentol

. 1957. lávrado·r. 10Itei.ro.__,ji1'5Ô de eXlg.
idos pelo, Co Iigo CIvil. art.

Pedro Gonçalve. d��u. e de 180. Se �l�uem tiver .coohe�lme[S.
Dona Maria Olivia de JelUI. Ela to de exunr algum Impedimento
natural desta Vila de Felipe legal, &CUle·O para fiol dedireito,

I

Scbmidt, nascida aOI 05 de de. Felipe Schmidt 02 de junho/1977
z; zembrn de 1959. domêrtice solte i-

'

ra, filha de Lucio Gurski, faleci. Rita Fiamoncini Schiessl
do e de Dona Adelia Guuki. Oficie t do Hegistro Civil

'

RITA FIAMONCINI SCHI.

ESSL, Esceivão de Paz e Oficiel
do Registro Civil do Distrito de

Felipe Sehmidt, Município e Co-

Oração ao Divino Espírito Santo
E.pirito Santo, Tu que me material, não .erá o mínimo

esclarecee em tudo, que i1umi.. da vontade que .into, de u�
na todos OI caminho. para que dia e.tar, contigo e todo.' os
eu atinj II meu ideal; Tu que meu. irmãos, na ,16ria
me dá. o Uom Divino de perpéfu s,
perdoar e esqueee r o mau que Agradeço-te uma "ez �ai,- ..
me fazem; que em todo.- OI A peasoa deverá fazer e.t3

í

in,tante. de minha vida e,tá. oração trê. dia. .eguido. .em
comigo, quero nelte curto fazer o pedido. Dentro. de trê ..

diálogo agradecer- te por tudo dia. lerá alcançada a graça,
e confirmar uma véz mail que por maill difícil' que lej a.
não quero leparar-me de Ti. Publicar alllim que receber a

. Por maior que leja a ilulão' graça. N.C.R.

DraG Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista

C I e 005589159/DEP

Clínics dentár ía de senhoras e crianças.
Especialização em Odontopedts trta.

Hora mau-cade
Pra��lel', 494 - Fone, 22-0"'61

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak �omércio de
Veículos Ltda., você· encontrará
para pronta -entrega:

Marca
Fusca 1300
Pick-up Willvs 4x4

. Comodoro
Cheuette Vermelho
Cheuette
OPala coupê tierm

Variant azul
Opala 4

P�'
t

.

'

OPala coup :

Corcel ./'

Ano
Ig73
1969
i976'
1975

,

Ig74
1974
1973
1970
1973
/g75

2

-'
, Santa Catarina

MIGUEL PROCOPIAK (OM. DE VEicUlOS' LTDA.
Concessionário General Motora de Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289

Canoinhas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Maria GÓ8S Glinski, Oficial JAClltA EMILIA PAUL CORoo
de Registro Cidl do Distrito de RiA, Oficial do Registro Civil
Paula Pereira, município e Co-
marca de Canoin as, Estado de do Dis�rito de Pinheiros, Co ..

Santa Catarina, as saber que marca de Canoínhas, Estado, de
l*'etendem casar. Santa Catarina, ,�.z saber que

FRANCISC DE: ASSIS pretendem casar·

'RODRIGUES· GUETREDO e
..

WALDgMI MA,SSANI1I-
MARIA DE: LU DES BE:CKER. :RO e MARIA D S DORES AL
Ele, natural do araná, nascido VgS MARTINS 'Ele natural
em Palmital n dia 16 de ja- de Serra das Mortes, deste
neiro de 1957, operário, soltei- Distrito, nascid em 20 de maio
ro, domicilia o e residente de 1942, agríc ltor, solteiro,neste Distrito, filho de Herci- domiciliado em inheiros, des
lio N. Figueir do e de Dona te Distrito, filhb de Antonio
Maria José R. Borges. Ela, Massaneiro e _ osa Massaneí
natural deste I stado, nascida' ro. Ela natural de Serra dos
em

.

Monte Cas elo no di,a .

30 Borges', deste Di trito, nascidade J';Ilho de .1� .8, dome�tlCa,

I
i
em 29 de maio e 1945, do lar,solteira, dO�cll:ada e.reslden- solteira, domie liada em Pi

te neste DIS rito, fIl�a de nheiros, deste ístrito, filha
Amad�u. Beck r e dei Dona de José Alves . artins e Cata-
Anastacla de stro Becker. rina Borges.

Paula Per ira, 2 de junho Pf h' . 2· d
.

de 1977.
1917.

ln erros, 4 e maio �e

SILVETE AReI PAUlI
Escrevente Juramentada

Guste Pi . s Filho, Oficial
do Registro C vil da Comarca
de Dois Vizin os, Estado do
Paraná, faz ' ber que preten- FRANCI O IARROCHES-
dem casar:

XI e TEH ,ZllNRA GONTA-
RiEiK. Ele, tural de Rio Bo-ANTONI SAULO POR- nito, deste tado, nascido emTA e AUR,· RODRIGUES. 26 de fever iro de 1953, agri-Ele, natural este Estado, nas- cultor, sol eira, domiciliadocido em Pa a Pereira no dia
em Rio Bo ito, filho' de João16 de agost de 195ü, agricul- larrocheski e Dorviná Fidên-tor, solteiro, domiciliado e resi- cio. Ela n tural de Tímbozidente em Pula Pereira, filho nho, deste istrito, nascida emde Porta Gi se e de Dona Li-

via !E:mport . Ela, natural do .

15 de març , de 1960, do lar,
Paraná nas ida em. Francisco

solteíra, do iciliada em Bar

Beltrão, no dia 19 de julho de
ra Mansa, este Distrito filha

1954, do la , solteira, domící-
de Vadeco ontarek e Maria

liada e res dente em Francis-
Dídek ,

co Beltrão, ilha de José Darvi- Se alguém soubeI' de a]gu]n
no Rodrig s e de Dona Lidia impedimentor oponh a-f) na for-
:Rodrigues. ma da lei. \

.

Paula' ereira, 30 de maio· Pinheiros, 06 de junho de
de 1977. 1977.

Apres�iltaram os docum•• - $ilvet.e Darci Paul Cardoso
tos exigidos pelo Código Civil Ilcrevente Juramentada
art. 180. Se alguém tiver co-

nhe'Cimento de exi,stir algum
impedimento legal, acuse-o pa
ra fins de direito.

