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'" a ,I' 'l'l'.atuoerrartou-re �. letra u ema,

dia 22. o Prefeito Benedito Th, de
Carvalho Jvdto, .r't!nJo bastante cum

primentado, Pela manhã, despachou
narmalmenie em seu Gabinete, sendo
homenaguzdo, apó./ ° expedienie ex
terno, por todos os funcionários da
Prefeitura, recebendo bolo de ani
·'ver.f'ário e um ,.f'ingelo presente, se

lJuido de cumprimentou de
<

vários
amlgo.!. Recebeu ainda expediente
da Câmara Municipal, subscrito

,

pelo seu Pre.ridente Vereador Hen-

rique Krzesinski, comunicando 'qu,e
por indicação do Vereador sr. Gut
lherme Prusi, ãquel« Casa, por
unanimidade, havia aprovado, na

vésper«, ootos de cumprimentos pelo ,

seu natalício. A tarde, 1 herézio
seoui« para Florianápolis, a serviço
de sua administração e também
contato com ".uUJ' familiares, rui
denies na capital,

.doJ' m�itoJ" cumprimentos recebi
dos, juntamos as nOJ'J'oJ", com votas
de perenes felicidades.

novidade:
alimentacão

t

pinheiro
enimelpara

Empresa Catarinense de' Pesquisa Agropecuária
'S.A. _' E,MPASC, juntamente com a IND e COM. de MA�

"

DE'IRAS BATTISTE.LL,A 8.A., estão promovendo estudos ini
ciais de pesquisa da utilização de acículas (folhas) ,de ,pinus
.como suplemento nutritivo animal. Deve-se salientar o as

pecto pioneiro, uma vez que apenas na URSS tal sistema de
alimentação é atualmente utilizado em grande escala.

Este convênio é um exemplo de perfeita integração'
dá Empresa Privada e órgãos Públicos de pesquisa.

A "MUKA", produto da transformação de acículas e

galhos de pínus, pode ser obtida na poda das árvores, numa
quantidade de 3 a 5 toneladas por hectare ao ano.

,

A eliminação dos galhos inferiores (poda) forneceria
a longo prazo uma valorização considerável das toras produzi
das. A retirada desse material reduziria sensivelmente os ris
cos de incêndio nas florestas.

Além da' "MUKA" pode-se obter produtos químicos
diversos, óleos essenciais de alto valor e outros extratos.

'

, Sobre o aspecto, alimentício, a "MUKA" possui U111J

ampla utilização, podendo complementar e substituir íngre
díentes despendiosos, normalmente usados em rações de bo
vinos, ovinos, suínos e aves.

Considera-se, segundo publicações, que urna tonela
da de "MUKA" equivale a uma tonelada de cereal.

Para se ter uma idéia do que isto representa em ter
'. mos econômicos, apresentaremos os seguintes fatos: segundo
o GRUPO BATTISTELLA:

a.) - Disponibilidade de 600'.000 a 1, Ü'OQ!, 000 de to
neladas de acículas, anualmente .

b.) - Possibilidade de pro-dução (2Q! a 33% do item
a) de 2'Ü'O, 000 toneladas de, suplementos ao preço de Cr$ ...
3,00 por Kg. Teremos uma porção no valor de Cr$ 600',0.00,00
ao ano. Hoje os suple;mentos custam em torno de Cr$ 6,00

o,:

por 'Kg.
,

'

c.) _ Possibilidade de: produção (2 % do item b) de
extrativos de 4.000 toneladas, a um valor médio de Cr$ 50,00
por Kg. 'Teríamos Cr$ 2,00'.000. OO0',Q'0 ao ano.

'

, d.) - Da produção' de 20 m3 por hectare por ano,'

teríamos hoje 4.000.0.00 de m3 anuais de madeira. Suppndo
que' 20'% das' toras seriam beneficiadas com um acréscimo

, mínimo de Cr$ 150,00' por m3, teríamos um acréscimo no va
"Ior das toras produzídas de Cr$, 4. 000. 00ü�0,20x150

I

igual'
Cr$ 120, 000'.0.00,0.0'. NOTA: houve exclusão dos benefícios
que teriamos na industrialização de tais toras,

Além dos valores econômicos financeiros acima ex

postos, outros beneficios trará à região, possíbilítando maior
arrecadação tributária e o aproveitamento da mão-de-obra
ociosa.

.

""

-Salien ta-se ainda a nova fonte de alimentação dis
ponível durante todo a ano que traria grandes benefícios à
pecuária nas regiões onde a alimentação é grande problema
no inverno.

Caso o propósito da pesquisa atinja seus objetivos,
a integração floresta-pecuária-agricultura poderá ser em fu
turo próximo um dos fatores mais dinâmicos e signi:J)cativos
na economia catarinense,

(do Jornal da Produç'ão)
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Assinatura. anual: Cr$ 150,00

Therêzic
saúda e

reivindica
Na anunciada reunião da

ASSOCIAÇÃO COMEHCIAL E
INDUSTRIAL de Canoinhas,
quando ali compareceram, a

convite da entidade, represen
tantes do DE.R e dirigentes da
firma empreiteira BETA, in
formando do andamento dos
trabalhos do asfaltamento da
rodovia BR-280, trecho Mafra
Canoinhas, o. Prefeito, THE:
RÉZJO NE.TTO, a pedido. do
Presidente dr. Hilton Ritz
mann, saudou os ilustres visi
tan tes e na oportunidade apre
scntou o seguin te memorial
reivíndícatórío:

7 de junho de 1977

Senhor Diretor.

Permita-nos, com as nos

sas boas vindas e boa estada,
apresentar a V. S . as nossas

principais reivindicações, no

, setor rodoviário de Canoinhas
é região.

Fomos, como V. S. bem o
sabe, o último e derradeiro
município de expressão do Es
tado de Santa Catarina, a ser
atendido. com obra asfáltica,
agora no início, confirmando,
contudo, o velho e conhecido
adágio: "antes tarde do que
nunca", devendo a melhoria,
tão esperada 18' acalentada, so
nho de uma geração, ao em

penho do nosso dinâmico Go
vernador ANTONIO CARLOS
KONlDEiRi REIS,

Necessitamos ainda Sr.
Diretor, com a possível brevi
dade, o asfaltamento também
da estrada para a vizinho mu

nicípio de Porto União, ligan- ,

do a transbrasiliana, afim de
carrear a produção daquelas
regiões ao porto de São Fran
cisco,

Urge, ainda, o imediato
início do asfalto à BR-l}6', pas
sando por Major" Vieira, como
também a continuação, sem in
terrupção, dos trabalhos de
calçamento para a cidade de
Três Barras.

Solicitamos também um
acesso asfáltico no bairro do,
Campo da Água Verde, ao lon
go da Avenida Expedícionário,
melhoria sempre atendida,
nas mesmas condições, a to
das as comunas catarínenses.

Pelo esperado atendimen
to, antecipamos os melhores
agradecimentos.

Atenciosamente,
,

,Benetito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal
Fábio Nabor Fuck

Vice-Prefeito
Ilrno. Sr.
Dr, Antonio Carlos Werner
DD', Diretor do Departamen
to de E'stradas de H'üdagem de
Santa Catarina.

y

Nesta

Bulcáo Viana .presta
homenagem a

CARLOS LACERDA
FLORIANÓPOLIS (23'.0'5. 77!) - Ao requerer, lia

sessão de hoje, um voto de' pesar pelo falecimento do político
Carlos Frederico Werneck de Lacerda, ocorrido na madruga
da do último sábado, no Rio de Janeiro, o deputado Antonio
Henrícue Buleão Viana disse que "a família ihrasileira perde
um de1 seus mais ilustres filhos: o brilhante político, o incan ...

sável tornalísta, o incomparável tribuno, o literato destemido
da liberdade e dos ideais democráticos".

'

"Se mais pobres nos reunimos hoj e" com a. morte de
Carlos Lacerda, mais ricos nos fez sua ausência, pelo exem

plo que nos deixou", afirmou, �ontinuando: "não pulsa ma,is
no solo brasileiro aquele coraçao que tanto amou o Brasil,
desde jovem ao. publicar o jornal manuscrito "O Forquilhen-
se" até os agitados dias de 1954 e 1964" .

'

Mais' adiante afirmou: "Silenciou a voz: altaneira
que na Câmara Federal, na Rádio, na Televisão, nos _jornais
e nas praças públicas fora o clarim de alvorada de dias me

lhores e que fora O' profeta ameaçador e apavorante dos que
tramavam a ruína e a subversão da Pátria. Amigos, e adver
sários reverentes, hoje, se unem, irmanados num preito de
merecida e sincera homenagem àquele que foi e permanece
rá grande porque se fez pequeno para servir le enaltecer o seu

país" .

Concluindo. acrescentou: "a minha homenagem e a

minha admiração pela figura desse eminente patrício - que ..

ro unir minhas preces para que Deus, justo juiz, tenha eu)

sua glória aquele que, em tão pouco tempo, tanto fez por
seus irmãos, brasileiros e por este Brasil que tanto amou".

'

, Em aparte, o deputado Lauro André da Silva 9-�e "fa-
zia muito bem o deputado Bulcão Vianna em tecer glórias ao

homem politico e revolucionário. que optem se despediu",
acrescentando: "muitas pessoas neste país só podem ser con
decorados após a morte." .

Por sua vez o deputado Júlio César afirmou que
"aqueles que admiravam e amavam Carlos L�cerda "conti�'
nuam a segui-lo até hoje". Já o deputado Martinho Hercula-'
rio Ghizzo asseverou que: "Carlos Lacerda foi um marco da
história política brasileira. O que mais 'nós exalta é o, perío
do que ele representou, o período de dizer, de falar, Lacerda
foi ô exemplo de como deve e pode .funcionar um parlamento".

'"

===='=-=====�=========================-========--===

sfalto para a

sc-448/483
o Departamento de Estradas

de Rodagem de Santa Cata
rina, através de Contrato com
a firma empreiteira' "Cons
trutora Brasen SIA", dará
início dentro em breve dos
serviços de terraplenagem
complementar, obras de artes
correntes e drenagem, pavi
mentação astàlnea, na roaovía
se 448/483, no trecho com

preendido entreTurvo- BR 10 l
'

e Ermo -. Jacinto Machado,
numa, extensão total de' 25
quilômetros.

O valor do contrato ficará
, na ordem de 66 milhões de
cruzeiros.

Santos", aguardaaâe apeaRA
a assinatura' do contrate e�1fl
o Departamento de Estradal
de' Rodagem SC, serão exs
cutadas obras de pavi....ta- ,

ção a lajotas no acesso "Pi-
çarras - BR 101.
Neste atendímente que' 6

DERISC dispensa, à bela lll'âia
de Piçarras, além de i»ttgrar
o elenco de obras deseavei
vidas de acorde com' Q Pro
grama Redovíáris, está, ,'iJl
oluída a ateneão espeeíal ,às
praias catartnenses, no. S'Ul

tido de incrementar o turismo
em nosso Estado, com vistas
a um melhor aproveitamento
deste potencial.
Apoia também à dínâmíca �e�
seuvolvimentista de Piçarras,
situada como um dos mais
procUrados balneários do Es
tado, com um crescimento
acentuado nestes últimos anos.

ACESSO À PIÇARRAS
Com os Editais de Tomada

de' Preços já cumprid�s, apon
tando como vencedora a em

preiteira "Hilson Alcino dos
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JUSTiÇA ELEIT'ORAL

Circunscrição de Santa Catarina '

ELEITOR

1) _' Estaníslau Cieslinskí
2) _ Inez Gavazzoni Breda
3) _ Maria Ivanir Alves

,

4) - Antonio Falkevicz .

'

5) - Miguel Fagundes
õ) _ Julia Pereira da Cruz
7) - Alcides Siqueira Bueno
8) _' Adão Lopes
9) _' Ro]and ,Kneidl
10) --- Adalberto Kreutz
11) - Lindomar Mafioletti
12) _, Dirma Lopes Kmiecik
13) - Angelina Kuiava
14) -' Jovino Carvalho de Lima
15) _' Sidonia Kovalskí
16) - João Henrique Vicente de Lima -

17) -' Tereza Kuiaski
18) _ Maria Luíza Nunes de Jesus
19) - Nicolau Kieski
20) _ João Ozeika
21) - João Maximovicz
22) - HercHio Soares Matoso
,23) -' Antonio M. do Nascimento

.

24)' _ Nilza Teixeira do Nascimento
25) - Roberto Minikoski
26) - Veronica Sdroeski M'aia
27) - Hamilton Nogacz
28) -' Elza Maron
29). -' Raulino de Paula Moura
30)

r

-', Osmar Martins
31) - Raul Tinfle
32) -José Pereira dos Santos
33) _ Vitor Bueno Siqueira
34) - Arcidia Virmond Chuppel
35) - Elvira do Rosario
36) - Lisandro Palhano
37) -, Pedro Palivoda
38) -' Lisandro Pereira
39) -� Vani José de Vargas
40) - Marís-Btela Matias de Melo
41) - Laurita Maria Fuck
4·2) - João Maria da Silva
43) - Alaides Nascimento dos Santos -

44) - Gertrudes Zaranski Prestes
45) -' Francisca Tibes
46) _ Pedro Wichinheski
47) - Felicio Komar
48) - Olga dos Santos
49) - Otília Zaransk ,

,

50) - Miguel Glevinski
51) _ Celina de Lima Boiko
52) _ Antonio Chermack Filho
53) - Avelino B. de Siqueira Fi o

54) - Evanirda Bueno Vengue
55) .- Lidia Rodrigues
56) _ Maria da G. Cavalheir ' Clerice _

57) ,- Lidia Tomporoskí
58) - Nestor Strelow'
59) - Antonio da Trin
60) - Vitale Feltrin
'61) - Jo;ãb Maria Franco dos Santos -

(2) - Pedro Kasprzak
(3) - Julio Kasprzak
64) _ Anildo. Palivoda
(5) '_ Miguel Alves
(6) _' . Sofia JankoOski
67) _ Helena Vosniak

II

I,

ANTONIO SEHGTO RA ...

,MOS e SIOMARA SÕHROE�
b'E:R, ambos. solteiros, .

domí
LOURIVAL JOSÊ MEL",' ciliados e residentes nesta ci

NISKI e IZ,ABE'L FEHNAN- dade ..
' Ele, auxiliar programa

DES COR:RÊA, ambos soltei- dor nascido na cidade de La

ORACIDES CUSTODIO ros: Ele, lavrador, nascidoem ges, deste Estado em 4 d� de
DOS SANTOS e MARIA ROSA Lagoa do Sul" Município de zembro de 1954, filho de Díler
DE OLIVE.IRA, ambos soltei- Major Vieira, deste Estado em' mando Francisco Ran10s e Al

.. 1'OS, domiciliados e resídentes �3�0��t.1.J.Lu.:������id�e�n�t�e�ba Silveira Ramos. IE[a, biblío-
e t cídad 'Ele�" em Lagoa do Sul, neste Muni - <SCá.;rja, nascida nesta cidadeJ1 s a e . .,

"

_�

nascido em 1?� a, deste cípío, filho de Adão Melniski de Canôlrra ,em 151 de feverei-

Estado, em-lQl de agosto de e Margarida Panfil. Ela, do ro de 1954, a de Oldemar

1953, filho de José Custodio' lar, nascida em Rio da, Areia Schroeder e de na Djanira
dos Santos e Ortencia Inacia de Cima, neste Município em Jungles Schroeder.,
dos Santos, ambos já faleci- 15 de Novemlbro de 19'54, re-

dos. Ela, do lar, nascida no sidente em R'io da Areia de Ci- - FEHDINAiN[)E8 g PAU
lugar Salseira, deste distrito, ma, filha de M'anoei Fernan- LA e SANT'ILHA D : JESUS
em 31 de março de 1955, fi- des Corrêa e Rosa Tíschler MLRlANbA, ambos \soiteiros,
-lha de FranCISCo Lírio de' Oli- Corrêa. domiciliados e reside \''tes em

Rio dos Poços, dest�.·lp.istrito.
Ele, lavrador, nascidotem Rio
de Areia, neste Munícípio em

23 de janeiro de 1955, ,�ilho de
dona Luiza de Paula. \\E;la, do
lar, nascida no lugar Ipralha,
deste distrito em 23 deI maio
de 1959, filha de José iouren
ço Miranda e de Anto1a Bor-
ges Miranda. ,I .

