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Prefeitura e' RFE encontram solução
,para o problema da velha ,:lestação'
�pós' ent�ndimentos verbais em Curitiba ,e várias
trocas de correspondência entre o Prefeito THE:RÉIO NETTO

.

e a Superintendência da Rede, em Curitiba, parece, agora
chegou-se a uma solução para o. problema da velha estação. e
armazém.

.

Nesse sentido, esteve sábado último em nossa cidade,
onde estava sendo esperado, o. BEL dr. José Alcebíades dos
Santos, Chefe da Assessoria Regional de Segurança ,e Infor ..

mações daquele órgão em Curitiba, 'acompanhado. pelo. enge ..
,

nheiro dr. Hoberto .

Após o primeiro contato, no Gabinete do Prefeito The
rézío Netto, presente também o Vice - Fábio N. Fuck, foi
feita uma vistoria in locum na velha estação e armaz-m e

também em todo o trecho do ramal, até Marcílio Dias.
__

Ficou acertado, então, depois de várias trocas de
idéias" a princípio a retirada imediata, a cargo ?a Prefeitura,
já iniciada, de todo o material ferroso, que sera estocado na

.. Estação de Marcílio Dias, sob a responsabilidade do respectí.

vo agente. A velha estação e armazém, também serão demo-,
lidos e os indigentes ali instalados, sete famílias já relaciona-
das serão transferidas para o bairro do Campo da Agua Ver..

de, �m pequenas casas construídas pela Prefeitura, numa me ..

dida justa e sobretudo humana.
O pátio da estação, conforme acerto inicial, possivel ..

.mente seja cedido à Prefeitura, a título precário, no sistema
de comodato, afim de servir de feira para o comércio ambulan ..

te da cidade, que será ali 'alojado.
Está, assim, a solução encontrada, atendendo os inte ..

resses tanto da Rede, como da Prefeitura e que desafiou, como
do conhecimento de todos a argúcia de 'duas administrações,
compree-ndendo quatro Prefeitos.
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A Firma ARISTIDES MALLOH, concessionária da Mer·
cedes·Benz do Brasil, entrega seu milionésimo caminhão'

É, assim, justo de destacar
se o

l'

evento, com Oi nossos

cumprimentos à conceituada
organização; uma das mais

sólidas de nossa região e que
muito tem contribuido para o

nosso atual desenvolvimento.

A conhecida e conceituada
firma ARISTIDES MALLON,
concessionária da Mercedes-'
Benz do Brasil, em nossa ci
·dade, acaba de vender e en-

tregar o seu milionésimo oa

minhão. O primeiro cliente
da firma. foi o sr, Wiegando
Dienner, de São Bento do Sul,
compra efetuada em 26 de
novembro- de 1960 e o último,
agora, ·1.000 veículos, a firma
Transpinus - Transportadora.
de Cargas Ltda., no mês de
julho corrente.

OF. GG N. 2182/((
Ilustríssimo Senhor
HENRIQUE KRZESINSKI
DD. Presídente da Câmara Municipal de
CANOINHAS - se

Canoinhas

Acusa recebimento oficio 100/77, que solicita ins ...

talação de Corpo de Bombeiros na cidade.
,

13 de julho de 1977

Assunto:

Data:NOTICIAS DO SESI Ibrahão Mus'si S. A.
Indústria e Comércio

NOIA DE aGRADECIMENTO

Senhor Presídeate.
É com grata satisfação que acuso o recebimento do Ofício
CM�SA-I00/77 de 01.07.77 o qual solicita a. instalação de um

Corpo de Bombeiros .nesse cidade.

Informo-lhe que nesta data determinei o ence:minhamento do
mesmo a Secretaria de Segurança e Intormações para exame

e consideração, através da Nota n.? 1388/CC.
Na oportunidade renovo a V. Sa. os meus protestos de ele ..

vada estima e 'consideração. '

Antonio Carlos Konder Reis - GOVERNADOR

o SESI E A CAMPANHA OPE:RARIO PADRÃO
,

Estão inscritas para a campanha deste ano as se

guintes firmas: Empresa IndI. e ComI. Fuck S.A.; Esquadrías
São José Ltda.; Esquadrias Santa Cruz S'. A. ; Indústria de
Madeiras Ludovico Dambroski Ltda. e E'stefano Wrublewskí
& Filhos Ltda ..

Devemos ressaltar a colaboração e entusiasmo de
nossos empresários por ocasião da Campanha que se repete
anualmente, os quais tudo fazem para apresentar seus me
.lhores candidatos, prova concreta do interesse e do significado
.do concurso, que abrange todos os municípios do nosso Estado,
Trata-se pois, de uma motivação' para o estímulo ao .opera
riado que presta serviços às empresas nos setores industriais,
como nos transportes, comunicação e pesca.

Por todo o Brasil, esse concurso está despertando, co ..

mo nos anos anteriores, um grande interesse'. Onde quer quetenha uma Agência do SESI, a afluência de candidatos apresentador. pelas empresas é notável. .E. a continução dessa fe ..

-Iiz iniciativa do SEH,vIÇO SOCIAL DA ]ND'úSTRIA se firma
no êxito já plenamente consolidado, dentro dos objetivos que
a inspiraram.

ENCE,RRAMENTO DE CURSOS
Neste primeiro. semestre o SESI encerrou os cursos

, de' Datilografia; Corte e Costura; Flores Artificiais e· Educa
ção Alimentar.

No salão Paroquial foram entregues os Certificados
aos alunos que alcançaram aproveitamento satisfatório, numtotal de 6,8. A seguir, foi promovida uma reunião festiva de
confraternização entre alunos, direção' e convidados, ocasião
em que foi servido um lanche com doces e salgadinhos.

. Os trabalhos dos alunos foram postos em exposição
para visitação pública. I

Diretores e funcionários de Abrahão
Mussi S.A. - Indústria e Comér-:
cio, agradecem sensibilizados a de
monsiração de irrestrito apoio rece

bido por ocasião do incêndio Irrom
pido em suas instalações labrl.r no

dia 1J próximo passado, e que [oi
prontamente debeüido, graçaof prin
cipalmente à parUt:cipação rápida e

eficiente das embrua.r e entidades
.reguintu: Riges,Q (Fábrica e Flo
restal), Polícia! Militar, D. E. R.,
Zllgman, Pre eitura

. Municipal
de Canoinha , Prefeitura Muni
cipal deTrê Barras, Procopiak,
Zaniolo, Wi .gando Olsen, Es
quadrias S' ta Cruz, Prust e

Possamai, Cf; e através da bravura
de seus lu� ionários, consequiram
vencer as c1 mas, evitando assim.
uma tragédi,",

_

de incalcúlá�ei.r con&
JI • '.t,

sequenctas, ('.I"

dgradece §
OJO também, à iodas as

I
J" •

pessoas; n,,' sos tunctonarios, seus

familiares, :� que conosco sofreram;
suas partl� .pações espontâneas e

decididas,

t
.

dtitude.! essa natureza, bem de
monstram alto �.rp[rito. de ami
zade e soli. uriedade humana que
aqui existe e que faz a gente sentir or
gulho depertencer a esta comunidade.

Trê» Barras e Canainhas, julho
de 1977.

congratu Ia-se
decisão do DNER

8ecker com

rupá-São Bento do Sul, (lre;
gíão da maior significação. pa
ra o Estado", deixando o outro
trecho - Pírabeíraba-Campo
Alegre - para a responsabíli
dade do governo estadual';

O parlamentar catarinen
se destacou diversas obras' con
cluídas pelo DiN1EtRl em várias
regiões do Estado, além da tís
calízação de 16 contratos para
a execução de serviços' de im
plantação, pavimentação e
obras de arte, distribuídos em

quatro rodovias, afirmando
que' a execução dessas obras te
rá alcance inestimável para
Santa Catarina.

'

O Senador Otair Beeker
(ARE'NA - SC) manifestou-se
satisfeito com a informação do
DNER, em Santa Catarina,
através do seu 16. o Distrito
Rodoviário

.

Federal, de que
ainda neste exercício está pre
vista na BR-280, a contrata-, ,

ção do projeto final de enge
nharia do trecho Porto União
Canoinhas, e O' estudo de via
bilidade técnico-econômica, re
lativo ao trecho. .Hão Bento-
8ãb Francisco do Sul, numa
extensão de 130' quilômetros.

Na oportunidade, Otair
Becker disse ser necessário que'
neste último. trecho o DNER
faça a Iígação via Jaraguá-Co-

TORNE.IO SUL BRASILE.IRO DE: FUTEBOL
,

Em prosseguimento a nossa participação no 'I'orneío
Sul Brasileiro de Futebol de Campo. promoção do SERVIÇOSOCIAL DA INDÚSTRIA, no dia 17 do corrente a firma Wie ..

gando Olsen S.A. estará em Sião Bento do Sul em busca de
uma nova vitória frente a equipe da firma Indústria Artefa
ma S.A.

\

A$ equipes: Benê, Sakão, Chalana,' _KKK Osso, Fraternidade,
Equipirada, Equiperiga e Apoio:

AGRAD'ECEM AOS COLABORADORES D'A GINCANA QUE,
DE UMA FORMA OU OUTRlA, AJUDARAM-NOS:

Fricasa, Zaniolo, Posto Esso, Posto Líder, Loja Ban ...

deirante, Sicol, Bazar Canoinhense, A Boutique, Lojas Ana
MaJiia, J. Corte Caça e Pesca, Fazenda Campínínha, Trevisa.. .:
ni, Delbí Machado, Wiegando Olsen, Relojoaria Sheide, Super
Mercados Ouro Verde, Empresa Fuck, Brahma - Bramate.

Aos Srs. Antonio Simões, Joiãio Wendt, Guido Jench,
Sra. Paula Carvalho, Sr. Luis Fernando Freítas •

Vila 2 da Rigesa, que muito colaborou, com diversas
prendas, e também à Vila I da Rigesa.

Nosso obrigado as ex-misses Canoinhas, Srtas. Ar,"
gélia Jurgensen e Joana Seleme, as debutantes de 1965, qu�
se 'prontificaram a ajudar-nos.

Ao povo de Canoinhas, que colaborou para que' as ta..

refas fossem cumpridas. I

Ao povo da vizinha cidade de Três Barras, que ajudou..

nos em !!luito. Deixamos aqui mais uma vez ° nosso muito
obrigado. .

'

Aos rotárianos o nosso apoio. por qualquer atitude
tomada durante a gincana, as quais foram, únicas e exclusi..
yamente. para o bem das demai� equi�s.

