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Iniciou-se 3,. a feira última, dia 19, o pagamento do

Imposto Predial e Territorial. Todos os carnês já estão pron
tos e relacionados, a dísposíção dos srs. contribuintes, para o

pagamento da primeira parcela, quando a prestações e paga
menta a vista, com os respectivos descontos, como de lei.
A atual administração, THE:R�ÉZrO e FABrO procedeu a uma

revisão nos lançamentos dos impostos, corrigindo. as dístor
ções havidas. As propriedades fora do. centro e bairros, so

freram baixa, enquanto :que as mais centrais, tiveram peque
na alta, do acordo com a correção monetária, tudo feito com

critério, procurando beneficiar os menos favorecidos. Assim,
pela lei n. 1. 3119, todos os proprietários de um único, imóvel,
nele residindo, com área de até 1..000 m2, terão um abatimen
to de 50%, desde que perceba até um salário mínimo e meio,
comprovados. O prazo para O' pagamento da primeira
parcela, sem multa, expira dia prlmeíro de agosto próximo e

as demais em 3Q; de setembro e trinta de outubro. Concitamo,
a todos, pagarem em dia os seus tributos, ajudando a sua

Prefeitura, naquilo que está realizando e no muito que pre
tende fazer, sempre em, benefício de nossa coletividade.

4: demora, também no corrente ano, da confecção dos
carnês, deve-se ao Projeto CrATA., encarregado dos mesmos,
conforme convênlo da Prefeitura e Ministério da Fazenda.
através da Sub-secretaria de Economia e Finanças.

'

NATAL DO FILHO DO
OPERARIO DO DER/Se
Organizado pelas Senhoras dos Diretores e Engenhei

ros do D'epartamento de Estradas de Rodagem de Santa Ca-.
tarína, realizou-se dia 1'3 deste, às 16 horas, nos salões do Clu
be 12 de Agosto, o Café Colonial beneficente, em prol do Natal
do FiJho do Operário do DER/Se.

Da programação apresentada pelo Colunista Social
Celso Parnplona, constou um Shaw de balé, pelas Alunas da
Escola de balé do Clube 12 de Agosto, orientadas pela profes
sora Bila Maria Coimbra, tendo ainda interpretação de músi
cas pelo cantor Allan Braga, além do fundo musical a cargo,
do "BAND SHOW" da Polícia Militar.

O serviço de Buffet fícou a cargo da Sra. Olga Bat
tistoti Este trabalho filantrópico, teve a participação da Sra.
Amábíle Werner, esposa, do. Eng. o Antônio Carlos Werner -
Diretor Geral do DER; Sra. Nadír Tesserolli, esposa do Eng. o
Newton Tesserolli - Vice Diretor Geral; Sra. Célia Cintra
Carneiro Bastos, esposa do Eng. o Cleones Carneiro Bastos -
Assessor Técnico da Administração: Sra. Marylda da Luz
Santa Rítta, esposa do Eng. o Ernani de Abreu Santa Rita -
Assessor Técnico da Administração; Sra. ftala Granzotto
Ferreira, esposa do Adv. Adolar Odorico Ferreira _ Assessor
Técnico da Administração; Sra. Olívia Marcolla, esposa do
Eng. o Adayr Marcolla - Diretor de Planejamento; Sra. Lau
rita Novo, esposa do Eng. o Aldo de Oliveira Novo _ Diretor
de Estudes e Projetas; Sra. Olga Mondardo, esposa do Eng. o
Moacir

.

Mondardo - Diretor de Operações; Sra. Marina
Beíms, esposa do Eng. o Sérgio Rogério Beims - Diretor de
Construção; Sra. Silvana Picanço, esposa do Eng. o Nelson

,

Luiz Giorno Picanço - Diretor de Apoio Administrativo; Sra. '

Mara Uba, esposa do Adv. Getúlio. José Uba
.

-, Procurador
Geral' do DER, além das Senhoras dos Engenheiros e funcio-
nários da Autarquia.

' '

Esta vem a ser a primeira das promoções realizadas,
pois a campanha, que tem âmbito Estadual, será também efe
tuada em.. diversas cidades, onde o DER mantém seus escrí
tórios.

. Com o íntúíto de difundir este movimento, a Sra,
Amábile Werner acompanhada pela Sra.' Nadir Tesserolli,
visitaram, diversas Residências, órgão e Sub-divisão do ,DER
-dê Criciúma, Tubarão, São Joaquim, Bom Retiro, Lages, Ara�
ranguá, Rio do. Sul, e Joinville, entre outras convidando Se
nhoras �os .EngenheirQS a promoverem

.

reuniões análogas,
com a, finalidade de' angariar fundos' para a campanha cujo
lema e: .

"DER CONSTRUINDO COM AMOR"

Serão seis mil crianças, filhos de operários do DEIR.
daqueles que ajudam com seu labor a construir nossas estra�·

.

das, encurtando as distâncias, que terão um Natal mais feliz.

r •

Em Nome de todas as Senhoras organizadoras, Sra.
Amabll� Werner, ,em breves palavras, esternou seu. profundo
agradecimento a aqueles que colaboraram direta ou indireta
mente, pelo sucesso de tão nobre empreendimento.

I
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Sensacional I
Hoje e amaohã oa aeroporto
da 'Rigesa ,em Três Barras
Como está sendo anunciado,

haverá hoje e amanhã, no

aeroporto da Rigesa, no vizi
nho município de Três Bar�'
ras, um verdadeiro schow
aéreo, DUPla promoção da
Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, em benefício do A
silo dr. Malucelli e União Pro-
tetora do Escolar, ,

\

O sehow aludido está � car

go do Aéreo Clube de Gua-
. rapuava, constando de 'Salto
de paraqueda, voos panorâ
micos e passeios de avião,
do aeroporto até a nossa ci
dade, por preço razoável por
volta.

Da equipe de pilotos para
naenses consta também 'um

elemento do sexo"o feminino.
Assim, um bom programa

de fim de semana, díterente
.e sensacional, com oportuni
dade para todos para um bom
passeio de avião, tudo depen
dendo de bom tempo.

Grêmio XV de Julho
voltando com salgue OOVI

Apó.r um grande período de ver

dadeiro recesso, o tradicional Grêmio
X V de Julho está vo liando, agora
com sanpu« nOIJO, prometendo in
tensa atividade nos setores esporii
vos, sociais e culturais.

Três Barras Uem
nova dimensão"

______) PAULOFRANX

Iníelados esta semana os trabalhos de terraplanagem na área destinada a

futura eonstrução do novo Grupo Escolar Municipal «Guita Federmann».
Os serviços foram exeeutados eom as máquinas da Rigesa. que uma vez mais
empresta sua colaboração ao desenvolvimento do ensino em nossa cidade.

x X x

Inspecionando o novo Posto de Sande de nOSS9 município, já em ativida
des desde o dia 18 pp., esteve visitando a Prefeitura Municipal. o ilustre
Diretor do II.· CARS - Centro Administrativo Regional de Saúde - Dr.
Joel Lopes de S. Thiago. Naquela oportunidade, prestou todas as infor
mações quanto ao funcionamento daquele Posto. ao mesmo tempo em que
orientou sobre os diversos serviços que a Seeretarla da Saúde de Sailta
Oatarlaa vem atendendo, não IÓ no que se refere aos serviços médicos,
vacinações, fornecimento de remédios, mas também na área do saneamento
básico.' A ilustração feita por Dr. Joel foi muito elucidativa, porquanto
nem sempre conhecemos os benefícios que são' prestados à população,
pelos Orgãos' do Goverao.

x X x

Convidado a assnmír a Direção do Posto de Saúde de' nossa cldade, Dr.
Milton Moreno Correa, declinou do eonvite, face ao grande volume de aten
dimentos e consultas que vem efetuando, o que n8.0, lhe permite assumir
novos eneargos. Preocupado entretanto com o problema, vem de convidar
outro médico para fixar residência em Três Barras, iniciativa que vem

merecenco todo o apoio do Prefeito Odilon Pazda.

x X x

Em rápida visita à Prefeitura Municipal, esteve entre nós, o ilustre Pre
feito de Mafra, Sr. Placido Gaíssler, acompanhado por' uma comitiva. de
Vereadores daquela cidade. Na ocasião foi analizada a reivindicação de
Três Barras para que seja instalada aqui a nova Fábrica de EmbalagenlB
da Rigesa, para o que, não só o Prefeito de Mafra, mas de todos os II,lU
nicípios vizinhos vem emprestando seu total apoio, já que trata-se de um

empreendimento que consolidaria a economia da região, que vem torne
cends matéria prima para a atual Fábrica de Papel de Três Barras, que
por sua vez, fornecerá matéria prima à nova Fábrica de Embalagens.
Assim, trata-se de uma [usté reivindicação, além do que, grandes áreas
de nossa região se prestam aos reflorestamentos destinados em quase sua
totalidade ao suprimento de matéria prima para aquela fábrica, em detrí
mento do desenvolvimento normal de nossa agricultura. e pecuária.

x X x
f

Tarabêm de passagem por Três Barras, visitou a Prefeitura Municipal, o,
ex-interventor de Canoínhas, Dr. Hélio Juck. atualmente exercendo a Pro
motoria da Comarca de Porto União.

x X x

Mensagem
ao OIODO

I

AGRADECIMENTO ESPECIAL:
ANA CRISTINA VtLAS BOAS, vem atravês desta coluna, tornar públiCO
seu agradecimento ao Preteíto Municipal de Canoínhas, Dr. Benedito The
rézto de Carvalho Netto, que através da Prefeitura Municipal lhe. concedeu
uma Bolsa de Estudos na Escola EPHTA para surdos-mudos de Curitiba.
Segundo declarações de seus familiares, este gesto enobrece sobremaneira
a atual Administração Municipal de Oanoínhas.

x X x

Sexta- feira pp. o vento açoitou nOSS8S plagas. 'I'rouxe-nos um pouco dai
esperadas chuvas. No município de Canoinhas trouxe também prejuízos à
algumas famílias que tiveram suas casas parcialmente descobertas e à
algumas firmas cujas indústrias e casas comerciais sofreram danos cau
sados pelo vento forte. Nestas ocasiões nos vem a lembrança, o triste
flagelo que assolou as localidades de Valínhos, há mais de duas décadas'
at�ás e a de Pinheiros alguns aDOIJI mais tarde.

x X x

Ocorreu terça-feira pp., o falecimento do Sr. Jurandir Prudente Pereira,
que vinha exercendo os cargos de Secretãrio Municipal de Finanças 'da
Prefeitura de Mafra e de Secretário da AMPLA. O infausto desenlace ocer
reu em virtude de trágico acidente, quando o mesmo se dírígl« para a ci-
dade de Florianópolis. '

Três Barras participa com tristeza a irreparável perda, e envia através
desta coluna, seus pêsames à ,família enlutada.

t CO_NVTTE;::MISSA
A Schola Cantorum "Santa Cecília" de Canoínhas, por
seus filiados Côro "Santa Cecília" da Matriz "Cristo-Rei",
Coral Canoinhense, Coral Masculino "Pedro Reitz" e
Coral Feminino "da Amizade", todos ainda consternados
com o prematuro falecimento de seu pranteado e ines
quecível associado, fundador, primeiro presidente e in
cansável membro defensor,

MÁRIO JOÃO MA YER,
convida a todos os seus associados e ao 'povo em geral
para assistirem a Missa de Trigésimo Dia que mandam
celebrar em sufrágio de sua alma, na próxima terça-feira,
dia 26/7/77, às dezenove horas, na Matriz .Crísto Rei de
Canoinhas.