MARCOS DART�GNAN
SCHOLZE e MARIZ� GALr
LOTTI SILVE:IRA, ambos sol
teiros, nascidos, domícillados e

residentes nesta ci<\.ad�·. Ele,
professor, nascido lllo )dia 27
de dezembro de 1951):; ilho de
,Waldemar Scholze el; de Da.,
Aline Dittrich Scholzlr. Ela,
industriária, nascida ; no dia
16 de julho de 1939, filha de
Sebastião Weinhardt ,,'ilveira e

"
'

de dona Diva Gallotti iSilveira.
I

I

Civil -egistro
NEREIDA C. OÔRTE, Oficta]
do Registro Civil do 1. o Distrl
to de Canoínhas, Santa Catari
na fa� saber que pretendem
easar-se:

Vieira e de Izaíde Martins de
Oliveira.'

EE_ trUFA = -Ui líNIU tEZ .....-

68) _' Norma da Silva Wílchínskí 1.794 _ 27a,
69) - Anna Schícalski S. dos Santos - 1. :5167 - 27a,

. 70) - Guilhermina W. Rodrigues 1.181 27a.
71) - João .Kuchnir· 1.178 27a,.
72) _ Sofia Simbalista 1.077 27a.
73) - Teofilo Jakulbiak 898 27a.
74) _ José Bueno de Farias 455 27a ..

75) _. Antonio Simões dos Santos 442 27a.
,76) -. Alinor João dos Santos 3.536 29a.
77) _, Marli Frederico 3.233· 29a.
78) - Francisca Augustin Riepe 2.210 29a.
79) _ Maria Zaica Berezoskí 2.139' 29a,

.

80) _ Gregório Honório Bueno 2.104 29a.
81) - Nair Ribeiro de Souza 1.035 29a.
82) _.. Reinaldo Rodolfo Riepe 630 29a.
83) - Antonio Flavio da Silveira 2.447 44a.
84) - Ana Noemia Pacheco 4.476 44a.
85). ._ 'I'erezinha Brondani Zenfe 4. 469 44a.
86) _ Teodoro da Rosa Pinto .

- 3.670 44a.
87) _ Manoel Pereira da Silva .' 3.655 44a ..

88) - Valtoir Pereira da Silva 3.651 44a.
89) - Zulmar Pereira dos Bantos 3.650< 44a.
O) _. Noemia Silveira dos ,S:antos 3.647 44a.

910 - Leopoldo Batista qps Santos 2.440 44a.
92)\-. Adolfo Sôra �/ 1.259 45a.
93) \- Germano Paterno 1.458 45a.
94) -\ Olívio Ponti�1i

.

2.'5,39 45a.
95) -. \Nair de L9,-tlrq.es Ferreira 2.566 45a.
96) -. �osefa �traz· .

1.135 46a.
97) - OksanrBusko 2.173 46a.
98) - Ca�Y'thiTo Nunes de Jesus 3.293, 4-6'a.
99) - Ra I Karacz 3 . 9'62 46a,
100) _. L. iz uzébío 4.025 46a.
JCJ) irceu ''f.?,ussini 4.097 46a.
102) I Esmeraldinà Antunes Ribeiro 1.124 47a.
1 O�) c: Filomena. 'lsas.koski 1.190. 47a.

. 104 - Claudio Hoí'eS 1.401 47a.
1 ) - Paulo Dzubanskí 1.522 47a <

.06) _. Sebastião Evai'�o Milke 2.753 47a.
, 1(7) - Emília Míkalovêcz 2.786 47a.
108) - Zenita Maria Bu�o 3.,437 48a.

� .
�

� (9) -_ João Sampaio dos Santos 607 48a.
110') _. Theodoro DObrochin\:�i� 308 49a.
111) - Alcidio Fernandes \ 671 49a.
112) - Narciso Guebert '\'

-

769 49a.
113) - Serafim Faustino .!\. 881 49a.
114) - Maria Schupel Dobrochin ki 966 49a.
115) - Sebastião Fernandes 1.974 49a.
116) - Ar]stides de Francisco 2 . 140 49a.
117) r- Ludovico Falkievicz \ '_ 2.587 49a.
118) - Deonito Daiehmann \- 2.707 49a.
119) _ Miguel Gonçalves de Medeiros � 5�J6 49a,
120) ._ Alvino Vicente de Lima --' '683 49a.
121) - Darcy Wicente de Lima -\ 684 49a.
122) - Euclides Vicente de Lima \, 685 49a.
123) - Argemiro Vicente de Lima \ 880 49a.
1,24) � Maria Vieira de Lima 1 )504 49a.
125) - Maria Alves de Lima 1.2'\7 49a.
126) .- Levíno Alves de Oliveira

.

-

� 3.15!\ 49a.
127) _ Miguel Symchacka

_

1.831 x-- t50a.
128) -- Clementina Tomporoski. 3.363 '\- 50a,
129) --:- Rliq'ueria Paulena 3.733 _;. 59a.
130) - Letícia Malakoski 3.778 _\ 59a.
131) _. SE'1bastião Cardozo ' 3.784 'p9a.
1321) � Pedro dos Santos 3'.804 59.a.
133) - Iraldo Gomes da Silva 3.849 59a,
134) - � Sigrun Krause 3 . 880: 59a >\
135) _ Tereza Meidler 3.896 59a. '\'.

\.

136) --- Miguel Soares Matoso 3.928 ;j9a.
137) - Custodio Augustin 3.981 59a.
138) _ PauloO Zaranski 4.0-65 59a.,
139) - Nf]ci das Graças Kelczeski ,_ 4.116· 5-9a',

Itaiópolis, 17, de maio de 1977.

DR. LOAGYR MUNIZ RIBAS _ Juiz, Eleitoral

ALFREDO FE.RNANDES LUIZ � Escrivão Eleitoral

25.06';1977 '

EDITA'IS

EDITAL' R�E:CEB 'DO DO
OFICIAL DO ·RE:GIS RO ,CI
VIL DA CIDAD'E, DI

"

.OTACI
LIO

.

COSTA, deste I Estado.
Contraentes _ DAN

/
EL DAR

DIN e MARLY GA; CIA. Ele,
solteiro, .industriárid; nascido
na cidade de Canomhas, em

14 de novembro de 1949, resi
dente na cidade de Canoinhas,
filho de Angelo ardin Fi
lho e Rosa Dre ler Dardín .

I ,

Ela, solteir.a, do' ,iar, nascida
na cidade dê L,; tras, deste
Estado em 9 de ovembro de
19'56, domiciliad e residente
em Otacilio Cos a, d/Estado,
filha de Serafi ' Avelino Gar ..
ela e Maria Gar ia.

(as. 0) .

_ 'ACI CHAVES
Escrevente ;uramentado .

,

��EIDA �'. CÓR�E.
OfICIal do Registre Civil

DALSON
(IRAM!)
DALLA BARB'A
Com grande alegria de seus

femilisres, comemoraram o'

35.0 ano de feliz consórcio D

casal DALSON (iR.AM] FA
RIAS) DALLA BARBA, dia
.20 de junho último.

Correio do Norte SI associa
a alegria de seus' tsmiliar es,
desejando muitas teliçt�aafJª,

\
\.,
NASCIMENTO

"'ERLON CARLOS é o nome
do garotão nascido dia 6 de
junho último, na ,naternidade
do Hosp1:faC§d.nta Cruz, com

. grande alegria· dos pais Da
niel e Maria rranciscB Karva t.
Nossos cumprimel'ltos .

. "I,
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Registro Civil

Editais
A Nl'\' L�OS.

_ ,I 124 Lll, A -

RIANTES
DA SEMANA

NE,REIDA C. CôRTE, Oflctal
do Begístro Civil do 1. o Distrl
ta de Canoínhas, Santa Catarí
na faz saber q .,e pretendem
casar-se: �/

. J
..

«JOSÉ ORL i NDO DA SIL
VEIRA» co { «INES HEIL
M.ANN", bras leiros, solteiros,
domíoílíados

,i

residentes nes-
o

le distrito; , .,Ie lavrador, nas

cido em Ser I�ito, neste distrito,
808 3.de ju ;'ho de 1955, filho

.
.de .Jayme r/tia Silveira e de

. Gertrudes (anstein; ela. do lar,
nascída e : Canoinhas aos 12
de julho e 1960, filha de
Osvatdo

.

A lolpho Heilmann e'

.

de R08�li fWerka He ilmann,

«JOSE ,TARCISIO GROS-
SKOPF. m «MARIA BAIL»,
brasileir I, solteiros, domicí-.
liados e esidentes neste dis
trito; el

I

mecânico, nascido
em . Car pinhas aos 20 de
agosto F. 1955, filho de João
Grossko I f e de Otília Gapskí
Grosskoí f; ela enfermeira,
nascida. m Canoinhas aos 19
de outu ro de 1954, filha de
Afonso Bail e de Helena
M�ndes'

"

ail.

Canoi
.

has, 23 de junho de I

1977.

NEREIDf\. C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

Dia 25 .. a sr ta Edeltroudt
Knop
Dia 26 - o sr, Altavir Za

ntolo, res. em Curitiba; a srta.
Edenir de J1elo, rês. em Paula
Pereira.

Dia 27 - a sra. Ludovina
esp, do sr. Faustino Galeski;
o [ou. Luiz Eraldo Tomczyk.
Dia 28 - a sra. Puulica est».

do sr. José Grettin; O sr. Alceu
,

Mülb:IUet; a srta. Y'olanaa
Treuisani, o jovem Luiz Pedro
Grosskop],
Dia 29 - a sria. Elisabete

Adelaide R.udo lt; o jov. Pedro
Paulo Rosa ..

Dia 30 - a srta. Sandra
,llara Allage.
Dia 1.0 de julho � os sr s.

Ademar de Oliveira Godoy
e Teodoro Sconhetzki, tes. em
Floraí-Pr.

Aos aniuersariantes nossos

paulbéns e votos de Ielicide des.

Aniuerseriou-se dia 22 de
junho último) a senhorita
IHARLENE RODRiGuES
DE AGUiAR.
Nossos cumprimentos com

votos de muitas felicidades.

Programação do CiDe Jubileu
Hoje àa 20,15 boralll o !en,acional programá duplo

1.0 filme: «Kunq-Fu e o King Kong Chinês"
2.° filme: .05 Charlots Adoráveis e Trapathões-

Amanbã àl 14,00 hora", em matinê o'
, . /

cOS Charlots A�oráveis e TrapalJrôes)
I

Amanhã em dU�1I eeCllõel, ii 19,15 e ;'(�15 hOt"a'it
cO ANTICRISTO' • Colorido· 9'nfJ�ra 18 anal

Atenção: AI pel"oaa que não p�lI.uef6 nerVOlt forte.,
ou emocionam te facilm"te. 'acontl4í:�lhamol
não aui.tir elite filme. 1/

E.te filme rq!pri.� 2a .. e 3al," f.#f�a, à. 20,15 hora.

4.a. e 5m. feir�, ,I- 20,15 hora.

«Viagens com;i:t minha Tia»
.

'"Y

Um filme alegre, uma -I,iggem divertida. Colorido
. /J

6a� feiraià•. 20,15 bora.
/}'" "

«Ca�8Vana p��íra Vaceares» .. Cohnido

Intriga internt6ionsl, uma toulnda diferente,
U,F fel!i.tival de ciganol

o

I�' .

Sáb3do IlU 20lts horas, lIIen!l8cioJl.BiI p"'og�ama duplo
1,,° filme «faravana para Vaccarés»

, .' mningo em 14 horae, em matinê
,

/ «-:aravana para Vaccarés:.

D· mingo dia 3. de julho, ,em dua. lieuõe"

«Robin e Marian» .. Colorido
,

'

'ohin e MuisD o amor é '8 maior daI aventuras
I Se�n COfiueJ'y 1 Audrey Hepburn. Robert Shalw e

.

I Richard Hatri�

Aguardem para o dia 10 de julho
«CI�opatra Jonas e o Cassino de Ouro»

Qualquer alteração nelta programsção lerá para
oferecer aempre o'melhor em fjlme•• · .

� j,-=========-====-=-=:;:====-::::o��==-=-==dJ

ACONTECENDO • • • • •

R E S P O N S ABit I D A DE J. C. J. M.

* «Nâo podemos mudor O

dia de ontem) pois ele [d
passou. Nãe pode1nOt� mudar
o de amanhã, pois o mesmo

ainda não chegou. A' única
coisa que podemos fazer, você
e pu, tJ torrarmos o dia de
hoje omais ag redéce] possível,
para que quando chegue o

amanhã não percamos tempo
tentando consertar o que hoje
fizemos».

* ,Claudia Ferreira Budant,
a grata de menins-moçe

foi muito cumtnimentada di/!
17/06 pelos SeUS 15 anos.

* Iêealmente não sabemos
o que o [aiminhe pretende.

Aceite 110SS0 conselho cara,
tire férias, e descanse a cuca ..

.. Nico, você tem deixado
muito apaixonade aquela

menininha de olhos azuis.
Olhe e comprove que realmente
e/à é uma graç, .

*' O jantar' promovido pel.s
Debutantes- ('7 no Clube

Canoinhenee foi bastsnte preso.
tigiado, As pessoas que lá
estiveram gostaram muito f!

aproveitaram a animada
boatinha oferecida.

* Está de parabéns o par
Saulo p Juceres. Cense

guirem completar um ano de
namoro, o que hoje está um

pouco difícil -.É isso aí, () amor
sempre vence.

* (iener os» Prohmann anil'
uersariou dia. 21 último:

Ao (ié, felicidades.

* E hoje! E hoje! ..
É hoje a tão' planeiada

e esner ade Festa Junina do
Colégio Estasual Santa Cruz,
Esperames que todos dêem
um chêgo lá, pata passar uma
noite muita agradável e ani
mada, E poderão presencisr
um grandioso show pirotéc
nico oferecido pelo colégio.
Vamos lá hein?

.. Amanhã, no Cine Jubileu,
.0 Anticristo», APareça

q'llem tiver 1tervos de aço.

Para variar, nós não vamos.

Fica convidados os se-

nhores a .ionistas desta socie
dade co sede � Rua CeI. AI

buquerqu -, n. ° 936, na Cida
de de Ca óinhas/SC. para As�
sembléia eral E'xtraordluária
a realizar dia lO. de julho. de
1977 às 1 (dez) horas nQ es-'
critório d Indústria, para de,·
lib,erarem ,sobre a seguinte

o,

,
O)RlnIE:M DO DIA,

1.°) Auml nto de Capital COIU

incol'poração de, numerá
rios � Fundos de reservas;

2.�) Outiros assuntos de inte
ressl�; da sociedade.

Canoinhas, 18 de junho de
1977.

FRANCISCO CARAR,O
Diretor Industrial

Jae", João
Ca aro &

S. AI
83.187.69'0/0'00'1-67

ASSEI BL�:.IA GE:RAL
RDINARTA

ED'ITAL D'E CONVOCACAO
�

* Muito feliz ficou Sônia
Pazds, semana passada,

com a vinda do Neto. Quase
deu, para matar a saudade,
não é mesmo 'Sônia?

'

natal. �Veu teletone está na

lista, hein garota?