MARIA GóSS GLINSItI
Oficial de Registro Civil

. Leial A •• ine! Diyulgue!

Correio do Norte

'Programa,Oi' do �iDe Jub'ileu
Domingo, à. 14,00 bora., em matinée:

Um filme para toda-, as id8de�:

cO
. Sapatinho de Cristal»

- colorido -

•

Domingo, em dual .ea.õe., à. 19,15 e 21,15 horal:

«A Mulher de Frankenstein»
Umi criatuTS diabólica esptllhando '... terror e ... morte.

Censura 18 8nos - Colorido

R"pris8 seguridâ. e terça feira, às 20,15 hOfSS

Quarta feira, ài 20,15 boral:

«Uma Lágrima � .. Um Amor ... »
Ela sonhava com o ornor e' acabou transformando seu

sonho em realidade ..

Uma promoção dos turmendes do Co){gio Agríc. V. Ramos.

Quinta e .ellta.f,ira, à. 29,15 horala

�
- A PROGRAMAR -

'v

�,--�----�--����

A CONTEC ENDO _

* Dois (jÚiares,;' dois seres
:

.
ooltom- se p�râ Ó #lesmo

sentimento ..- é o amor qüe
impera construindo na terra,
na lace dos homens os ver.

daâeiros namorados - são
seres de mãos dadas preoen
do, planejando, sorrindo, vi
vendo. - E assim vivem os

transeuntes da história feli
zes, encontrando no amor)
sentido às suas existências.

* O Clube Csnoinhense,
neste dia II, estará abrindo
suas portas paro, numa pro
moção do Lions Clube, ote.
rrcer a todos, uma gostosa
boate dos namorados.

* Die' 18 próximo acontece-
rá um [anter n« Clube,

numa promoção das Debu
tantes 77., Compnreçam.
* No sábado passado (4)

jogadores cenoinhenses
to, am até Rio Negrinho para
disputllr algumas part'ldas,
nes quais saimos oitoriosos
no colei.

*'
.

E neste sábado Canoinhes
estard recebendo a dele

gação de atletas daquela ci
dade para um jogo amistoso.

* Também a eauipe da- Cl\r1E
de nossa cidade irá até

Mafta, onde dispuisré jogos
para a preparação do cam»

peonato regional.
* Todas as debutardes 77

reunirem-se para. a 1.a
reunião no Clube Cenoinhense
dia 5 Esperamos' que sela
um dos melhores bailes,

Aniversariantes da Semana
Dia 11 :o o sr, dr. Aroldo

Carneiro de Csroalho.: as

sr/as. Rosemat y Metz e Sueli
Preissler; o jovem Gabriel
EI-Kouba.
Dia 12 - a sre. Mar-guid esp

do sr. Osvaldo Sorg; o sr,

Atonso Schroeder; a srta.
J/.ria Antonio Souza Pinto.
Dia 13 - os srs. Roberto Rosa

e Antonio Melo, res. em Paula
Pereira; os jovens Antonio
Carlos Crestani e Antonio
S�rgio Borges.
Dia 14 - o sr. Luiz Valido

Silva; as. sr/as. Martha C,is
tina Wisniewski e Qlaucia
Helena Selpme, (Acadêmica
de Medici"I}).
Dia 15 - o s1's, Johannes

R@thert e Afonso C. Lütke;
o jovem Hilsvn Rosa.
Dia 16 - o· sr. Ladislau

Babirtski,
, ,

Dia 1(0)0 o sr. Haroldo Mews;
a sr[(l. Ver. Lúcia Gate; o

jovem Alzir Barcelos, res. em

Curitiba.
Aos aniversariantes nossos

sinceros parabéns,

Sr. José tescovi'lcb
Dia 11 pr6xin,0 paJ'.Iado com

Prldou 90 ànoJ' de idade o .Ir.

JOSE LESCOVITCR, na.rcido na

Hungria no ano de 1887. Veio ao

Bra.Iil em /890, tendo-u rad,,'cado
em Jaraguá do Sul, onde caJ'ou".Ie
com Maria Lucovitch. Atualmente
re.ride nut" cidade, onde recebeu
O.I caloroJ'oJ' cumprimento.I de J'eu.I

familiares e inúmeroJ' amigoJ'.

Lote em Piçarras
Vendo na Rua Nossa

Senhora da P'az (400 ms

do mar)
.

Preço Cr$ 30.000,00. par
te financiado.
'Informações DI Redação.

* A semen« passada foi um»
.

das mais movimentadas J

ssindo virias parsinhos novos:
Parzinha simpatia » Maiudi

e Soheide.
Psrzinh» 'sorriso - Luciane

ê Nardo.
Psrzinh» loto - Siloana e

Ca, los Mikus.
Parzinho encanto • Ri. te Gé.
Esperamos que dure bastante.

* Quem anda numa tossa
terrível é a Luz Marina.

Não é para menos, o Carli
nhos (Shimo) é uma fatura
de menino.

* A· Valderez Andrade ani
versariou no sábado pas

sado. A você felicidades.
,

.

� Mflrtha Cristina, neste
.

dia 12, estsrd recebendo
os cumprimentos de seus ami
gos per ocasião de seu ani
uersdrio.

� Liltam Ma'ria Friedrich,
conosco esta semana, ale

grando a todos.

*' Milena Nora Batista dsn»

-------- �.I

RelponS8bllldade I. I. e C.

do um ziro em Curitiba
na última semana,

.. Icosângel« Pazda, a graç*'
de menina-moça, desta

condu-se muito em nossa ci
dade. Continue assim.

]f Laércio Dsmbroski e Célia
Teoaorooicz, patzinho loto'
qlie está sempre por aí.

* Destaques:
Parzinho • Lélia e Belo
Menina.sdrfis·o " Adr!••aMayer
Simpatia - $'(Jl'ange Freitas
rotura - Alteu Budan't
Querida - Saloisna Mara
::'impático - Eâumar
Bonita. Stela Maris

� - É preciso sotrer depois
de hauer sofrido e amar,

e mais amar, depois de haver
amado.
- '0 oerdsdeito amor tem J

como a virtnde, esta va;tf!tJ·
gem: Recompensa tedos {!JS

sacritícios que por si fazem
e sentimo-nos telizes, de certo
modo, com as privações que
nos impomos.