Por este ato de fé e solidariedade cristã, agradecem as

assoeíações culturais acima.

Canoínhas, 20 de julho de 1977

A posse da nova diretoria ocorreu

sábado último, com jantar fe.rti�o
no Clube Canoinhense, ali presentes
gremi.rta.r de ontem. e de hoje, além
de autoridades e outros convidados,

Pela passagem do DIA DO
COLONO, 25 de julho, a Pre-

. feitura Municipal de Canoí
nhas, através dos Gabinetes
do' Prefeito e Vice-Prefeito,
vem por este meio saudar de
público esta valorosa classe,
sustentáculo máximo da eco
nomia e do desenvolvimento
de um povo.

Por outro lado, saúdam
também a classe dos MOTO
RISTAS, cujo dia transcorre

. na mesma data, elevando suas

preces a São Cristóvão, Pa
droeiro dos motoristas, para

-

que. os protejam na sua, traje
tória pelas estradas deste i
menso Brasil,. através das
quais transportam nossas ri
quezas.

BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETrrO
Prefeito Municipal

FÁBIO NÁBOR FUCK
Vice-Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, Em busca do Artista' Anônimo
Pequeno ou grande ARTISTA,
você que está no anonimato,
você que tem esse talento ...
Se você é escultor,

.

desenhista

poeta
cantor '"

ínstrumentísta ou declamador,
'

se você é UlTI ARTESÃO,
s€ você é CAPAZ de transformar
um ferro velho

UlllUt tela

um, papel
uma pedra
um pedaço de madeira

um punhado ds barro

ou d€ gesso,
ou outro material qualquer,
e� 'alg,o BELO e' significativo,

, TODO� querem conhecê-lo
voct precisa ser localizado

Canoinhas quer VALORIZÁ-LO.

VENHA inscrever-se e

obter maiores informações
às terças e quartas-teíras '

das 14 às 17 horas

no �al§'o da Comunidade Evangélíca Luterana.

LEMBRE-SE': "As artes nasceram da necessidade. do homem

\

I de comunicar-se com os demais".

',_. �-=��(C=A=M=,=P._A_N�H�A_P_R�O�M�O�V�ID�A�P=E=L=A=O�.A=:�.B�,.�E=.)�

Dr. Pau I'o ( e s a r V i ( e n te' A I v e s
Médico Oftalmologista - CRM 1676

LENTES DE CONTACTO

Prescrição' " Adaptaçao

Praça Lauro Müller, 522 - sobre-loja � rone, 22-0316,

,CANOINH,AS - se

4-- '.M'

Seja um Soldado da
,

Polída Militar do
.

Estado de Santa Catarina
VANTAGE�S:
- Vencimentos

.

- Adicional por tempo de Servíço
- Fardamento .

- Calçado
- 'Curso!
- Férias
- Licença Especial
ASSISTÊNCIA: Médica

Dentária
, Hospitalar

REQUISITOS N'EC�sSARIOS:
- Ser Dispensado' de Incorporação
- Ser Reservista de l.a ou 2." Ca-

tegoria
.

- Ter no máximo 24 anos e seis
meses na data da inscrição

- Bna Estatura
- Boa Conduta Civil ou Militar
- Curso Primário completo
�. Ser brasileiro nato
- Não possuir defeito físico
- Ser Isento de Serviço Militar

Seja um Policial Militar e proteja
os direitos do povo � catarlaense

INFOMAÇÕES. No Quartel ao 3.°
,

Batalhão de Policia
Militar em Canoínhas

OUTRAS LOCALIDADES: Delegacias
de

.
Polícia

INSCRIÇÕES: Até 15 de agosto;1977

Eriel Ivo Babnink
2.° Tenente Chefe do SERP/3.oBPM

CLUBE CANOINHENSE

AVISO
Os senhores associados do

Clube Canoinhense, com fi-·
lhas que irão debutar em 1.977,

, no baile programado para 03
de setembro de l. 977, queiram
fazer as ínscríções das mes

mas, na sede social, no seguin
te horário: das 18,30' horas às
20 horas a partir' do dia 20- de
julho.

.

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

A DIRETORIA

......... MM ii'" • RI

·.Traga seu

olicine
Volks'wagen .

mantê-lopara
de, .

mequma
.

Colaborando com a campanha de'
economia de cerabustível, os reven

dedores autorizados Volkswagen re

. comendam:

Se você está rodando com o seu

V0lkswagen' sem aferir 8'5 regulagens, .

não espere mais.

Leve-o agora mesmo ao seu re

ven:iedor autorizado para fazer este

serviço.

Isse manterá o seu Volkswagen sem··

pre urna máquina de fazer econ.omia.
O serviço será executado com ra

pidez e eficiência.

Rua Vidal Ramos, 1195

fazer

nossa

uma
•

econorm

Custa apenas Cr$ 68,00 e; se ne

cessário, você ainda troca:

platinado Cr$ 22,20, jogo de velas
Cr$ 61,60, de condensador Cr$ 15,60.
Visite o seu Revendedor Autorizado

hoje mesmo.

Aproveite
.

esta oferta promocional
válida até 30.08.77.

Você ganhará tempo e dinheiro.

bem regulado,'
cómbnstivel poupado.

Garanta c combustível de amanhã. Respeite os 80.

III REVENDEDOR
fIlD .'I;� AUTORIZADO

�h .-

\t�_""". ...:�._, � __ ., _

,· ...._111 =.__..* II1II.__•·__!IIIIIIDilIiI1IIIIIIIIi••'s sllllli-
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GANOINHAS - se.

A necessidade em sentir· a força do vente
- LUIZ FERNANDO TOKARSKI _

Vento macio a soprar agora, .

.

.enquanto felicidade flameja noutro lugar,
arremessando detalhes no vento da História!
Passaredo, folhas desmaiadas no chão:
o vento levará distante e para sempre
o olor descomposto da História!

.

Passaredo e folhas desmaiadas 1110 chão:
reSUlTIO perpétuo de fauna e flora;

,

paraíso e pomar!
O vento 9� silvar nos' fios elétricos,
cantando credos da mínima esperança,
bombardeando flores frágeis, frágeis flores!
Crianças ainda [brincando na areia do quintal,
entre rosas radicais; musas de hinos e

símbolos dos símbolos floris!
Enfim o vento chilreando nas capelas!
Quando os homens deixarão de erigir
templos vazios' para prestarem-se à si mesmos?

'

O vento por lã passa, sem coragem .de suplicar
na inútil reza da súplica!
O vento da manhã, correndo quatro cantos do murado,
mesmo S8m ter certeza, correndo qual gavião ferido!
E' eu parado aqui, olhando a transformação das nuvens,
sabendo que nada pode ser perfeito, nem o olhar

,

parado na amendoeira, rudemente acariciada pelo vento!
.

Êntretanto, é preciso (sabemos bem) cantar a neeessídade
em sentír a força do vento ...

Se na face rosa-veludo da mulher,
,

na escura almofada dos cabelos
o ven to deixasse transparecer penúria,
quiçá a poesia fosse mais bela que a mulher!

Canoínhas, em 28.11·.75,

No Departamento de Veículos Usa,des
de Miguel Procopiak' Comércio 'd'e
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega:

(
1"larca

Fusca 1300
Pick-up Willvs 4x4
Cheoette Vermelho
OPala coupê vermelho
OPala 4 '/)01 tas
Opala coubê
C01cel
Pick-up Cheurolet
Fusca,. 1300L

.Ano

1973
1969
19,{5
1974
1970

, 1973
1975
1975
19'{6

-

.

,

MICiUEL PROCOPIAK (OM. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionário General Motors dI Brasil S. 4.

Rua Major Vieira, 289

Ca·noinhas _'
. Santa Catarina

.

� ii .

., t Âw-,..,w awew

BASiliO HUMENHUK

-----1; Rave:;do�
& (IA. LIDA .

FORD-I
Zê

Fazemos sempre. a melhor oferta em veículos
novos FC)RD e usados, 'de qualquer marca.

, Disponibilidades da semana:

RUfar! 971 tração, 4x4 � turquesa royal
F. 350 1960 - azul e preto
Msverick cupê luxo 1974 - branco

F. 350 1970 - amarelo bonanze

Varfsnt 1971 - verde

Volks 1·976 - 1300 - branco
Píck 1961 tração 4x4 - ver de claro
Volks 1973 • 1300 - amarelo

Adquira seu veiculo usado com, ii minima entrada.
Veiculos inteiramente revisados, de boa procedência,
'aos melhores preços da região.

Visite�n08 sem compro'misso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 ... Fones 22 ..0268, 22 ..0468, 22 ..0024

7__ 'III�i.....-...._ll!lIi_M.;--_--Mi!IJllI!!lmig_......h•••• IIIBI'l"__

/
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* Vovó é aqu ele «uelhinha»
a-'nável • muitas vezes

f?squecida lw qu� teve f) bun-'
Jade de colocar, ne meu CtJ

minh», @ homem lJU II mulher
que eu msis ."'�:. meu 'foai...
minh,. mie.

Eles, t9S mais uelhes, m�s

trande-nes ., melhsr, " que
não enoslhece: ceraçãe e tJS·

perançe renovando vidas,

26 de [ulh»
dia tia VIJVÓ

* HJje no Cluh6 Cenoi-
nhense uma bostinhe fJ ..