.. Paulo R. Ferreira fazendo
,

muita falta para, todos nôs.
Esperll'mos boas notícias tá?

* Roseü S., a bonita me
reninhs encantando o co

ração .de muitos ,nt!nininhes�'

* Marcos Murara mostran
do-se muito feliz ult�m.-

mente. Ótimo, pois voeImerece.,
.

* Katlen F; a bonita ame.

ricena que durante muito
tempo' esticou a amizade de
todos,

.

despediu-se 4.8 teira
passada seguindo para sUQ.

cidade, nos Estados Unidos.

ie Alceu e Soraia, paIzinho
'muito simpático qUI sur

giu na boate de ssbedo passado.
• Preparando-se para· o

vestibular de julho egors,
Sônia Boing é George (Ias»
senrerth. Estamos torcendo

.A

por oooes.

* 'Malude e Zeninho muito
felizes com o nascimento

de sua {ilha Carolina. E os

avós então, estão numa co.

rujice total.

ie A Soli depois de passar
o fim de semana em Cu"

ritibs voltou para sua terra

.. Oi!
O· ,t .

Só telefonei para dizer
oi! Tchau .

Tchau.

Ê o cumulo nê Q.G.?

* Só a maturidade de cad«
pessoa e SUR personali» '

dade autentica serão meios

capazes de respeita, os direite«
I

de cada um no mundo Im

que a gente oiue.
Tchau.

• • ••

IniCia cam-

•

rio
Desde o dia 1.0 último, desenvolve-se em todo :o

Estado, a Campanha Operário Padrão de 1977,
. realizada

anualmente pelo Serviço Social da Indústria SESI, em

todos os Estados onde atua.

im nosso Estado, a promoção está á cargo do

Departamentó Regional do SESI e do Jornal O ESTAD.O
que, em colaboração com as' indústrias catarinenses, irão

apontar o representante de nosso Estado que participará
da fase final do certame, a ser realizada na Guanabara.

A Campanha do Operário-Padrão tem como pri�
cipal objetivo premiar aqueles que, pela sua cODs,tante
dedicação ao trabalho, assiduidade, índice elevado de com

panheirismo, moral for·a do trabalho, em relação à famíli_,
comunidade e à pátria,· tornaram-se merecedores do reCQ-.

nhecirnento público e de serem apontados como símbolos
dos trabalhadores brasileiros.

QUEM PARTICIPA - De acordo com. as normas;

que regem 6 Concurso, serA considerado operário aquele
que exerce uma arte ou ofício, ligado diretamente à' pro
dução, até o nível de Mestre' Geral, ou Chefe de Secção,
inclusive. Ficam excluídos os empregados que desempe
nham funções na part� administrativa ou na direção da

empresa, bem como ope"rárics·padrão, eleitos em concursos

anteriores, de âml;>ito estadual.
.

O candidato deverá, como requisitos, possuir, mais
de um ano de trabalho na empresa e ser sindicalizado,
O SESI, por sua vez, irá observar e basear a escolha nos

ítens referentes à vida familiar do operário,' ativida'des
anteriores ao seu ingresso na eIXlpresa, a sua vida fu·n
cional, assiduidade, atividades e capacidade técnico-pro
fissional, companheirismo, cursos, prêmios e méritos, vida
comunitária, vida esportiva, atos de bravura e atividade

religiosa, além de outros fatos importantes ocorridos' na
vida pf(:)fissional e familiar do operário,'

iMPRESSOS Etv' GERAL (em uma ou mai, care.�

Serviço rápido e perfeito
IMPRESSORA OURO VERDE· LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO N�O�'R�T�E�" �__� �__�__� 2_�_O_�_1_97_7 __

EDITAL
En�ontra-se em Cartório, 2. o Oficio, à .Rua Vidal

Ramos, edifício do Forum, para serem devidamente protesta
dos, os seguintes títulos:

DP n. o 110B 10 - vencto. 30..05.77 - valor Cr$ 500,00
(quinhentos cruzeiros), emitida por Luiz,' �:âgusto Fontana,
contra PAULO DARCY DE, OLIVIE:IRA. j'

DF n .? 2171/C,- vencto. 28.,007 _ valor Cr$ ',".

1.524,00 (um '1 e quinhentos e vinte ,�{e quatro cruzeiros),
emi�ida por Auto ' ecânica e Peças L�tda., contra DOMIN ..

GOS JOVINO MA TINS.

�DP n. o 24 '4/B - vencto 20' . 'Ü'4:. 77 - valor Cr$ ...
558,0'0 (q,:i:r�hentos cincoenta.

'

oito cruzeiros), emitida por
Auto MeCanlca e Peç s Leo Lt ;a., contra RONALDO PEREI-
RA D'E' MOHAES SIL '.

p .

,

pp n. o .365/7 A/r veI?-c.to. 10.0'4.7.1. - valor Cr$
2.00'0.00 (dois míl cruzei 1S), emitida por BasIlIO' Humenhuk.
&' C',iá Ltda contra Di,' NALDO PEHETRA DE: MORAE'S

,
. ., Jf \ '

:SILVA.,
DP n. o 3'65Ij,�-B �,vencto. 10. 004 . 77 _'valor Cr$

1.157,00 (um mil, c�'bto e cincoenta e sete cruzeiros), emitid�
por Basilio" HUln;��uk & Cia. �t,da., contra RONALDO PE.-
,RElHA DE M01j;RES SIL,VA. "

.

" Por n�/ter sido P?ss�vel \�ncontrar os referido"s res-,

'p�nsáveis, peV1presen.tE( o� intimo, 'para no prazo de t�es (3)
dias, a conta. 'da publicação d.este ;n� J?RNAL CORREIO �O
NOHTE, vir '

'

pagar os mencionados, títulos ou dar as razoes

porque ne:o{ o �az�m, eJ ao rries�� temp,o, no caso de não ser

,átendida ta íntímação, os notífíco. do\competente protesto.
anoínhas, 22 de junho de 1977\.

THER,ESINHA CARARO, - Ofi��al Maior
\

Relação Eleítores de
\

votar três

Município de
ELEITOR N1.o DO SE:CÇAO

TíTULO
I"�

1) ---- José Gonçalyes..

de �i�a
, 2) - Fllvira de Olíveí a Bíní

3) - Lucídorio Furtado

4) ---- Alzira Ramos Gon alvss

5) - Landíval de Lima

6) - Antonio dos Santos

7) - João Pedro do Nascímer 0'

H) - Aristilhano Ribeiro
9) - Antonio Rodrigues
10) _' Marlise Silveira dos Santos

11) .� Dalirio Rodrigues da Silva

12) - João Maria Ferreira dos Santos

13) :- Gregorio Choneico

14) - Albertina Frederico

15) - Teodoro Vieira de Camargo
16) --- Manoel Fernandes f'

17) - João Ribeiro Junior,
18) - Alcibíades Cardoso

1'�) - Alexandre Bes

,20) - Zü:a Lezan Bechel
,21) - Hortencio Fernandes

22) - Juvencío Fernandes
,

23) -, Antonio Florindo Fernandes

24) '-- Anita Venger
2'5), - Maria Vitoria Venger
26) - Menar Bueno de Vargas
27) - Idalina Alves dos Anjos
28) - Alicíndo Fernandes

29) - José Carlos

30) - José Valdemiro Staidel
31) - alivia Bueno

32) -- Jorge Martins Alves

33) - Florentina Rodrigues Lourenço -
34) - Dionisio Gonçalves
35;) - Anair Fidelis Ferreira

:M3) - .A irto Emidio
,37) - Alfredo Strack
38) -''Helena Maia Padilha
&9) - Carlos Silva

40) - Pedro Wengue
41) - Ana Kuchinir Zadorosny ;,'
'42) - Emilio B. de Oliveira »
4:3) - Alfredo Ribeiro Valentírã
44) - Martha Staidel Frede�/có
4,5) - Cecilia Cardozo stracW,

,

46) - Vítor de Oliveira �47) - Annibal Xavier Mato. ias
,

48) - Maria de Lourdes . Mathi'as
49) - Bernardo Sync.k I
.5,0) - Amantino de Oli\'reira
51) - Lauro Batista de' Mátos
52) - Z.iIfret Carlos. Mlüller
53) - Janu.ario Olinili
54) - ataVlO' Lask�I
·55) - Francisco Marchinhaki
56) - Ilza Mamedes

�7) _._ Zélia Kondras de Oliveira

9'63
1.069
1.150'
1.15,1
1.171
1.254
1.478
1.70'8
1.816
1.943
.1.9'56
1.994
2.39'3

415 -' 22a.
486 - 22�.

722 - 22a.
1. 045 22a.
2.184 22a.
2.265 22a.
2.376 22a.
2.536 22a.
2.622 22a.
2.698' 22a.
2.709 22a.
3.416 22a.
899 23a.
.079 23a.

2. 7 23a.
54 24;a.
79.0 24a.
846 24a.
898 24a,

1.271
1.297
1.416
1.421
1.676
1.677
1.716
2.00.1
2.020
2 0'44 ,I

•

I

2.081
2.2
2.' 37
.338

,

2.421
2.580'
2.629
264
·272
359 .

444
469
533

16\8,6
710'

,
!

24a,
24a.
24a.
,24a.

-' 24a.
24a.
24ac
24a.
24a.
24a.
25a.
25a.
25a.
25a.
25a.
25a.
25a.
25a.
25a.
25a.
25a.
25a.
25a.
25a.
25a.
25a.
25a.
2!5a.
25a .

25a.
,

25a.

I.
I

-'

Agradecimento.
Missa de 7.0 dia deMonte

CasteloESPOSA, FILHOS, NORAS E' NEifOS" consternados
com o falecimento de seu esposo, pai, sogro e avô Pedro Ra
mOR Bayestorff, vêm externar seus agradecimentos à direção
e corpo docente da Escola Básica "Almirante Barroso", aos

alunos daquele expressivo educandário, pela demonstração
de solidariedade critã e oferecimento de coroa como home

nagem e comparecimento à missa de corpo presente. Expres
sam também sua imorredoura gratidão as pessas que os con

fortaram naquele transe da vida, levaram coroas e flores, às
senhoras que minutos antes da saída do coche fúnebre reza

ram o terço com acompanhamento de todos os presentes e!
enfim a todos que de uma maneira ou de outra levaram seus

sentimentos à família enlutada e acompanharam o corpo do
extinto até a morada final.

'

Outrossim, convidam parentes e pessoas de suas re·

lações de amizade para a MISSIA DE, SÉTIMO DIA que será
rezada em intenção de sua alma hoje, dia 25 do corrente, às
19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Pelo comparecimento a este ato de fé ré, bondade cris
tã, antecipam agradecimentos.

no

58) - Antonio dos Santos 2.522

59') - Emília Morais Pereira 2.618
60) - João Maria Gaspar 696

61) Aroldo Martins 1.110'
62) - Bernadette C. do Nascimento 1.123
63) - Pedro Carvalho do' Nascimento - 1.208
614) - Valdomiro Olenik 1.260
65) - Francelina Carvalho de Jesus - 2 . 317
66) - Maria da Gloria Pinto Mamedes - 2.3154
67) - Orandina Machado Olínek" 2.357
68) - Pedro Hilario dos san�s'/ 2.374
69) - Tomé Lemos de Jes1.}8' 2.547
70) - Francisco Rypchíuskí 1.326
71) -- José Rodrigues ,ct'á Si!va 1 . 474
72) - Djanira Go��ves de Souza 1.60'1
73) - Ibrain

�Hib
rra-cto Prado Veiga 2.243

74) - Artur L ;' in 144
75) - DjnarL')'"Nogueira de Lima 178
76) JaE:'·· rein 561
77) ...erzita Fernandes de Melo 2. 08n
78) '-:r.'vé.l.rli1de Terezinha C. Pereira 2.082
79) # Alvino Rodrigues ,2 :1(J2
3UI'-- Maria rias' Graças Popovicz '2.176
r',) Doracil Silva �. lB3

"

"

'

82) - Nestor Morais 2 . 197
83) -' Lizandro Alves da Silva 2.339
84) - Maria Clair Nascimento 2.343
85) - Neusa Elizabeth F'. dos Santos - 2.578

) - Antonio Moreira de Souza Filho - 1.327
87 '- Francisco Moreira de Souza 1 .487
88) AIuisio Szyczak 2 . '045
89) - Naira Pires de Lima 3 . t.6ü
90) ilton José Salvador 3.217
9]) - lV1 . ia Rosa do. Livramento 3.229,),

92) -, Aug to Lourenço 2.167
93) - Áurea eiga 2.680'
94) - Manoel ibeiro 534
95) -" Maria Tri dade de Lima 3.230
9'6) - Anibal Vi!ic inskí 3.236
9'7) - Pedro Fernan es 1 . 114

, 98) - Elia' de Jesus rquato 2.598
,99) -' Elza Irene Smek tolarskí 2.678
10:0) - Maria de Jesus de uza Prestes - 2.690
101) - Lourival Paes de.Fa 'a '2.730
102) - Rogerio Alves 2.788
103\) - Sabína Vanderlinde 2.794
HJ4:) -' Benvindo Alves Ferreira 2.868
105) - Pedro dos Santos

, 2. 90{)
106) - Alberto Venceslau Gorges

�
2.924

] 07) - Maria Leonora Alves de Lima 2.930'
108) - Rosa Rodrigues Mendes - ,,2.15,77
109) -' Darci ,Koeh de Souza - )'-.,785

"

110) - Lauro Schuwedler '. -' 2.116 '

/

Itaiópolis, 17 de maio de 1977.

DR. LOAC'YR MUNIZ RIBAS - Juiz Elleitoral

25a.
'15a.t:., •

42a.
42a.
42a.
42a,
42a.
42a.
42a.
42a.
42a.
42a,
43a.
43a.
43a.
43a.'
51a.
51a.
5''--..... ct.. •

513..
C::lpo. a.

51a.
5�2..
5Ja.
51a.
51a.
51a.
[Ha.
�3rj• .1 c;,.

53a,
53a.
53a.
53a.
53a.
57a.
57a.
57a.
57a.
57a.
58a.
58a.
58a.
58a.
58a.
58a.
58a.'
58a.
58a.
58a,
58a.
72a.
78a.

-
I ,78a.

ALFHEDO FERNANDE:S LUIZ - E'scrivão Eleitoral

Notícias

IR duplicará I Deducão Escolar
(Do Estado de São Paulo - 18/06/77)

O limite permitido de desconto
com despesas de instrução no Im
posto de Renda vai duplicar, pas
sando de CrS 8.000,00 por dependente
para Cr$ 16.600,00. O abatimento,
porém, continuará condicionado à
comprovação das despesas realiza-

, das.

.rãmera bomenageia Lrcerda no

dia 19/07. (O Estado de S. Paulo)
O presidente da Câmara deputado

Marco Antonio Maciel, manteve on

tem entendimentos com a famtaa de
Carlos Lacerda, para lhe informar
que a. homenagem da Casa ao ex

governador e ex-partarnentar carioca
foi transferida para o próximo dia
19, em virtude da votação da emen
da divorcista.

O deoutado mostrava-sé preocu
pado e�m não ferir 08 Iarnllíares de
Lacerda com o adiamento, tendo sido,
porém, tranquilizado .por outros par
lamentares de que o fato seria fa
cilmente compreendido por quem
havia sempre acompanhado os fat08
políticos que envolvem seu chefe.

Por falar em Lacerda: vocês leram
as memórias do mesmo através do
O Estado de São Paulo? Pois eu !i
todos os dias até seu final. Como,
aprendi o que � politica ... Guardei
duas coisas fundamental com refe-
rência à Política que são: «GOVER
NO FOI FEITO PARA. SERVIR E
NÃO PARA, SER SERVIDO»; «OS
POLÍTICOS BRASILEIROS MISTU
RAM AMIZADE COM POLíTICA»,
isto 'eu já sabia. Pensei que era so

mente nos do interior que levávamos
a coisa para este lado. Devemos,
senhores políticos, não confundir
politica com amizade. QK?