SECRETARIO DE

SEGURANÇA E '

INFORMAÇÕES VISITA �A NOSSA CIDADE:

O Secretário da Segurança ,e Informações, CeI. ARY DE
OLIVEIRA, que esteve no Pla
nalto de Canoinhas, 'por ocásíão
da visita do Governador Kon
der Reis, na vizinha cidade de
Mafra, aproveitou o ensejo e

pernoítou em nossa cidade na
noite de quinta-feira, dia 7.
No dia seguinte, 6. a feira, após
visitas a Delegacia de Polícia,
foi recebido pelo Prefeito Bene
dito Th. de- Carvalno Netto,
para uma cordial palestra, oca
sião. em que acertou o convê
nio com a Secretaria de Segu
rança sobre a cobrança das
multas de trânsito, com um

percentual agora destinado aos
cofres da Municipalidade.

PROVA RúSTICA
Participamos em Jaraguá do Sul da prova Rústica

Sesiana num percurso de 6. 600m. Entre os 42 atletas, participantes o nosso. representante Milton Brey logrou classífí
car-se em 12. o lugar, merecendo uma medalha. .

'I,i,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
Decreto D. 28 de 14/07/77

Declara. de utilidade pÚblica uma área de terras
.

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeiio Municipalde Canotnh as, Estado de S8�t8 Catarina, no uso de suas atribui.ções legais, e nos termos da Lei n.? 1.0.28 de 0.8/12/72
DECRETA '

Art. l.Q - Fica declarado de utilidade pública, para finsde desapropriação, uma área de terras, com 6Qü.,Oo.m2, de propríedade de Jovíts Vieira de Carvalho, P8�:gr.'·;;conltrução de uma
ponte na rua Adolfo Bading.'.;p� ,

.

Art. 2.° - Este Decreto ra em vigor na data de luapublicação, revogadas as di 'sições em contrário.
Gabinete do Pr o Municipal de Canoinhas, em 14/0.7/77.Benedito The,éziflv". e Carvalho Netto - Prefeito MunicipalEste D�CJ'�to foi registrado e publicado no De:partamentoAdmini8tr.t,�v6, na data supre.

IFábio ��or fuck - Diretor de Administração - Vice Prefeito
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CORREIO DO NORTe!
-------------------------------------

16.07-19'11

I

JOSÉ, G ,ACIAS DE., AL-
MEIDA e M RIA. LUIZA DOS
SANTOS. ',le, natural deste
Estado, nas ido em Taman
duá, no di I 17 de junho de
1957, operá I!io, , solteiro, domi-

*.""""'"'�� """""""=,_."..."._....,___=__= ",.""_".,,,,'*ciliado e reé ídente em Campo
dos Pontes � filho de Mateus
Gracias de f lmeida e de Dona
Alzira Mor' ira, falecida. Ela
natural des e Estado, nascida
em Rio da �,reia, no dia 30 de
março de 1 (30, do lar, solteira,
domiciliada

111\€
residente em

Campo dos '�Pbntes, filha de
Antania dos Santos e de Dona
Maria Izabe i, dos Santos.
Se alguém. "

uber de algum
ímpeâímento, nha-s na for-
ma da lei.

.
•.�������=-------�-------------------.-�

P�hciros, 4�]�� �._----.---------------�--�1977.

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

Superintendência Nacional do
Abastecimento (syNAB)/.

POIt'IARIA SUPE,R N. o 07 DE 16 DE fEVEREIRO DE 1977
k

o SUPERINTENDENTE: DA /. UPERINTEND�NCIA
,NACIONAL DO ABASTECIMNTO -, UNAB, no uso de suas

'atribuições legais,
i

CONSIDERANDO a necessjdade de facilitar a apura
ção da responsabilidade pelos abu

I

s que se vêm verificando
na cobrança das prestações de se,'viços,

RE'SOLVEI:

JACIRA EMILIA PA,trL COR
R�A, Oficial do Re�·str9 Civil
do' Distrito de Pin f

eiros, Co-
, I

marca de Canoinh,s. Estad0 de
.
Santa Catarina, fIz saber que
pretendem casar: l

PEDRO DZI�kn.zIC e ES
TErFANIA BUJAp,KA. Ele, na
tural do Paraná, nascido em

Rio Negro, no ia 10 de abril
de 19216\, agri ; ultor, solteiro,. ,I .

domiciliado e ,i' residente em

Timbózinho, d Distrito, filho
de Francisco � ziedzic e de Do
na Maria Dzie zíc, ambos fale
cidos. Ela, n : ural deste Esta
do, nascida' e Poço Preto, no
dia 21 de jan iro de 1932, do

, lar, solteira" omiciliada e re-
'

sídente em T mbozinho, filha
de Leonardo ujarka, falecido
e de Dona G ara Bujarka ,

Regi,tro Civil
EDITAIS

í
Art. 1. o - Obrigar ,os :"restaurantes, churrascarias"

bares, lanchonetes e estabeleci entos similares, bem como

as lavanderias; tinturarias: ho: éis, pensões e similares, bar
bearías e cabeleireiros, a emit� em em 2 (duas) vias" de igual
numeração, permanecendo o

, igatoriamente a 2. a via no es

tabelecímento
à

disposição da fiscalização, índependentemen- '

te -de valor ou de solicítaçãoy o consumidor, nota de venda
do serviço prestado, na qu conste impresso o nome do es

labtlecimen'to, sua razão

so�"
ial, CGC, número da nota e en

dereço (rua - cidade - es do).
. § 1.'0 _ O tipo de�erviço prestado, a sua quantidade

e o seu preço 'serão obrigai oriamente discriminados na nota'
de Tenda, de acordo com

�' relação
de serviços e seus preços

em vigor, aprovados: pelas Delegacias da SUNAB, ou abran-
,gida por tabelamento des a Superintendência, os quais, com
a data) serão preenchídosjtíe forma bem legível.

§ 2. 'O
_ A. nota �e venda a que se refere este artigo

independe da emissão defnota de caixa ou de qualquer' outro
documento de. natureza' r'scal será, entretanto, dispensável,
se houver emissão de noj fiscal com as características pre
vistas no art. 1. o e seu 1 .

o desta Portaria.

§ 3 .

o
_ A emíss o de nota de venda dos serviços pres

tadcs em balcão pelos b res, lanchonetes e similares só será
obrigatória, quando soliqti..tada pelo consumidor.

. Art. 2. o - O �escumprimento do disposto' nesta
Portaria sujeitará os in ratares às sanções previstas na Lei
Delegada n. o 4, de 26 de setembro de 1962, e às demais comi
nações legais cabíveis. "

Art. 3. o _ A P esente Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação n Diário Oficial da União, revogadas
a Portaria Super n. o 60 ,. 17 de dezembro de 1976 e demais
disposições em contrário.

RUBEM NOÉ 'WILKE - Superintendente
V ISTO

OCTAYLSA UE. LUNA BERTRAND FERNANDES

_'I. Publicada no DOU de 07/03/77.

I
.

FABIO NlABOR FUC.K
Vice Prefeito Municípal

Prefeitura' Municipal de Canoinhas

Lançamento de M.elhoria
Serviços de melhorias de tubulação e meio fio da Rua Mal. Floriano Peixoto, entre

as Rua B�njamin Constant, .Gil Costa e CUritibanos. '

1- Alvina, Aloisio e Arnaldo Soares de
Carvalho e outros.. .. .. .. .. . .

2, - Carlos Roberto G. de Oliveira .

3 - Sadi dos Santos
.. .. .. .. .. .. .. ..

4 - Maríns Cornelsen .

5 - Arí Cornelsen, Edmundo Z
Rosa R.· Hassnn .. .. .. .. ..

6 - Alinor Cavalheiro .

7 - Silvestre Holey .. .. .. .. .. ..

8 - Edson Meister
.. ... �. .. ..

9 - Associação Caro tíva EducaJcional de
Canoinhas S . .. .. .. ..

10 - Adernar C rêa \ .

I

a Cr$ 3 - Cr$
a 35,00' _' Cr$
a 'Cr$ 35,00 - Cr$
a Cr$ 35,00' - Cr$

43,3.0 mI. a Cr$ 35,00 � Cr$
27,rOO mI. a Cr$ 35',00 _ Cr$
20,00 mI. a Cr$ 35,00 - Cr$
20,00 mI. a Cr$, 35,00 - Cr$

1.701,00
70000',

70000,

794,50'

1.51'5r,5O'
945,00
700,00.
700,00.

\100,60 mI. a ces ,35,00 - Cr$ 3.521,00.
46,00 ml , a Cr$ 35,'00 - Cr$ 1. 610,00
368,20 mI. Cr$ 12.887,00'To,tal. ...:................

(Do e mil, oitocentos e oitenta ·e sete. cruzeiros') .

Canoinhas, 05 de Julho de 1977.

JOAO SALVADOR, ANDRAD'E
, F'iscal de Obras

.

No Departamento d',e Veículos Usados
de Miguel Procopiak �olDérci8 ,de
Veículos Ltda.,. você. encontrará
para pronta entJioa :

, f
Marca

1'-ffusca 1300
Pick-up Willvs 4x,

I

Cheuette Vermel /'
Opel« coupê ver ,'I elho
Opala 4 '/}01 ta
Opala coupé .

Corcel I

Pick-ut: eh '!.rolet
Fusca /I 13. 'OL

Ano

1973
1969
19,5
1974
1970
1973
/g75
1975
1976

MI<iUEL p' OCOPIAK (OM. DE VEíCULOS LIDA.
Concessi ário General Moter. de Brasil I� I.

,

.

�ua Major Vieira, 28 9
I \.,

Canoinhas _'
. Santa Catarina

.,

OTICA CONFIANÇA
-,

Armações importadas - Beleza e' exclusivídade.

E você

CONFIANÇA
•

Praça Lauro Müller - Canoínhas

,

DR. ZENO AMARAL· FILHO
rurglão

CONSULTÚR 10: ..-+
Bua 12 de Setembro - e.quina eom traveI•• IS de NOl'éiat},ro

(próximo à Igreja Matriz, ao lado d. AS8o"ia,ão temerei.I)

.

.... ..
. ...

:.:�:.:
•• 1. ••

• I ••
•

.

•••• ••
• •••

:.:+:.:•••• ••
• I ••

.

CGC 83. H55. 033/(J6}t)l-33

i-{edação, Composição e Imprsssâe:
Rua Paula Pereira, 765 _ FORe 22-137'
Canoinhas _ Santa Catarina

Preprietário: Aroldo Carneiro di €arya,lli0

Diretor: Rubens Ríbeíro da S!irlnt

COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldino M. Almei@la,
Três Barras: Paulo A. Frank

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

� 30 anos a serviço da Comunidade +---

m��Q��QQ������m��QQ������Q��������Q�Q�Q�Q�����Q��QQ���QQQQ���Q�m
as. ,---

'

..

A' 'm

I .: J. O__RI_E caça· e. pesca i
.� l. praç

.