Registro Civil ., EDlT4,IS
NEREIDA C. CôRTE, Oflcíal: 'Munlcípío em 25 de maio de
do Registro Civil do 1. o Distri- '.' 1944, filho de Salvador Alves
to de Canoinhas, Santa Catarí- dos Sqnto e Alvina Soares
na faz saber que pretendem Fragosa , Ela; do lar, nascida
casar-se: em Encruzilhada,

'

Dis-'

.NILTO ME;YE,R e TE,H,E-' trito, em '5 de Ó
'

TO de 19�3,
ZA M!ENE'ZES, ambos soltei- filha de M' e : Ferreira de

ros, domiciliados e residentes França Ignes dos Santos
nesta cidade. Ele operário, Fra

. r ,

nascido em 30 de outubro de f DORVALINO DE BARR,OS
1957, filho de Waldemiro RANÇA e ANA KNEIZICK
Meyer e Anezia Titz Meyer SOE,K, ambos viúvos, domici-
Ela, do lar, nascida em 7 ,I e liados e residentes nesta cida
setembro de 1953, filha de1!ná- de dé Canoínhas . Ele, militar,
cio Cassul de Menezes e Dorva- nascido em Toldo de Cima,
lina Ferreira Carriel.! neste Município em 12 de ou- "

tubro de 1933 filho de D." Ma
ria Catarina de Barros Fran

ça. Ela, do lar, nascida na ci
dade de Jaraguá do Sul, deste I

Estado, em 16 de outubro de
1933, filha de João Knezick e

Josefa Knezick.

NELSON MOR RoA
M,ARIA DO CARMO
RA BARBOSA, amb soltei
ros, .domícílíados e esidentes
em Marcílio Dias, ne te- Muni-

.

cípío . Ele, operário n scido e}TI ,

Barra Mansa,' neste Munícpio
em 19 de junho de 1 57, filho
de Luiz Moreira e O ivia Con ...

ceição de Paula. EI., do lar,
nascida' em Mandurí,\ Munid-'
pio de São 'Mateus do uI, Es
tado do Paraná em 12 e se

te:rp.bro de 1956, filha de Euse·
bio Ferreira Barbosa e

Teixeira Banb!osa.

ALFIREDO INEVE8 e N-
GEtLICA VAZI DE: FR,EIT S,
ambos solteiros. Ele, lavrad ,r,
nascido em Tira Fogo, nes e

Muni�fpio em 5 de feverei
de 1954, domiciliado e resi
dente em Santo Antonio, des
te distrito, filho de Horaci
Neves e E'duvirges Lila. Ela'
do lar, nascida em Paula Pe

reira, neste Município em 1
de setembro de 1953 residen e

em Fartura, neste Municín o,
filha de E'rnesto Gonçalves de
Freitas e Rosa Padilha V de
Freitas.

ARTUR RAIMUND DOS
SANTOS e SOELI AL� S, am
bos solteiros. Ele,. operário,
nascido em Rio d Pardos,_
neste Munic.ípio e 11 de de
zembro de 1948, omiciliadd e

residen te nesta idade, filho
de Simeão Raim ndo dos San
tos e Maria Oti ia dosSantos.
Ela, do lar, nas 'da em Campo
da Agua Verde, deste distrito
em' 9, de novemb o de 1955, re-:
sidente nesta cid de, filha de
João Alves e Ened' a Alves.

"

ANTONIO ALVES DOS
SANTOS e ROSA APARECIDA
FERREIR:A DE F'RANÇA, am
bos solteiros domiciliados e re

sidentes nesta .cidade de Ca
noinhas. EI,e, operário, nasci
do em Serra do Lucinda, neste

JOÃO MARIA ALVES PE'
RE:IRA e ESTE.R ALVES, am
bos domicilia,dos e residentes
nesta cidade. Ele, é viúvo,
operário, nascido na cidade de
Porto União, deste Estado em

.10 de fevereiro de 1932, filho
'de Manoel Alves PereIra e Pe-

, drolina Gonçalv,es de 'Paul�.
Ela, é solteira; do lar, nascida

-

em Campo da Aguá Verde,
desta ,Cidade; em 24; ;12, 192'1,
filha de João AIve� e E;p.edina
Alves.

MARIO BARABACHA e

LUCIA PAULA D'A SILVA, am
Ibos solteiros, domiciliados e

residente em Marcílio Dias,
neste Município. �Ele,. operá
rio, nascido em �arcílio Dias,
em 6 de maio de 1949, filho, de
Miguel Barabacha e de Alvi
na Farias Barabacha. Ela, do.
lar, nascida em. Caraquatá"
deste distrito em 29 de junho
de 1954, filha de João Tomaz
da Silva e Alice Maria Kohler
da Silva.

SONI BATISTA SIMõES e

Z,ELINDA PETERS, ambos
solteiros, domiciliados e r,esi
dentes nesta .cidade. Ele, escri
turário, nascido em . Major
Vieira, deste Estado ·em 19 de

junho de 1951, filho de E:pa
minondas Simões de Oliveira
e Helena Simões de Oliveira.
Ela, do lar, nascida em Bela
Vista do Toldo, neste �Municí
pio em 21 de agosto d,e 1959, fi- .

lha de Nadir Peters 'e Carolina
'

Babireski Peters. 'i
.

Canoinhas, . 08 de Junho·
de 1977.

NEREIDA C. CôRTE
Oficial do Registro .cb'il
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CORREIO DO r�ORTE

- Francisco Krisan

Prefeito Gadotti inaugura estrada
Na tarde de terça-feira última, foi terminado e entregue ao trá

fego I. Rodovia que liga a localidade de Colonia Buthes a S40 Beque. No
ato da inauguração o sr. Prefeito ofereceu uma churraseada às autoridades
e, convidados. Estiveram presentes os !!Irs: Valdemlro de Jesus Meister.
DD. Prefeito Municipal de Monte Castelo; Lidio Seccon; Benedito 'I'herézto
de Carvalho, Prefeito Municipal de Canoinhas; Fábio Nabor Fuck, vice
Prefeito de Oanoínhas; dr. Marco Antonio, DD. engenheiro do DRR. rest
dênoia de Oanoínhas: Vereadores da Câmara Municipal; ex-Vereadores;
Presidente da ARENA, sr. Miguel Maron; Delegado de Policia sr. Antenor

, Mendes; Funcionários da Prefeitura de Major Vieira; Equipa da patrulha
mecanizada do DER, e muitos e multoI outros convidados.