4talho sempre dá trabalhe
Domingo passado, dia 19, após 'o

almoço, este colunista, tendo um

grande amigo em Oanoinhas, o ca

requinha (para quem não sabe o CI

requínha é o Laztta), pois bem, como
eu ia dizendo resolvi fazer uma vi
sita a este amigo, porém, resolvi ir
pelo campo de manobras, primeira
porque é mais perto e segundo para.
não cortar pneus. Aconteceu que,
chegando no portão do Campo de
Manobras, o mesmo estava com um

cadeado e não deu para passar.
Voltei e me informei qual outro ca

minho para não voltar, ai fui infor
mado que pelo palmito não havia
portão do Campo e então me man

dei, mas acontece que lá no Rio São
, João, não sei bem se é este o rio,
havia sido inaugurada uma ponte, 'ou
melhor a reforma dé uma ponte, no
sábado, Ai é que foi a pior, porque

, a ponte foi inaugurada mail não ha
via sido aterrada, as cabeceiras. Bem
81 o santo ajudou porque tinha qua
tro pranchões que deu para fazer
uma pínguela e passar ..

Senhores Prefeitos ODiLON e �A
TAN1EL, quando inaugurarem uma

ponte tem que estar pronta (isto não
é nada; o saudoso Juscelino também
inaugurou a ponte da amizade e

havia coneíuído somente o primeiro
lance ),

que deixaram

Eleições seguidas,
MONT,E CASrrELO

N0\18 Diretoria da APP
Em reunião realizada dia H do

corrente, às 19,30 horas. foi eleita'
a nova diretoria que ficou assim
composta.
Presidente - Ayres José Schadeck
Vice,Pres. -, Antonio GreschuK
LO Secreto Reinaldo Lisboa

.'

2:°» Paulo de Luca
1.0 Tesou. - Lydio Seccon (este

voltou, pois já era, o
tesoureiro anterior)

,

2.° )} - Antonio W. Anciutti
Conselh6 Fiscal - Nivaldo Oraç?; �

Osnildo ROV��8��h
�Çl.ut� Cª8t�IQl ?1-Q6-n

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO' DO NORTE 25.06�1977

,. .

Munici.pal (anoinhasPrefeitura
. ".,

d·-. ·e·.

D E c R E T O

.

o Prefeito Municipal (I, �

de .suas atl:'ibuiç'Õ�5 legais,

. .
.

.

DISPOSIçõ·ES PRELIM.NAI{BS
'

.

'Artigo. I. o -- Esté Regulamento . discipUl'l " eom
fundamento na Constítuição

.

deral
de 17 de outubro, de 196:9, na Lei
n. o 5'.172 de 25 de outubro de Hl 6,�
Atos Complementares que a modífí
cam, e especialmente na lei n. o 1.34

. de 23 de dezembro de 1976, .a aplica
ção do Código Tributário Municipal �

,'. ,

Arti.go 2. o -' As tabelas anexas a este Regula
mento deverão ser publicadas anual
mente, até 15 de janeiro, sempre que
houverem sido alteradas por Inati
vos de decretação de níveis reaj ustá ..

veis DU em virtude de modificação de
especificação de .seus itens.

'PARAGRAFO :úNICO -. O Diretor do Departa
mento da Fazenda da
Prefeitura, .fíca encarre
gado de rever e atualizar
·as tabelas acima men ...

. eíonadas, podendo,' ínclu-
sive proceder .à conversão
para o cruzeiro' das ira..

_ções do valor de Referên-
cía (VR:) , cabendo..lhe

ainda promover, através.
d0S órgãos competentes
da pref�itüra, sua publí-
caeão.

.

'"

( :..:

s .

Artigo 3. o - São consideradas autorídadss tiS..
'

cais, para .os efeitos' do Código Tti ..
butário, todos' servidores públicos,
que disponham de poderes -ou atri
buições, para a prática. de quaisquer
.atos que se refiram ao lançamento,
fiscalização, arrecadação, recolhi-

,
mento e controle' dos tributos muni-

,

cipais, bem como .aqueles que te- Inham instruções especiais do

'D7·retor da Fazenda.

Artigo 4. o - Nos t�r�os da Lei Municipal n. o ...

330 de 31 de agosto de 1956, e' o.Qêer,;,
v�dos os requisitos previstos, Í;lofi p�
rágratos 1. o e 2'. o do artígo $.2 do'

, Código
..Tributário.��nicipal,), zona

urb�na do; Mun�clplO conypreende.

as areas ali descritas .

�Artigo 5. o -. Quando a autorida�e adr Inístratf ..
va, a seu critérío julgar j suficiente

"

"
ou imprecisas as declarações presta
das, poderá convocar o "ont:hbuint@'
para . completá-las ou esclarecê-las.

§ 1. o - A convocação do iOont ríbuínte será
, f'eita por qualqueêdq meios prevís:

tos no Código Tfib�ário Municipal,
para �fetl);aç�o do . viso de lança ..

lnento. '.

§ 2. o - Feita a convoca.çãp do Contribuinte�
para. fins do parágrafo ,�terior, terá
ele o prazo de 2q: (vint€) dias' para
prestar .05 esclarecimentos ·solicita ..

dos, p.essoalmen�e ou pOl' via p-ostal�
sob pena de qu.efse proceda na forma
prevista no artig'o ·2� e' seus p;arágra
fos do Código Tributário Municiplal.

CALCULO DO IPTU

.�rtigo 6. o - Nos termos dos artigos 11 ao 1'5 do
Código Tributário Municipal, .0 IPTU
calculado �erá aplicando-se ao valor
venal do im(>vel, � aiíquota. . d.� 1 %
(hurp. por çento) no casp d� Imposto
Territorial e 0,5 (meio por .cento) no

,

caso de. Imposto :Prectial.

N.
deMunicipal \ N.

,

de ':dezembro1344 23

M 11D ic i pa I, .

e outras providências.
l\,ttigo -7fJ• - o valor venal do imóvel será deter· .

minado gela seguinte fórmula:
V .: VT + VE
vi

.§ ·(L €i � Coeficiente corretivo de Situação re

ferido pela sigla S, consiste em.um

'grau, variando de 0,80 (zero vírgula
. oitenta) a 1,10 (hum, virgula dez)
atribuído ao imóvel conforme sua si

tuação mais ou menos favorável den
tro da quadra.
I -., o coeficiente de situação, será

obtido através da seguinte ta
bela:

§ ·1.'9 ''-"'-:"'. Coeficiente corretivo de Pedologia,
r.€.fetido pela sigla'P, consiste em um

grau variando de 0,60 (zero vírgula
sessenta) a 1,00 (hum) atribuido ao

imóvel conforme as característícas
do solo.

r ".- O ccefíciente de Pedologia, se

rá obtido através da seguinte
tabela:

Pedologia Coeficiente
do Terreno de Pedologia
Alagado 0,60
Inundável 0,70
Rochoso 0,80

.

Normal 1,00
Arenoso 0,90
Combinação dos demais 0,8J

§ 8',f� ';:._. Coeficiente corretivo de Topografia,
rererldo pela sigla T, consiste em um

graus" variando de 0,70 - (zero vír
;gula setenta) a 1',00

.

(hum), atribui
do .ao imóvel conforme as caracte
rístíeas do relevo.do solo .

1 "'- O coeficiente de Topografia:se
rá obtido através da

. seguinte
tabela:

ONDBJ::
V !±: Valor verial do imóvel
v.i

. V�.t' '= Valor do terreno

'YE :=;::: Valor da edrficação

.Ar.tig�) 8-,,:0 -- O valor do terreno .(VT
aplicando-se a rórrnula,

V'_" :-.- A x V 2
.'

. T M -'r

ONDll:
"
= Valor do terreno

;'::::;:;: Área do terreno e/ou

.serâ o.b:tido
Coeficiente
de situação

,
.

Situação do
terreno '

'

ESQUINA
- 2 FRENTES
UMA FRENTE
ENCRAVADO/VILIA

110,

100',

0,80

uadrado do terreno'

§ 1. (} _' A fraçã�.1aeal e seu cálculo será ob
tido atrj!vés de fórmula expressa nó

artigo O deste Decreto.

:§, .2.-». =-. vaie r do metro quadrado do terre..

no M2T) será obtido através' dê
u ' planta de valores que estabele
c

.
á

,

. Valor Base do metro quadra-'
o de rreno nó município, e para
cada te eno, este valor base'· será
corrigido- e acordo com .as caracte
rísticas in 'Yiduais, Ievandose ,em
conta a loca' ação, a situação, ape
dologia .e a to o-grafia de cada: um
de "per si", co o -estâ expresso na
fórmula do pará afc seguinte.

3 .

o
_,

..

-. O valor do· metro '. adrado do ter
reno (VM2T) será o' tido aplícando
_se a fórmula:

� V '2 'BASE:x LOC xlS'x '

M. "100 J •

'ONDE:'
V 2 .;:::; Valor do metro quadrado
MT

V ,2 = Valot base do metro quadrado de t
M
t.oc -

.

-

T . .

'

-----O'·· � Fétor de L-ocaUzaçio .

1 O
S := Co�ficje.fite correrívo de sttuação
P -:!:.=. Coeficiente corretívo de pedologia
T = Coeficiente corretivo de topografia

;§ 4. P ,-- Valor Base é um determinado valor
em cruzeiros, utilizado, no cálculo de
valores unitários de terreno, . obtido
a" partir dos valores máximo .e míni
mo de metro quadrado, de terreno
encontrados na pesquisa de valores
imobiliários do .munícípío .

ONDE.':

�:ropogl�afia
do 'I'errsno .

Plano
.Aclive
.Declíve

Topografia irregular
Artig6 ,�;ó _- O valor da Edificação (VE) será ob

tido aplicando-se a fórmula:
V� t:::!: A x V 2

E ME,

Coeficiente
de Topografia

1,00
0-,90-
0,70
0,30

dNl};E':
.� Valor da Edificação

A ',� Áté.a da Ediflcação
E

.

V '2 � '-Va.}or· do metro quadrado da Edificação.
ME'

VALOR BASE: multíulícado
por 10 {dez,) terá que Sflt

igual ,ou rnaibr que' o valor
máximo.

VALOR BASE dividido }lOtO,.,
eem .(100) terá que ser igual.
ou menor. que o valo� minimo'� ,

• -
I

•

:§ ·;i'.:o � Fator -de locaHzação Jconsi�-te em um',

.grau., variando Çle 1 a 999 atribuídQ: ,.

.. ;ao il:póvel, expressando uma relação>:'
( percentual existente entre o valor

base do município e .o valor do me�
,

tro .quadrado do terrenQ-, obtido atra'.,.
vés da planta genérica de valores do'
mu.nicípio.
ONDE:

2
FL .� VM TER x 100
'. ',\ -

VALOR- B�SE

: .!) ;.._ ·0 valor do metr{) quadrado de edifi
eaç,ão para cada um 'dos seguin tcs
�ipdS-'i casa; apartamento, telheiro,
galpão, indústrta, loja ou

.

especial
;(ente!nde"'s.e por �sp:ecial os prédios
,destinados :às· atividade,s escolares,
ciIliernas; teatros, hospitais e super
mer.êàdos), serão obtidos 'através:, de
ôrg{â_bs técnicos ligados à .constru�ão
cívil, tomando-se -o. valor máximo' do
11lett9 q;uad.rado de cada tipo de edi
ÍÍcaçâo em vigor para o município
ou re:g'ião:

, § .:2-. e - O valor máximp. referido no pa:rá-
.

grafo apterior será corrigido de acór
do com as características de c�da
edificação, levando-se em con t� a

(conti"nua. na pwÍ:gina' srgui1lte) ,
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.

,

(continuação da pogina anterior)

categoria, o estado de conservação e

o subtipo,
S 3 ..0 _ O valor de metro quadrado de edi

ficação referido nos parágrafos 1, o
,

e 2, o deste artigo, será obtido apli-
cando-se a fórmula:

'

= V 2 x CAT x C x ST
,M TI 100

V 2
ME

ONDE:
=' Valor do metro quadrado de edificaçãoV 2

M.E
V 2 = Valor do .metro quadrado' do tip6 de
1M TI ficação

edi-

§ 5, o - Coeficiente corretivo, de Conserva
ção, referido pela sigla C,

I

consiste
em um grau variando de 0,50 '('zero

'virgula cinqüenta) a 1,0'0 (hum)
atribuido ao imóvel construído, con
forme seu estado de conservação,
I _. O coefícíente de conservação

será obtido através da seguin
te tabela:

,'\
.

Conservação
da Edificação
Nova/ótimo'
Bom
Regular
Mau

.
"

Coeficiente
, de Conservação

l/JO
0,9'0
0'7D,

0,50
"

§ 7, o - Coeficiente. corretivo desubtípo . de '

,edificação, referido pela sigla' ST,
consiste em um grau variando de
.0,70 (zero vírgula setenta) ,a. '1,00

, (hum), atribuído ao imóvel de
acordo com o 'tipo, de construção e

sua posição, situação de construção
€' fachada.

'

I � Posição é um coeflcíente cor-
.

'retivo, queconsíste em uni ,.
'

grau, variando de 0,60 (zero
vírgula sessenta) a 1,00 (hum) ,

atribuídó ao imóvel construi
do 'conforme sua vízínhança. ,

II : _" Sitúaç@odeConstruçãoéuni',
coeficiente corretivo, que C<;iJn-

"

síste em um grau variando
de 9,60 (zero vírgula sessen-.

ta) a 1,00 (hum) atríbuído ao
,

imóvel cónstruído. conforme .

, suá situação"'se frente "ou de,
fundos,· '/'

'

'.;

CAT

100

C = Coeficiente corretivo de Conservação , '

ST
.

Coeficiente corretivo de. Subtipo dê Edifi, ação
:>,. :;": ':

,
" . " .�; ....

§ 4, o - Ó valor do metro quadrado do ',tipo
de edificação (VM 2T1) será o �ido
através da :se�uinte tabela:

I

Coeficiente �orretivor. de Categoria': ',� "

'

TIPO DE, '"

EDIF�CAÇAO
CASA/SOBRADO
APARTAMENTO
TELHEIRO
GALPÃO' .

INDUSTRIA,
LOJA
ESPECIAL

VALOR �2
EDIFICA'Ç'Ab
crs 595.0,
Cr$ 431,00
c-s .99,00; ,',:;,:',
Cr$ 241,00'"
Cr$ 200,00
c-s 385,Gü
Cr$ 457,00

- Categoria, da edificação será deter
minada pela soma de pontos das in
formações deedífícaçãn e, equivalem
a um percentual do valor máximo
de metro quadrado de edificação,
I -, A obteriçã6:de pontos· das infor

mações de edificação é expres
'

sa na tabela seguinte:

.,:

; � '.�

\
\.
\.":'

. \
.':. :",.-,

"
..'!. \ ',:

.,

\'

,

"

\

.. "
.

,III - 'Fachada é um coefieíente cor-
:' ',' .

. .... .• I' '.' ..

retive que consiste em um, ,.I' •.

grau, variando de 0',60: (zero,
1 vírgula ,�ssenta) a 1,00

" /
/

" ,i
I '

TA·:OE'LA DE PONT S. POR CATEpORIA
GABA�I�O PAR:A AVAL AÇÃO DAJATE'GQRIA

., .

POR TIPO PE �IFI��ÃO .

Casa! Ap).�r�a), Telheiro ,',.

G
80brado mentos .. ,'

_. ....

RE,VEST" E'X'I'ERNO·,;,
S/Revestimento ',,',",;.

Emboco/Reboco ,', .;. J

óleo .... ,',
,'.