Lauro MUller; 646 --FOÔ�4 �ANOINH!A5 - Santa Catarina �
ai \ EM SUAS CAÇADAS USE· ARMAS Boito - �e-um-e-dGis_c6nosl de 'cão II
m �; I - m
DI e mochas-paralela e sobreposta. Cartuchos esc e VELOX Municões--"'€Hll geral. �'
Dl Revólveres ROSSI - ,TAURUS. Carabinas de 7 - 14 a 17 - repetição e automáticas.

..

II
Dl

, ., 10
ti Pistolas BERETA 22 e 6.35 - Standart-Luxo e Esportivas. Chumbo - Pólvora - Balas para Revólveres. !m '�

�n5�B��5��a��������B����a������B�aa���aa���B5���a��a5�m��ti��DB�a
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A CMl joga Futebol :de Salão e Handebol Femi
nino sábado às 19,3.0 heras [e' domingo às 9 hs. da manhã.

A Seleção de Futebol de Salão que conta agora
com Alceu e Fonseca do Merhy Seleme, estará enfren
t ando, hoj e à noite, a Seleção de. Lages, que é cota da
como uma das melhores do Estado. Esperà-se que um
bom público compareça ao Ginásio de Ksportes.

Campeonato ,da Cidade
Jogaram domingo. no estádio municipal, pelo campeonato

de cidade, as equlp ss do C A. Industrtal X São Bernardo, com 8

arbttrag em do, sr. M�rio Müller, auxiliado por João Maria G. Fer
reira e Alceu Mülb ratz, o qual terminou c rm 8 vitória do São
Bernardo pelo placar de 2 8 I, sendo Iamantâvsl o que aconteceu

. neste jO�-J, agL'e9gÕ�s. ent('� ?� �tl�t.a!f, os quais não foram punidos
p!la arbitragem, que 8liás esteve pásslms em todo o desenrolar.

.

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

Os jogadores tomaram conta da mesma com sues malan
dragens, sendo que foi vergonhoso o segundo gol do S. Bernardo,
onde era claro o Impedimento d r j :Jga dor ç absctce, não obser
vado p slo b'llltietra João M: Guimarães. Mas Isto ainda não foi
nada, o qu s piorou 8 8rbitrag�m f\)i o sr. M�rio Müller ter dado
um pênalti q·H psra nó) nã r h iuv e, só para compensar QCJ erro
de confirmar u u g)l irregular 'do S ão' B srnardo. Também a ar

bitragem hlh1u ao não espulsar o j Jgt10r Ioga qu e agrediu co_'
varde.m �nt�. o .8�U m ateador Wilinho, logo no início do jogo; dai
em dtsut e os 'l1gadore's tomsratn conta do árbitro e ai acabou o

j 19 l, só Si! via f!m campo gritos de jogadores.
O que é Isto minha g snte, isto não é maneira de se ele

var o futebol .de Csnotnhas, v Imos colsbnrar com o esforco que
o p�5.soal da LE.� está fsz endo para termos um campsonsto em

CsoOlnhu.8 altura de n ass s cidade. Pedím os 8 vocês atletas que
procurem JJgar futebJI e �ão luta livre, porque campo foi f�ito
para fute�)l e não para brigas. Outra coisa que quero detaar
claro. aqui p!lfll: muita gente leiga no assunto, IS Liga EsportivaC snoínhense nBO tem n 'ida a ver com a arbitragem" para ido
ela tem um departamento de árbitros responsável, portanto pedi
mos 8 e stes torcedo·res exaltados que quando quíserem dizer um
p slavrão, pensem antes para quem se dirigir.

. Detalhes técnicos do jogo:
C.A. Iaju�trial 'lx2 Sio Bernardo
C._A. In ju�tC'ial lxO, g al de Luiz Alberto, a08 11 mt.
São Bernardo 2xO, gols de Csbacícs, aos 2 e 31 tm.
pralímínar ,�e �spirantes houve o empate de 2x2.

I

Jogo:
}.O tempo:
2.° tempo:

Ni

Campeonato da 2a. Divisão
4.a Rodade

Ajax 1 x O Friéasa. no campo do São Cristovio
Beira Rio O x 2 Estrela Azul, no estádio velho

ClassificaCão - Grupo A

.!.; Lugar - Juventus - com 5 P.G. 1 P.P.

"·0 Lugar - Operário - com 4 P.G. 2 P.P.
3. Lugar - Sond& - com 1 P.G. 3 P.P.
0(.0 Lugu - 5 d� Mdo - O P.G. 4 P.P.

Grupo B
1.0 Lugar - Ajax - com 6 P.G: O P.P.

2.: Lugar - Ipiraoga - com 5 P.G. 1 P.P.

3� Lugar -. Frica8a - coro 3 P.G. 3 P.P.

4'0 Lugar ""T- Estrela Azul - com 2 P.G. 4 P.P.
5. Lugar - Beira Rio - com O P.G. 8 P.P. '

Artilheiros
C�m 4 gols - José Alcindo, do Ip, com 3 gols • Robinson do
AJlx, com � geIs - João Fleoik, de Ip; Orlando, do Op; 'José
Vidal, do AJax; Fernando, do Juv, e Bolealau, do E.A.

Co� 1. g�l - Ant�nio, do Ip; Elia Flenik, do Ip, ·Pedro Paulo, do
B.R�, SIlVIO, do �Jax; �dgQr, do Sonda; Alipio, do Fri; Valdir, do
B.�, J�8é� do Fn, Sé!glO, do Fri; Carlos, do Fri; João Carlos, do
Ip, �d)lson, do Ip; NIlsOD, do 5 de Maie; Milton, do Juv e João
MarIa, do Estr. Azul.

X x X

.

.
DJmingo pus_ado tivemos o inicio do campeonato do in-

t�rlo.rl com a reahz �cao de 6 partidas. Temos. aqui o resultado
. dai Jogos deste domingo no ínterior:
Saoto Antonio lx2 Bela Vista, em Lagoa do Sul
Juventud� OxO CorinUaDs, em Rio da Arreia
Botsfogo 3xO Parado, �m Felipe Schmidt
Comercisl Ixl IOCerD&ciooal, em Paciência dos Nev�s
Caxias Ox 1 MirBS')J, �'m Anta Gorda
LIgo& 5x2 Palmeiras, em Paula Pereira Ademar .I. BreJ

t CONVITE-MISSA
Os familiares da sempre lembrada

Maria Weinfurter Gomes
.

convidam os amigos geral, para a

Missa. de 1 ano e seu falecimefit6, que mandam
c�lebrar _

n róxima sexta-feira, dia 22, às 19 horas,
na Matriz Cristo Rei.

.

Por mais este ato de fé, agradecem.

,

Registro Civil

EDlllAIS

16-07-77
N.Q 1428

Ano XXXI

O. CLUBE DE· BOLÃO convida seus

associados, parentes, igos e ao povo em· geral,
para tomatem part. a Missa de 30.0 dia9 que manda
celebrar em inte ão da alma de seu inesquecível
associado

.

.

_,MáriO J _ Mayer
a realizar-se no próximo dia 26, terça-feira, às 19
horas, na Matriz Cristo Rei.

t Convite�Missa
,.,/

Por mais este ato de fé, agradece � DIRETORIA

de Trânsito

Notícias de Monte Castelo
.

'

Governador Konder �eis em Mafra.
Saxta-feira passada esteve em Malra o Governador Antonio Car-

108, onde lez várias visitas. A tarde concedeu audiências no gabinete do
frefelto entítríso Plácido Geizler, ao Diretório da Arana e mais tarde, às
16:00 horas audiências, esta coletiva devido a exiguidade de tempo a08

senhores Prefeitos da Ampla. Depois atendau outras pessoas espacial
mente 'ao Presidente da Cooperativa de Eletreficaoão Rural de Oancínhes.
o qual fez 'uma exposição da sítuação das linhas em toda li região, di
zendo o Governador que na proxima semana, segunda ou terça e8taria
em Florianópolis um representante do Banco Interamericano de OeseDvol
vimento e maia o dr. Miranda representante do INCRA para tratarem de
mais um emprêstímo para o término das Obras e posteriormente ai liga
ções, elta a eargo da CBLESC..

Prefeito Waldemiro· de Jesus Meister não deixou de fazer seus

apelos ao Governador, não conseguindo na audiência coletiva, mas a nol
te o fazendo no Clube Santa Heleaa. Governador prometeu audiêacia para
dentro em breve.

Patrulôa �odóviáriQ em Monte Castelo
Patrulha Rodoviária faz sueesse em Monte Caltelo, Concluiu tre

cho, de Residência Fuck ao Alto da Serra, estrada que vai à Alto Oanoi
nhaa, não fui ver, mas conforme informações dizem que ficou excelente
o desvio. Agora está fazendo encascalhamento da vargem que vai para
o Rio Novo e alargando a estrada que dá aceno a localidade de Ro
deio Grande, Parabélls senhor Prefeito.

Fraude do calcário e do adubo; 11 Presos
Hm apenas duas horas e meia da manhã do 6 do corrente, em

uma operação rápida e coordenada, que contou com apoio de Oficiail Fe'
deraís prenderam em Pas80 Fundo-KGS ,(a 286 quilometros de Porto ale

gre) as primeira. onze pessoas suspeitas de participarem da fraude do
calcário e do subsidio do adubo. Parabéns policia federal é por causa de
maus brastlelros que bons, brasileiros ficam com 08 créditos bancários
reduzidos nos bancos de crédito.

Presidente Corter aprova
fabricação de bombas

Enquanto a gente lê todos os dias e ve pela TV o Presidente
Carter defendendo os direitos humanos, agora autoriza a fabrleaçio de
bombas para acabar com a humautdade.

Deixamos de escrever noasa coluna na proxima semana em vi:t"
tude de termol uma viagem marcada para &. praia .

Em 13 de julho de 1977
L SBC(DON

,

NEREIDA C. C RTE, Oílctal
do Begístro Civil �ao 1. o Distri
to de Canoinhas, 'Santa Catari
na faz saber q � pretendem
casar-se:

ARI RIBET O e MANNI
GUISELER, a bos solteiros,
domiciliados e .. sidentes nes

ta cidade. El ", carpinteiro,
;nascido em Va ínhos, Distrito
de Felipe Schn1iidt, Município
de Canoinhas, tm 8 de janeiro
de 19'5-6, filho �e Abilio Ribei
ro e de dona 1hltonia Morais
Ribeiro. Ela, K,do lar, nascida
em Marcilio D�as, deste Muni
eípío em 1. o dê maio. de 1'958,
filha de Oscar�p-uiseler e Clara

. Klemme. li:1
ORTI LOU1EtNço WEND'r

�

E MARIA DIR"fCE DE, ANDRA-
DE, ambos sol�eiros, domicilia
dos e resídentés nesta cidade.
Ele, operário, :q!ascido em Agua
Verde, deste dIstrito em 10 de

.

agosto de 1915�� filho de Wal
'demar Wendt Iii" Natalia Riscke'[111 .