'

Apõs o jantar, U90U da palavra o sr, Lídíe Seccon que multo
eíoglu a administraqão do sr. Claudio Gadotti e disse que tem a certeza
que Gsdettl muito ainda irá fazer para o município e pediu & Deus que
protegesse o sr, Prefeito e seu vice para que tenham saúde e dlIBposiç80
para trabalhar.

Em seguida falou o Prefeito Claudio Gadottl e disse que era
grande seu contentamento em poder cumprir aquilo que prometeu na
eampanha política e pedíu para que o Espirito Santo o ilumine para que
pOisa dar prosseguimento a sua admtaíateação. Também falou o Prefeito
de Osnoinhas, sr. 'I'herézlo, que multo elegiou & admtnístração da Claudio
Gadottl e JoAo Batista Buthes, e dlsae que irmanado. estio lutando para
18'Var bem alto ri nome do Muntcípíc de Major Vieira. AQ terminar também
falou o Presidente do Legislativo Municipal, Ir. Augusto Papel, dizendo
que a Oâmara, irmanados, estão procurando dar todo o apoio ao sr. Pre
feito para que o mesmo nãe encontre diflculdade8 em lua administra�Ao.
Agradeoeu B presen,a de t<;>dos e também 08 operadores de, maquines,
eS9ambai e operários braçaIS que muito tenham trabalhado para que Ma
jor Vieira siga rumo 80 progresso.

,

Este colunista que' esteve presente ao acontecimento, oumpri
menta o sr. Prefeito e vice-Prefeito por tão importante administração.

Galeria da Câmara de Vereadóres
Conforme foi divulgado dial ·atri. nesta coluna, numa indieaçitl

do Vereador Adir Francisoo Veiga;' 'fol criada a galerIa da Câmara Muni
cipal, que através de fotografia, lembra t.dol os vereadores que, já pas
saram por aquela casa de leis' e já estio senda confeccionada. 81 fotos
em quadro multo bem ornamentado, que além de embelezar a sala das
sessões também todos 08 visitantes poderão conhecer as pessoas que já
foram legisladores naquela casa de leis.'

Notas Diversas
Conforme havia divulgado na semana passada, Informo que a

renda líquida da Festa do Divino Espíríto Santo, foi de Cri 27.743,00. A
comissão agradece a todos que de uma ou de outra maneira colaboraram
para alcançar o êxito desejado. Muito obrigado a todos.

Numa indicação do vereador Nereu José Henning, serão coloca
das placas indicativas nas príneípaíe rodovias do município de Major Vieira.

Na semana passada duas pessoas participaram de um curso
(cursilho) em Rio Negro, trata-se do sr. Carlos Mi:ick e Lícío de Oliveira.

Nosso tempo é que está. bom e com temperatura agradável'
Falheú portanto a previsão do astrólogo Seixas que informou que. maio
seria chuvoso e de temperatura. muito baixa, ocorrendo geadas • e neves.

Importante reunião será realizada terça-feira na PM com os pro
prietários de terras na sede do município. O Prefeito quer abrir as ruas
da cidade e precisa de autorização dos proprietários. Mo terreno do sr.
Guido Davet, o Prefeito pretende fazer uma avenida desde a 8e-69 até
a sede,

Aniversários
Aniversariou dia 9 o sr, Carlos Felix Mück, residente nesta ci

dad.e. Na ocasião foi multo cumprimentado por seus amigos.
.
Também aniversariou dia 9 o garoto Marcos Ne lson Fernandes,

filho do casal Juvita-Pedro Paulo Fernandes, desta cidade.
Dia 13 de junho aniversaria o sr. Antonio Kawa, resido nl cidade.
A todos os aniversariantes vai os parabéns da coluna. I

União Protet.ra do Escolar d. (Inalnhas
. Nova' Diretoria

- UPEC

Foi eleita e emponada, no dia 2 de)p'nho último, 'a nOVQ
Diretoria di União Protetora do Escolar )i'é Çanoinhas (UPEC),
que regerá os destinol da entidade pelo�'é1-iodo de 4 (quatro) anos.

A Diretoria ficou assim con)lf{f�ida:
.

. �.'
Presidente .- Yâ Prohmann de Carvalho
Vice Presidente � /�8ula Seleme Carvalho
Secretária . /_' Roselis Maria S. Crel1tani
Tesoureira I;/Í - Beatriz Ferreira Budant
Conselho Fi. 1 Mária Cristina de Assis Procopiak ,

Eulália G. Kolbeck
Tecla Gonchorovski.

An almejam�8 uma feliz gestão.

Fotoc6pias?
K'

O lartório do Registro Civil, de /N�reida c. Côrte,
instalado no Foru,m, acaba q�{ ,'I�éceber a mais

moderna "FOTOCOPIA.DO���Automática que
tira fotocópias dupla face· .é/'imples de qualquer

documento em �,��08 tamanhos.
fi (-

Em ap�8�/5 segundos.

o Prefeito WALDEMIRO DE
JESUS MAISTER, dia 3 do
corrente voltou de Florianópo
lis e dentro de poucos dias. re
ceberá quotas FNR, apraxtma
demente c.s 100.000,00.
Possivelmente sexta-f -írs PiÓ

xima terá audiência com SU4l

Excia. o Governador do Estado,
onde pleiteará novas reíuvíudí
cações t!:! reiterá outras feita pe
lo ex-Prefeito Seccon,

De Trânsito
Afinal minha gente, quando

é que os motoristas habílítadoa
por Santa Catarina ou Paraná
vão aprender entrar num trêvo?
Olha gente, tenho observado
estes dias de meu cartório 'que

11 ..06-1977

Documentos extraviados
ALIR GABARDO declara para

os devidos fios que extraviou
08 seguintes documentos: Car
teira de Identidade "é' Carteírs
de Motorista. rlf";

Os mesmos �8m sem efeito
por haver si4r6'requerido 2.8 vis.