Caiação
Madeira
Cerâmica
Especíal

",' .. '�'
.

•

,'j

PISOS
Terra Batida
Cimento

.

,

Cerámíca/Mosaíco
Tábuas

'.

Taco
Mat . Plástico"
Especial

,FORRO'
, .

,

Inexistente '.'

Madeira

Estuque'
Lage
Chapas ",

o. ",'

COBE:!RTURA "
'

Palha/Zinco/Cavaco
Pibrocimento ,: ...

Telha
Lage
Especial

.: . ,.

INST, SANITÁ·R.iÁ
' " .,

•

1 .',

Inexistente'
'Externa" ,';",' "

Interna $i,mples . , .

Interna Completa" " :

��is de Uma Interna

. ," '.
','

"
'

.\"
"

-.«
,

': ..
'

ESTRUTURA
Concreto
Alvenaria·
Madeira
Metálica ...... ,.'

INST. ELÉTRICA
Inexistente

.

Aparente
Embutida

o
5

19 '

5'
21
21
27

o
3
8
4
8

18
19

°
2
3
3

,_,.' .3:

....
'
..

'.'

Ü'
2
3
4
5

23
10
3

25

O'
6

12

.... :
., ::,,:,"

,,'
.. /

" " ,

, /
'

'o ! O
/ú '9.O

"� !'}�
1,' "�i
,0 O

.e- .. i�
15 16

, 20 18,'
27 19
29 20

"',":"
.

o
"

"5"

,n1':'
5

19
19
2.4

o

,�,
9
7·
9

18
19

" I)/
,

��.
,

'

,'" 3
4
4

": .. ,',:."

.' ,

°
2

,:3
'3
'3

'

o 4·
2 20
2 .15
'. .. '�,: :3: , 2'8

"':4 .,;' 3'5,'

"

,

O' O
'.

'

"2 "li
.

�":3 '.': "

1"
4'

-; ;.

z
,5

.' 2,

28 -, ':12
15': '8
18 4
30"

.,'

12

° O
7 9
14 19

o
4
4
5
5

3
11
9
13
16

0-
I

','

1
2
2

30
20
'110
33

O
3
4

Indús- Loja. Especial
tría

;" :

o
8
1

1 '

12
13 '

14

o
20
23

.

'21
26
27
28

O
,12

.

'

16
14

.,15,
16
17

,\0
, �n
2�2525,' '

26
27

.0'
4
3
5
'3

o
2
2
3
3

0' O'
10 3
8

."
.

3
11 4
'12 4

-

O' '0
1 1
1 1
1 2
2 2

:
......

36 24
,

30 20
20

...:.

lO'
42 26

O O
6 7
8 lO'

3\
,

..

3 \ Artigo

o- \3 Artigo
-3
3 j,

\ ;.'3
. :',

t. Artigo�\
"

"

\o.
1
1

,Artigo2 '

,

.'
2

"

, \

26
22 Ar�igo,

ln
28

o.
15
17

o
16
18
20
22
23'
26

O,
lO'
,20
19
20
20-
21

I •

(hum) atribuido ao imóvel
construído, conforme seu ali
nhamento em relação ao li
mite do lote com o logradou
ro,

IV _ O coeficiente corretivo de
Subtipo será OIbtido através
da tabela na página 80' lado
discriminada:

Artigo 10", o - A testada ideal e seu cálculo de
acordo com o artigo ,71 § 1. o do

Código Tributário Municipal, será
obtida aplicando-se a fórmula se:..

guinte:
.

Área Unidade X Testada
TESTADA IDEAL =

A T t 1 d Edífi
-

"
"

rea o Jl a, 1 rcacao

Artigo II, o _ A 'incidência de um imposto (Im
posto Territoria Urbano ou Im

posto Predial Urbano) excluí, au-
,

tomaticamente, a incidência do
outro,

DO LANÇA.MENTO E, ARRECADA'ÇJ\O DO IPT'U

Artig:o 12, o _ A Prefeitura notificará o contri
buinte, do lançamento do IPTU,
por quaisquer dos meios permitidos
pela legislação pertínen te, com

antecedência mínima de 2'0 (vin-
'- te) dias, à data em, que for devido I

o primeiro pagamento,

Artigo 13, o - O 'lançamento ,e a arrecadação do
IPTU' serão feitos através do Do
cumento de Arrecadação Munici
pal (DAM.) no qual'estarão indica..

dos, entre outros elementos, os va..

, leres e 0'S prazos, de vencimento. ,

'

� .' .
.

"Artig'O 14·, o, � O, IPTU, exceto nos, casos especíaís
discriminados no artigo seguín te.
deste Decreto, serão lançados e' ar
recadados em 3 (três) parcelas,
cada uma correspondendo aDAM
específico,

§ úNICO -' A data do vencimento decada uma,
das parcelas referidas no "caput"
.deste artigo é a seguinte:
1.�',P�RCELA EM 30 de julho de

19,77,

2,'a PARCELA EM 30' dê agosto
de 19'77,

, -', !

,
.

Artigo

3, a PAROELA EM c30 de setembro
de 1977,

15, o - A Prefeitura poderá lançar e arte..

cadar em um único DAM' a totali
dade do IPTU, nos seguíntes casos

especiais:
.

'

I _., quando se .tratar de lança..

menta suplementar
II _' quando o contríbuínte optar

pelo' pagamento de urna só
vez antes do vencimento .'da
1 .

a parcela,

Artigo
DISP08I'ÇÕ'ES FINAIS

I
.

16, o - Desde que. previstos em lei especíal,
poderão ser estabelecidos outros
coeficientes que incentivem o con

trfbuínte ao cumprimento das exi
gências previstas em planos urba
nísticos aprovados pela' Câmara
Municipal. '

17 .? --- A legislação de casos especiais, .re
ferida no artigo anterior, será, ob
jeto de regulamentação específica,

12, o -, A Prefeitura poderá firmar convênio,

com instituições bancárias para a

arrecadação. do IPTU,
'

19, o - Fica fixado em Cr$ 130.,0'0 (Cento e

trinta cruzeiros) o Valor Base, de.
acordo com o § 4, o do Artigo 8, o

deste Decreto,.: ..

20., o - Ficam aprovadas a Plantá Genéri
ca "de Valores, anexas à este 'De

, ereto, que ficam fazendo parte in
tegrante do mesmo,

21 ,o _. A apuração do valor venal das pro
priedades imobiliárias, para efeito
de lança:rp.ento do Imposto Predial
e Territorial Urbano e outros tri-

, butos, cuja base ou fato gerador se
fixa' no valor do imóvel ou da edi
ficação, será feita baseada na plan
ta e tabelas' que trata o artigo 20
e o' § 4, o do �rtigo 9, o, resperctiva-
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mente, deste Decreto.
.. Artigo 2;�.,o - Com o presente Decreto fica apre

vado o Regulamento do Código Tri
butário Municipal, _ (Lei n. Q •••

1344 de 2.3 de dezembro de 1976,),
que com este, é

.

baixado.

,Artigo 23. o - Este Decreto entrará em vigor na

data de sua puolicação, revogadas
as disposições em contrário.

.

Prefeitura de Canoinhas, em 14 de [unho de
. ,1977.

B�EDITÓ THERÉZIO DE CARVALHO NE,TTO
Prefeito Municipal

25.06.1977

,

Documentos
I

. extra viados

Caracterização P
. ""

osiçao

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS

PORTARIA N. 71/77
Benedito 'I'herézlo de Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Csnoinhas, Etlt�do de Santa Catarina, no' uso de 8U88
. etríbutções lIgai', resolve:

..

KAISSAR T. SAKR, declara para os NOMEAR COMISSÃO Di AVALIAÇAO �

devidos fins que extraviou o Certífteado
..

' .��díDp-08tà dos sen .

'

...� Antonio Peixoto, João Sal

de Propriedade, TRU e seguro do vefcW�·�dor de Andrade, Reinaldo Crestenf é' '.

'�.
Scheuer, sob a pre

Sedan 1300L. s zul Itaipú, 4 'Cl�_f.ffg'�HP, sidênela do primeiro, no. p�iZO de 07 (sete) di' ',. � partir desta

1300 t S' 237�h ·

S·
data, procederem a av.ltaçao de um terreno com'" ,ea de ....

ce, mo

OCr J. /' I C asais J' 1.725,09m2• 'pertenc!nte a sra. Paulína Kurglnski, para bsrtu-
521029, Placa A-l!�}.� ra da rua Nery Waltrick .

Os :mesm�J'Aic8m sem efeito por Gabinete do Prefeito Municipal' de Canotnhas, em 20/0,6 7.

h,flver requ� as 2.aó vias. BENEDITO TIl DE CARVALHO NETTO - Prefeito Munidpl,

.����������������������������������� Esta Portaria foi rtgistrada . no Departamento Adminil�
I

, ,p)/ tratlvo, na dita supro.
TABELA DE SUB-T '; 'OS FÁBIO NABOR FUCK

;/1 Diretor de Administração. - Vice Prefeito
;�"

Sit. con,.,l

Casa/So;..

]3)tfndos
Isolada

'brado

.. :, ..

-":"

Fachada

........ ,

Alinhada
,

Recuada

Qualquer

.

Valor

090,

1,00
0,80
0,70 "

0,80'
0,60:

.. _

O'SO,

0,90'
0,70
0,8.0
.0,90
0,701
1,00
1,00
.090,

100,

100,

100',

1,00
1,00
100 ,,

100'
, , ,

/'
..

Alinhada

O'.
.' ,ii. ,f Fren te

.

Recuada. emlnauu ,)

r�·_·-.--_'--'---�-----------I---�-----

... _ .,/,
. Fundos � QU,alquer

l/·· Frente
'i njugada Recuada

... ,�/}._,F ·_......
_

..........._...._F_u_n_do_s_·_·_..t-_Q;;;...,u_a_lq,:;,.,u_e_r--I--"';'_---
I J

Alinhada

.• Aparta�entJ
f Qualquer ,,--:-:-:-nd-:-S-'__ I.....__�_.·._:c_:-�""':":-:l-'_,I__...;._ _

I-···-··-------·-.. -I�--------���t-�--,:;,.,----I.--�----�

.. . I Frente
Alinhada

LOJa IV. Qualquer
- Recuada

FUndos Qualquer'
.-----_

..

-

Telheiro rt
Qualquer '. Qualquer. Qualquer

Galpão Qualquer Qualquer Qualque{
Indúst ta Qualquer Qualquer Qualquer
Especü l Qualquer Qualquer Qualque..

·

..

! .. \".,'".;.. .;,._ •
'.

'.

................-- ---- ---- .

GINCANA· DI IIZIDE
.. wHW.+- *..---- W�_

Promo�ão: Rotary, Clube 8 Casa da
Amizade . de Canoinbas,

DATA': 10 de - julho
- MW@1tbtS2J

HORÁRIO: 8:30 �-IORAS '

Começa ganhando pontos a Equipe que chelar
.mais cedo entre 8:00 e' 8:30 �oral.

INSCRiÇÕES ABERTAS:,
Lojão Cruzeiro
Otica Confiança

LOJa' Sicól
Merhy Seleme & Cia. Ltda •.

Tarsfas e, MaratonasPROVAS:
,A abertura da Gincana será pela

: «Fanfarra do Colégio Comercial»

A entrega de prêmios serã no dia 16 de julho
Baile, da Amizade no Clube Canoinhense

Esta Gincana será em Benefício
. das Crianças do Lar de Jesus

,

no'

«brincando você estará ajudando»
........_- -_.tt.·....�- - a

----...._.--------------------..--:__..----�

t .. CONV'ITE -MISSA
t

O�9RIO BENTO DE OLIVEIRA convida pa ...

rentes. e amigos para assistirem a missa de 1 ano ,

,de falecimento de seu pai
José Bento de Oliveira

a realizar-se amanhã, dia 26, às 7;30 horas, na Ma
triz Cristo Rei.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORilEIO on NOi� 'fE
..

Cooperativa
de Mate (anoinhas

de Produtores
Lt ,.

I '

.

Não haven o número 'legal - 2/3 - dos associados
presentes em PHJ IRA CONVOCAÇÃO, para a instalação
da Assembléia, fic 'desde' já feita a SE'GUNDA CONVOCAÇÃO,
para às 13 (treze), horas do mesmo dia e local.

Se dest vez ainda não houver número legal _ 50%
mais 1 -, dos ssocíados presentes em SEGUNDA· CONVO�
CAÇÃO, fica -sde já feita a TEHCEIRA E ÚLTIMA CONVO
CAÇÃO, par às 14 (quatorze) horas do dia 29 de julho de
1977, com a resença de, no mínimo 10 (dez) associados.

Para efeito de cálculo do "quorum" para a instalação
da, Assem éía, a Cooperativa possue 1.183 associados.

NOTA - As chapas que concorrerão à Eleição, cons
tantes nos Itens 3.°, 4. ° e 5. ° deste Edital, deverão ser entre

gues ao Presídente do Conselho de Administração da Coopera
tiva até o dia 28 de junho de 1977.

E., para que chegue ao conhecimento de todos os as

sociados', o presente EDITAL será publicado na imprensa lo
cal e, afixado na Sede da Cooperativa e seus Postos de Rece

bim.ento, bem como remetidos aos associados, na medidá do

Possível.'
-

c).

Canoinhas, 26 de maio de 1977.

BRÁULIO RIBAS DA CRUZ
Presidente 1

Rua Paula Pereira, 698 - Canoinhas, SC ,

.

. Reg. INCRA n. ° 386/73. 1''/EDITAL DE CONVOCAÇÃO
\

r'
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARII .

O Presidente' da Cooperativa de produ,J;res de Mate
Canoinhas Ltda., usando das atribuições:fe lhe confere o
Art. 35, letra "e" do Estatuto Social resolves

, CONVOCAR j'f -

a Assembléia O"eral Ordinária dos AssoCi.ãdos, a realizar-se na

respectiva sede social, no próximo dia 29 (vinte e nove) de
julho, do corrente ano, às 12 (doze) oras, em PRIMEIRA
CONVOCAÇÃO, a fim de deliberar a matéria constante da
seguinte:

/,

ORDE:M DIA

1.°) - Deliberar sobre o Balan Geral encerrado em ...

31-05-77; Relatório do onselho de Administração,
Parecer do Conselho F, scal e Demonstrativo da con

ta de Sobras e Perdas

2.°) . -, Destinação das Sobr s;

3,° _ Eleição do Conselh de Administração e respectivos
, Suplentes, para o ( ênio de 1977/1979;
.; - Eleição do Canse 'o Fiscal e respectivos Suplentes:,

para o exercício e 1977/1978;
r

._ Eleição dos Del/gados desta Cooperativa, junto à Fe-
deração das C joperativas de Produtores de Mate
"Santa Catar'/ a" Ltda , para o biênio de 1977/1979;

- Outros assu ,'os de interesse da Cooperativa.

.5.°)

CGC 83.166.033/0001-33

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

Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho

Diretor: Rubens Ribeiro da, Silva

COLABORADORES:

.

••••
•• "'Á.,,8.···
." aV••

... ...
., ...

I
ii

II,ft
II

Papanduva: Esmeraldino M. Almeida

.
Três Barras: Paulo A. Frank

Major Vieira: Francisco Krisan
Canoínhas: Glauco' J. Bueno e Pedro A. Grisá

ii
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;1 P R O J E P L A li -- Projetos �// PI�nejamQntcs ��
;1· Rua Major Vieira, 433 (ao lado da B tique Lá na Modinha) g
�. ..

.. �

....
�"
IIn
.",
III.
lU
11m
. .

.,,'
""
.H'
..ft
"'II
".
Dili
...
.iI
a.,
II •
. ..
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m.