Wendt. Ela, "o lar, nascida
em :Etncruzilha a, deste distri
to em 2,0 de o ·�tubr0 de 1949,
filha de Otacil � de Andrade e

. Ernestina de ãma.
�

"
DARCI D IEL VIEIRA e

:LEONI CORR 'A, ambos sol
teiros, domicili dos e residen
tes nesta cida e. Ele, motoris-I

ta, nascido na cidade de Caça-
dor, deste Est : 'po no dia 15 de
setembro de 1 'i52, filho de Ma
noel Daniel v. eira e Rosa dos
Santos Vieira Ir crma, operária,
nascida em S,� ta Barbara do
Rio dos Pard ", distrito. de. Pi
nheiros, Mu bípio de Canoi
nhas, em 9 :le setembro de

. 1960, filha de (:Alfredo Corrêa e

Major Vieira. )
AROLDO TJ S ALVES e IO
LANDA GR' EMANN THI
BES, ambos s

[ lteíros. E�e mecâ
'nico, nascido

I
"m Vaca Branca,

Município de :: ão Sebastião do

Sul, deste Est�p.o em 11 de ou

tubro de 195 i residente nes

ta cidade, filh"1, de Paulo. Tibes
Antunes e Terl'sinha Alves Ti�
Ibes. Ela, do I ',�ü nascida em

Timbozinho, M 'nicípio de Por
to União, deste IEstado em 10
de agosto de

1JI
\?4, residente

nesta cidade, fi a de Marcia-
l

•

no Granemann hlbes e Ber-
nardina Custód' Thibes.

Canoinhas,' julho de 1977

NEREIDA C. CôRTE
Oficial do Registro CivU

CT-6828
ÇA-3411Q
·CA-2290
CA-2858

PV-0259 TR-,0319
CA-3477 CA-2854
LA-7010 AP-3667
CA-2823 CA-3465

CA-34'615
TR-0530
CA-0918

Infrações

pRUPO-l à 1001% SIM - Cr$ 816,00
CA-0058 CA-2823 CA-3465

1 - A multa será aplicada em dobro,
quando houver reincidência na

mesma infração, dentro do. prazo
de um (ül) ano. Conforme Art.
189 § 2. o do Reg. do Cod. Nacio
nal de Trânsito.

2 - ,Os infratores, terão prazo de 30
. (trinta) dias para o pagamento

das multas aplicadas, bem iComo
toda e qualquer explicação poderá
ser tomada no Quartel do 3 .

o

BPM.

Canoinhas, 111 de julho de 1977.

ROBrElRTO SILVA
2. o Ten Cmt do Pel Tran

O Comandante do PelotJãb encarre

gado do Polic�amento. de Trânsito da ci
dade de Canoinhas, informa a relação
dos veículos notificados por infrações
de Trânsito, referente ao período de:
25/06/77 à 10VOQ/77.

. G!RUPO-4 à 10% SIM _ Cr$ 82,00
DA-:0186
LA-7ü14
PV-Ü259
TR-0205
CA-2219
CA.-282,3
CA:-2037
IJ-2836
CA-3465

DA-1510
TR-06:70
CH-4655
AK-1460
TR-0537
EE-4038
RT-ü113
CA-3410
CA-1999

·CA-2378
NY-0148
GA-3477
CA-2897
CT-6828
CT-1741
DA-1605
AN-2492

CA-0038
DA-0665
AP-3667
CA-1182·
CA-2533
GA-229-b
CA-2854
CD-1.203

�GRUPO-3 à 15% S/M - Cr$ 122,00
LA,-7014 DA-OI24

GRUPO-2 à 20% SIM - Cr$ 164,00
CA-2378 CA-2768 CA-2549 CA-0918
CA-1182 LA-7014 AP-3667 CA-3822
CA-2290

.

,CA-1348 CA-1964 NY-0148
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CORREIO DO TlORTE,

PreFeitura Municipal de (anoinhas

EDIT.AL
, r'

-

De conformidade com o artigo"�2n6i do Código Tribu
tário Municipal, o D.O. P ., publica 'diante o presente Edi
talos elementos referente a taxa de/Melhoria, sobre a pavi
mentação asfáltica da parte da RU�/Mal. Floriano, entre as

Ruas Benjamln Constant e curiti�fnos.
a) MEMORIAL DESCRITIVO DO�íPROJETO

'
,

� A pavimentação da parte da Rkta Mal. Floriano acima des-
crito será asfáltica. A base ser� convenientemente prepara

da. A camada asfáltica Iar-se-á depois de compactada a

base sobre uma camada de/sub-base (Pedra apiloada), pó
de brita e areia.

,

"

b) ORÇAM,ENTO DO CUSTO A OBRA POR METROS QUA
DRADOS.

a) E'scavação e remoção
\

..

b) Brita (0,25) p/m2 .. '.. .. . .

c) Emulsão asfáltíca (6 g) p/m2 ..

d)' Equipamento p/apli ação .. ..

e) Mão de Obra p/aplíc ção .

\

CUSTO TOTAL PO M2

Cr$ 10,00
Cr$ 44,0.0
Cr$ 26,00
Cr$ 18,00
Cr$ . 22,00

�====-

12'0,00Cr$

e') CUSTO DA OBRA

!l) E's?avação e remoçrd .. ..

�) Brlta .. .. .. .. .. .. .. ..! ..

c) Emulsão asfáltica J .

d) Eq_uipamento, p/apticaç�o , ..

e) Mao de Obra p/apãcação .. .. .. , ..

ri
CUSTO TOTAL . ..........' ..

Cr$ 20.584,80
Cr$ 9.0.573,12
Cr$ 4151.2190,56
Cr$ 45'.282,56
Cr$ , 45.286,56

Cr$ 247 . 0017,60
d) Area total da Obra 2. "'58,48 m2, a ser financiada pela Pre

ff'itura Municipal de anoinhas 411,69 m2, correspondente
a 1/5 da Obra, em m eda representa Cr$ 49.402,80.

e) A ser financiada pelos contribuintes L.646,79 m2, corres
"

pondente a 4/5 da OIr,ra. '

"

1) CARLOS ROBERTOlfOERLAK DE' OLIVEIRA /

frente 20,00 mI. 'cotaL5 .127 pavimentação
y astáltíca 102',54 m2 � Cr$ 12'0,0.0' p/mz Cr$ 12.304,80

:I,
2) SADI DOS SANTOS!:;

�.
frente 20,00 mI. cot�i 5.127 pavimenta-

I ção asíáltica 102m2 �tlCr$ 1200,00- p/m2 Cr$ 121.304,80

3) ALyINA, ALOISIO,lf��RNALDO SOA
RES DE CARVALH<l E, OUTROS
41,60 mI. cota 5.127 \!pavimentaç:ãio as-

L fáltica 213,283 m2. a lPr$ 120,00 p/mã Cr$ 25.59'3,95
'4) MARINS CORNE�SJi::N"

1'5,70 mI. cota 5.1271,�pavimentação asfál-
tica 80A9 m2. a Cr�'�120-,00 p/mz .. .. Cr$ 9.659,16'

'5) ARI CORNELSEN, ItÇ>8A C. HASSNN
, E'D11UNDO ZUCK<R� "

'

43,30 mI. cota '5- .127 payimentação asfal-
tica,221,99 m2 a Cr$ 110,o0 p/mã .. .. Cr$ 26.639,88

6)ALINOR CAVALHEIRo "-

frente 20,00 mI. cota 1.127 pavimenta-
ção astáltíca 'l02m2 a r$ 1200,0.0 p/m2 Cr$ 121.304,8.0

7) SILVESTRE HOLLEN\,
'

frente 20,00 mI. cota 5\') 127 pavimentação
, .;

asíáltica 10:2',54 m2 a : r$ 120,0.0' p/m2 Cr$ 12.304,80
8) EDSON MEISTE:R 1

frente 20,00 mI. cota .. 1127 pavimentação
asfáltica lQ2,54 m2 a '$ 120,00 p/m2 c-s' 12.304,000

9) ASSOCIAÇÃO EDUCAd, ,NAL CARITATIVA
80,60 mI. �ota 5.127 - \ 13,236 m2 a

Cr$ 120,00 p/m2. ....
\,'

.. .. .. '.. Cr$ 49.588,2:0
10) ADEMAR CORREA \1

frente 40,00 mI. cota 5.11, 7 pavimenta-
'

ção astáltíca 46,00. m� a Cr: 120,00' p/m2 Cr$ 24.609,60

SOMA DAS PARCE,L�
,

A ser fin.anciada pela Prefeitur�,Municipal
de Canoínhas ," � . .. .. .. Cr$ 49.40'2,80
A ser financiada pelos contribui' tes

.. .. Cr$ 197.614,80
�. '

'

Total.. o. •• •• •• •• •• • o o. •••• o. Cr$ 247.017,60
Obs: Pagamento a vista com 20% de desconto dentro de 30

dias após notifica.ção. � "

'.

Canoinhas, 07 de Julho d 1.977.

B. ,THE'R,ÉZIO DE CARVALHO NfE, O - Prefeito'Municipal�
,

ESTE,VAO FRANCISCO' FUCK - � ng.
o Civil do D'.O.P.

, �
JO,�O SALVADOR ANDRADE - Fiscal de Obras - D.V.O.

,

,

FABIO NABOR FUCK - Vice Prefeito Municipal

16..07.1911

12
02:
0'4
18

Mapa demlDstrativo das ocorrên�ils a'tendidas pela
Rádio Patrulha local, durante o mês de junho de 1977

NATUREZA DAS OCORRt:NCIAS

TO T A LI : .. '.. .. .. . .

======��--����==�=-�=-----------��9==-

..

•

Embriaguês .. .. .. .. o.
.. .. .. .• o.

Agressão .. .. .. .. .. .. .. ..
..
.. ..

Desordens .. .. .. .. .. .. .. .. .. ",

A Ig
,.,

verl uaçao .. ..
..
.. .• ..: ..

'

", .•

Roubo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,

Arrombamento .. .. .. .. . .....

Demente .

Disparo de Arma de Fogo .. .. .. ..

Violação de Domicílio .. .. .. .. o., ••

Rapto .. ... .. .. .. .. .. .. .. ..

AUXíLIOS DIVERSOS AO PúBLICO
Auxilio a Autoridades .. .. .. .. 04
Auxílio a. Pessoas Doentes

..
.. 03

T O T A L: .. '.. .. .. .. 07

EMBRIAGUE:S
Centro .