[erecidu pela msdrinh« das
debutantes 77, Heleno Si
mões. Vamos até Lá, anima

çãJ não faltará.
* Dia /.4 de [ulh« Jón ier

Freitas oieréceu Mm [en»
tar a' seus amiK JS em SUB

châcsrs, em comem nraçâ» ao
seu aniversén».

, Muita animvcã», muita ds n

ça .e um binh» em Carlinhos
Shimogutri.
* Está novamente entre nôs

Etaine Brandes, mostrsn
do-se muito simjJátú;a nestas
teries.

* rinalme�Jte as 'Partidas'
de vJlei começíJram no

vamente. ali na praçlJ.
também à noite no OináJII

sio de EspfJr,tes, �stã.o s�ndo
.prtciados jo.gJS, dispurados
pela meninada.

* Re'nldo t, Andréa, W'J Bel
ne e Af'lilcyr, mais dois

parzinhas surgidos entre nós ..

*, P.1ssaH.do aç férias conos

co Silvinha S: DeixilnâfJ
muito feliz Júnior Friedrich.

* Vanessa 'P. pontificando
muito em tnossa cidade.

É isso aí gsrota, é sempre
muito bo. mostrar, ass ou

tros que simpatia ainti. é
moda.

* Depois que abriraRf o res-

taurante, Alteu, [li/ária
t Paulo não tem meis a;:1-
recido. Que é isso? Vão com

calma trabalho demais enjoa.
[untem se ti nós noosmente.

* JJellis sa 1sphair e Lore-
na Caoslcanti dando um

pulo até nossa cidade. APro
veitem.

* Curitiba tem sido ponto
de econtra de mnitos ca

noinhenses .. É, o debut está
per/o e muitas cvmpras estão
sendo feita s.

* Ruth Schmidt aniversa
riou dia 18/07. A você I

, felicidades.
* Deixando-nos para pas-

sar as terias .em Itape
ma, Luz Marina, nos ts»
muita rslta.

* Amanhã estará sendo o-

ferecida uma churrascs
da no Pinho, aos pa,ticipan
te s da Ginclln� OC61 rida dia
10 dI iulho em nossa cidade.
Aos vencedores ",ossos pa, a
/;Jéns, pelo prêmio l1zerecido.

* Muitos canoinhenses nos

deixaram para fazer ves

tibular em vários pontos do
estado. Entre eles está: So
lange, Dega, ronho, Zeca K.,
Jorge O., Nato. A nossa gen
te desejamos 1flUitO SfIICeSSO.

* Esteve passandú alguns
dias 'conoseo, Márcio R.

A thandzio, .matando • sau

dade de, seus amigos. Pena
que foi pouco tempo; mesmo
assim nos deixou muito feliz.

* Todos: gostamos'::,de� um

[sguinh» de oolei. tute ...

bol, etc. Mas a [anice é vi
drada.

Da próximiJ, vez acorda ela
mais cedo hem [u?

* Ros! Ficher, sempre em
.

nosso meio catioanâe
mais amizades. Continue as

sim, pois é muito bom ver

carinhos alegres entre nós.

* Animando sempre no ssss

boates, Sandra A e Már7
cio. Continuem, voeis são
uma gtaçiJ.

* Passaram a semana com

a gente. Cleu e Carmo.
Q aem está realmente teliz é
o Belo, não é p vá l1H1'ZOS né
menino?

* D�ca e Eraldo pareinho
. foro sempre circulando

em nossa cidade.

* Até di. 27 deste esiar âo
abei tos as inscrições pa

ra as deputantes 77. O baile
que desde já estd sendo mui
to comentado conta CfJm você.

* E a Rila volta a Floria-
nópolis nos deixando

muitas saudades. Contamos
sempre com você aqui.
* Quem diria o Quim e a

:iheila estão na1norando.
* Acampam&1nto � a nova

onda das garotas. Muito
bem meninas, não encontra
di'Uel timento quenz não quê r

Até a. próxima

torista, que a transporta,
.

envla.m

.
.

Prefeitura Mu,nicipal
s.eu Prefeito Claudio

de Major Vieira, através

Gadotti e Vice João B.

A

de
,

'

Ruth�s, nesse festivo 25 de julho, data do colono,

o produtor dE3 nossa riqueza agrícola, e do mo-

. congratu'lações e estímulo,

mensa�ens de

Major Vieira, julho de .1977ii
�---------------------------------

Ao nosso valoroso

esteio. principal da

Sindicato dos., Trabalhadores Rurais

colono,

economia do município,
nossa gratidão
nosso respeito
nossa homenagem

de Major . Vieira
.lJ.po.clJvA�10 11SKA ...... Presidente

A.niversariantes
Dia 23 .. a sra. R·)sa esp.

do sr. lthass Selem», re s. em

Curittba-Pr,
Dia 24 - os srs. Luâ niico

Dambrsski e Joã» Silveira,'
a srta. Rosâ,tgala Dtrscnno-
bel.

.

Dia 25 • o sr, Rubens Stul
zer; o jovem Ingo Iêol] Todt,

Dia 26 ., a sra. Ana esp.
do sr. Nicolau Burgardt; o

sr. Nivaldo Burgardt; o jo
vem Guido Gilmar Michel.

Dia 27 .. as sras. Luiea

da
'"

Semana
esb. do sr. '�rgemiro f!.osaA e

Nereida esp, do sr. [air Cor
te; os srs. Viegan�o Knopp
e Mamed Cador .

Dia 28 • o jovem Eliseu
Jop Totnrouiski; ti srta. Hin
gridt Baukat,
Dia 29 • a sra. Júlia esp.

do sr. Cândido A. Rocha; o

jovem João Paulo furtad�,
res. em Papanduva; o ment

no Sérgio t.o do sr. Xavier
Komochena.
Aos aniversariantes nossos

parabéns.

Registro Civil EDITA.IS
Sebastilão Grein Costa, Es

srívão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil do município de

Major Vieira, Comarca de Ca

neínhas, :i�tado de Santa Ca
tarina.

Faz saber 'lU€ pratenem casar':' .

«JOÃO SANTANA» com

cCELIN A ROGOGI�SKb. EI�
natura} deste E�ta lo nascido
80S 21 de abril de 1951, Ca
chos deste distrito, 10mi�iliBdo
e residente, neste Município, fi
lho 'de Julio Santana e de

.

J0-
séfina Alves dos Santos; Ela

natural d sste E�ta1,), nascida
a08 14 de agosto de '1957, Rio
Liso d e st e dIstrito, domíclllade
e f!niie!'1t� n-ste município, ft
lh s de Francisco Rog 19insk\ e

Luci s Olüc:Jvicz R IgogIO:iki.
Apresentaram os documea

tos exigidos pelo Código Civil
art. 180. Se alguém tiver co

nhecimento de existir algum
impedimento legal, aCUSi-:O pa
ra. fins de direito .

Major ·Vieira, 19 de juUio/1977 .

SE,BASTIÃO GREIN COSTA
,.

Oficial do Registro 'CiViI

rm 25 de rn3io d9 1942, dcmés
tiCA, solteiro, domiciliais e re

Eijent: n'!ste Distrito, fl)ha d�

Manoel Antune!l e de Maria 18

Silva.

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.

Paula Pereira, 14 de julho de 1977

MARIA GóSS GLINSKI
Oficial de Registro Civil

,

I

Maria Góss Glinski, Oficial
do R.egistro Civil do Distrito de
Paula Rereira, município· e Co
marea de Canoinhas� Estado de
Santa Catarina, faz saber que
plretenqem casar:

ESTANI3LAU XAVIER DA
COSTA' e CARMELINA AN ..

TUNES DA SILVA; ele natural
deste E�t8do, nascido @m Papuãn
deste Distrito, no dia 16 de julho
de 1941, aposentado, solteiro,
domiciliado em residente neste
Distrito, filho de Tiago X. da
Costa e de Virgilia Lourenço;
ela oatural 'de J08çabs, Daacida

. «Ademir Machado» com «\larleiu!

JUblgaus», Ele natural deste Estado,
nascido em Tamandua da dia 15 àe
outubro de 1953, agrIcultor. solteiro, •
domiciliado e resid.ente em Barra '

Mansa, filho de Salvador Machado
e de Antonia Ribeiro, falecida. Ela .

na.tural deste Estado, nascida em

Bom Sossego, no dif\ 12 de' setell!
bro de 1955, dó lar, solteira, dom1- '.

ciliada e residente em Canoinbas,
filha de João Albigaus e de .Mada
en'l Chaves Albigaus.

Se alguém souber'de alg�un
impedimento� oponha-o na for-

ma da lei.
'

.

�.

Pinheiros, 18 de julho de 1977 ,

Silvete D,arci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

JACIRA EMILIA PAUL 'COR
R�A, Oficial, do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. Co·
marca de Canoinh3.s� Estado de
Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

«Bernardo Bigas» com «Antonia
Voitexen», Ele natural deste Estado,
nascido em Rio dos Pardos, no dia
20 de agosto de 1952, agricultor, sol
teiro, domiciliado e residente em
Serra das Mortes, filho de João
Bigas e de lfrancisca Prussak Bigas,
falecida. Ela natural deste Estado,
nascida em Tamandua no dia 5 de
setembro de 1953, do lar, loiteira,
domiciliada e residente em Serra'
das Mortes, filha de André Voite
xen e de Idavina Teixeira dos Ne
ves, falecida.

Programação do CiDe Jubileu
Hoje à. 20,15 hora. • Senlacional progra.ma duplo'

1.,0 filme: «Kung Fú a Vingança do Cinturão Negro»
2.° filme: c Como Uoubar o I�undo:t

Com os agentei da UNCLE. Colorido.

Amanhã àl 14.00 hora .. , em matinê

«Kung Fú a Vingança do Cinturão N�·gro:.
r .

.-

Amanhã em duaa leraõel. à. 19,15 �: 2'!-,'15 horae
O impacto que abalou as américas ..

«Causa Perdida:.
Com OMAR SH.'\RIF e JACK PALANCa. Colorido

Atençãm e.te filme repril8 20. e 3a. feira,; a. 20,15 ha.:

48•. • 5a. ·e 60. feira, àl 20.1;»' hQras
«O Ibraim do Subúrbio»

,

Colorido - censura 18 anos.

com José Lewgey - Lucélia Santos - Heloisa Mafalda

Qualquer alteração nelt·3 programsção lerá para.
. '.�

.

oferecer .empre o melhor em filme.. .. '.