Documento extraviado
LUIZ CARLOS RAMOS de

clara para os devídos.rftus que
extraviou sua Ca�tra de Iden�'
tidade n.o 1.27M59.
A mesma fica sem efeito por

haver sido requerido 2.8 via. 3

e astelo

Documentos extraviados
IGOR SCHOLZE PEIXOTO

declara para os devidos fins
qus extraviou os seguintes do
cumentos: Cal teíra de Identida
de, Carteira de Motorista, Cer
tificado de Reservista, Titulo de

Eleitor, Certificado de Registro
do Carro e Car telra do Trabalho.
Os mesmos ficam sem efeito

por haver sido requerido 2,a via.
_______c. _.__� 5iJICI.....,_,_�

Documento extraviado
Foi extraviado o Certificado

de Prcpriedade de Veiculo, de um

caminhão marca Chevrolet-Tü,
azul, chassis C· 653ABR03645R,
placa GR· 0075, Três Barras,
pertencente a sra. BENEDICTA
PACHECO DOSSANTOSLIMA..
Fica o mesmo sem efeito. por

ser requerído 8' 2.8 via.

Três Barras, 03/06/77.

fiCA com a frente para 8 BR/116,
coisas íncrívete (t Lógico que
não são todos), m&, o que a

conteceu com um motorista da
Penha que dirigia o Oníbus
1747, horárias das 16,30,' que
Dão foi ums só vez, não, é to
das 08 vezes que vai C(1m 8€0'

tido 8 Leg�s o menino entra

direto, não respeitando a seta

proibtndo à entrada a esquerda,
tendo que fezu o balão. A che
fia da Penha deverá reunir sua

equipa e aconselhar fl todos.
De agora em diante VJU obser
VBr o dia e hora dos coletivos
que praticarem estam írregulsrt
dades, Esta também servlr á

para
os pohcíaís do trânsito da Poli
cie Rodoviária, que deveriam,
um dia por semana estar no

local para fazer com que todos
os habilitados ou não aprendam
8 entrar num trêvo.

do fim do' ano.

·Lanchonete
Parsbéns ao sr. JAIME SAN�

TANA HESS, pala bem monta
da e moderna Lanchonete que
construiu anexa 80' Dormitório.

Rua Desembargador
DDD 0425

Indústria
_

.Dentro de poucos dia's co

maçará a funcionar & indústr+a
DISSENHA, fi qual dará ern

prego a mais de 60 operârh.s.

PADRE SITA, vigário local,
viajou quinta" feira última à Bra
stlta em companhia d� um ca

sal amigo. Na volta ficará f" In

São Paulo afim de comprar IDe
tertal para e novo salão Paroquial.

Domingo último chegaram df.�
volts do Cursilho que realizou
se em Rio Negr_o, HAMILTON
FREDEa,ICO e DORNELES
GALIOTTO, os qusre vieram
bastante entustesmedos.

Pos10 de Sa.úde
O Posto de Saúde, com qus-

8e duzentos metros quadrados,
está em face de 8CIiIbamento,
devendo ser inaugurado Botes L. SECCON

oinbas
•

.

I :��:.>t:::j(II;�'�
""',;;-

_

. ..tg.
,:tI?�1

Serviço de rep9J,wgem de casamentos e aniversários,

Fotos de��s, Posters, Painéis decorati \lOS para.

seu lar e escritório -

. Serviço para amadores.

Foto St

Roa Bará do Rio Branco, 754 (llról:jmo 8 Gasa Trevlsaoi)
,

FOTOCÓPIAS' XE �OX
J.""�', _e.f,,,··

.. t.

Serviço instantâneo e nuM'fõ: .

. ":dfI*�-

_�ação moderníssima.

Procure no. escritório de Derby Carlos
Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa Catarina

Vende-s .

i:

uma chácara no Quadro Urbano da cidade. Melhores in

formações na Rua Bernardo Olsen (próximo ao Asilo)' com
o sr, Antonio Marque�fP"oti·· nesta Redação.

,."..."._,,.,.�J

, ,\ ... •

•

...., '
, , t •••r .,1' -;' • .1 /r'" , .�. 't. •

A disposição dos senhores industriais e consumidores, sua loja ca,da vez mais

especializada: Linha completa dos motores W E G a preços diretos da fábrica,
peças e acessórios para caldeiras, locomóveis e maquinã�i()s industr.iais� Cabos

. .

de aço, parafu�os e pregos de todas as bitolas. ç,priexões para água e

pressão, fecha�uras, ferram�ntas em g4�í. VISITE-NOS.
.

/1

IIUNGERII

u

resolve ,o seu problema:

•

41 e 44 -

- UNIÃO
Fones: 23-1770·e 23-2014

DA VrrORIA - Paraná

"25 anos vem 'prestando_s·e_rv_ic_,!..-o_s_a_�s_in_d_ús_tr_ia_,s'_'_',
Representante em Canoinhas: WaldelDar Knüppel
Rua Major Vieira, 360 - Fone, 22-0336 ....- Canoinhas - Santa 'Catarina

• : \ '. I.
- .

,",' "
• < '/ ,"J: ;�,'l ,; �t t. I .' "
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Cooperativa
,.?-

,

de Mate (anoinhas
de Produtores

Ltda.
Rua Paula Pereira, 698 - Canoinhas, se

,

Reg. INCRA n. o 386/73.

EDITAL 'DE CONVOCA:ÇAO

>
,

/
,I

II
I

. ASSEMBLÉIA GERAL

ORD]NARIA�;.: O Presidente da Cooperativa de Produtores de Mate
Canoinhas Ltda., usando das atribuições que e confere o

Art. 35, letra "e" do Estatuto Social resolve:

CONVOCAR

a Assembléia Geral Ordinária dos Associa
f s, a realizar-se na

respectiva' sede social, no próximo dia 2 (vinte e nove) 'de
julho, do corrente ano, às 12 (doze)' ho as, em PRIMEIRA
CONVOCAÇÃO, a fim de deliberar da 'mátéría constante da
seguinte:

ORDiEiM

- Deliberar sobre o Balanço,Geral encerrado em ...

31-05-77, Relatório do C ,f selho de Administração,
. Parecer do Conselho Fi

1
.al e Demonstrativo da con

ta de Sobras e Perdas; .'
,

_ Destinação das' Sobra ,;
_. Eleição do Conselho ;,tle Administração e respectivos

Suplentes, para o !bti nio de 19'77/19rr9;
4.°) _ E:leiçào do Consel ! Fiscal e respectívos Suplentes:

para o exercício d /1977/1978;
r

5.°) � Eleição dos Dele ãdcs desta Cooperativa, junto à Fe
deração das Coo eratívas de Produtores de Mate
"Santa Catarin Y" L,tda., para o biênio de 1977/1979;

6.°) _ Outros assunto:
,.
de interesse da Cooperativa.