B . Jardim Esperança .. ..

B.' Campo D'Agua Verde 'o.

TOTAL .

AGRESSÃO
Centro .. .. .. .. .. .. o.

B. Campo D'AGUA VERDE, ..

B. AIto das Palmeiras .. ..

B. Agua Verde
.

B. 8ãb Cristóvão. .. .. .. ..

TOTAL .

D'ESORDENS
'Centro .

B. São. Cristóvão, .. .. .. ..

B. Campo D'Água Verde' .. o.

B. Jardim E'�perança' .. ," ..

TOTAL
.

0.8
06
03
01

18

DErrENçõ,ES
FEM.MASC. SOMA

10
lO'
0.1

.. 01
01

23

AVE,RIGUAÇAO
B. São Cristóvão .. ..

..
.. ..

B. AIto das Palmeiras .. .. ..

TOTAL
.

01
01

02

16,
18
16
0'2
.os.
03
03
02
0.1
01

65

05
O�,

16
23,
18
02
07

·0'3
0'3
0'2,
01
01

7,6\

04

I

11

ROUBO
Centro .... 0'1

007
.. .. ..... .. ..,' ..

TOTAL ,
..

'

, '

ARROMBAMENTO
Centro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0'3
TO T A L :.. .. .. 03

DEMENTE
Centro .. .. ..'.. .. . _ .. .. _. 01
B. Agua Verde . o o. •• ••

•• •• • •• 01
B. Industrial n. o 11 .. .. .. .. 001
T ,O T A L .. .. .. .. .. .• .. .. .. ,Oi3'

DISPARO D'E ARMA DE FOGO
B. São Cristóvão. .. .. . � .. .. .. O�

: T O T A L ..... o ••••• o o
•• •• '02

VIO'LAIÇAO DE DOMICILIO
B. Campo D'Agua Verde .. .. 01
TO TA L o. •• 0'1

RAPTO
Centro. .. .. .. .. .. .. .. . . 01
TO T A L ',' .. .. 01

AUXíLIO A DOENTES
,

Centro .. .. .. . _I •• •• •• •• •• 0'3

TOTAL................ 0'3

AUXíLIO A AUTORIDADES
B. Campo D'Agua Verde .. '.. 04
T O T A L � .. .. .. .. 04

CLUBE CANOINHENSE

Dral Zoé Walkyria Natividade Selem•.
CirurgiA D�nfl5tft

,

G I C 80558915 �JDKP
Cltntcs dentária de senhoras e �ri8nç8s.

Especiali hção em Odentopedlatrte.
Hora marcada i:

Pr.", La.ro Milller r,4.96 - FODe, 22-8"61

,

Os senhores associados do
Clube Canoínhense, com fi
lhas que irão d' bu�Ar em 1.977,
no baile progr am�do para 03
de setembro d 1.'1JJ77, queiram,
fazer as insll ríç es das mes

mas, na sede oc·fl.l, no seguin
te horário: d s 118,30 horas às

�O horas a pa ir' do dia 2.0 de
Julho. '"

Canoinhas . (S.o), 06 de
julho de 1.977.

'

A DIRETORIA

),

Inspeção de fICa ldeiras
,

conforme Portaria II : :\0 do DI E II n T
li

Eng. "'larcos [Vunderlicf)
eH EA-3952 • le•••e.iio

Fone: 22-CD316
II

AVI

asa

,

blusas e

de

I
,
,

Jovino Tabali "� avisa pela
segunda vez qu '., está ter
minantemente

�
roibido caçar

ou transitar e seu terreno,
,

não se respons
I

bilizando pelo
,que venha 'ontecer aos

infratores.

'E para qu
I I todos tornem

conhecimento, � aqui fica o

presente avi': de proibição
para todos o efeitos legais.
Papanduva, : l.o/julhoj 1977 1

__Ass. Jovino abalipa 1 �����i�������������������

•

..

•

..

II,
I

11' .'.' �..�
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Notícias ,de Major Vieira
ED110'RIA.c

Majer Vieira Precisa Cre8�eri" Felizmente ainda'
exlst, pesloas que confiam em nOS80 'futuro. Querolil!l
trallsformar noua cidade em pele de eresetmeate.
CO.m esse propósito buscam 08 ponto. estratêgtcas
para instalar indú.trias, ceastcute caaas, ete, .etc. Mas
neste mom.ento entram os

.

ambíeícsea. Aqueles que
por mera. casualidades converteram-se nOI donos em
-pleno centro. �ntregu.1 talvez ao mato, porque não
(jI,uerem ceastrulr e não cedem por .preeQ j"lto. Vale·
rlza·g,d,. os terrenol de tal maneira, que o. lat.re... ·

dos le ·d•• iIUmulam. Sã. ·po.rém e,tea meamol pro
prietário. que vivem proteltande C88.,tra Oi impeltol.
QH.rem pagar OI impo.to.1 .8b ni.h.ria; mal no ..8-
meatQ de vendê-Ioa pedem exorbítâacías. Há gruPQI
interessados em. construir boaítes pr�dio. que servt
:rIam p.ara lojas, escrítõrtes, indústrial. ete.: .te., el·
tabele"imentol que resultario no aproTeUalllento' dei·
ta aSlultadora malla juvenil que perambula ,por_DOs·
las, ruas, sem emprego. ","ii!

. Em Majer Vieira lab.Ift&R. por exemple em
rua. eeatr-.il da cidade exístem praprietáriol de terral
qtl� 1& eeBtraUz. no assuato acima. Mal pa,ra OI am

bi�lelE)a 8e a retlexão da realiàad� .Dio os .eomove,
o leito é ular das armas legail da leio ..

Festa X Cõutrasco
A firma GO�RRCIAL PKDRA.SIANI, reveade.

dera dOI tratore. VALNIT, DO dominga último, no
lallo do jOTelll vereador Nereu JOI' H••aíag, onde
est."a pre.t!lt. OI Ir•. Joio .Ped�a••ani, Auri Pedr'l
sani, V�It.r Heaalag, Olaudle 'Gadottl, Joio B. Ruthel,

.

Adir �. Veiga, Nereu J. Henning e funcionários da
Prefeitura, além de outro. eO'Dvidado8. A referida
ehurralcada. foi oferecida pela Comereía; Pedrás.anl
ao vereador Nereu J. Henning e seus eonvidad'ol,
após o churrasco que estava um elpetáeulf), uma du
pla voluntária fez um desaíío de trovai agradeeende
o churrasco e elogiando 08 tratore. Valmlet. Este co
lunista que esteve presente ao aeonteeímeate agr8�deee o convite e deseja fi todos muitas felicidades.

festa de Aniversário
UQ]& pessoa multo ilustre aniversaria dia 19

•

umercla e

IscreV81: PRAICISCI KIISAI

próximo. Trata-se do· Revmo. Frei Abel' Schneíder,
O.F.M. Vigário da Paróquia de Major Vieira.

Uma turma de calais sabendo que naquele dia
o mesmo estaria ausente, resolveram lhe oferecer um
jantar, domingo último, o qual contou com 12 casais
e seus familiares. Foi sem dúvida uma festinha muito
animada; após o jantar usou a palavra o Ir. Olaudío
Gadotti, que. com suas palavras muito elogiou o nosso

Vigá.rio Frei Abel. Muita brincadeira e diversos hínos
foram enteadoI em homenagem .. ao aniversariante.
Rste 90lunista homenagea _,Oj Frei ,�Abel almejando
muitas felicidadel.

.

Aniversários
Dia 21 de julho aniTerllaria a menina mo,a

RUTE MARIA RUTHES, filha dileta do casal Ana Zélia
e João B. Ruthes, residentes nesta. cidade..

_Tamilém aniveraaria a garotinbri. DORIANE SU
DOSKI, filhinha do casel Marli e Davi Sudoski, desta
cidade.

Quem entversarla dia 19, é o sr, Oníldo Pedro
Allage, de Santa Cecilia.

AOI aniversariantes a coluna apresenta es sin
cerol parabéns.

Notas diversas
Esteve em Major Vieira na semana passada o

Ir. Aleclo Gadotti, em visita a leu genro sr. Claudio
Gadotti.

, A Prefeitura Municipal acaba de adquirir 2 al
queires de terra do sr. Alceu Allage em pleno centro
urbano delta cidade, e será doado a um grupo índus
tria) de Canoinhal que irá instalar uma grande laDli
nadora. lMelhores detalhes no próximo número l.

. Mail duas senhoras de nossa cidade 'participa-
ram do CURSILHO em Rio Negro esta semana, tra
ta-se dallsras. Tereza Mük e Terezinha tie Oliveira.

A próxima reunião da AMPLA será em Major
Vieira, no dia 28 de julho.

Côrte, proxlmcu a Elquldriali
Santa Cruz S. A.· Pre.co e' con-

.

diçõ@s a combinar.

Tratar com o sr. Gull:A.rme
Pr ust, Rua Paulo Wie� E', 130 ou

pelo fone 22-0571. 4

Vende-�se
Um terreno urbano, com 8 535

m2, próprio para :indústri'B ou
loteaménto, '1Il1to a Rua Alvino .

Vogt, no Campo da Agua V@rd@,
por Cr$ 50.000,00. .

. Divlrso. btes, no Ci.HLpO da
Agua Verde, à Rua Mercedes

·Vende-se
Um terreno com 1.,00 m2,'

cercado com ripa, situado no

Bairro Campo da Agua Vl!rde,
RUI Henriqu@ Zugman.
Tratar �om o sr. Walter Kauzler,
na Rua Henrique Zugman n,o 174.

da
•

economia

merecidas da

, I
•

anuln as

t CONVITE MISSA
Os familiares de

Ida Schrliner
'01 .

íd
.. 1/M· d' 1 o d fconVI am para assistirem

.'
lssa e .. ano e a·

lecimento a realizar-se né;l{" Matriz Cristo Rei, 5.a feira,
",,1.

dia 21, às 19 horas. /1 '.

// Agradecem os familiares.

Ir

'F ti ' · ?c ,pCOptas.
o eartório do ygistro Civil, de Nereida C� Côrte,
instalado DO F,'rum, acaba de receber a mais

moderna uFO OOPIADORt\" Automática que

tir� fotocópia tdupla face �/simples de qualquer
docum nto em divc!rsos tamanhos.

! .

'm apena�} segundo••

Il I••III:=tII••••I IIC.==.;c••••••�.==.� =III••a•••••D �.

........... •• •••• ••• ••••••••• _••••••� ••m .

•• ' II

fi .