,
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• 8
11m -
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•••s , "lIu.Ii a••••••••••••••••••r •••••••• )0"01

;! '._ Proj e tos Arquitetônicos, Proj 'os Elétricos para insta-
::. Iaçõ es Industriais e Resi 'í e -la13, Processo de Ft aan-
;� �

;: ciamento pelo BNH (R�C (ri< t; CEF), Retsç ac de Ma- .

.. v

ii terial e Orçamento de. de Obra.
••
ti.'

U
...
••
••
.. .

� .
••
••
••

••..;:::::�.;:�;:;:::::;:::=:;:;::;:;::II

A SUa residêucía perso' liZc1ds será projat�ja por nós,
dentro dos mah, aIt padrõ �s de segurança e bom

gosto. Venh·a fazer- os uma. visita.t

II

Milagrosa Virgem do Ro- -
.

'25
sárío dê Pompéia, eu me orgu-
lho de vossa proteç1ão e de vos- Dia 25 de junho é o dia da mais tradicional Festa
so amparo. Em prova de meu Junina do Interior do Estado. Teremos a. majestosa fo
afeto para convosco ofereço-vos
luz que acenderei todas as guelra, com 30 metros de altura; o maior espetáculo de

quíntas-teíras em vossa honra. fogos .de artífícío, que Canoinhas jamais viu; o famoso
Nas necessidades vinde ao "show pirotécÍlic�.::�;,�.."--2_�_�,eon-juntos -" alegrarão o ambiente;

meu socorro - Oh, Virgem do
.

baile caipi!'..�r';l'r6?'Ginásio de Esportes; som moderno para
R?sário fav,o�ecei .

a rnim e a a j��etrrlÍde no salão nobre; quadrilhas, dança do facão,
minha ��I12111a nas necessi��éasamento caipira. Você jamais esquecerá e.sta noite
.des e aflI.çoes. (iI/'P memorável. COMPAREÇA e colabore com a Juventude

. S.UI?llc?-vOS ,que/rrte?haiS estudiosa de, nossa cidade. O Colégio Estadual Santa Cruzmísericórdla de mIm ",nela Imen- dece tici
- . I b

- '

. . lI:' . agra ece sua par icipaçao e co a oraçao.sa felicidade 9u�/entIste em
. .'

vosso ventre

v�r
rnalo autor do ..:-..

. _'__........!...__

mundo Jesus "isto, peço-vos
que me conç

,',

. , ais essa, graça
'

.

(Pede-se a 'raça desejada) se 'H egistro Ci V il E'DITA:L
fôr para inha salvação e

maior glóri de Deus. . Amém.
Reza-se 9 intas-feiras dei-

.
xando uma vela queimar até o
fím, 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.

NOVENA DA MILAGROSA
NOSSA SENHORA
DE POMPÉIA

--""-�-'.' ..--.......... ,.-- .._ .....-�.....-._...,"""'''�_ ....._-.u..._ ..,_,_..,_,.....''' ,.-.

Lote em Pivarrus
Vendo na Rua

Senhora da Paz (I
do mar)

.

Preço Cr$ 30.000,' O .. par
te firranciado, . /

Informações nl lRedação.
I -

l
I

Documentes
ERVINO BROZO KI, declara
para os devidos íns que ex

travíou todos o documentos
do veículo mar a. Cbevrolet,
ano 1937, cor erde, placa
DA-0397. ,

Os mesmos fie m sem efeito
por ter sido re uerido !l.a via.

Do(umento extraviido
S RAMOS d@

clara para os fios' qu s

extrsvícu sua arteira de Iden

tidade n.? 1.2 3.459,

A mesma Ice. sern@feito por
-

haver sido r uerido 2.8 via, .1

25...06-1977

C.E.S�C.
. '."

"

Junina ,"é

de junho (hoje) .'
-

JACIRA EMILIA PAVL COR
R1tA,

.

OficiaI do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros, Co
marca de Canuínhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

natural de Serre dos Moretras,
deste Distrito, nascida e rn 21 d�
novembro dA�""'í938, do ler, sol
teira, d09t",itíliada e residente 'em
Serra

,
s Borges, deste Distrito,

. filh de Antonio Lourenço da
.

va e de Deo ltnd a Mor e ir e ,

2

roxo VENANelO FILHO e

aLIVIA MOft,EIRA DA SILV I

€'le' natural de Cancmhas, ste

Estado, nascido em 13 de
.

neiro
de 1932, agrrcultor. so siro, do
miciliado e resident em Serra
dos Borges, deste íetr ito, fl.!ho
de João Ve nancio Nunes e de

Ursohns Viana de Farrs s: e le

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

Se alguém -souber de algum
. Impedimento, oponha-o na for
ma da lei.

Pinheiros, 17 de juoho de 1977

"Estou entre todos vocês, mas estou só,

porque sou excepcional". Ajude-ma na �PAE.

-F O to C 6 p i as?
o Cartório do g�gistro Civil, dr/Nereida C. Côrte,

á'l

instalado no Forurn, acaba/de receber a· mais

moderna "F()TOCOPIA�f,�A" Automática' que
tira fotocópias dupla t 7e e sim pIem de qualquer

documento e . diversos tamauhos.

segrmdos.:

Dra, ZO'é
.' alkyria' Natividade Seleme.

, Cirurgiã Dentista
e I C 005589159/DEP

Clínica de senhoras e crianças.
Especialização em Odontope díe trta..

Hora m cada
Praça LaVlI'O Müller, 494 - Fone, 22-0461 .

...... ,

-u N G ERH resolve o seu probleme:
A disposição dos senhores industriais e consumidoras, sua loja cada vez mais·'

especializada: Linha completa dos motores W E G a preços diretos da fábrica,
peças e acessórios para caldeiras, Iocomóveis e maquinários, industriais. Cabos"

de aço, parafusos e pregos de todas as+bitolas .. Conexões para água e

pressão, fechaduras, ferrame as em ger�L VISITE-NOS.

(I 11 LTDA.
.',

Rua Desembargador a Carvalho, 41 e 44

pOD 0425 lf Postal, 1105 UNIÃO

Representante em Canoinhas: WaldelIlar Knüppel
'

.

(
.

\ .

vem

Rua \ Major Vieira, 360

Fones: 23-1770 e 23-2014

DA VITOHIA ,- Pdtlná'-

prestando servkos
.

.,

...

ss

Fone, 22-0336 - . Canoinhas _. Santa Catarina c

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO lJO NO:RTE.
------------------------

25·06-1971

e
•

DECRETO N .

o 384 de 17 de maio de 1977

ODILON PAZDA, Prefeito Municip'al dei Três Barras;
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuiçõ�:,
e de acordo com a LEI n. o 397 de, 28, de março de·

1977,
D E C R E: T.A:

Art. 1. o _ Fica anulada parcialmente, na importân
cia de Cr$ 5.0,00,00' (Cinco mil cruzeiros), a seguinte dota
cão orçamentária:., ,

3. O . O . 0.0 _' I)ESPEiSAS CORRENTES

1\

res-
pI-.-"p

/.<. ,

,/
",.-

tos dos mesmos em relSiç:ãô, a Tabela abaixo:
"

TA B E I'::[Á'
'7

Determínaçãq.do Vencimento�

Até eis 2_,i160,OO (dois mil cruzeiros) '" .

De Cr�·2. 000,0'1 até Cr$ 3.000,00
De Of$ 3.0.0.0,01 até Cr$ 4.000',00 ..

.. ..

nw/cr$' 4.0.00,01 até Cr$ 5.0'0'0,00 .

__ ;óé Cr$ 5.0.0.0,0'1 para mais .. : .

Valor da Diária:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
c-s

200',00
250',00
30000·,

3500.0,

50.0,00

/",;-'
·3. 1. O . no _ DEISPE8AS DE OUSrTEIO

3. 1. 3 . 0.0 - SE,RVIÇOS DE, TElRGETROS

1398/003 - Outros Serviços de Terceiros
, .

,)j/

.. .. Gt,
/ 5 . OOO�OO

/
, !Art. 2. o _ POr conta da anulação co

,

'ante do ar

tigo anterior fica aberto o Crédito Especial, .

I

importância
de Cr$ 5.0.00,00 (Cinco Mil cruzeiros), à tav r do Poder Le-

gíslatívo, afim de fazer face as despesas de" compra de uma

máquina de escrever para s<eus serviços: ,

.

. / ,

O . 1. ° . 01 _ GAMARA DE: VEREADORf. i
.

4130/00 - Equípamentos e Instalaçõ S crs 5. OOO�OO
Art. 3. o - Este Decreto ent ,.árá em vigor na data de

sua publicação, revogadas as dísposjções em contrário

Prefeitura Municipal de' Tr,/ Barras (BO)', 17 de maio
de 1977.

'
,

ODILON PAZDA _

!
'refeito ,Municipal

Este Decreto foi regis:-' ado e publicado, no Departa
mento Administrativo, na dat, supra e será publicado no

Jornal "Correio do Norte" de anoínhas ..Se.

PAULO ADÃO' FRANK,_i Diretor Adm-inistrati-vo
, ,

�� /

"

Prefeito Municipal de' 'I'rês Barras,
, r

Estado de Santa;/Caíl!-rina, no uso de' suas :attibuições�
ete.

I

D' E C R· E: T ,::
Art. 1. o _ .' carn anuladas na importância. de� Cr$

6'9"; 00'0,0'00 (sessenta. ' /nove' mil cruzeiros), as seguíntes dota.. ,

.

ções orçamentárias. ,!

DEPARTAMEffiTO MUNICIPAL, DEi ESTRADAS
DERODAG·!··

,
" :

3120.00-1204/077 Combustíveis oe Luibt-i..

,I rícantes .. ..
.. .. .. Cr$ /50.00'Ú',00'

4130.

00-3301/088r.,i �á9-�inas" Motores ',�', EqUIpamentos em geral Cr$ 19.000,0'0
';
-. 1 ;'

.
.

Total das anulações .. Cr$ 69' . 00'0,00
. í

'

.

,� I , _

. ,

Art. 2.', _ Ficam suplementadas na ímportâncía de
o-s 69.'0'0'0,0'0, iessenta e nove mil cruzeíros) , as seguintes
d t

-
" , t'

.

, ·0· açoes orçam�
i

' ,anas:

D!EPART, MENTO MUNICIPAL DE
ESTRAD'" ,S DE, RODAGEM'

i! .

3120. QiO ..1210/0 {8 - Peças e Acessórios

EDUCAi ;�O E C'UL,TUR.t\
4130.0'0..3391/',9 _ Equipamento Escolat e

I Didático .. .. .. .. ..
I '

i

Cr$ 50 . .000,00

Cr$· 19.00'0,0.0

Total da suplementação Cr$ 69.000,00
Art. .0 - Este Decreto entrará em vigor na data de\ ,

sua publicaç�p, revogadas as disposições em contrário
j

Preréitura Municipal de Três Barras, (SC), a5, de'
maio de 197�/! ,

.

O.,' ILON P1\ZDA _ Prefeito Municipal
,',

•

I

Este Decreto roí registrado e publicado no Departa-
mente Adml:, ístrativo desta Prefeitura, na data supra eserá
publkado n j Jornal "Correio do Norte" de Canomhas-SC.

.

P''A1JL,lj'ADA-O' F'RANK "D' ·t· Ad
','

t" t·,
"' ..

, í .
"

, "".,,", _ ,ue ar ' ,'. ,mlnIS ,ta lVO

I· .'

1 '

'

,',,'.' "

I

\ � .

.

,

n:fRE'l'O N .

o 387 de, 25 de maio de 1977

ODI�ON PAZDA, Prefeito Municipal de, Tl�ês Barras,j
Esta 10 de Santa Cat�r.ina, no uso d� su:s atrib�ições,
e de fcordo com o altlgo 176 da L�l n. 197 de 06 de
dezilnbro de 1971, .

DEiCR,gTA:
Art. 1. o '_ Ficam fixados os valores das diárias aos

funcjonários públicos Municipais, e pessoal regido pela CLT'.,
�omando ..se como base pára sua determinaçtãp" O'S venciuwn·

Art. 2. o _ A diária corresponde ao período de 24 hrs.,
vencendo ..se cada diária as 12 hrs., do período seguinte.

Art. 3. o _ Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário

, Prefeitura Municipal de Três Barras, (SC), 25, de
maio de 1977.

OHILON PAZDA _ Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no Departa ..

mento Admínístratívo desta Prefeitura, na data supra e será.
publicado no Jornal "Correio do Norte" de Canoinhas ..SC.,

P,AULO ADÃO FRANK _. Diretor Administrativo

"NA ESPREITA"

Canoiobas 8 Região na
. Berlinda-I

,

".

.) Pedro A. Grisa

Iniciamos, hoje, uma série de artigos que são o resul
tado de debates realizados na 1. a série da Faculdade de Ciên
cias Administrativas de Canoinhas, na disciplina de Estudos
de Problemas Brasileiros.

Dentro dos objetivos dessa disciplina, destaca-se o

objetivo geral: "ESTUDOS D'Ei PROBLE;MA8 BRASILEIROS
VISA FORMAR O LÍDEIR A NÍVEL SUPERIOR". Isto signi
fica que o cidadão formado em ensino superior não pode se

limitar a usufruir de seu estudo única e exclusivamente para
seu bem particular; mas,' precisa _ isto sim _, retribuir jun
to à comunidade local, estadual e nacional '(mesmo interna
cional) com suá parcela de contribuição direta para o bem de
todos.

Por isso, não' acreditamos num líder formado sobre
dados teórícos e frases feitas, ainda que bonitas e sonoras.

Dentro da disciplina de EPB, visamos, pois, conscientizar o

"futuro líder comunitário" dos problemas que o cercam mais
'de perto; P, depois, ampliar sua visão sobre os de âmbito es

tadual, nacional e internacional.
Feita 'essa breve introdução, passamos a apresentar

os problemas levantados pelos alunos, bem como a análise
dos mesmos, realizada em sala de aula, apresentando as con-

'

clusões a que se chegou.
1. o _ O problema mais enfatizado pelos estudantes

foj o dos transportes: _ a falta de rodovias asfaltadas ligan
do Canoinhas aos grandes centros.

Na análise desse problema foram levantadas as se

guintes causas: - a situação. atual de Canoinhas é um refle ..

xo do que foi o Estado de Santa Catarina, até pouco tempo.
Se: analisarmos a questão a nível estadual, verifica ..

mos que a primeira rodovia asfaltada de importância rele
vante foi a BR.. 116. E essa foi construída mais para ligar o

Rio Grande do Sul ao centro. do país, que para. atender às ne

cessídades de Santa Catarina. A própria BR .. I0l é de conclu
'São recente.

Mas, hoje, quando todo o Estado (ao menos as cida
des de expressão econômica) está ligado por vias asfaltadas,
por que Canoinhas só agora vê, o asfalto como uma realidade
de futuro próximo? (E ainda há os qUI€: duvidam) .

a) _ porque Canoinhas nãopossuía, até pouco tem
po, expressão econômica, uma vez que a exploração de suas po
tencialidades econômicas era feita ainda através de métodos
primitivos ausência de grandes indústrias e agricultura íncí
píente') ;

b) ._. por falta de uma representação mais expressi ..
va junto ao governo estadual e federal (aliás, 'os políticos do
interior nunca tiveram grande poder reivindicatório, por se
constituirein em minoria e geralmente se acomodaram _ ra-

ras as exceções) .
.

.

c) _ deficiente expressão cultural: nossa faculdade
foi criada há quatro anos, poucas escolas de 2. o grau ou en

sino médio, falta de promoção, a nível estadual e nacional,
-, \ de nomes ligados às artes e às letras.

d) _'por não existir, 'próximo a Canoinhas, nenhu
ma cidade de expressão econômica ou cultural no Estado do
{Paraná. (A própria BR... 116 teve seu primeiro traçado passan
do próximo a nossa cidade, foi deslocado para Mafra por di
versas influências, dentre as quais contou a de Rio Negro) .