�==c=======1J�"
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litrato do Estatuto da Asssociação de Pais.e Profe88ol�es (APP)
do Gripo E. «Bened�to Therézio de �arva'lbo»' - Código: 08$06.029

Supei intendência
Abastecimento

N'acional do

(SUNAB)

.

,

Objetivos: Criar ao máximo condi

çãe·g para integração escola-comunidade
rio Estado de Santa Catarina.

Bede na cidade de Felipe Schmidt.

Tempo de Duração: Indeterminado

Organização: A Associação, de Pais
e Professores será administrada por
uma Diretoria e um Conselho Fiscal,
tendo como membros integrantes:

Diretoria - IPresidente, Vice-lPr�
"dente, 1. o Secretário, 2 .

o Secretário,
1 .

Ó Tesoureiro e 2. o Tesoureiro, 1 pro
f,�8sor; Conselho Fiscal _ Presidente,
doia (2) professores, dois (2) Pais ou

Responsável de aluno.

.Representação _ Compete privati
vamente ao Presidente representar a

Associação ativa e passiva, judicial e ex-
tra-judicialmente.

.

.
-

.

Reforma do Estatuto: O Estatuto
das Associações de Pais e Professores só
poderá ser reformado por ato do Chefe
do Poder Executivo, mediante proposta
do Secretário da Educação e Cultura'.

Dos sócios _ São considerados só
eipl da Associação de Pais e Professores
todos os Pais e responsáveis .Iegaís. de

Assinaturas:
DIRETORIA:

alunos, todos os professores do estabele
cimento e, ainda outras pessoas da co

munídade quando tiverem sua admissão
aprovada pela Diretoria.

Do Patrimônio _. O patrimônio de
caráter facultativo, será formado pelas
contribuições regulares dos sócios ou de
donativos ou subvenções.

Da Dissolução - A Associação po
derá ser dissolvida por ato do Secretá
rio da Educação e Cultura em caso de
€xtinç'ão do estabelecimento de ensino
que sedia ou de desvirtuamento de suas

.

finalidades. •

Em caso de dissolução da Associa
ção, por força de extinção do estabele
cimento de ensino que a sedia, o patrí
mônio reverterá em benefício da Coor-

.

denadoria Local de Educação quel jun
tamente com a Coordenadoria Regional
a que estiver vinculada cuidará do seu
m.elhor destino.

Em caso de dissolução da Associa
ção por desvirtuamento de suas finali
dades' o patrimônio reverterá em bene
fício do estabelecimento de ensino que
sedia a Associação.

Local e data

Presidente _ Ary Eliseo Píotrowskí
Vice-Presidente _. Otavio Juck
1 � o Secretário - Elenir Terezinha 'Wolf
2 .

o Secretário _ Ivete ,K. Novalski
1. � Tesoureiro - João Abilski
2. o Tesoureiro _ Assinatura Ilegível

Professor - Luceli J. Dolinski

CONSELHO FISCAL:
Presidente _ 'Irene Teixeira Jungles

. Professor _ Lourdes Gleide Rocha Kastchuk
Professor _ Luceli Terezinha Dolínskí

Pai ou Responsável _, Paulo Dombroski
Pai ou Responsável _ 'Wictor Kowedzeichals

-ADVOCACIA-

MARTHA HORVATH
Cobranças - Causas Civis _ Comerciais _

Trabalhistas _. Assessoramento Jurídico.
,-

Rua Vidal Ramos, 1195, - Fone 22-0569
_ CANOINHAS-SC -

blusas e

de
casacos

lã··
.

........__-.... ------_i.._'_.lIII!i..B'.t.J.IDk·iJgwWR�

asa'

el de-se
U;u t r r e n o u.b ,.. IJO, com 8 535

rn2, próprio pala indústria ou

lo te eme nto, srto til Rus Alvin. I

V,' gr, DO Csmpo d a Agua V€' r d e
.

por c: $ 50.ÜUO,OO.

Div ersos 1 it e s, no Can.p . dn

AgUA V e r d e, à Rua .!Víercede��
Côrta,

.

prÓX'fU,;S, 8. Esqu s dr ie -
S:lnt� Cruz � . .rL Preço e con

diçõe s 8 combinar.

Tratar com n s r , Guilhe rm
P1Uit, RUJ Paul) vn«,«, 130 ou

'p- lo fone 22-0571. :3

Documento· extraviado
RODOLF'O ZfPPEHER ceclar«
pare os dr Vi·10S tins' que e x

travlcu SUB Carteira Nadar 81.
de H�. b.lítsção. :�

A mesma fica se rn ef�ito por
ter srdo requerido. B 2.a via.

PORTj�,RIA DESC N .

o 14, DE 16 DE MAIO DE 1977

O DE'LEGADO DA SUPERINTEND�NCIA NACIO·,
NAL DO ABASTECIMENTO no Estado de Santa Catarina

(DESC), no uso: dos poderes que lhe foram conferidos pelo
art. 1:. o da Portaria SUPER n. o 66, de 28 de dezembro de 1976;

CONSIDEHANDO os estudos constantes do processo
DESC N. o 1949/77;

RESOLVE.:
\

Art. 1. o _ Alterar a tabela de preços máximos de
venda constante do art. 2. o da !Portaria DESC n. o 08, de 30
de novembro de 1976, que passa aser a seguinte:
01 -- Média simples ou c/Ieite .. .. .. .. .. .. Cr$ 2,00
02 - P2D simples .,

.. .. '.'
.. .. .. .. .. .. Cr$ 0,60

03 -- Sanduiche de queijo prato c/pão francês Cr$ 4,50
04 -- Sanduiche de queijo prato c/pão de forma Cr$ 4,0,0
05 --- Sanduiche de mortadela c/pão francês .. Cr$ 4,50
.06 - Sanduiche de mortadela c/pão de forma .. Cr$ 4,0.0
07 _.- Sanduiche de presunto c /pão francês. . Cr$ 5,.00
08 _ Sanduiche de presunto c/pão de forma Cr$ 4,50
09 -- Sanduiche misto c /pão francês .. Cr$ 51°.0
10 - Sanduiche misto c/pão de forma .. .. .. Cr$ 4,50
11 - P1-0 com manteiga ou margarina .. .. Cr$ 1,70
12 _ B�_urú .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 6,50
.13 _ Cachorro quente (salsicha com molho de

maionese ou mortadela) .... ," .. .. .. .. c-s
14 .- Copo de café c/ou s /Ieite (pequeno) Cr$
15 -- Copo de catéc/ou s /Iette (grande) Cr$
16 -- Copo de leite - pequeno ..

.. .. .. ., Cr$
17 _ Copo de leite - grande .. .. .. .. .. Cr$
18 _ Copo de vitamina _ pequeno.. .. .. Cr$
19 _ Copo .de vitamina _ grande .. .. .. Cr$
20 --_: Copo de refresco - pequeno .. .. .. Cr$
21 ._ Copo de refresco - grande .. .. .. Cr$
22 +: Copo de suco natural - pequeno .. j. •• Cr$
23 _ Copo de suco natural _ grande.. .. .. Cr$
24 - Copo de toddy -. pequeno .. .. .. .. Cr$
25 _ Copo de toddy _ grande ..

.. .. .. Cr$
26 -- A lmôndega .. .. .. .. .. .'. :. .. .. Cr$

4,90
1,70
2,50
1,40
180,

3,50
4 '5.0,

180, .

250,

4,0.0
500,

3,00
3,50
1,70

Art. 2. o _ A presente Portaria entrará em vigor na.
data de sua puoãicação no Diário Oficial do Estado, mantidas:
no que não colidirem com esta ato, as disposições da Portaria
D'E'SC n. o 08/76, revogadas as disposições em contrário .

MÁRIO WIETHORN - Delegado
Publicada no D.O.E. de 05/77.

O Diretor do CIMH, pelo presente, solicita compare
cimento dos expropriados pelo Decreto 40.570' de 18 de Dezem
bro de 1956, munidos com novas Certidões do Registro de Imó
veis das suas propriedades desapropriadas.

Tal medida visa atualizar a relação de expropriados,
uma vez que, face o tempo decorrido e o possível Ialecímen
to de alguns proprietários, os direitos já tenham sido trans-
critos em nome de herdeiros.

'

Esclarece ainda, que as Certidões ora solicitadas tem
vista atender ao Exmo. Sr. Procurador da República no Es
tado de Santa Catarina, através do Comando da) 5. a RM/DE,
encarecendo a maior brev.idade possível. '

Qllartel de Três Barras-SC, 15 de Julho de 1977.
/

-

NILSON SANTOS 'VALLBACH Ten-Cel
Diretor do CIMH

IMPRESSOS Elvi GERP,L (em Q,UDa .ou maie cêree )
Serviço rápido e. perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I, CORREIQ DO. ,N_O_R_r_"'E . '-.' _

23.07.1971

com•

A Volkswagen fabricou on

t'em (7) o VW Passat de núme
Ira 150.0:00, marca atingida
exatamente três anos depois
do seu lançamento no Brasil e

.

após novo recorde de, vendas
do automóvel, registrado no

último mês de maio.

também um aumento recorde
de 41,6'% em relação ao mesmo

'período do ano -passado, índice
não igualado por qualquer ou
tro modelo, mesmo pelo fenô
meno VW Brasília, cujas ven

das no País evoluíram 8,3,% to
talizando 57 . .s11 unidades.

algumas soluções exclusivas
da mais modema engenharia
automobilística; como o siste
ma de suspensão díanteíra
com raio negativo de rolagem,
resultante da maior inclinação
do eixo de gíro das rodas dian...

teiras e que neutraliza os efei
tos da desaceleração provocada
pela frenagem, corrigindo a

tendência à derrapagem. O re

sultado é a auto-estabilização
do veículo, que se mantém na

direção do alinhamento da pis
ta de rolamento, mesmo na

emergência do estouro de um

dos pneus dianteiros.

O motor do VW Passat

bém o V\V/"13no Sedan e o VW
1600 Brasília. Além disso, das
linhas de 'Produç-ão da fábrica
de São Bernardo já sairam per
to de 325 mil caixas de câm
bio e 132 mil motores, destina
dos aos VW Passat alemães.