�

Não havendo iúmero legal � 2/3 _ dos associados
presentes _

em PiRIMEr' A CONVOCAÇÃO, para a instalação
da Assembléia, fica de de já feita a 8E:GUNDA CONVOCAÇÃO,
para às 13 (treze) hol' s do mesmo dia e local.

Se desta ve
.

ainda não houver número legal, _ 50%
mais 1 - dos assocj dos presentes em SEGUNDA CONVO
CAÇÃO, fica desde . á feita a TERCEIRA E ÚLTIMA CONVO
CAÇA0, para às 1 i (quatorze) horas do dia 29 de julho de
1977, com a prese

.

a de, no mínimo 10 (dez): associados.
I

Para efeito ,e cálculo do "quorum" para a instalaç-ão
da Assembléia, a ooperativa possue 1.183 associados.

: As' chapas que concorrerão à Eleição, cons
tantes nos Itens '.°,4. ° e 5. ° deste Edital, deverão, ser entre
gues ao Presiden e do Conselho de Administração da Coopera
tiva até o dia 28 de junho de 19,77.

Ei, par que chegue ao conhecimento de todos os as

sociados, 0' presente E:DIT'AL será publicado na imprensa lo
cal e, afixado na Sede. da Cooperativa e seus Postos de Rece
bimento, bem como remetidos aos associados, na medida do
possível.

Canoinhas, 26- de maio de 19-77.

BRAULIO RIBAS DA CRUZ
Presidente 3

.
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ii P R O J E P l A H - Projetos e Planejamentos . n
ii Roa Major Vieira, 433 (ao lado da

-

Boutique Lá na Modinha) ii
�= . ,. ::
5: Pr. j-tH Arqu.t-tô rícos, Pr-j... tos ElétricoS�...p1118 ins ta- Ia
.. ..,; ..

Ei 1�r;õe8 In du- tr i ai s p. Hesidi'mciaís, Pro �so de Frnsn- i!
55 ciarnento pr'lo BNH (RE :ON � c"",' , ReJaçf10 dlé Ma- :i
:: ter i s l e Or çsmento de Mão d ii·
�� ..
•tI. ••
<u . ., ••

e: -;1. A SUa re8id�oci8 pera será pro]' - t,!;\d1) por nós, :=
•• • ••

ii dentro 'dos m '. tos psdr Ões. de· seguraoça e bom ii
55 g,-""to_ VeLha hzer-nos uma visita.

.

ai
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Prefeitura Municipal de C .............

LEI N. 0,1.374 DE 06/06/77 .

AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A PARCE
LAR PAGAMENTO DE
DÉBITOS JUNTO A CEl..
LElSC, VINCULANDO AS
PRE:STA!ÇÕE'S DO ICM

Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, Es
tado de

.
Santa Catarina,

faz saber que a Câmara
Municipal decretou e eu

sanciono a seguinte
L·EI:

Art. 1. o � Fica o Chefe
do Poder Executivo autoriza
do a parcelar o pagamento do
débito, junto às Centrais Elé
tricas de Santa Catarina. SVA,
na importância de setecentos e

trinta le três mil novecentos e
quarenta e dois cruzeiros e

trinta e oito centavos (Cr$ ...
733.942,38), em <quarenta par
celas mensais referente ao pe,.
ríodo de janeiro a dezembro
de 1.97<6 e. janeiro a abril do
corrente ano, vinculando-as
ao ICM.

Art. 2. ° - As despesas
decorrentes do artigo anterior
compreendendo . o principal,
juros e correção monetária,
correrão 'por conta de dotação
especíüca do orçamento vigen
te.

Art. 8. o -. A presente Lei
entrará em vigor na data de'

.

sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Canoinhas, 0.6 de Junho de
1. 977.

_

.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta
.

Lei foi registrada
e publicada no'Departamen

. to Administrativo, na data su

pra..
Fábio Nabor Fuck

Diretor de Admínístração
Více-Prefeíto

PORTARIA N.o 70/77
Benedito Therézio de, Car ..
valho Netto, Prefeito Mu
nícípal de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições

NOVENA DA MILAGROSA
NOSSA SENHORA
DE POMPÉIA

Milagrosa Virgem do Ro
sário de Pompéía, eu me orgu
lho de vossa proteçlão e de vos
so amparo. E,m 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, Virgem do.
Rosário favorecei a mim e a
minha família nas necessida
des e aflições.

Suplico-vos que 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 desej ada) . se
fôr para minha . salvação e
maior 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
p,ia-se a Oração cada vez, que se

reza e dá a uma 'pessoa piedosa
a quem se deseja a felicidade...

A.C.M.
i:(4

legais, resolve:
EF'ETUAR PAGAMEN

ANTONIO AMAD' U DE
!PAULA, a importâncj de Cr$
1.800,00 (Hum mil . e oitocen
tos cruzeiros); por s rviços ex

trordínáríos prestadd a Mu
nicipalidade, no mês
do corrente exerciéío.

aio do. corrente exercícío, da
quantia paga deverá ser dedu..
zída a parcela. devida ao INPS.

Gabinete do Pl;efeito. Mu
nicipal de Canoinhas, em ...

06/06/77.
Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada .

e publicada no. Departamen
to Administrativo, na data su..

pra.
Fábio Nabor Fuck

Diretor de Administração
Vice-prefeito.

ROSANGELA RO AIS, a

importância de Cr 1.440,00
(Hum mil e qu

.

ocentos e

quarenta cruzei s), por servi
ços extrordíná os prestados a

Municipalid no mês de

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N&. 08/77 ..