,

Na próxima semana focalizaremos o problema, da
transferência de órgãos públicos, de Canoinhas para Mafra,
cuja análise revelará cónclusões de expressivo significado pa-
ra Canoinhas,e região.

'

"O IMPORTANTE: É CONHECER A REALIDADE
PARA �USCAR:MOS SOLUÇÕES REALISTAS e não preten�
ções particulares ou faccionistas".

CA .. 19 .. 6 77.

DECRETO N,'o 388

de 25 de maio de 1977'
ODILON PAZDA, prefeito
Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições,

, e de acordo com o Artigo
- item 2 do parágrafo

1. o, Lei Complementar
n .

o 5 de 6 de' novembro
de 1975,
DECRET.

, fixado o

valor abaixo, para o egime de
diária do prefeito Mu Icípal:

Cr$ 60'0,00 (setscentos
Cruzeiros)
Art. 2. o _' A díár a cor

responde ao período de 4, ho
ras, vencendo ..se cada diária
as . 12,00 horas do perí do se

guinte.
Art. 3. o _' Este ecreto

entrará em vigor na da. a de
sua publicação, revoga as as

disposições em contrári .

Prefeitura Munici al de
Três Barras (SC), 25' ti maio
de 1977.

ODILON PAZD
Prefeito Municip

Este Decreto foi r gístra-
do e publicado no eparta-
mente Administrativ desta
Prefeitura, na data upra, e

será publicado no Jor al "Cor
reio do Norte" de Ca oinhas
ISCo

PAULO ADÃO' F ANK
Diretor Administ ativo

DECRETO N. o 389

de 10 D'E JUNHO 'E 1977
ODILON PAZD , prefeito
Municipal de T ês Barras,
Estado de Sant Catarina,
no uso de suas tti'buiçôes,
etc.
DECRET'
Art.!. o _ F cam anula..

das na importâ ela de Cr$
14.00'0,.00 (quator e' mil >:cru ..

zeiros) , as segui tes dotações
orçam!entárias .

DEPARTAM TO
,;.,I

MUNICIPAL DE
ESTIMDAS ,E
RODAGEM

3130'.00.. 130.1/08 _ Passagens
e bagagens Cr$ 8.000.,00'

FOMENTO
AGR,OPEC ARIO

3120 . .00.. 1204/0 1 _ Combus ..

tíveís e Lubrifi antes .. .. ..

........ "'. Cr$ 6.000,00
Total das anul ções .

Cr$ 14.000,00
Art. 2.0

.

Ficam suple ..

mentadas na i
. portâniia de

Cr$ 14.000',.00' (quatorze .míl
cruzeiros), as. . eguintes dota ..

ções orçament rias:

E:DUCA,Ç'- 'E CULTURA
3130'.00'-1301/ 56 _ Passagens
e bagagens .... Çr$ 8 . .00'0,00

.

3120.ÜO .. 1214;' 55 - Material
escolar didáti o Cr$ 6. OüO,OO
Total da supl mentação .. ..

.. .. . ..... ,'" Cr$ 14. üOO,ÚO
Art. 3. o _ Este Decreto

entrará em ígor na data de
sua publica ão, revogadas as

disposições m contrario,
Prefeitu a Municipal de

Três Barras (S.o), IOde junho
de 1977.

OHIL N PAZDA
Prefeit . Municipal

Este Decreto foi registra ..

do e publicado no Departa
mento Administrativo ,desta
Prefeitura, na data supra, e

será publicádo no Jornal "Cor...
reio dó Norte" de Canoinhas ..

SC.
-PAULO ADAO FRANK '

Diretor,.AdministratJvo .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOTiCIAS DE
I ' MajO,l"vi,eirenses... fiquem conscíentízados

•

das melhorias que já receberam, porque talvez aín-

'da não tenham conhecimento das mesmas!

Sejamos um pouco realistas, mais compreen
síveís e vamos valorizar diversos benefícios já car

reados para a nossa comuna, isto de poucos anos
para cá, como sejam:

a) - Escritório local da ACARE'SC; - assistência,
à AgriJcultura

ih) - 'Escritório da CAFASC - assistência à Pe-
euária

e) - SINDICATO RURAL - (DOs trabalhadores
Rurais)

d) - Escritório Local da Representação do FUN
RURAL,',

e) - POSTO DE SAúDE: - prestando assístên
eia médica gratuita e fornecimento de' me
dicamentos aos mais carentes de recursos;

m)

n )

MAJOR VIEIRA Esereveu: FRANCISCO KBISAN

RADIO CANOINHAS

NO CORAÇÃO' DO 'OUVINTE'

Estas são algumas das elhorias que todos
devem ver e reconhecer que - ram. carreadas parà
o município através do, esfo o indormido das auto
ridades constituídas do nícípío, em benefício de
toda a coletividade.

" Pode-se esperar que logo, muito logo, tere
mos ainda mais benefícios, como TE:UErFONE, RUAS
CAliÇADAS" possivelmente uma Agência do

BEBe, empenho indiscutível do atual Prefeito.

.

Ainda aniversaria dia 27 a Srta. Marílene
Ruthes, dileta filha do casal Marcelino e Verônica

, 'R'uthes, do comércio local.

A data de 28 de junho é muito festiva para
o casal Valdomiro e Genoveva Kícheleski, pois nes
ta data seu, filho PE:DfRO estará comemorando seu
aniversário.

A todos os aniversariantes vai os parabéns
desta coluna.

\

Numa pequena pesquisa. feita por este co

Iunísta no interior do Município de Major: Vieira,
entrevistando pessoas que ouvem rádio, foi pesqui
sado. que a RADIO CANOINHAS LTDA., continua
sendo a emissora mais ouvida pela população Ma

jorvieirense .

Programas bem elaborados, com ótimos lo
cutores , Na classe rural mais ouvidos são os pro-·
gramas MANHÃ' SERTANE�JA, . UTILIDADE. Ptr- .

No dia' 23 de junho pp o Sindicato dos tra-

BLICA, TARDE' SERTANEJA .E: PROGRAMA GE,N�
balhadores rurais de Major Vieira realizou SUa.

TIL.EZAS. Sendo que a juventude prefere os [ro,.
eleição para escolha de seus dirigentes � Num cli-

gramas de Sucessos, tais como. o Shaw da Manhã,
ma de muita cordialidade muitos sócios compare-

que é um programa recém criado e alcançou. a pre- fce�am e v�tatram. A ch,.-���d�(kniea')-'!"'--apresentad�
t' " .

d
.

t
OI a segum e. �:KE!J?f'fOS: Apolínarío Tiska, Fe-

.erenCla os OUVln es.
1· L .h· "I�"" doví

.

k'"
, ,

, . "
ipe uca_...Ç,.,d-4"�KI e Lu OVICO Ruchíns 1. SUPL�N�

Atraves desta coluna quero prestar mmna TEI��.,�",(Ihlfo Muchaloskí .e Servando Landovskí.
.homenagem ao Sr. Glauco J. Bueno, gerente da �ÓNSELHO FISCAL EFErrIVOS: Tomaíz 'Krull·,
Emissora que, com muita inteligência e tarün��- Carlos Muehaloskí e' Antonio Gales'ki.' SUPL,EN:
têm dirigido muito bem a programação da

/
ifíJfo . 'TES: Geraldo Lucachínski � Nelson Pílaty . DELE\.

f) -- Eletrificação rural para ás localidades de CANOINHAS LTDA.
.

'.
,� '. GADOS REPREiStENTANTES: Apolinário 'Tisk1t ,e

Pulador, Cochos, Colónia Ruthes, Rio Novo, Também elogiamos os l�, "'res ROBEHTO Tomaiz Krull , Como ao remeter esta matéria à re::,
em fase de conclusão; ED! RUJANOVStKI E:�.. ,�RILO que tem se dação .aínda não tinha conhecimento do re�ultà.;d()

t
.

t d
- destacado corno locutor,..r da Rádio Canoínhas apurado da referida eleição, no p.róxímo nútn�ro da-

g) _. Melhoramen os no SIS ema e iluminaçâo ,#t .

,
.

A Ltda. Esperamos "L�éontinuem dando tudo aqui-
.. rei melhores detalhes.

.,

publica na cidade, a base de lâmpadas de J'"

Mercúrio.· lo que tem par .7'" ue tenhamos sempre bons pro-
,

gramas na >' ssora mais ouvida no Planalto Nor-
11) ,_ Criação do Curso de 2.° Grau - já 'em pleno te Catarípefise; Parabéns à Rádio Canoinhas e

funcionamento e com resultados positivos; seus f,Wl�ionários.
i') - Transportes coletivos (aumento de vários ;#1-'" .

horários p/dia)'; /Y PASSAR,ELA DA SOCIEDADE

j) - Criação da Paróquia e tormação 'de Leigos "p'. Aniversariou dia 20' de junho a Srta. Laura

para atuar nas comunidades _ tais como: f"� Franco de Oliveira, residente nesta cidade

.

Cursílhístas e Agentes Pastorais; //7 Aniversariou dia 21 a garotinha Rozílda,' fi-
_. Do�s médicos presta;n ser\�iço� pro:�o- lha da Sra. Conegundes :Krisan, residente nesta

riais no Posto de Saude e SIndlcatq.tRural, 'cidade.
'

inteiramente gratuito; �,-I"
,

Quem aniversariou dia 22 foi o jovem Mário

_ Dois dentistas prestam servíç Profissio-
Ribeiro Martins, também desta cidade.

. naís, sendo um através do I,· dicato, tam- Dia 27 aniversariou o Sr. Paulo Malicheski,
bém gratuitamente. destacado industrial desta cidade.

·Volkswagen
mantê-lo
Fazer

Traga seu

oFicina para
de

�

a nossa

; .

maquina
Colaborando co a campanha de

economia de comb stível, os reven

dedores autorizados Volkswélgen re

comendam:

Se você' está rodando m

Volkswagen sem aferir as re

não espere mais.

Leve-o agora mesmo ao seu

vendedor autorizado para fazer este
, serVIço.

,

. 4

Isso manterá' o seu Volkswagen S€qJ.:1
pre uma máquina de fazer econo�a.

,I)

o serviço sérá executado

pidez e eficiência.

. ra-

uma
•

.econorma
,/'

Custa apenas Cr$ 68.:00 e, se ne

cessário, você ainda.,4troca:
../

.

platinado Cr$ 2Jt)Í�;Ó, jogo de velas
Cr$ '61,60, deiil;6ndensador Cr$ 15,60.
. Ir'
Visite o �,s�u Revendedor Autorizado

hoje m�t�o. .

,

��eite esta oferta promocion'al
v,hda até 30 08.77.
# .

.

Você ganhará tempo e dinheiro'.

R'À. '�em reuolado, ..

� c�ostlvel poupado.
Gaflnta o combustfhJ de amanhã. Respeite os 80.

",,-
"

"',",
",
\

• REVENDEDOR
AUTORJZADO

'.,1,........ . . .. ' .. "

_
Rua Vidal Ramos 1195

�
,

"
,-,

GANOINHAS' - se.

CASAMENTO

Realiza-se hoje o enlace matrimonial do jo
vem Dorival Machado, filho de João' e Cecilia Ma
chado com a Srta. Ivanil, dileta filha do casal Lin
doifo e·Adélia Cordeiro, residentes nesta cidade ..

Aos nubentes a coluna apresenta os sínceros. .

. parabéns.
'

,
"

NOTAS DIVERSAS
Bem animada foi a festãnha da Turma dêi

alunos da "E;.B. Luiz, Davet", sábado últlmo ,

'

BRINCADEIRAS E, FOF'óCAS
. 'Quem não quer nada com nossas festas é, o

jovem vereador Nereu J. Herining, pois ne� CD�;.o'
parece. Será q?8 ela tem ciúmes? ..

E'l'€ acha que está cumpríndo seu deVê'f com
parecendo as sessões da Câmara: Disse' Nereu .

Muitas promessas foram feitas na Campa,..
nha eleitoral, e devagar estão sendo cumpridas, mas
ainda tem alguém esperando: Sr. Prefeito.

Já existe alguém criticando a nova comissão
da S.R.g. "28 de junho". Esperem, eles ainda não
começaram agir, mas para aqueles que gostam' d�
criticar vai esta traze: Aquele que pretende faz:er
alguma coisa de útil e fracassa é ínfínítamente

, , . .
'

melhor do que aquele que, nada fa.z, e triunfa.

Segundo ínformações, mais (doís) Iblares se
tão instalados em Major Vieira, está sendo quase de
Inais . ,Que tal montar uma lanchonete completa
- seria melhor ---,. Sugestão do Br. Augusto Papes,

SINDICATO o-os

EM-PREGADOS: NO
. .. . I

COMERCIOl' DE
.

J

C,A, 'N O I N rr 'A" S
, "i

"

.I',

i!

Edital! de}:"
j"'

j

Con.vo�ação
, , ti '

'I

Pelo pr�8e�te fica o 9C)llSelh0 de Reprele�
tantes do «Síndícato dos E pregados no Comer

, �
', cio de Caaoínhas», C9DVOC :do para a Allemblêia
Geral Extraordinária, a re .lízar-ae no' dia 28 do

. corrente, em sua sede sita la. rua Getúlio Varga.!
I

'

D.O 75? - 2.Q andar, �elita �i í8d-e, pa�a o 'Ieg.uillte:
As 18 horas, dI8CUIUlll, �e votaçao p,or e,RelU

tini() secreto da Proposta; Orçamentária par. o
, '

exercício d·e 1978; bem co ,o o ParQeer do COD-
selho Fiscal, não have�do bÚmeN) legal em pri- '

meira convoca�ão, lerá
. 1
alizada em I'egalilda

conYocação uma (1) hora ,.pô. eom a presellca
de qllalquer Dúm·ero.

Canoinbas, 24 de junh de 1977

JOSÉ DE JESU'· DÂMASO'
Pre.idente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Telefones' & notidas
Sobre o assunto uossos

Ir ���l����fd{��l�i{�
,"<>, Presidente da 'I'elesc sobre

os telefones para nossa ci
dade. Agorâ .a resposta
veio; dou a seguir o, seu
texto: Oiretório Municipal
da (ARENA) em Papandu
va-NIE. Prezados Senhores.
Acuso recebido o ofício n.1I

Elilcreveu; 85/77 de 13 de maio último.

Esmeraldino M. Almeida Em atenção ao que li e me
é solicitado, informo a Vos

sas Senhorias que a localidade de Papanduva terá
Instalado, ainda este ano, o seu Posto de Serviço Te
lefônico e, no próximo ano, a Central Telefônica PÚ
blica de comutação automática com capaotdade ini
cial de 200 terminais que Integrara essa cidade ao

Sistema Estadual e a Rede Nacional· de Telefonia.
Atencíosamente. Douglas de Macedo de Mesquita

· Presidente. O Diretório da Arena será convocado pa
ra. deliberar sobre o caso.

Pedido ao Exmo.· Governador
Konder Reis

,
Com a estiagem. que está assolando não só

nosso estado mas também parte do pais, a Co
. missão Executiva do Diretório Municipal da ARENA,
enviou o seguinte oficio ao EXIUO. Governador do Es
tado e ao Dr. Nabor Schlichting. Presidente da CA
SAN': Papanduva, us de junho de 1977 Of. 90,77. Pre
zado Senhor. Verifica-se em nosso município, Papan
duva, ano após ano, neste período da estiagem, uma

tremenda falta de água potável. Neste ano de 1977,
presenciamos que 9U% dos poeos que servem a po
pulação urbana estão sem água. Maior problema
ainda, notamos quando o Hospital ficou sem água,
bem como o estabelecímeuto de ensínc.: no qual pas
sam diariamente 1.000 pessoas. Nos alarmamos ainda
mais quando sabemos que a população nestas condi
ções, está sujeita a epídemías. Assim vimos a pre
sença de V. Excta, pedir em nome da comunidade e
de nosso Partido que seja dado prioridade a Papan
duva no serviço de abastecimento de água, uma vez

que já contamos com uma boa quantidade de tubos
pertencentes a C ASAN, armazenados neste município.
Contando com a atenção habitual que sempre distin
guiu a atuação de V. E., Antecipamos agradecímeatos.