RAZlõES DO' SUCESSO
Desde o seu lançamento,

o VW Passat continua sendo o

automóvel 'brasileiro mais

avançado, tanto em termos de

projeto e construção como em

estilo. Além da carroceria mo

nobloco, com áreas de deíor
mação contra impactos na

frente e atrás, calculadas por
compu tador, o carro incorpora

A venda em maio de 5.822
"VW Passat nos mercados inter
no e externo superou em 63.0
unidades o. recorde anterior
que havia sido obtido em abril.
Com isso, as vendas acumula
das do VW Passat nos cinco
primeiros meses de' 1977 atin
giram no mercado interno ...

26.0.12 unidades, o que indica

Para o mercato externo já
foram embarcados mais de ...
2.0.00 VW Passat, especíalmen
te para países árabes e da
América Latina. Em abril úl
timo roi iniciada a remessa das

primeiras 168 unidades no. te'"

gime CKD para montagem
pela DMG Incorporated, das

Filipinas, que importa tam-

nte
para o s do peito?

.
'

'
.

rides allon ma
.

a UDt para
. ',>::' cada DtO .hoie, <.<'"

" � ! ,'. , ; ..!. ,'? I i

I' .. " .r� i, .:. ". ,{'. 'I.,; .... >t", •

)"';, ... r, I � \. �, �

� t:,.' ..
.

,�" '�-'.',,',_"-'!"','::;l',! ,t::",.��<._'. !

.l"';)�:"',);';J
".' /

-

_

y' r: ."

;' Não é um abraço qualquer, de mera pessoalmente de preferência.
fornlalidade.· , Como o número de motoristas é

É um daqueles abraços barulhentos: muito grande, fica aqui registrado nosso

gesto largo, braços abertos, sorriso idem, gesto de amizade e o nosso reconheci-
muita alegria. mento J?elo trabalho insubstituível que

, Em resumo: um abraço cotn 111UÍtO eles realizam. '

calor humano. A todos os motoristas, hoje e sem-

Hoje, Dia do Motorista, isso é o pre, as nossas homenagens,
mínimo que gostaríamos de fazer, E, sobretudo, a nossa gratidão.

o

•
•

rI

', '_-'
-

o
Concessionário Mercedes ...Benz

Aristides Mallon
Rua VidaI Ramos, 1036 - Canoinhas - SC

, "

r ,

,,) ,'.

': ),0 ...... ",( lo •

"r.
"'" .• .s " ���.. :., .. �;1,.,:,.-,- '

.. ,,,; .. 'A,:...., {�,':i., _:." .....

também é o de mais, moderna
concepção, com válvulas na ca

/beça, sistema de arrefecimento
baseado num reservatório de
auto-compensação, acionamen
to das válvulas diretamente
pelos carnes da árvore de co-

mando (significa menor percur
so. de acionamento, poucas pe
ças e reduzidas massas em mo

vímento) e lubrificação. atra
vés de uma bomba de en.grena
gens dotada de um filtro de
fluxo total e duas válvulas de
segurança.

Bloco de ferro fundido,
com árvore de manivela forja
da com oito contrapesos e

apoiada em cinco rnancaís, pis
tões, côncavos e válvulas com

tuchos: tipo copo, são outras
características que explicam a

resistência do motor Passat, o

seu funcionamento preciso e

silencioso e facilidade da ma

nutenção.
Em termos práticos, po

rém, a grande vantagem do
conjuntomecânico do VW Pas
sat, todavia, está no. desempe
nho superior a qualquer auto
móvel de sua classe fabricado
no Brasil. Pesando 860 kg e

com um motor pequena cilindra
da de 1. 500' cm3 (Passat TS
tem 1. 600 cm3), mas que de
senvolve 78 cv (SAE) 'de potên
cia bruta, ele tem uma exce

lente relação peso. potência de
11 K:g/cv, caracter.ísticas res

ponsáveis pela aceleração rá":

pida (O a 100 km/h em 15,3 se

gundos), pela invencibilidade
nas provas de pista ou em ral
lies, e, especialmente peío con

sumod e apenas 12 quilômetros
com um litro. de gasolina co

sumo de, apenas 12 quílêmetros
padrão Volkswagen de econo
mia.

Registro Civil

ditais
NEREIDA C. CÔRTE, Ofichll"
do Registro Civil do 1. o Dístrí
to de Canoinhas, Santa Catarí
na faz saber que pretendem
casar-se:

«JOÃO HAMILTON 'SI-
MOES DA CRUZ- com cCER·
LY RODRIGUES», brasileiros,
solteiros, domiciliados e resí
dentes nesta cidade; ttle moto
riste, nascido em 'CanoinhrUJ 80S

06 de agosto de 1956; filho d.
Plácido Simões da Cruz e de
Ilda Kuhne da Cruz; ela do lar,
nsscíde em Canoínhes 80S 27
de fevereiro de 1957, filha

_

de
Julio Rodrigues, falecido e de
Etelvina ,CAfneiro Rodrigu@,.
«WALMOR TIBES» com «MA ..

,RIA CIRENE SMICATZ", bre
ailetroa, solteiros, domiciliados e

residenter. De'ste cidade; ele 0-

perárío, naecído em Distrito cte
'I'ímbó-Ste. Ct:cilie u]. E§t6lldO
808 15 dei setembro de 1955,
filho de Sebestíãc 'I'tbes Antu
nes "e ele Alice Alves Pmheír o:
ela do lar, nesctds em Bela
Vista do Sul-Mafra'·SC fiOS, 12
de setembrc de 1960, filha de
João Smicatz, falecido e de 1-
Odí; .. A'�ll'Iroch� k! Srmce tz.

Cenoính se, 19 d- julho ,\.. 1977

'NEREIDA C. C.ÔRTE
Oficial do Registro tivil
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C'ORREIO DO NORTE 23'..07.1'77

EXTRATO DO ESTATUTO DA ASHOCIAÇAO i DE, PAIS E PROFESSORES

(APP) DO GRUPO ESCOLAR ((JO.�O �QSÉ T)E SOUZA CABRAL" - 08.07.030
,

Objetivos: Criar ao máximo condi

ções para integração escola-comunidade:
no Estado de Santa Catarina.

Sede à Rua: Barão do Rio Branco"
N. o 59, na cidade de Canoinhas-SC.

Tempo de Duração: Indeterminado
Organização: A Associação de Pais

e Professores será administrada por
uma Diretoria e um Conselho Fiscal,
tendo como, membros integrantes:

Diretoria - IPresidente, Vice-fPr�
sídente, 1. o Secretário, 2. o Secretário,
1. o Tesoureiro e 2. o Tesoureiro, 1 pro
fessor; Conselho Fiscal - Presidente,
dois (2) professores, dois (2) Pais ou

Responsável de aluno.

,
Representação _ Compete prívatí-

vamente ao Presidente representar a.

Associação ativa e passiva, judicial e ex
tra-judicialmente.

Reforma do Estatuto: O E'statuto
das Associações de Pais e Professores só
poderá ser reformado por ato do Chefe
do Peder E,xecutivo, mediante proposta
ào Secretário da Educação e Cultura.

Dos sócios - São considerados só
fÜ@S da Associação de Pais .. Professores
tedos os Pais e responsáveis legais de

Assinaturas:
DIRETORIA:

\

,
,/

/

[alunos, todos os professores do estabele
cimento e, ainda outras pessoas da co

munidade quando tiverem sua admissão
aprovada pela Diretoria.

Do Patrimônio - O patrimônio de
caráter facultativo, será formado pelas
contribuições regulares dos sócios ou de
donativos ou subvenções.

Da Dissolução - A Associação. po
derá ser dissolvida por ato do Secretá
rio da Educação e Cultura em caso de
extinção do estabelecimento de ensino
que sedia ou de desvirtuamento de suas

'finalidades.
' ,

Em caso de dissolução da Associa
ção, por força de extinção do estabele-'
cimento de ensino que a sedia, o patri
mônio reverterá em benefício da Coor
denadoria, Local de Educação que, jun
tamente com a, Coordenadoria Regional
a que estiver vinculada cuidará do seu

melhor destino.
'

Em caso de dissolução da Associa
ção por desvirtuamento de suas finali
dades, o patrimônio reverterá em bene- '

fícío do estabelecimento de ensino 'lu.
, sedia a Associação.

Canoinhas, 20 de julho de 1977.

Presidente - 'Wilson Seleme
Vice-Presidente - .José João Klempous
1. o Secretário -, Rubens Carlos Brüse
2 .

e Secretário - Iris Maria Píau
1 .

0 Tesoureiro - Sebastião Gonçalves
2 .

e Tesoureiro - Maria de Lourdes Lezan Trela
Professor - Inês Maria Trela'

CONSELHO FISCAL:
Presidente - Lydia Biluk 'Werka
Professor - Maria Nay M. Radichewski
Professor - Olga Maria Nascimento

!f>ai ou Responsável - IJuventino Santos Sobrinho
Paí ou Responsável - Fermino Alves da Cruz

Prefeitura
LBI N." 1. 379 DE; 30/06/77

AUTORIZA PAGAMENTO E
ABERTURA DEi CRÉDITO

ESPECIAL

Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito My.
nícípal de Canoinhas, Ês
tado de Santa Catarina,
fa� saber que a Câmara
Municipal decretou e eu

sanciono a seguinte
L E: I :

Art. 1. o - Fica o Chefe
@i® Poder Executivo autorizado'
a pagar a importância de Cr$
827.566,40 (oitocentos e vinte
� sete mil quinhentos e sessen

ta e seis cruzeiros e quarenta
csntavos) , para fazer face as

despesas constantes da ação
.expropríatória, compreendendo
o principal no valor de Cr$ ...
782.566,4.0 e Cr$ 4.0.0.0'0,0'0 re

'ferente a honorários de advo
gado.'

Art. 2. o _ Para o paga
mento das despesas constantes
no artigo anterior, fica o Che
fe do Poder Executivo autoriza
do a abrir, na época oportuna
o crédito especial na importân�
cía acima, utilizando-se de re

cursos disponíveis conforme es

tabelece os dispositivos da Lei
TI. o 4.,320Y64.

Artigo 3'. o - Esta Lei en
tra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Canoinhas, 3.0 de Junho de
1.g77. ,

Benedito Th. de Carvalho Netto,
,

iPrefeito Municipal
, Esta Lei foi registrada e,'publicada no, 'Departamen to

M unicipal de
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice Prefeito

LEI N. o 1 380 DE '30/06/77
REAJUSTA OS VENCIMEN
TOS DOS CARGOS DOS FUN
CIONARIaS DA CÂMARA DE

VEREADORES DE
CANOINHAS

Faço saber, que a Câmara
de Vereadores de Canoi
nhas decretou, e eu san

ciono a seguinte
L E' I :

Artigo 1. o - Ficam rea

justados em 31 % (trinta e um

por cento), os valores de venci
mentos dos cargos de provi
mento efetivo do Quadro Per
manente dos funcionários lo
tados na Secretaria da Câma- Ira de Vereadores, a partir de
1. o de junho de 1.977.