BENEDITO THERÉZIO D'E CARVALHO NETTO, Pre
feito Munícípal 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 Tomáda de
Preço, para o seguinte:
"Somente mão de obra para execução de uma ponte

e concreto armado' sobre o Río Agua Verde, rua Adolfo Ba
ing, nesta cidade, conforme projeto em poder: da Prefeitura

e ue terá as seguintes dimensões:

Comprimento: 12 metros, com pista de rolamento de
8,fiO m s. Dois ('2) passeios lateraís com 2,9'5 metros de
largura ca�m e constituídos por 2: (dois) pórtícoslongítu
dínaís com a�J?garinas tangencionando os guarda-rodas r

sendo os passeios ta:t_erais e os pilares com seção retangular
assentes sobre sapatas"'''apOiadas sobre rocha. a uma profundi
dade de 82,0 metros rubaih:> da grade da ponte. Os passeios se

rão constituídos por lajes
'\

balanço e a pista de rolamento
dividida em 4 (quatro) pain is de lajes com 2,96 metros x 8,50
metros cada um, através de (três) transversínas e 2; (duas)
cortinas de cabeceiras. As co tinas terão 1,70 metros de altu
ra sob a pista de rolamento e 2 (doís) metros sobre os pas
seios, proporcionando razoá el retenção do aterro da rua.

Igualmente para retenção, do aterro foram projetadas abas
laterais nas extremidades das cortinas. Para melhor esclare
cimento fornecemos os vf1 umes dos serviços ob]eto da pre-/. .

sente: :J
/

.

Ferragens .. .. .. ./('.. .. .. I.. 7 . 800 kg
Formas .. .. .. .. ,(:�'. .. .. .. 60.0 m2

Con�r.et?, .. .. . ".};. . ; .. , .. .. 67 m3
Fundações (vo ;rifue) .. .. .. .. 40 m3
Simbramento -'.. .. .. .. .. .. 43,0 m3

Fi por conta do construtor, arremates finais, pin
tura da p' .' te, pintura do guarda-corpo, incluindo sinalização
de acord

_

v

com a especificação do :q:N � (EI.R., aplicando cata
diótríc

.

astro B de 56 mm. nos extremos do guarda-corpo da
obra.

'

DAS PROPOSTAS:
As propostas deverão ser a presentadas em quatro vias

até o dia 20 (vinte) de junho do corrente ano, no Gabinete do.
Vi e Prefeito e até as 15 (quinze) horas, contendo:
1 0) - Preço.
2 0) - Condições de pagamento.
.0) _. Prazo para conclusão, da obra. .

.0) ...:_ Experiência no ramo - comprovando uma experíên..

cia em obra da mesma natureza, superior a 250
metros.

.

.0) _ Relação dos equipamentos a serem usados na exe

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

.

.DOCUMENTArÇAO EXIGIDA:
.

.0) _ Personalidade Jurídica

. 0) _. Idoneidade Financeira
3 . 0) - Capacidade Técnica
4. O) - Negativas; Federal, 'Estadual e Municipal
5 0) - Certificado de regularidade junto ao INPS.

- Os documentos acima, poderão. ser substituídos pelos
R' gistros de Fornecedores do Departamento Federal de
Co pras e Departaménto Central de Compras do Estado de
Sa ta Catarina e do Município de Canoinhas.

A documentação deverá ser apresentada em envelo

pes eparados da proposta 'e devidamente fechados e na sua

parte externa deverá constar: "Tomada de :pr�ço - E:dital nr.
08/77 de 23'.05·. 77 .

ISP08I'Çiõ'ES GERAIS:
firmas que não atenderem as exigências legais

relativas a documentação ou específícação deste EClital, serão
automati amente desclassificadas.

lhores informações os interessados poderão. obter
nesta' Muni ípalídade, diariamente e no horário do expedíen
te externo.

. A pre(_eitura Municipal de Canoinhas, poderá rejei-
tar as propostas. ou anular a presente Tomada de preços, sem
que caiba aos prôponentes, direito a qualquer indenização ou

reclamaçã.o judidal\_
Canoinhas, 23 de maio de 1. 977.

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
pref.eito Municipal
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IOBHAL procurando irradiear o analla-
I

betismo DO município de Canoinbas NOTAS ESPARSAS
Grupo Escolar Rodolfo Zípperer
Palmital
Laranjeira
Rio dos Pardos
Santa Haidê
Valinhos
Barra Mansa
Paiol Novo
Taquarizal
Serra dos Borges
Ponte do Tamanduá

Campina do Ribeiro

o Planalto, Hotel, agora
em fase de acabamento, com

uma firma especializada para
os arremates finais, com con

clusão prevista para o. próxí
mo ano.

* *
As famílias Mayer e Silva

reuniram-se sábado último pa
ra a festa do Jubileu de Prata
do casal Edgar e Nilda.

* *
O Sr. Bráulio Ribas da

Cruz renunciou ao cargo. de
Presidente da Cooperativa do
Mate, face ao impasse surgido
com seus companheiros de di
retoria e afim de apaziguar a

família ervateira.
'

* *
Retornou de São' Paulo,

após melindrosa operação a

que se submeteu, o sr. Alfredo
Ivo Paul, agora em completa
recuperação .

* *
Teve início, domingo últi-

mo, ° campeonato início da
IJEC, com a participação do
Botafogo, São Bernardo, IMA
ZA, Industrial e Mussi, ven

cido pelo primeiro.
* *
,Esteve em nossa cidade,

no último fim de semana, o sr.

Zeno Benedito Ribeíro, acom

panhado de sua exma. família.
O sr. Darcy Wiese, de no

vo vovô coruja, esteve em Mon
daí, conhecendo o seu novo
neto.

o Sr. Prefeito Municipal
de ,Canoinhas Dr . Benedito
Therézío de Carvalho Netto e

a Comissão Municipal do. Mo
Ibral, assinaram convênio. de
Alfabetização Funcional para
13 classes, as quais ínícíaram
ai aulas no dia 18/0'4/77.

.As referidas classes fun
cionam nos seguintes locais:
Grupo Escolar João José de
Souza Cabral

I '

II
:ilfl

EDITAL
Aeham-se em cartório, à RUI Vidal Rimos, edifício do,'

Forum, para serem protestados �
OI

_ seguintes títulos: l'
I

DP n.o 18.598 4 • vencto. 30.05.71 • valor Cr$ 3.Q06,00
(três mil cruzeiros),

"

itida por Merhy .Seleme & Ci.õ,:,·i'Ltda.,
cl JOAZIR LINO DE LIVEIRA. ,OI"

DP n.o 18.022- 7 vencto. 13.05.77 - valor, ftf;'$ 1.000,00
(hum mil cruzeiros), emit a por Merhy Seleme ,:&' Cia. Ltda. cf
EM10IO NATALIO DE S UZA. . _r/t"",

/,,;�
"

. DP n.? 3.552-2 - ve cto. 16.05.77, ;��A; valor Cr$ ': 1.359,50
(hum mil, trezentos cinquent.:e nove CJ'úzeiros e cinquenta cen

talTo!), emitida.:ipor Retifica \Canoi�}ti'8 Ltda., c/ GENERVAL
VALIN. ,\ ,(/'

.