P R O J E P L A.H - 'rojetos e Planejamentos H
B Rua Maj., Vieira, 43·3 (I� lado di B'outlque Lá na Modinha) II
I: � ••

i: - Projetos Arquitetôn-;cos, Projetos Elétricos para ioste.- ::
5& lacões Industriais :' Residenciais, Processo de ,Finen- iii:ii ciamento pelo BN

I
(RECON f: CEF), Relação de Ma-

;;
== terial e Orçament � de Mio de Obra. :1
:: I ..

I: ii
:1 A SUa resid�ncia 'ersooalizeda será projetada por nós, =1
ie dentro dos mais, altos padrões de segurança e bom ii5: gosto. Venha fa er-n08 uma visita. ==
'U I H
:::=:a:::II:-=m8:::::=:::::: .B:=:====::::==II:=�n::==::::::::=:I==::::::I::::=::::::

·'Estou entre 1o'dos vocês, mas estou· só.

porque sou excepcional". Ajude-me na APAE.
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Indústria
Friedrich

e Comércio Otto

S/A ICOFHISA
C.G.C. F. - 83.188e797/0001-20

Assembléi Geral Extraordrnárfa
• !',

C O N "O CJ�,ç"Ã O
. 'Pelo presenfe Edital d,�"t�nYoeação, ficam convidadoe

OI I.nhorel acioni.ta. de.t��?ciedade Anônima, para reuni.

�em·le em a ..embléia ,gê!ral \Estraordinária, no dia 23 de
Julho d.e 1977, a. 16�ora., OI e.critóriol da Sociedade, a
Rua Prlnce.,a IZibe�.·· 74 • ein anofnha ••SC, pare delibera.

,
rem a segumfe: .t.�'

.

U ORDEM
1.0 • Ratificação da A'lembléia Ge I Ordinárié, do dia 16 de

abril de 1 77;
2.0 • �is.ção da remuneração do Coqlelho Fi.cal;
3.0 • Outro.....untol de intere••e da sociedade,

Canoinh,u (Se), 14 de julho de '1977
l�lBEL KOflLER FRIEDRICH...:.. Diretor Preaidenfe .

C.P.F. 154.093.099-87

Elite Tenis Clube
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convidados todos os assoctados do

Elite 'I'enls Clube, para a Assembléia Gerei Ex�'Ca ordinária" rea
Iíz sr-se no dia 2 de IIlgostl) de 1977, às 20,00 hOf9S, em primeira
Convocaçio e às 20,30, com qualquer número, para deliberarem
sobre o seguinte:

}.O - L'!galizaçio dos estatutos da sociedade

2.0 - Assuntos diversos de interesse da sociedade

C.noinhas, 13 de julho de 1977

OLIMPIO MURARA - Presidente 3

Fundação Educacional de Santa Càtarin.
Colégio AgríCOla ((Vidal Ramos» de Canoinhas

Tornada de Preços
E Dl T A L N ..

A Comissão de Lícitaçõ es do
, égto Agrícola «Vidal

Ramos» de 03 ính ss, faz saber a t o
,.'

�quanto possam interessar
que acha-se aber & Tom 1 da de '.cos, E .ntal 3/77, P na a, exe-

eucão de obras no ferido Cal.! 10, conforme abaixo enum erudas,
com recursos da F.A. , (Fun�, 'de Ap rto Sociel), repassados pelo
D.A.E.,·à Fundação E j ca

.

h li de S ,nta C Jtarina.

1) - Il1stalaçõ�s para S
2) - S ade Administra" a 8 Escola Fazenda
3) • Instalações par Cu ni'1 lturs
4) -

Inst.18çÕ��S
.

,a Bovino�ultur8
5) - Instalaçi�s ara Avicultura, .

Maio:'" s ínformaçõ es e \�,qpi8 do edital, poderão ser cbtidas
Da Secrataril do Colégio,' situado no Distrito de Marcílio Dias,
Caixa Postal n.? 87 - Fone 22-0324.

Cano!nhas, 15 de julho de 1977
A COMISsAO

VISTO

Professor Paulo Eduardo R.ocha faria - Diretor

, ,.;
I
i. 'I ,_,', ,.",I,ltlo .t:, ,',

.

A disposição dos senhores industriais e consumidores, s cada vez mais

especializada: Linha comple 'dos motores W EG a teças diretos da fábrica,
'1,/'

•

aquinãrios industriais. Cabos

,

todas as b' 'las. Conexões para água e,
, , ,

pressão, fechaduras, ferr'· entas �'m geral. VISITE-NOS.
A,

I:"

I/UNGER" resolve o seu

peças e acessórios para calde

de aço, parafusos e pregos'

H egistro Ci vil

EDITA]ZI
,

JACIRA EMILIA PA 'L COR
R1tA, Oficial do Re stro Civil
do Distrito de Pín dros, Co
marca de Canoínha � Estado de
Santa Catarina, f saber que
pretendem casar: l
ALFREDO DE P ,fULA COR
RÊA'e ALFREDI IA BATISTA;
ele natural des 'Estado, nas
cido em Rio N �' o, no dia 25
de maio de 192 "operário, sol
teiro, domicili (to e residente
em Rio dos P rdos, filho de
Antonio de P, ula Corrêa, fa
lecido e de ODora Alves de
Oliveira, fale ida; ela natural
do Paraná,

I
scída em São

Mateus, nodã 28 de setembro
de 1922, do

1

r, solteira, do
miciliada e esidente em Rio
dos Pardos, lha de Augustino
Batista, fale ido e de Arvelina
Izabel Rodrigues, Ialecída.
Se alguém souber de algum

Impedimento, oponha-o na for
ma da lei.

Pinheiros, 02 de julho de t977

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA

Dia 16 • a sra. Ana esp.
do sr. Willy Vogt.
Dia 18 - as srss. Verônica esp.
do sr. Miguel Lessak e Gessi
esp do sr. André Doriual
Spitzner.
Dia 20 • a srs. Adelia esp.

do sr. Orlando Nascimente; o
[ouem Fernando Seleme.

Dia ;: 22 o sr. RodolTo 80-
lautt; a menina Marilda t.a
do sr. Paulo Neuburgér; o

menino Walmor Enio' t.o do
sr. Walddmiro Nouack.

Aos aniversariantes nos.
sos parabéns

Documento extraviado "

�� r

VALDEMAR FfUSTINO DE
LIMA, declara �ar8 os dl" vídos
fios que extrav}t>u o Ce r tific ad o
de

proprie�dad;,""
n.? 650134 do

automóvel K, an-Guia·75 TC,
cor s zul, C ssis BM-017404.

O mesmo fica sem efeito por
ter sido requerido 2.a via.'

blema:
"".

41 e

"25 vem servicos às indústrias"
1

anos
,

,

Representante em Canoinhas:'Waldernar Kllüppel
Rua Major Vieira, 360 - Fone, 22-0336 Canoinhas - Santa Catarina

, .

CI
Escreoeu : ,ESMERALDINO M. ALMEIDA

Dom Oneres em Papanduva
Conforme divulgou a coluna, esteve em. nona cidade dia 83 da

corrente, S. Excia. Dom Oneres, nosso bondoso Bispo da Diocese d. Ca
çador. A visita do ilustre prelado eneheu de júbilo e renovou Do rê d. toda
a comunidade do município. A sua humildade cativante, sua bondade csn

tagiante, reviveu em todos os corações a palavra do Senhor. Sua lingua
gem simples e clara 10i merecedera da especial atenção de todos BeUII

paroquianos, também de todas as comissões das capelas que se f.zeram
presentes, onde receberam nova orientação para com suas respectivas
contribuições. A posse da nova Diretoria da Paróquia não f�i dada em

virtude de integrantes da nova comissão se encontrarem acamados com

a gripe que perdura em nosso município, sendo empossada tão logo per
mita a saúde dos mesmos. Realmente a visita de S. Excia. foi um dia bas
tante festivo e de grande valia para seus diocesanos. Seja sempre bem
vindo entre nós, Dom Oneres.

Liberdade sim, agUação não

«Não é possível confundir liberdade com agitação», por isso o

Governo, «cumprindo seu dever, continuará agindo com bom senso e fir
meza para preservar os valores fundamentais que estão nas origens do
povo brasileiro» - afirmou o Ministro Ney Braga, da Educação, em dís
curso que pronunciou com o Presidente Gaigel &0 seu lado, durante a vi
sita que este fez às Instalações ainda incompletas de Gampus local da
Universidade Estadual Paulista «Julio de Mesquita Filho». O Presidente
passou cinco horas -na cidade, participando das comemorações do sesqui
centenário de sua fundação e com ele se encontrava também o Governa
dor Egídio Martins. o Ministro Almeida. MachadG, da Saúde; o Chefe do
Gabinete Militar, Hugo Abreu e autoridades civil e militares da área. (G.P,),

Resultado final do torneio

Dia 03 do corrente o grandioso torneio futebolístico realizado
pela Comissão Municipal de Esportes (C.M.E.) teve o seu final, sagrando-se
campeão o quadro que mais lutou, que mais qualidade combativa apre
sentou durante a ríguída peleja que enfrentaram. A classificação ficou
assim colocada: 1.° lugar coube ao quadro BOIÃO que S8 defrontou com

o da' Prefeitura vencendo por 2xO, sendo os tentos assinalados por Orlaaâo
1 e Zizão outro. O melhor goleador foi Orlando., o goleiro menos vazado:
Josemar Furtado; equipe que foi melhor díscípltnada em campo: Contabi
lidade «B:&. A entrega de prêmios aos vencedores foi realizada no clube
local, à noite, com entrega de troféus e medalhas aos primeiros coloeados,
tendo seguimento um bingo dançante que prolongou-se até a madrugada.
A C.M.E. penhorada, agradece a colaboração de todos que prestigiaram
esta promoeão,

'

Obrigatória a vaCinação das crianças
Com 8 entrada em vigor dia 1.· de julho do programa nacional

de imunização, passa a ser obrigatória a vacínaçãc das crianças nascidas
a partir de 1.· de julho deste ano, com cinco tipos de imunizantes: Tríplice,
Sabin, Sarampo, Varíola e BOG. Em julho de 1978, para receber o salárío
Iamílía, os pais precisarão provar que vacinaram os seus filhos menores

de um ano, sem o qual não poderão receber seu salário. Vamos colaborar'
com as autoridades sanitárias, evitando que pobres inocentes sejam vítimas
de tão terríveis enfermidades. (G.P.)

Deputado Dallanhol em Papa�duva
, Visitou nosso município dia 05 do corrente, . o Deputado Federal

Wilmar, Daltaahol, acompanhado de seu progenitor, ocasião que aproveitou
para visitar este colunista, na qualidade de Presidente da ARENA. O par
lamentar colocou-se ao lado do Diretório para solver assuntos de interesse'
da comunidade, tanto da Capital da República como também da Capital Oa
tarinense. Nosso município já lhe é devedor de grandes benefícios carreados
para a comunidade.