Artigo 2. o - As despesas
decorrentes da aplicação desta
Lei, correrão à conta das Dota
ções Orçamentárias próprias,
devendo as mesmas serem su

plementadas em época oportu
na.

Artigo 3. o _ Esta Lei en
,

tra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dis
posições em- contrário.

Canoinhas, 3.0 de Junho de
1. 977.
Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada c

publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice Prefeito

Canoinhas
DECRETO N .

o 26 DE; 12/07/77

Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu- ,

nicipal de' Canoinhas, E�
tado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições
legais,

DECRETA
Art. 1. o _ FIca homolo-·

gada a Lei n. o 1. 375 de "',
29/06/77, que autoriza anula
ção e suplementação de Dota
ções Orçamentárias na impor
tância de Cr$ 93.450,3,2 (no
venta e, três mil, quatrocentos e

cinquenta cruzeiros e trinta
e dois centavos) .

Art. 2. o - Este Decreto
entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, em ...

12/07/77.
'

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

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

'I

Fábio Nabor Fuck
,

Diretor de Administração
.

Vice Prefeito
'

Do(umento extraviado
AMAZONAS ALVES DOS

SANTOS declara para Oi daví
dos, fins que extraviou sua Cer
teira Nacional de Hebtlítação.
A mesma fica sem efeito por

ter sido requerido 8 2.8 via.

NOTíCIAS DE MAJOR VIEI,RA
Escreveu FRANCISCO KRI5A"

Grande IndúsfrlA pora Major Vieira
A Prefeitura Municipal de Major Vieira, acaba de adquirir 2 al

queires de terras por Cr$ 13U.0�OtOO em pleno centro da cidade e que será
doado aos srs. Alctdío, MiHes, Luiz e Altavir Zaniolo. Os mesmos irão ins
talar urna grande laminadora e fábrica de compensados. O início da cons

trução será em agosto e sua Inauguração será dentro do máximo 3 meles.
Portanto Major Vieira está mais uma vez de parabéns, com 9. construção
da grande indústria que dará trabalho já de inicio para maís de 100 em

pregados. A coluna congratula-se com o sr. Luiz Fernando Freitas, prla
cipal diretor da grande firma em trazer para Major Vieira tão importante
indústria que dará um grande pulso no progresso de nossa pacata cidade.

Escritório Contábil
Acaba de ser tnstalado em Major Vieira um escritório de conta-

, bilidade de propriedade das Organizações Contábeis M.alú Ltda. Os era,

Romeu Cezar Zanella e Antonio Granato, estão trabalhando desde o' dia
15 p.p. e estão credenciados a fazer emplacamentos, oontabtlídades, regis
tro de firmas, declarações e contratos. A coluna contratula-se com as Orga
nizações Contábeis Malá Ltda. e deseja aos contadores acima, multo sucesso.

PaSSftrel.a da sociedade J

Unem-se hoje pelos laços sagrados do matrimônio 08 jovens
Miguel Schumacher e Julieta Guedes. Ele é filho de casal Filomena e Fe

-Iípe Schumacher, residentes em Paiol Velho e ela é filha do casal Elpidio
Guedes e s nhora, residentes em Rio Novo. A coluna congratula-se com

08 nubentes e deseja-lhes muitas felicidades extensivos a seus familiares.

Aniversários
Quem estará em festas dia 25 é o lar do casal Augusto e Leoní

Papes, pois naquele dia sua filhinha caçula, a bonitinha Beatriz Papes, es
tará completando mais. um aniversário. Para a Beatriz, seus pais e Irmãos,
a coluna apresenta os. mais sinceros parabéns.

Dia 28 de julho aniversaria o sr. Arnoldo Machado, res. nl cidade.
Também aniversaria dia 28 a sra. Marciana Gonchorovskt, r'�81-

dente em �aior Vieira.
'

,

Quem aniversaria dia 30 de julho é a menina Silvia Irene Krísan,
dileta filha do casal Francisco e Maria de Lourdes Krisan, res. nl cidade.

Notas dlv�rsas
O sr, Antsnor Mendes acaba de construir uma belíssima cala re-

.

sidencíal em Major Vieira.
Todas 'lI!! ruas de Major Vieira que estavam demarcadas, serão

agora abertas e encasealhadas,
A Diretoria da S.a.E. «28 de J unho» irá promover um grande

baile do chopp no inicio. da primavera.
'

O comentarista esportivo da TV Coligadas Canal 3 de Blumeaau,
no último dia 19, teceu vários comentàrlos no programa Bola na Rede
sobre a Diretoria da Liga Esportiva Oanoíuhense.

,

A todos os colonos e motoristas, este ootunísta deseja muitas
felicidades em seu dia.

Nota de falecimento
Faleceu quarta-letra última, o sr. Jurandir Prudente Pereira, Se

cretário da Associação dos Municípios do Planalto Norte Oataríneaae -

AMPLA. Seu sepultamento ocorreu dia 20, às �7 horas, no cemitério de
Mafra, som grande acompanhamento.

À Iarnüía enlutada a coluna apresenta sentidos pêsames.

Atenção! Atenção!
VENDE-SE--'mA •

em
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CORREIO aJO NORTE
,

25.07-1977

GovernadoF responde Diretório
Em dats de 08/06/77 a

Gomlssão Executiva da
ARENA local dirigiu oííeíe
ao Exmo Sr. Dr. Antonio
Carlos l(ender Reis, Go
vernador Oatartnenss so
bre 'a ímplantaçãe do
serviço de 'abasteciDleBh)
d'agua em nesse chlade.
Eis a resposta de S. Excia.:
Ilustríssíme Senhor Esme-'
raldíno Maia de Almeida
Dlgníssíme Presidente da
Comissão Executiva Muni
cipal da ARENA: �Al!Isunto:

El!Iereveu: Reterente ao seu expe-
E8meraldino M. Almeida diente, de 08.06-Data: de

junao de 1977. Senhor
Presidente. Dou 'em. meu peder o expedíente,

de 08 do corrente, no qual a Comiss!e Exeeutíva da.
ARENA, desse Município, solicita a implantaçl8 do
serviço de abasteclmente de água nessa eidade.' Na
oportunidade, tenho .a satisfação de comunicar-lhe
que encaminhei o assunto ao Exrae. Sr. ,:Dr. Mar�f)s
Henrique Bueehler, Vice-Governador, �para exame e

eonsíríeraçãe da CASAN. Valho-me do ensejo para.
apresentar-lhe os meus protestos de estima e apreço.
Atenciosamente. Antonio Carlos Konder Reis. Gover
nador do Estado. Aqui fica o aviso à nossa comunidade.

Supervisora de área •

visita ?10B�/J.C
Dia 14 do corrente novamente visitou nOSi8

município a Sra. Oacllda Bíske Capanems, Supervi
sora de Área do Mobral. A visit! prende-se a coatí
nuidade do programa «ARRASTA0» que a direção
do Mobral lançou em todo o 'I'errttórlc Nacional. Já
na sua última visita realizada no dia 28 p.p. foi ínl
.clado 08 trabalhos que são a «Implantação do Projeto
Diagnóstico de Município», realizado entre 08 Proles
seres Estaduais e Munícípeis. Este projeto visa fazer
um levantamento geral de todos os anallabetoa exls
tentes no município de Papanduva. Brevemente da
remos mais detalhes sobre o palpitante e oportuno
'problema que se enfrenta eom o analíabete.

Neste 7 de 7,/77, às 17 ôoras
A coíneídêaeía das números do dIa 7 p.p. que

foi: 717/77, só se repete a cada 11 anos, 1 mes e 1
dia. Portanto, a próxima data do século :W será no '

dia 8/8188, Por isso, os amantes da nurasrologta apro
veitaram bem a data: como naquele dia não houve
loteria foi incrível o jogo de apostas no jogo de bi
cho, tanto no número 7 cerno em combtaaeõss que
só os «experts» sabam.; O jornalista Protásío d.
Carvalho, aproveitou para o Iançameato de seu livre
sobre «Tóxicos» (que possui 7 letras): ele e mais 6
instituições (portanto ao todo 7, é lógico), fazem na.
Biblioteca Pública, as 1.7 horas, naturalmente. TJm
último detalhe sobre a data do 7/7/77: a seguir virá
8/8/19,78 e depois 9/9'1799, a última data do século...
(coluna do D.A)

fundação Educacional de s_e
A Fundação Bdueaeíoaal de Saata Oataríaa, U

nlversldade para o Desenvolvlmeatc do Estado til.
Santa Catarina, por seu Diretor enviou convite 'para

, este colunista. e taraília para asslettr o Ianeataeato
do livro Análise SistéulÍ'ca de Parttdas Potfticos. O

-, convite diz: 'A Universidade para o Deseavotvíeaeato
nu Estado de Santa C atarína, a A.ssembléia Legisla
tiva e a Associação de Poupança a Empréstimo de
Santa Catarina tem a hoara de ccnridar Vossa Ex
celência e Excelentíssima tamüía para o lançamento

"do livro ANÁLISE SISTÉMICA DE PARTIDOS POLí
TICOS de autoria do Pretessor Alcidei Abreu, que
re81izo�-se àR 17,00 horas do dia 13 de [ulhe, quarta
feira no Salãe!de ]Recep�ão do :Palácio Barriga-Verde,
ne8t� Capital. Agradecemos sen�ibilizados o earínho-
80 convite, não tendo comparecído por força maIOr.,

Aciso tem bom saldo de atuação
Com bom saldo positivo, foi encerrada ontera

a Operação AClso/77, nos Estados do Paraná e Santa
Catarina. Coordenada, pela 6.& Região Militar, a AÇa.9
Cívico-Social desempenhou atividades em nove mu

nicípios além de outros localidades atendidas .pela
Polícia Militar. Aeronáutica e inclusive Curitiba, onde
100 homens da Operação colaboraram para a vaeí
nação antt-rábica. Apesar de não ter um levantamen
to final do que íloí feito, o que vai ocorreAr durante a

semana, a Aciso/77 prestou grande assístêacta às po
pulações paranaenses e catarínenses. (G.P.)