'DPs.' D.o 787/76-J.K,L \f;�:ncto. 05.03:77. -
' 05.04.77

_

e

05.05.77, valor Cr$ 1.440,00 (h�m\, mil qustrocentoe e quarenta
cruzeiros) cada uma, emitiq.& p�r Basílío Humenhuk. & Cia.
Ltda., c/ ANTONIO ROB�:�TO K�',

VAT.
,

DPs. n.o 782/76i'iff;IJ.K,L - v ,DCt,O. 30.01.77 .' 30.0277
3·0.03,7"1 e 30.04.77, nO(j�.lor de Cr$ \04.00 (quinhentos e quatro

, ,(. " I�'" ,

cruzeiros) cada uma'l,,1émitidas por Bss�o Hemenhuk & Ciso
_
Ltda.,

cl CICERO SCHE�AUER. \-f -

\
. Por nio �er sido possível encontre..r os referidos respon-

sáveis, pelo p sente os intimo, para DO, �,azo de três (3) dias
8 contar da bUclçlo deste Jornal Ccrreíovdo Norte, virem pa
gar,08 meneíenados títulos ou dar 8S razões 'porque não o fazem
e ao mesmo tempo no' caso de não ser atend'ida esta intimlçlo,
os notifico do competente protesto.

Canoíuhas, 08 de junho de 1.977.
PAULA S. CARVALHO

* *
O sr. Tufi Nader, agora

sessentão, aniversariou-se 2. a

feira última, sendo bastante
cumprímen tado.

'

Oficial de Protestos

"

I '

'Miguel Procopi Comércio do Veículos Ltda.
Cone ·onário General Motefs do Brasil S.A. ,

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - se

Dia 15 próximo deverá vi
sitar a nossa regíão, mais pre
cisamente o vizinho munící
pio de Três Barras, o dr. Fer
nando' de Abreu Ribeiro, um
dos Diretores 'da RIGESA.

* *.
Os Prefeitos Therézio Net-

to e Odilon Pazda participa- .

ram de importante reunião. na
cidade de São Joaquim, a con

vite da AMUHES _ Associa
ção dos Munícípíos da Regi!ão
Serrana, ali presentes altas
autorídades do Ministério e Se
cretaria da Agricultura.
* *

, Visitou a nossa cidade 3. a

feira última, fazendo uma pa
lestra na ACIC, o engenheiro

dr . Antonío Carlos 'Werner,
Diretor do. D-epartamento �
tadual de Estradas" de Rbda
gem, acompanhado do Rezen
da, Diretor da firma empreí
teira BElTA, encarregada dos
serviços d� asfaltamento da
estrada CANOINHAS-MAFRA,
agora atacado em duas frentes.
* *
Faleceu em Curítíba, dia

4 de junho último, aos 84 anos,
a Sra. Antonia Dambroskí,
mãe do industrial Sr. Ludovi-,
co Dambros.ki. A saudosa ex...

tinta 'deixa esposo, filhos. ne

tos, bisnetos e tataranetos.
Aos familiares, as nossas

condolências.

11 ...06-7'7
.

N.G 1423
XXXI

TRES BARRAS
II
em "nova "dimensão"

o "Projeto I:pê" da Legião Brasileira de Assistência
que visa o atendimento social às crianças de zero à seis anos

de idade, carentes de assistência, deverá ser implantado em
.

nosso municípío. O referido Projeto nos foi trazido. pelo. Ilus
tre Chefe da Divisão de Medícína da L. B.A., DR. FERNAN
DO OSVALDO DE OLIVEtIRA" representando Senhora Wilma
R. Fonseca - Diretora Estadual, que na última quarta-fel
ra, expos as bases do "plano de ação", em reunião presidida
pelo Prefeito Odilon Pazda, nas dependências da Prefeitura
Municipal. Três Barras será um dos 14 municípios catarí
nenses a ser fbleneficiado pelo Projeto Ipê da L. B . A .

*,* *
A Industrial Moageira Ltda., proprietária da rede'

de Supermercados Cereal, deverá abrir as portas de seu Su-
.

permercado em nossa 'cidade, provavelmente já no próximo,
mês de julho, tendo adquirido o imóvel para esse fim, em 10- •

cal próximo a Fábrica da Rigesa.
* * *

Visitaram a matriz da Rígesa _ Celulose", Papel e

Embalagens L.tda., em Valinhos-8P., os Prefeitos Odilon
Pazda e Benedito Therézío de Carvalho Netto, acompanhados
do Presidente, do. Legislativo tresbarrense _ Adhemar Schu
macher e Vice-Prefeito de Canoinhas - Fábio N. Fuck. A
comitiva em contacto com a Diretoria daquela. Empresa, rei
vindicou a construção da Fábrica de embalagens para. nossa

'

região. Naquela oportunidade ficou esclarecido que a Fábri
ca de papel de Três Barras, será ampliada, permitindo atingir,' .

o dobro de sua produção atual, o que representará um maior:'
índice de empregos em nosso município.

* * * I

O E'xecutivo tresbarrense encaminhou ao Governo
Estadual P, ao Diretor do D'.E. iR.

, reivindicações para o pros
seguimento das obras de calçamento da estrada Três Barras

Canoinhas, e a ligação da cidade com a BR-28O', promessas
herdadas da Administração Municipal anterior. A mensagem
foi encaminhada na reunião de Üt7 pp. da ACIe., e eonta I

com o apoio do Legislativo. e Diretório da ARENA. local.

*. * *
�

Prevista melhora no sistema de imagens de televísão
nos munícípíos de Três Barras e Canoinhas, graças a ação
dos Executivos de nossos municípios e apoio do Bigesa _' E��

. porte Clube.

* * *
"Por favor _ não pisem nas flores". A criança de

'

hoje, representa o futuro. Dê um pouco de amor às crianças.
Não só aos seus filhos, mas, especialmente a criança desam

parada. Participe da vida das crianças, e seja mais feliz
com elas.

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mai. ca�e.)'
,

I

Serviço rápido e perfeito
\

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.
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