. CASAN responde consuUa
, .'

o Dírêtórlo Municipal da'Arena, recebeu do Presidente da OA8AN
o seguinte ofício em data de 1.0 de julho corrente: Prezados' senhores.
Em atenção ao expediente de Vossas Senhorias datado de 8 de junho
p.p., através do qual solicitam a implantação do,Sistema de AbastecimeDto
de Agua em Papanduva, vimos informar que o Projeto Final de Engenharia
para a implantação do referido sistema já foi aprovado pelo BNH, cujo
oficio das obras está previsto para o próximo ano, face a falta de libera
ção de recursos ttnanceíros. O custo dai obras está estimado em cerca de
28.870 UPCs, correspondendo atualmento a importância de Cr$ 5.6%4.742,10.
Limitados ao exposto, rogamos a Vossas Senhorias aceitem os nossos

protestos de elevada estima e consideração. Ateneíeaamente. Nabor
Schlichting - Presidente.

Governador e Secretariado em Mafea
Dia 08 do corrente esteve em ,Ma�ra, em visita de serviço, o Go

vernador Catarinense, Dr. Antonio Carlos Konder Reis. Sua visita foi opor
tuna e proveitosa para a Região do Planalto Norte Oatartnense e contou
com a presença de todo o seu Secretariado. A reunião foi feita com a

presença também dos Prefeitos integrados na AMPLA, presidida pelo Dr.
Benedito Therézio de Carvalho, Prelidente da mesma. O Diretório da Arena
Papanduvense pelo ssu Gabinete Executivo e Vereadóres da Câmara Mu:
nicip,l estiveram presentes onde foram cumprimentar o Exmo. Governador.
,'O colunista notou a presença das seguintes autoridades que integra'va a

comitiva governamental: CeI. Ary de Oliveira, Secretário da Seguranc& e

Informações; Cmt. Nicolau Fernando Malburg, Secretário d08 Transport�1
e Obras; Dr,. Salomão Antonio Ribas, Chefe do Gabinete Civil do Governo;
Senador Otair Becker; Deputado Federal Wilmsr Dallanhol; Deputado EI
tadual Moacir Bertoli e mais autoridades civil' e militar. Realmente foI um
acontecimento de gra.nde valia para () norte do estado catariaense a pre
sença do Exmo. Sr. Governador.

;Deputado Be�toll em Papanduva
Esteve em nossa cidade dia 09 do corrente, o Deputado Moacir

Bertoli, integrante da bancada. da Arena na Assembléia Catarinense. S. S.
veio fazer uma visita a seus correlígionários e amigos arenistas de Pa
panduva, oportunidade em que manteve uma palestra com a lideranQa do
Pardido, acionando o dispositivo de ace-leramento da divulgaQão dos tra
balhos feitos pelo Governo, inclusive o apôio irrestrito que tem dado os

srs. Deputados na Assembléia Catarinense ao Exmo. Governador Dr. An�
I'

tonio Carlos. O combativo parlamentar prometeu voltar em breve ,a nosso

município para novos contatos de líderes políticos da comunidade.

Passarela da sociedade

NASCIMENTO: Dia 28 p.p. o lar do casal Gilberto (Suely) Sonaglio foi
enriquecido com a vinda de mais uma herdeira, que na

pia batismal recebeu o nome de SANDRA. O delivrance ocorreu na Mater�
Didade de Rio Negro Pr. Parabéns aos progenitores, são os votos da co�

luna e mil felicidades à Salldra ..

Dia 22 do corrente complet&rá mais um ano de sua prestativa
existência a sra. Belina O. Correia, virtuosa esposa do sr. JOlé A. Correia,
nosso Procurador. Na sua data festiva receberá os mais justos cumpri
mentos e felicitações. Cumprimentos, da coluna.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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eORRElO DO NORTE

Sindicato
de

Rural

c·oe 92/0001.15
\

ASSEM�L A GERAL
, EXTRAQ DINARIA

,

:EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo pre enié\ Edital de

Convocação, ,Sindmato Rural'
de Canoính , na forma de
seus estatut sociais, convo

ca 05 Senho es sócios quites a

se fazerem resentes a Assem
Ibléia Geral Extraordinária a

ser realizad no dia 17 de ju
lho de 197 , às 9,00 horas na

�Sede do Si dícato Rural, sita
à rua Paul Pereira n. o 1593,
para toma em conhecimento
fl deliberare, sobre o seguinte:

ORD'E, DO DIA

1 - Escolha e Apresentação.
, de,Chapás para as elei
ções a ser m realizadas
em Novem o de 1977.

2- Dlscussãojí ReiVindica-Ição sobre a suntos: As-oi
. sístêncía do unrural eml

Convênio co este Sindi
cato.

3 - Outros assu tos de inte
resse da ela se.

Não. havend número. legal
em primeira ICO vocação, fica
desde já a seg nda para às
10,00' horas do esmo dia e lo
cal, com qualq er número. de
associados.

Canoinhas, 01 de julho de
HJ77.

EWALDO
Presí

Leial A.sine!

Correio do orte I

R egistro Oi vil
EDITAL

Sebastilão Grein Costa, Bs
crivão de Paz e Oficial do Re
gistro Civil do município de
Major Vieira, .Gomarca de Ca
noinhas, Estado de Santa Ca
tarina.

Seja um Soldado da

Polida Militar do

Estado de Santa (atarina

Faz saber que pretenem easar:

PEiDRO TE'RRES NETO e

DALVA SOELI MÜGK. Ele,
natural deste Estado '_ Major
Vieira nascido aos 26 de ja
neiro de 1955, domiciliado e

residente nesta cidade, filho de
Justino Ferreira Terres,

I fale
cido e de dona Angela Palha
no, residentes e domiciliados
neste município. Ela, natu
ral deste E'stado _ Canoínhas,
nascida aos 17 de agosto de
1956, domiciliada e residente
nesta Cidade, filha de Carlos
Felix Mück e de dona Tereza
BeyeI Mück.

! '

Documento xtraviado

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

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

VANTAGE�S:
- Vencimentos
- Adicional por tempo de Servlçe
- Fardamento
- Calçado
- Cursos
- Férias
- Licença. Especial
ASSISTÊNCIA:, Médica

Dentária.
Hospitalar

REQUISITOS NECESSÁRIOS:
- Ser Dispensado de Incorporação
- Ser Reservista de 1.a ou 2.a Ca-

tegoria
- Ter no máximo 24 anos e' seis

meses na data da inscrição
- Boa Estatura
- Boa Conduta Civil ou Militar
- Curso Primário completo
� Ser brasileiro nato
- Não possuir deteíto físico
- Ser Isento de Serviço Militar

leja um Policial Militar e proteja
os direitos do povo eatarlaense
INFOMAÇÕES: No Quartel do 3.°

Batalhão de Polícia
Militar em Cauoínhas

OUTRAS LOCALIDADES: Delegacias
de Potíeía

INSCRiÇÕES: Até 15 de agosto/1977

Eriel 118 'Babniuk,
2.· Tenente Chefe do SERP/3.oBPM

Do(umento 'extraviado
IRINEU JO�É DE OLIVEI

RA declare par os chvidos fins

que extrsvtou S A Cs rteira Na

cional de Habil tsção n.? GR
152041.

A mesma fica sem efeito por
haver sido reque ido a 2.a via.

Esta é a maneira cor

reta:

Major Vieira, 07 de julho
de 1977.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

Documento extraviado

Este
•

.enstna

o seu

de

; .

enuncio

como manter

Volkswagen

Rua Vidal Ramos, 1195 GANOINHAS - se.

•
.

REVENDEDOR
AUTORIZADO

16.07-1977

WIEGANDO OLSEN S. A.,
declara para 08 devidos fi9.�'-"" � MARIA HE �NA VOIGT,
que extraviou Certif.

.

e declara para os e vidos fins que
Propriedade do o Píck- up extra viou sua, C· rb ira Nacional
Ford Wi11y8 ,8 1975, pla- de Habilitação (Amador) n.?
ca D A- ,

.

cor verde ifâiaogá. 176.567.

O mesmo fica sem tõfeito por A mesma fic ssm efeito por
haver stdo requerido' 2.a via, l' ter sido requeri o 2.8 via.

r
/

Programação
. do CID8 Jubileu

;

Hoje à. 20,15 hora... Seneaclooal programa duplo
1.° filme: «Vida e Morte de Bruce L e» 'Colorido
2.° filme: «O' Cérebro do Mal» Oolorldo'

•

economia »>:
�'

�-
�

.."...

J'�
onomia , � .

O, serviço se
' exec�.:/7 . Voc� ganhará tempo e

d
.

d -dPf';/ . " dinheiro.
Se você está rodando ,o com rapi �� ,"

re ICIen- Visite o seu Revende-
há muito tempo com o

'

cia. CU,êt�â:'Í)ena, Cr$ dor Autorizado hoje mes-
seu Volkswagen sem afe- 68,09:.�?se necessári '. vo- mo. Aproveite esta ofer-
rir as reguIagens, não es- �nda troca:

..
ta. promocional válida

pere mais. Leve-o agory/��a:Inado Cr$ 22,20, JO o ate 30.08.77.

mesmo ao seu Reven
. e: de velas crs 61,60 e corr

Q0'dor Autorizado .. fa- densador Cr$

15,60..\
.

' bem regulado,
combustivel poupado.zer este Queremos que você

manterá o mantenha sempre o seu Garanta o combustível de amanhã.

gen Volkswagen bem regula- \ Respeite os 80.

Amanhã à 14,00 horas, em matinê

«Vida e Morte e Bruce Las"

Amanhã em dual aeuõ , à 19,15 e 21,15 hoeas

cA Escrava do S�per Erótico»
Com o astro do filme «SUPE MACHO»: LANDO BUZZANCA

·2a. e 30. feir., à. 20,15 borae
.

«A Escrava o Super E(ótico»
40. e 58. f ra, à. 20,15 hora.

cO T io Infernal» '

l'Com ROMY CHiNElDER. Colorido

6a" feira àa 20,15 hora.

cComo R ubar O Mundo:.
Com os agent i da UNCLE,' Colorido.

Sábado ali 20, \5 hora, grarrdioso programa duplo
1.° filme: «Kung Fú a " ngança do Cinturão Ne'gr€,.
2.° filme: cComo Roub r o L�undo:t

Domingo a. 4 horaa, em matiuê

«Kung Fú a Ving nça do Cinturão Negro»
Domingo. em dUQI. Iões, ae 19,�5 e 21,15 hora.