Passarela da sociedade
Amanhã quem festeja. níver 'é a-srta.. Cleuníce,

filha do casal Manoel:(Maria"'Avelina):Furtado. A jo
vem protessora receberá cumprimentos e parabêas
em sua residência onde recepeíonara _

os .presentes.

Dia 25 nível' do "Olírapto,
-

filho
�

do "sr. Olímpíe
Cardoso, alto Iunclonérlajda Nodari-Curitiba. Muitol
serão os amigos que'irão,abraçá-Io'e)1.1mejar,felieidades.

Dia 27 festejando troca de"'idade nova 8 sra,
Lídía L. Almeida,' virtuosa ccnaortejdo sr, Nivaldo de
Àlmeída, nosso prezado assínante. .Feltcítações-; em
alta rotação para _

a
_

distinta _senhora.

Na "mesma[data aniversariando o' prestativo-ci
dadão sr. Rogério Marques, ex-Juiz de Paz, ex-Dele
gado de Polícia. Seus amtgosteadmíradores lhe pres
tarã,o as:justas e .merecídas homenagens.

Dia 29 comemorando idade"nova o sr. Laudeline
C. Oardoso.tfnretor .da Emp. Municipal;de 'I'ransporte
Ooletívo e nosso "bendoeo colaborador do jornal Cor
reio do Norte. Felicitações _ mil. ao Cardoso inclusive
do j omal e_do colunista.

, Sandra Maria. Também, na mesma data niver
da: senhorita 'Sandra filha do eaaal, Adyr (Jurcyr) Cio
la residentes em Mafra, a simpática senhorita, lerá
alvo das homenagens e carinho. por .parte:de pessoal
de suas relações .s,ociail.

Dia' 29, quem
-

estará completando maís"um" feliz
ano de vida é o sr. João Paulo Furtado industrial e

pecuarista e grande apicultor da região. O estimado
sr, será alvo _das mais [ustase merecidas homenagens.

Dia 31 do fluente data importante para
_

a tradi
cional família Taballpa, a veneranda senhora' dona
Ana estará completando mais um ano "de 'lI prestativa
existência. Na intimidade da numerosa. família serão
tributadas as mais justas e merecidas demonstrações

, de carinho e gratidão. ,I\{l..t.1I3

,

\ A ....coluna 'se aS80cia.:às manifestaçõell1(de cari
nho e amizade, almeiallde:a todos 08 anin�r�arlantes
muita alegria ,na data festiva e felicidades. para sem
pre.

II Um por semana
,

AMlZ !DE.
_
O maior, e8f9rço Cila��amizade nãs é

mostrar nossos próprios defeitos a um amigo, ma s

fazer com que ele veja os dele. (La _Rochefoucauld).

,
, -

r , !,� • I'" .:t4 1- � ". 'f,. 'i,"'; : '"
.

�, " 'I I' ,

/lU N G E RII , resolve o seu problema:
À disposição dos senhores industriais e con'sumidores, �sua loja cada vez mais

especializada: Linha completa dos motores W E G a preços diretos da fábrica,
peças e acessórios para caldeira�, locomóveis e maquinãrios industriais. Cabos

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

pressão, fechaduras, ferramentas, em geral. VISITE-NOS.

UNGER & ·(IA. LTOA.
Rua Desembargador Costa Carvalho, 41 e 44 Fones: 23-1770 e 23-2014
DDD 0425 Caixa Postal, 1106 UNIÃO DA VITÓHIA - Paranâ

1/25 vem prestando servicos às indústrias"
-----------------�,�------------------------------.

Representante em Canoinhas:,�aldelnar KnUppel

anos

Rua Major Vieira, 360 - Fone, 22:..0336 - Canoinhas .. Santa Catarina

Elite Ténis Clube
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOÇAÇÃO
Pelo presente ficam convidados todos os a8soci�do!9 do

Elite T-!nl!! Clube, para 8 Assembléia Geral Extraordinárla.s r�a
lizar-se no di! 2 de agosto de 1977, às 20�OO horas, em prrmerra
Convocação e às 20,30, com qualquer número, para deliberarem
sobre o seguinte:

1.0 - L!galizaçio dos estatutos da sociedade
I , '

2.0 - Assuntos diversos de interesse da scctedade

Canolnhas, 13 de julho de 1977

OLIM?IO MURARA - Presidente 2

DR. ZENO AMARAL FILHO,
Cirurgiã.o Denflsta

CONSULTÓR 1,0: »)j) )o Fone 22·0960 .( ..

Bua 12 de Setembro - esquina com traveS8a 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz, ao lado da AS8oeiação Comereial)

Inspeção de Caldeiras
conforme' Portaria I. 20 do D. E IS U:T

Eng_ Marcos lVunderlic{)
CRE4.-3952 .. 10•• Região

Fone: 22-0316

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
Clrurgi6 Dentista
c I C 0055891S'/DBP

Clínica dentária de senhoras e criançse. .

.

Especialização em Odontopedtetrt•.
Hora mareada

Pra.. La..... Müller, 4,94 '-" rODe, 22-04.61

FOTOCÓPIAS XEf\OX
Serviço instantâneo e perfeito. I

Instalação moderníssima.

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

CANOINHAS - Santa Catarina

I

Foto Stndio Vanoinbas
Serviço de reportagem de casamentos e aniversários,
Fotos de crianças, Posters, Painéis decorativos para

)

seu lar e escritório - Serviço para amadores.

Rua Barão do Rio Branco, 754 (próximo a Casa Trefisaai)

Fotoc6pias?
o Cartório do Registro Civil, de Nereida C" Côrte,
instalado no Forum, acaba de l'eceber a mais

moderna "FJf JOP.l \.O) 1 \" A. utomática que
tira fotocópias dupla face e simples de qualquer

-

documento em diversos tamanhos.

'Em apenas 5 segundos •

•, ·•••••••••••.•�•••.••··.9U .•••••q.a•• H•••�A•••••••••••• m �•••••••a••u� ••w.a.u a•••d y•••a.� ••••Q.�.u===' d

ii P R O J E P L A H - Projetos e ,Planejamentos ii:: \ ..

5!' Rua Majef Vieira, 433 (ao lado da Boutique Lá na Modinha) f:H ..

r. Proj�tos Arquitetônicos, Projetos Elétricos para insta- ";;
•• iii
ii lsções Industrieis e Residenciais, Processo de FinaFl- ::
5S ciamento pelo BNH (REÇON � CEF), Relação de M6- .=
:1= teria1 e Orçamento de Mão de Obra. ::..

:;55 =1
== A SUa resid�Dci8 personalizada será projitada por n6s, II
iR dentro dos mais altos padrões de segurança e bom III gosto. Venha fazer-nos uma visih. !- e
••
•

••
•

••••e••·.�..�·II·_····�..·I·�:N•••••�•••••••••�D8•••..••.•.a__····Q····�·.�······.·�.I.············III····ii• • 8••••••••••�••••••••••••r.a. ••••••••••••• ••••••
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C M E jogou contra os. Servidores de Lages e
conseguiu bom' resultado

Nos finais de seus preparativos psrs os Jogos Abertos de
Sta

".Catarina, a CME jogou no sábado último com a equipe dos
servlderes de Lages, conssgutndo 8 boa vttórís de 3 a 2. Um
pouco desentro sada ainda, a equipe local, que pela primeira vez
cons sgutu reunir a maioria d s ssus Atletas para um amistoso
sentiu dificuldades nos prtmeíros tnstsntes de partida, consegulndu
após muita insistência igualar o placar per um tento a um. No

. decorrer da partida 9 equipe foi se organizando conseguindo en

t�o. mU'iar. o yla.car pa�a três ten.tos. 8 um, cons sguindn a equipe
vísttante dímínuír nos Instantes flnSH da partida.

.Delegf\çAo canoinhense
pronta ps!"a Ir aos regionais

Cons�itui.da por 55 atletas, dois dirig entes, um massagista
e um supervrsor, nossa delegação deverá deixar Canolnhas no
próximo dia 28, às 14 horas, com destino 8 Caçador onde deve
rá chegar por volta das 18 h lras, fázendo um rep')u�o para ini
ciar as compatíçõ ss que se iniciarão no dia seguinte. B083 chan
ces de prim siros lugares tem a noss a delegação qus parte com
excelentes atletas, o mesmo acontecendo com o volibol .feminino

.. ,

que possue no momento uma das melhoras equipes de volibol
feminino que o Município j ã tsve, invicta em seu 1 preparatlve s

para os regionais. Q masmo acontecendo Com o handebol mas
cultao, que poderá ficar entre os prtmeíros colocados. Os outros
esportes tais como a Bocha, o ciclismo, t smbém esperam bons re
sultados para o Município.

O fantasma da Imagem negativa
de outros Jogos Abertos .prejudlcam o
bom trabalho da atu&1 Diretoria da CME

'. Infelizm ente a realíz ação do esport e sem fundem snto cu

responss.ilidade, acarreta para o Município em um esbanjamentode verba sem resultado; positivos. É comum escutar psla boca de
alguns criticas frases desmerecedoras ao n09SO esporte local frases
tais como as que seguem: Vão só pua passear í!! comer n8� costas
da prefeitura; vão só fazer festa e jogar bêbados como aconteceu
nas vezes p assadas.

Criticas como. estas tem prejudicado e muito 8 atual di-
.

retoria da CME. Nenhum dos atuais membros fQzi� parte desta!l
diretorias de então. Na realidade os criticas tem certa razão, afi
nal esporte é coisa para ser sadia e educativa e nu nca praticado
com finalidade dssordeír a e abaguuçada. Mas podemos ver já na
formgção desta delegação que irá p ar tlclpar nos JASe, o núme
ro de pessoas é Iímttado, somente 55 atletas estarão compondo
nossa delegação que irá som snta com dois dirigentes, sendo um
atleta. Fatos que ocorreram em outras ocasiõ ss não poderão ocor
rer agora. Já sabemos por exemplo que em um c er to JASC 8

delegação do MunicÍp,ió e/atava compost s de 120 altetas, mas na
hora das refeiçõ ss h 4Y!<B; mais de 170 pessoas o que sem dúvida
estoura orçamento de qualquer eMIr. A verdade é qus se 'pre-

I _f:ende formar em Canoính as uma imagem de esporte amador com
no.vas m stas e pretençõ es com 8. única fmaltdade de educar e.

elevar o bom nome do Município. � preciso acreditar nas pre.

t snçõas da CM! e não fazer críticas por coisas passadas.
BE5C local em Curitiba, hoje

Comprovando uma vez mais que se agiganta em todos
os sentidos, o BESC estará pr.omoven do na cidade de Curitiba
hoje, dia 23, o torneio CIDADE DE CURITIBA, com 8 participa:
ção festiva de 26 Agências, onde estarão presentes os represen
tallt.es �a Agência de Canoinhas com todo seu dinamismo, sequiosos
por maIs um troféu.