Torneio teve (ontinu.cá l.)
•

-

·

a grandioso torneio que vem se desenrolando
·

nos basndores esportivos de nossa cidade alcançou
pleno êxito. Sábado e domingo passado realizaram-se
novas competlções que apresentaram os seguintes
resultados, ficando assim o resultado: Jogos do dia
11, B[!;SC x Prefeitura, sagrou-se vencedor o quadro .

da Prefeitura pelo escore de 3 x 1. Segundo jogo:
Pensão x Contabilidade, empataram pela contagem
mínima. Dia 12: Mattuhos x Atlético, venceu o Atlétí-

, co pela contagem de 3 x O, finalmente jogaram os

quadros: Gavião Negro x- Contabtltdade B. sagran
• / do-se vencedor o primeiro pela elevagem contagem

de 7 x 1� Hoje e amanhã continuarão. as disputas.

Grandioso Baile Junino h o j e
A Escola Básica «Alinor Vieira Côrte» fará rea

li:zar hoje logo mais 8 noite um antmadtssímo baile

[uníno em prol da construção da Biblioteca e Labo
ratório de Oíêneias doado pelo Exmo Sr. Governador
Dr. Antonio Carlos Konder Reis, dependendo somente
do térmíno das obras para a vinda dos mesmos. A
festa vem sendo aguardada com bastante interesse.
Haverá quentão, dança do pau de fita, quadrilha,
dança portuguesa, inclusive uma grande fogueira. em
honra a São João. o �am�J80 conjunto musical «Ban
da Wiegando Olsen» de Mareílío DiSB. Vamos lá mi

nha gente prestigiar o que é noseo, contamos com a

colaboração de todos para maior brtlhsntísme da festa.

Os futuros (ardeais
o A roeblspo Joseph Ratzinger (de Munique), o

Bispo Frantísek (de Praga) E:' o Arcebispo Bernardín
,

Gantín de Cotonou (Arrica). são elevados ao carde
nalato em consistório a ser realizado no próximo dia
27, no Vaticano. Por outro lado, a noticia mais pro
palada na Santa Sé refere-se a eleição do futuro. subs
tituto do Papa Paulo Sexto, que tem no Cardeal Ben
eelí a !igt;lra de maior projeção. (G.P.)

(urso pratico de tratorista
o Mobral e a Massey-Ferguson convida você a

freqüentar o curso prático de Tratorista Agrícola,
que será realizado do dia 04 a 08 do próximo mês de

julho. As informações poderão ser prestadas nos

revendedores da Massey-Ferguson e .na Oomtssão
Municipal do Mobral, ou com este colunista que é

encarregado financeiro do Mobral nesta Cidade .

Passarela da sociedade
Amanhã estará festejando niver o [ovem E

merson filho do distinto casal dr. Rubens (Nívie] A.
Jazar. a aniversariante receberá os amiguinhos para
comemorar a data inclusive os colegas de colégio de
Curitiba.

Dia vinte e seis também niver da garota. Ja
queJine filha do casal Hamilton (Jacy) Almeida, ele
alto funcionário municipal. A data será festivamente
comemorada.

Dia 27 na
I

capital paranaense, onde reside" ní
ver do sr. Décio B. Almelda filho deste colunista 5."
anísta da Faculdade de Ciências Econômicas.' Cum
primentos pontíãcarão em alta rotação. Um abração
aqui do velho.

Dia 28' completando mais um ano de sua pres
tativa existência a sra. Leonor virtuosa �SpOS!l do
sr. Aristidio Gruba, nosso prezado assinante. Cumpri
mentos mil a bondosa dona Leonor .

Dia 29 dia de São Pedro e São Paulo, também
o sr. Pedro Giacome de Lucca estará completando
mais um ano de vida. Alto industrial e prestativo ci
dadão receberá na sua festiva. data calorosos cum

primentos e felicitações.
Muita alegria na data festiva e 'Ielicidades para

sempre são os votos da coluna. .

UM POR SEMANA - HUMANIDADE: Não se de
ve perder 8. fé na humanidade. A humanídade é um o·

ceano; se algumas gotas do, oceano estão sujas, isto
não torna sujo o oceano. (Gaudhí)

r-
I

v _

blusas e casacos

de lã
.:r'o

:�r'f.'",<ri

waa_

r

Documento . extraviado
SILVIO MEISTER, declara

para 09 devidos fins qU,E{ ex
traviou sua Carteira �cion'bl
de 'Hsbíhtação.

'

A mesma fica sem efeito por .

haver sido requer" o a 2.8 vts.

I

.' extrav,iado
JOÃO O GARIO ESTELZ·

NER BA
, TA, declara pers os

devidos ms que extraviou sua

C8�t.? a Prcftsstcnal àe Hsbílí

tél� modelo C.

/A mesma fica sem t>feito

por haver sido requerrdo 2.8 via.

No Departamento de Veículos Osadls,)
de Miguel Procopiak Comércio de,
Veículos Ltda., você eDcontrará
para pronta entrega: .:

./

�o'1973
1969
1975

1974
1973
1970
1973
1975

Marca
Fusca 1300

Pick-up Willys 4x4

Cheuette Vermelho.

OPala coupê oermelhe
Variant azul

Opala 4 po, tas

OPala coube
Corcel

MIGUEL P OCOPIAKf COM. DE VEíCULOS LTDA.
Conc siolárlo 8eneral Motor. di Brasil S. I.

_

Rua Major Vieira, \289.
_'

. Santa CatsrínaCanoinhas

•

DR. ZENO AMARAL FILHO
Cirurgião Dentista

CONSULTÓRIO:
f1AIoIIl!'etelllbro - eequíaa com travelSa 15 de Noyembro

(pr6:xi o à Igreja Matriz, ao lado da A.tllociaçio Comercial)

Inspeção de Caldeiras
emnforme

, '"

Eng. Marcos. llJunderlict)
CBEA-3952 • 10a. Begi.o

Fone: 22-0316

FOTOCÚPIAS XE�OX·
Serviço' instantâneo e perfeito, _

�_.r,r;
IDs .aJ.wclõ. moderníssima.

Procure escritório de Derby Car�oll
Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina

Foto.8tndio Canoinbas
Serviço de reportager:r:!-de-�easamentos e aniversãrios,
Fotos de

.

nças, Posters, Painéis decorativos para

seu lar e escritório - Serviço para amadores.

-Roa Bará.· do Rio Branco, 754 (próximo a Oasa TrevilaDi)
,
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ao início ao cam eona o
.

municr a aman ã·
No
Em Dias: São . Bernardo

Ditão:
Marcilio

c. A. Industrial x

.......................·.-.'_ z!.nr '..am mR·�� ..

CLUBES PARTICIPANTES

C . A .. Industrial, Botafogo
E ..C., A.A. Mussi, A.C.R.E.
São Bernardo, G. E. Imaza.

1. a Rodada dia 26/06/77
No Ditão·
C . A. Industrial x A ./L Mussi
No Estádio Wiegando Olsen

e;ão Bernardo x Botafogo
2·.a Rodada dia 0'3/07/77
No Dítão
A.A. MussI x G.B, Imaza

3. a Rodada dia 10'/07/77
No Ditão

,

.

C . A. Industrial x S. Bernardo

4. a Rodada dia 17/07/77
No.Ditão
·G. E. Imaza x Botafogo E'. C .

5. a Rodada dia 24/07/77
No DUão
A . A., Mussi x São Bernardo

,6. a Rodada dia 31/07/77
No Dit'ão
Botafogo E.C. x'A.A. Mussi

7. a lRodada dia 07/08/77
No Dit,ão
G. E. Imaza x C. A. Industrial
8. a Rodada dia 14/08/77
No Ditlão
Botafogo E.C. x C.A. Indust.

No Estádio Wiegando Olsen
São Bernardo x G. E. Imaza,

Súmula do

2a. di visão
dacampeonato

la. rodada-

Resultados dos jogos
Beira Rio ° x 3 Ajax, no estádio velho
Juventus 1 x 'O Sonda, no campo do Prust
Fricasa 1 x 1 Ipiranga, no campo do Parado
Operário 2x1 5 de Maio, no campo do Sonda

Classíficação
.GRUPOA

E'm '1.0 Operário e Juventus - 2 P.G. - Ü' P.P.
Em 2.0 5 de Maio e Sonda - ° P.G. - 2 P.P.

GRUPO B

Em, 1. o Ajax com 2 P.G. - O P. P .

Em ,2.0 Ipiranga e Fricasa 1 P.G. - 1 P.P..

Em 3.0 Beira Rio com ° P.G. - 2 P.P.
Em 4. o Estrela Azul que não jogou ainda.

ARTILHEIROS
.

Com. 2 gols estão, Orlando do Operário e José Vidal do
Ajax;. ,

Com 1 gol estão, Nilson Mendes do 5 de Maio, Robinson
do Ajax e Milton do Juventus. Não foi nos fornecido os arti
lheiros do jogo entre Fricasa x Ipiranga.

Levaram cartão amarelo os jogadores - Edilson, do
Juventus e Antonio, do Sonda.

Hesultados do

eu) Bela·

Torneio

Vista
Resultados do torneio início, realizado domingo em

Bela Vista do Toldo; onde ficou campeão o Botafogo, de Fe

Iípe Schmldt, disputando a final com o Juventude F. C . de
Rio da Areia.

,

1. o Jogo - Internacional ° x O Parado, ganhou o Interna
cional nos penaltis;

2. o Jogo - Botafogo 3 x 1 Coríntians;
3. o Jogo - Comercial 1 x 1 Santo Antonio, venceu o Comer ..

.

cial n0's. penaltis; f

4. o Jogo - Bela Vista 1 x 1 Juventude, ganhou o Juventude
nos penaltis;

5. e Jogo - Botafogo 1 x ° Internacional:
ô. o Jogo - Comercial O x 3 Juventude;
7. o Jogo - Botafogo O x ° Juventude, ganhou o Botafogo

110S penaltis e ficou campeão do torneio início
do interior, chave de Bela Vista.

Domingo teremos em Rio do Pinho a final dos torneios
do interior, onde estarão jogando os times campeão e vice dos
doís torneios realizados, os jogos serão assim distribuídos: 1. o

Jog;o as 9,00 horas Botafogo x Lagoa E. C. Juventude x Mira
sol no 2. o Jogo as 10,30 horas e as 13,0'Ü' horas Perdedores das

.

duas partidas decidem 3. o e 4. o lugares, e as 15,00' horas os

dois vencedores decidem 0' torneio.

A.' A.
X

Mussi

Botafogo

OTAS ESPAR.SAS
O Cap. Osvaldo Conrado

Narloch, Delegado da Junta
Militar, esteve em Florianópo
lis, a serviço de sua reparti
ção.

xXx

O Banco do Estado de Sta.
Catarina tomando todas as pro
vidências na instalação de sua

agência no vizinho município
de Três Barras, a ser inaugu-

.

rada em julho próximo, segun-
do informes.

.

xXx

Faleceu em nossa cidade,
após pertinaz. moléstia, o ser
vidor estadual aposentado, sr.
Pedro Bayestorff, aqui. bastan
te relacionado.

xXx

Hoje e amanhã, a anuncia
da festa junína no Colégio Es
tadual Santa Cruz' com várias,

atrações e devendo reunir
grande público

xXx

Informações seguras dão
conta que uma grande cerâmi
ca de um' tradicional grupo de
Santa Catarina, está para ins
talar-se em nosso município.

O grupo Fuck em grande
atividade na instalação de sua
nova fábrica no bairro Cara
guatá .

25-06-77
N.Q 1425

Ano XXXI

to com a LBA, em Florianópo
lis, conseguiu vários melhora
mentos daquele órgão para a

sua comuna.

xXx

Também esteve em nossa

cidade, 4. a feira última, em
visita ao Gabinete do sr. Vice
Prefeito, Fábio N. Fuck, o sr.

Albino Carami, do grupo da
Reunidas.

A Agência própria da Caí
xa ,E:conômica Federal, cuja
planta foi alterada para me

lhor, deverá ser iniciada den
tro. de 2 meses, em seu imóvel
na esquina das Ruas Paula Pe..
reira e Felipe Schmidt. O.>I�ré ...

dío além de garagem subter
ranea, terá 2 sobrelojas e será
o mais moderno da cidade.

xXx

Amanhã, o início do carn

peonato da cidade, com o jogo,
em Marcílio Dias, no Wíegan
do Olsen, SIão Bernardo e Bo

tafogo. Vamos todos prestigiar
o nosso esporte amador.

xXx

O sr . João Maria Olinger,
bastante conhecido em nosso

meio, acaba de ser eleito Pre
sidente do Diretório Munici
pal da ARENA do vizinho mu

nicípio de Porto União.

xXx

O Prefeito THERÉZIO
NETTO recebeu em seu gabi
nete, em visita de cortesia, se

mana passada,' o ex-Prefeito
de Porto União, sr. Alexandre
Puzyna e Rdb:erto Botschauer,
Prefeito de Iríneópolís ..

xXx

O sr. Edgard A. Mayer
recebeu em sua residência vá
rios amigos para uma gostosa
peixada na noite de 2. a feira
última.

xXx

O Sr. Francisco Zaziski, o
nosso amigo Chico, em férias,
encontra-se em Curitiba, ten
do antes visitado o Estado de
Mato Grosso .

xXx

O Prefeito sr. Odilon Paz

'da, de. Três Barras, em conta-

---,.....�----,

o SESI e· a firma Wiegando
Olsen S. A. DOS esporte s

Material escolar e de
escritório você encon-

tra Od IOjd da

Impressora' Ouro Verde

O SSI está dando continuidade as eliminatórias do
Torneio Sul Brasileiro de Futebol de Campo, entre os estados
de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

. A Agência de Canoinhas foi sede de uma eliminató
ria com a participação especial da firma Wíegando Olsen
S. A" que sob a atuação direta do senhor Frederico Kohler,
recebeu a delegação de Lages, em sua cancha de esportes em

Marcílio Dias, oferecendo em suas amplas instalações um al

moço de confraternização, constando de um suculento chur
rasco.

Queremos nos' congratular com todos que direta
0'U indiretamente contribuíram para maior brilhantismo do
encontro e confronto das equipes, que demonstraram alto es

pirita esportivo dentro e fora do campo.

O juiz do encontro foi o sr. Olisses Alves Xavier, da
Federação Catarinense, que se fez acompanhar do prcíes
sor de Educação Física, encarregado de esportes da Agência
de Lages, sr. José Mariano; os srs Mario Müller e Francísco

Lenak, e árbitros da LEC, foram os bandeirihas.

Os que vestiram a camisa, defendendo as cores tra
dicionais da firma Wiegando Olsen S.A., tiveram uma con

duta exemplar como também são dignos de nossos aplausos
os atletas da equipe de Lages, representada neste certame

pela conceituada firma Battistella S.A.
.

Foram dístribuidos brindes entre as firmas partici
pantes � a partida, bastante movimentada, contou com ótima
assistência, que torceu entusiasmada pela equipe local, que
por sinal, venceu pelo amplo escore de 4x1, evidenciando o me

lhor preparo dos atletas da Wiegando Olsen S.A.

.
Queremos registrar a presença do digno representan-

te' da firma Battistella S. A ., sr. Milton Molinari, cuj o ca

valheirismo marcou sua presença entre nós, o qual, na 'opor
tunidade fez um convite à firma local para um amistoso em

futuro próximo em sua cidade.
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