«Ca sa P rdlde>
Com OMAR SH�RIF e JACK PALANCa

Agu&rdem para o dia 31 de julbo,
cOperação Yakusa»

, Qualquer alteração oe.ta programação lerá para
oferecer sempre o melhor em film•• o

EHHUK • LTDA.& (IBASILIO HU

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

Di�ponibilídades da semana:

Rural ! 971 tração 4x4 - turquees royal
F. 350 1960 - azul e pr o

Maverick cupê luxo 1974 - branco
Corcel zero 1977 - areia
F. 350 1970 - amarelo bo 8DZS

Variaot 1973 - azul médi

Pick-up 1961 tração 4x4 - verde claro
Píck- up 1973 tração 4x4 - verde
Volks 1973 • 1300 - amare o

, Adquira seu veiculo usado Clom a mlnima entrada.
Velculos inteirame te revisados, de boa precedência,
aos melbores pr ces da região.

Visite·nos sem compromisso, em nossa loja à.
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024

xFOTOC x
Serviço irrsfan e perfeito.

nsfalaçâo moderníssima.

ritório de Derby Carlos
raça Lauro Müller, 251
-

.

Santa Catarina

Procure DO es

UlhmanD, ria

CANOINHA

Serviço .de reportagem d casarnentos e aniversários,
Fotos de crianças, Poste , Painéis decorativos piara

seu lar e escritório - Serviço para amadores .

Rua Daril dO Rio Branco, 75 (próximo a Casa Trevisani)
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Ano XXXI

'�Tres Barras" em "nova dimensão"
---,) PAULO FRANK

,._-!IIiIIII!""-""""""''''''''''''''''''''''''''''''''

Dia 0.9 �pp. -- sábado, Três Barras, recebeu a visita
ainda que rápida, do Excelentíssimo Governador - Dr. An�
tonio Carlos Komder Reís • A sua passagem por nossa cidade,
üsou marcada 'pela assinatura de criação da Escola Básica de
1. o Grau, que íumcíonará anexa ao Colégio "Colombo Macha
do Salles", cujo laurel de vitória, cabe à uma plêiade de pes
soas, cujos nomes não cito pelo receio de esquecer algum, mas
que, mesmo no anonimato, merecem o nosso agradecimento
,e nossa consíderação. Agradecimento especial à RIGESA,
cujos Diretores e Funcionários, deram apoio e trabalho con

junto, para mais esta conquista em favor de nossa cidade.

-------)*(-------
Três Sarras, recebeu na semana pp. a visita do Ilus

tre pert\litado Federal Wilmar Dallanhol, que em rápida visi
ta à Prefeitura! Municipal, disse de seu interesse em partící

,

par das reívíndãcações de nosso munícípío . Procurou conhecer
de nossos' probl\emas, especialmente quanto a construção do
nOTO Grupo Escolar Professora Guita Federmann.

Agradecemos a visita e permaneceremos no aguardo
de boas nOVM. \; i,' f U 'li I

---)*(---
Após vísãta ao Líbano, onde esteve com sua Família

revendo famílíareis e amigos, retornou quarta-feira última, o

Ilustre Diretos Imdustríal da Fábrica da, Rigesa de Três Bar

ras, �enhor Raja ,'M,. Bitar, à quem damos as boas vindas.
---)*(

,

A Biblíoüeca Municipal, será transferida para a Es ..

eola Básica General Osório, onde será unificada com a Biblio
teca daquela :gsco\l.a e o seu funcionamento está previsto já
para o próximo mês de agosto. Esta unificação visa beneficiar
nossos estudantes, que terão assim à sua disposição uma mais
completa diversificação de leitura e obras de pesquisa.

'

---)*(---
Violento incêndio irrompeu na última 4a. feira na

,
,

parte da manhã, no páteo da firma Mussi, no Bairro São
Cristóvão. Todos os recursos disponíveis foram colocados em

,aç'ão;e pode-se notar o espírito de solidariedade e trabalho 'de
todas as entidades públicas e p.articulares e do povo em geral,
quer de Três Barras como de Canoinhas. Graças à este empe
nhe, o fogo pode ser controlado a tempo, evitando-se uma ca

tástrofe maior, embora mesmo assim os prejuízos devem ter
sido vultosos.

, )*( ,

Não sei exatamente quem, mas alguém naquela oca

SlUI.O (durante 0' incêndio), citou uma idéia, que julgo bastan
te oportuna publicar: a criação de um Corpo de Bombeiros,
atrrR,és de Convênio das Prefeituras de Canoinhas, Três Bar
ras � Major Vieira, do Batalhão de Polícia "Januário Cortes",
com a ajuda das Indústrias destes munícípíós. Boa idéia.

---),*(
,Aguardem para 'à, próxima semana a publicação nes

,te jornal, do Histórico - Político Administrativo e Memorial
descrttívo de obras e serviços a executar pela Prefeitura de
Três Barras, encaminhado em mãos ao Governador do Estado
de .Ianta Catarina pelo Prefeito Odilon Pazda.

---) * (-___,..-
. PENSAMENTO:
As flores colhem-se nos campos
05 espinhos os temos aos nossos pés.

I

NOTAS ESP'ARSAS
A anunciada Gincana,

promoção do Rotary e Clube
da Amizade, realizada domin
go último, obteve o sucesso es

perado, alcançando plenamen
te a sua finalidade.

xXx
Heítz Fischer e sua turma

se preparando para mais uma

caçada no Mato-Grosso, deven
do partirem 4. a feira próxima,
dia 20.

xXx
O Deputado Wilmar Dalla

nhol esteve em nossa região,
ocasião em que fez uma visita
de cortezia ao Prefeito Theré
zio Netto.

xXx
O comerciante Argos Tre

visani, afim de renovar 00 esto
que, .esteve em São Paulo e Rio
de Janeiro.

xXx
O Vice-Prefeito, Professor

Fábio N. FUGk, aniversariou
se 2. a feira última, recebendo
vários famílíares e amigos em

sua residência.
xXx

Q Prefeito 'I'herézío Netto
mandou elaborar projeto vi
sando a iluminação do Estádio
Benedito Th. de Carvalho Ju-
nior.

xXx
Doill novos Fiscais da

Fa-I
Reunião festiva

Reali"zou-se no dia 9 um

jantar de confraternização
entre professores e alunos da
2a. série do Colégio Comercial.
roi servido um suculento

churrasco na Cancha de Ti-
10 ao' Alvo de Canoinhas se

guido de uma animada soiree.

Rufino V. Biscaia
Entre a alegris de seus Ta-'

miliares comemorará 87 anos

de idade no p,ôximo dia 19,
terce-feira. o sr. Rufino
Vieira Biscaia.

Nossos cumprimentos.

NASCIMENTO
Encontre-se em testas o lar

do casal Antonio Aluisio
(Zelma Burgardt) Afonso,
com o nascimento de um ro-

busto garoto, ocorrido terça
feira, aia 12, na maternidedé
do Hospital Santa Cruz e que
recebeu o nome de ANTO
NIO ALUISIO AFONSO .u»
"VIOR. '

Nossos porabéns
t • • •• •• ••
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zenda em serviço em nossa ci
dade, srs. LEDO FERREIRA e'
ROLANDO DIELSCHOWOSKI
sendo que ambos lograram êxi
te, no último concurso realiza
'do em Florianópolis pela Se
cretaria da Fazenda.

xXx

O Governador Konder Reis
cumpriu por completo 00 seu

programa de visita no Planal
to de Canoinhas, realizado no

último fim de semana em Ma
fra. Sábado pela manhã, após
um rápido café no aeroporto
de Três Barras, oferecido pela
firma Rigesa, seguiu direto pa-

,

ra Itapiranga, no extremo oes
te do Estado, fronteira com· a

Argentina.

, A Delegação canoínhense
para os próximos Jogos Hegio
nais em Caçador, no fim do
mês, é composta de mais ou

menos 70 pessoas prometendo
boa classífícação, conforme nos

informou o Professor Ricardo.
xXx

O
.

engenheiro agrônomo
dr. Jorge Hiroschi Hume, que
trabalhou por muitos anos em

nossa região para a Cooperatí
va COTIA, deíxouas suas fun-:
ções e vai agora se dedicar
também as atividades agríco
las, por sua conta.

xXx

Faleceu em Curitiba, onde,
residia juntamente com a fa.·
mílía Osvaldo F .: Soar�, a

Sra. Hilda Danemann, aqui
bastante conhecida e relacío
nada. O seu corpo foi transla
dado para nossa cidade, onde
foi sepultado na tarde de terça
feira última.

,

xXx
. O Prefeito Therézío Netto,

conforme lhe informou o Se
nador Lenoir Vargas Ferreira
é membro efetivo do Diretório
Regional da ARENA.

Em busca do Artista Anônimo
Pequeno nu grande ARTI�TA,
você que está no 'anonimato,
você que tem esse talento ...
Se você é escultor,
desenhista

poeta
cantor
ínstrumentlsta ou declamador,
se você é um ARTE�ÃO,

�

se você é CAPAZ de transformar
um ferro velho
uma tela
urn papel
ume pedra
um pedaço de madeira
um punhado de barro
ou de gesso,
ou outro material qualquer
em algo BELO e significativo,
TODOS querem conhecê-lo
VOC� precisa ser localizado
Canoinhas quer VALORIZÁ-LO.

VENHA inscrever-se e

obter maiores Informações
às terças e quartas-feiras
das 14 às 17 horas

no Balão da Comunidade EvangéUca �uterana.
LEMBRE-SE,: "As artes nasceram da necessidade do homem

,
'

Ir

de comunicar-se com os demais".

(CAMPANHA PROMOVIDA PELA O.A.S.E.)

DE CANOINHAS

Decreto D.O 2.7 de '4-07-77

de TerrasUtilidld� Pública

Therézio de Oarvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoin s, Estado de San Catarina, no uso de
suas atribuições le ais, e nos termo ,aa Lei B.O 1.028 de 08/12/72

"

E C R FT A
l'

Art. 1.° - Fica d Iara IÓ de utilidade pública, para
fins de desapropriação, u a �Area de terras, com 1.700,00m2,
no Bairro Agua Verde, pr' imo a rua São José, fazendo
frente para a mencionad ru' o centro do terreno foi atia

gido peja rua Nery Wal] ck, seu futuro prolongamento,
rumo ao reservatório

,

I água d CaS&D, de propriedade de
Dona Paulina Kurzins

. �'destinado a abertura de ruas.

r

Art. 2.° - Est Decreto entra m vigor na data de sua

publicação, revoga ,(" as disposições m contrário.

Gabinete do B efeito Muaíeípal de Cauoínhas, em 14;07/77.
Benedito Theré ' de Carvalho Netto - Prefeito Municipal

Este D reto foi registrado e publíeado no Departa
mento Admi tratíve, na data supra.

Fabio Na r fue!? - Diretor de Administra,ão - Viee Prefeito
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