A equipe mais provável formará com: Tico, Dorv8, Adel-
mo, Wilson e Wanderley. ,).

.

Após o torneio, os atletas serão recepcioDsdos com uma
tradi!:ionsl churrascada.

Nossos votos de pleno sucesso.

Putebol de Salão
. Tivemos terça· feira, dia 19/07, na cancha de esportes do

3.° BP.M, um· sensacional encontr� de futebol de salão, entre os

advogades reforçados com a pr�senca do ilustríssimo msgistrado
Dr. Geraldo, e os Oficiais daquele Batalhão, onde o resultado foi
surpreendinte com a vitória dos Oficiais pelo marcador de 5x2.

CAMlPEONATO DA CIDADE
Tjyemo! . um jogo epena� pelo campeonato da cidade, neste

fin91 de semana. Jogaram G.E. Imaze X Botafogo EoC., onde ven:'
(eu €) Bltafog<l p�lo placar de dois tentos 8 zero. Ne�te jogo ven.
cen a experiência do Botafogo em campsonato51 regionais, com
mais cancha e poder ofensivo soube sobrepujar o G.E. Imaz8, que
resii9tiu até aos 44 minutos do 1.0 tempo quando tomou um gol,
onde elogiamos 8 categoria do atacante Alçeu do Botsfogo, dando
um sensacional lençol no arqueiro Marino e entrou com bola e

tudo, já o segando gol também de feitura sensacional numa ca

beçada do mesma atacante Alceu 809 12
.
minuto& da 2.8 fase,

dando cifras decisiv&s .80 marcador.
Na preliminar de aspirantes também venceu o Botafogo

pelo placar de 4x3.
.

Classificaçã.o .

LO São Bernardo e Bohfogo com

3.° C.A. Industrial e A.A. Mussi com
5.° G.E. ImazQ com

P.G.
2
2
'O

P.P.
O
2
4

G campeonato da cidade terá prosseguimento neste do�
mingo. com a realização do confronto entre A.A. MUSSr e S.E.R.
SÃO BERNARDO, um jo.go em �ue promete muito para o pú.
blico desportivo de nossa cidad@.

Campeonato do Interior
Tivemos domingo passado 8 2.a rodada do c9Jlmpeonato

da iBterior, sendo que damos aqui os resultados desses jogos:.
.

Bela Vista 2 x 5 Corintians, em Bela Vista do Toldo
JuveJltuçte 3 x 1 Santo Antonio, em Rio da Areir.8
Comercial 1 x 3. Botafogtl, em Paciência dos Neves
Internacional 3 x 2 Parado, em Parado
Legga 5 x 2

. Caxias, em Paula Pereira
Mirasol 3 x 1 Palmeiras, em Rio do Pinho.

Notas
Esparsas

AnivHs9rjou-se sli'xh-hirs, dia
15, 8 veneranda srn. HltLENA
RUPP BASTOS, viúva do sau

doso advogado dr. Lázaro Bastos,
quando fOI bastante cumprtmen
tada pelo seu grande circulo de
amizade ..

x x x

Est sve em nossa cidade, visitando
familiares, o sr. Italo Ignacío
Bastos, functonárío da Receite

f Federal, agora lotado em Pal
mitos, no oeste catsr inense.

x x x

O Canal 4 de Curitiba saiu do
ar, por determinação técnica,
segundo o sr. Erico, responsável

.

do setor.
x x x

Freí Elziário Schmidt, grande
amigo d& família, oficiará a missa
de trigésimo dia do passamento
do saudoso Mário Mayer.

x x x

Domingo. último, um cento mo

vido B gszogênto, estacionado
em frente ao Café Pérola, atraiu
a curiosidade de diversas pessoas.

X X x

Encontra-se em nossa cidade, o

sr. Rubans Seara, em férias e

hospedado na residência do seu

sogro, sr. Wiegando Wiese.
x x x

Em acidente de automóvel, fa
leceu 3a. feira ã noite, o sr.

Jurandír Pru "lente Pereira, Se
cretário da Prereiturs de Mafra
e da AMPLA - Associação dos

Munícípíes do Planalto Narte
Catarinense.

x x x

Esteve em nossa cidade, semana
passada, o agrôaomo dr. Gilaer to
Schaffer, Delegado do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal �. IBDF.

x x x

Também esteve em nossa cidade,
fazendo uma visita no Gabinete
do Prefeito Therézio Netto, o

médico dr. ·Joel Lopes. de S.
Thiago, Diretor do Centro Ad-·
ministrativo Regional de Saúde,
com sede em Joinville.

x x x

Hoje e amanhã, se o tempo per
.mitirt grande FESrIVAL AÉREO
no sereporto da Rigesa, em Três
Barras, com várias atrações, nu
ma promoção da Prefeitura Mu
nicipal,

.

em benefício do Asilo
dr. Malucelli e UPEC. Varnog
todos prestigiár.

x x x

O sr. José Lucas Filho, segundo
decisão da assembléia ds LEC,
deverá permanecer mais dois
meses n8 presidência da enti
dade, onde tem se conduzido 8

contento d@ todos os clubes fi-
. .

liados.
x x x

Visitou 8 nOSSa cidade, afim de
rever familiaffu e amigos, o sr.

Cantidio Ferr.:aresi, agor·e resi
dente em Florianópolis.

•

OIV 0-
Estreiarão alianças na m.ão

direita, amànhã, o jovem AL
CEU, filho do casal Evaldo
(Dejanira) Witt �. a srta. RO.
SILENE, ·filha, da exma. viuva
sra. Olga de Souza.
A festa terá duplo signifi

cado, uma vez que será co·

memorada também a data
natalícia �a, Rosilene, que·
transcorre amanhã.

Aos noivos e seu·s familia
res, nossos votos de felicidades.

23-07-77
No- .1429
Ano XXXI

Prefeitura Municipal de Canoinhas
Edital de Tomada de Preço. D. 11/77

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de Üanoínhas Estado de Santa Catarina, torna público para f)

,

conhecimento dos Interessadas, que de scordo com o Decreto-Lei
n.? 200 de 23.02.67, encontra-se aberta 8 presente tomada de preçe
para compra dos seguintes

I materiais para construção:

a) MADEIRAME
1.0)
2.°) -

3 0) �

4.°)
5.°) -

6.°) -

7.°) -

.8.°) -

9.ol -

10.°)
11.0) _

12.8)
13.e) -

27 L�Dh8s d� 9 mts, comp. � 3x4 polegadas de espessura.
180 » de 4,50 mts. comp .. 3x4 polegadas de espessura.
91 » d e 5,00 mts, cornji - 3x4 p01egadas de e�t>eSé\U6.

1950 metros eorr+ícs de ripas.
105 "9 lt de beiral de 9 (oove) polegadas.
72 .» » de "espelho" com espes. de 5 poleg.

480 lt quadrados de forro - pinho
6 portas de 2,10 x O,�1l - piahc
3 portas-de 2,10 x 0,80 • �iD.r)
3 portas de 2,10 x 1,00 - pinho

450 metros corridos de cantoneiras - pinao
180 » » de rodspê . piUAO
249 » »de tá"&OB de pínae de 1xfi pglE'ga�8s.
Observação: 0"1 proriutov selma deve rão ser de la. A

firma vendedora deverá extrair três (3) notas fistais, correspea
dente 80 valor da p:e�·ente comjsra, s-ndc: 1/3 para Prefeítara
Municipal de Canotnhes «Escola Rio do Pinho» - ] /3 em nolRe

da Prefeitura Municipal de Csnoínhaa «Escola Santa JIaidf» -

1/3 para Prefeitu ra Municipal de Canolnhas «Escola Salsetro» .

Das Propostas
As propostas deverão ser apresentadas em quatro (4) via!i',

até o dia 2 (dois) de agosto do corrente ano, no Galilinoete do
Vice Prefeito e até às 15 (quinze) horas, contendo:

1.0 - Preço
2.° Condiçê ss de pagamento (8 vista e ou 8 prazo) ,

3.° • Prazo para entrega da mercadoria. Devendo esta ser entre

gue no pátio do almoxarrfedo da Prefeitura, sito à Rua Al
meida Car doso n.O 346, nesta cidade.

Documentação exigida
1.0) ..

2'�) -

3.f) _

4.°)

Personalidade Jurídica;
Idoneidade Financeira;
Negativas; Federal, Estadual e Municipal;
Certificado de regulartdsde junto ao INP5.

Os documentes acima poderão ser substltuidcs pelos lh
gistros de Fornecedores do Departamento Federal de COrLpral e

Departamento Central de Compras do Estado de �ant8 Catarina
e do Munícípto de Csnoíuhas.

Disposições gerais
As firmas que não atenderem 88 exigências l<"gais relati

vas a documentação ou especificação deste Edital, s�rão autôma
ticBmente des.classificadas.

Melhores informaçÕes os interessadoe poderão obter nesh

Municipalidade diariamente e no horário d6> exp�diente externo.

A Prefl:itura Municipal de Canoinhas, poderá regeitar 8S

proposbu ou anular a presente «tontAda de prece», sem qu@ caHu
aOS pronenentes. direito o qualquer. indenjzação ou reclamação
judicisl.

• CanoioA8s, 1 Q de juBilO de 1 fJ77

aENEDITO THERÉZ[O DE C. NETTO· - Prefeito MUllicipel

t Convite-M issa
o CLUB.E DE BOLÃO FANTASMA, convida seus

associados, parente$, ami,os e ao povo em geral,
para tomarem parte da Missa de 30.0 dia, que manda
c'elebrar em. intenção 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.
.

Por mais este -ato de fé, agradece A DIRETORIA

t CO VITE-MISSA
Familiares de

ALBERTO DIRSGHNABEL
convidsPJ, parentis e· amigos para D Misn de 1 Ano de Eeu

falecimento, qu� mandam celebrar hoj�j' às 1 � horas, na

Matr!z Cristo Reli.
Per mais este ato de fé, agradecem.

\,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense


