
el. Pérachi· Barce lo
\.

c agradece
Do .Cel, Walter Peraehl Barcellol, Diretor
do Banco do' Brasil, Região Sul, recebemos
o seguinte telegrama, que agrad�cemol
penhorados:

-

Ao Diretor do Jornal Correio do Norte - Oa ..

noinhas-SC. 4/26. Fpolís Telexado de Curi..
tíba Pr, Te! 1142 68 26' 10,52.
Agradece ..lhe sensibilizado edição 4 junho úl
timo' com caderno especial ern homenagem
meu natalício pt Aproveito ensejo pata' enviar
cumprimentos et votos muitos sucessos pelo

transcurso aniversário desse. conceituado jornal
e meus agradecimentos também a quantos me

fizeram alvo suas bondosas homenagens ao

seu caderno especial pt Cordiais saudações
Walter Perachí Barcellos Diretor Banco Brasil.
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Colono))do
Mensagem do

KONDER
Governador
R·EIS

FLORIANÚPOLIS - «Nos 27 meles de que tenho ti
do a honra de governar este Estado, não me acusa a cons
ciência de haver esquecido o agricultor catartnense, a ele
reeerri 'quando, nas últimas eleições que concorri, fui à ca

sa, visitar a sua família e pedir o seu voto, mas também
posso dizer que 3· ele abri 8S portas do palácio do Governo.
para receber as suas justas .reívíndícações.

É raro o dia que não acolho a visita de um homem
do campo, seja ele agrieultor ou orlador, dono de terra ou

arrendeíro, proprietário rural ou simples trabalhador das fa
zendas, seja o próprio colono ou a. seu representante no

Parlamento, na Assembléia Legislativa ou nas Câmaras Mu- FLORIANÚPOLIS - Em des-
.

aícípaia. pacho com o secretárto Hélio
Ortlz, da Saúde e PromoçãoTenho tido uma preocupação constante com a melbo- Social o Governador Konderria de vida do homem do campo, porque, como . governante, Reis comunicou 8 eprcvsção de

tenho consciência de que os trabalham a terra, os que 11.- recursos ftnanceíros da. ordem
vram os campos, as que cuidam dos rebanhos, foram por de 13 milhões, 643 mil, cinco
muitos anos, relegados a um tratamento discriminatório, que cruzstros e 60 centavos (63.812-.

visava o bem-estsr apenas dos que moravam nas cidades. UPC), provenientes do Baneo
Mal.'l também 8, minha administração, fiel às diretrizes Nacional de HabilitaCão, para 8

do Governo Federal, tem procurado assistir o homem do construção de oito unidades

campo, dando-lhe melhor condição de habilidade às suas ca- tipo «B» em munieipios cateri

ias e mais fácil acesso às suas lavouras e postos de criação.' nenses � benefíando 8 conjun-
tos do Sistema F!nanceiro de

Foi pensando no homem que trabalha no dampo, que Habitação: num total de três mil,
o mel! governo deu total prioridade às linhas de Eletrifica- e 606 hsbítsções.
cão Rural, levando 08 benefícios da eletricidade ao maior
número possível de sítios e fazendas, Até agora minha ad- As unidades senitéri88 nos

ministração construiu e energizou 2.096 quilômetros e tem. oito conjuntos do SPH,' serão
em construção 4.450 quilômetros de linhas de eletrificação construídas em Lages, Palhosa,'
rural, num total de 6.546 quilômetro •. d'e linhas, entre &8 já\· Joinville, Itajaí, Curtnbenos, Ce
euergizadas e em construção.

' noinhaa, Brusque e Barreiros
em São José.

A unidade ssnUária tipo cB:t
de Barreiros, considerada mo

de lo, slêm de apresenter as cs

racteristicll@ de uma unidade ti

po cA», pera 8' p.xecuçio de

programas de saúde. pública:
sisteuu de triagem para enea-

Assinatura anual: Cr$ 150,00

Canoinhas-SC

30/julho/1977
Número 1430
Ano XXXI

IM

N. o Avulso Cr$ 3,00

•

ais

, -

Esse número só .poderá ser melhor avaliado se o

compararmos com tudo o que nesse, setor S8 havia feito até;
15 de março de -1975: 3054 quilômetros de Unhas de eletri-
ficação rural.

.

.

Também, a maior prioridade do sistema viário do meu
plano de governo visa primordialmente ao atenuímento do
homem do campo. Não desejei projetar e construir grandes
e vistosas rodovias, mas construir dezenas de acessos entre
as BRs já existentes eas sedes municipais, permitindo que
as safras possam ser escoadas em estradas de tráfego per
manente. Sempre achei que as grande. cidades, pouco atan
díam às necessidades dos. agricultores, • que mesmo ficando
a alguns quilômetros dessas auto-estradas, não raro eram
isoladas dela por qualquer mau tempo mais prolongado. Por
isso, o meu Plano Rodoviário- tem por objetivo por as gran
dei rodovias também ao serviço do agricultor e . do pecua
rista, através de ligações, na sua maioria, de pequena e mé- Flortanópolte, 27/7/77 - Adia distância entre as fontes de produção Agro Pecuária e Secretaria da Saúde do Estado
as grandes BRI.

e Funrursl celebraram um COD-

Na estratégia do desenvolvimento agropecuãrío do. vênío Laboratorial, sendo que
meu plano de governo (lei n." 5.088, de 6 de maio de lH75), este último dará ao órgão es- .

dou entase à pesquisa, através dI, Bmpase (Empresa Catarí- tadud um subsídto mensal de

nense de Pesquisa Agropeeuaría) hoje com 7 unidades e a 54 mil cruzeiros, par s atendi
extensão rural através da ACARESC - Ailsociação de Cré- mente através doa Iab.iratórtos
dito e Assistência Rural do Estado de Santa Catarina, cujos inetalados nos poetes e centros

escritórios em número de 130 quando assumi Q gove�I!o' so- de saúde de 27 rnuutcípios, d�
mam hoje 19�. Também o repasse de Iínancíamentos atra- Exames clínicos 80S beneficiários
vês da Carteira Agrícola do Banco do Estado de Santa Ca- do pró-rural. São os seguintes
tarina (BESC) tem sido objeto de incentivo do. meu' governo. 08 municípios beneficiados para

esse novo tipo de atendimento'
_

Entendi que no dia do colono que hoje transcorre em Santa Catarina: Blumenau,
. não bastava uma simples e formal saudação aOIl homens qu� Br usque, Jotnville, Itejaf, CA·

. trabalham na terra. Precisava dizer a eles e às suas famílias NOINHAS, Tubarão, Laguna,às suas esposas e aos seus filhos, o que o meu governo ve� Lages, Rio do Sul, Jcaçabe,fazendo em favor da grande classe do trabalhador rural. E· Curtttbs nos São Migu"'l D'Oest@,dizer também que, por colono entendo todos 08 que culti-
. Chspecó, Anítápolís, TljucaB,

'va.m a terra,
/
que semeiam, que plantam e que colhem, que Mafro, São Bento do Sul, Jer8-

erram e que ordenham, e não apenas aqueles que se desta- guá do Sul,' Ararsnguâ, Lauro
c.aram nas tarefas de desbravamento, que par. 'aqui se trans- Müller, Imsruí; Rio D'Oeste,Iíram numa empreitada heróica, abri o caminho ao agrícuí- Lages (Bairro Cora!), Caçador.
tor �e hoje, que vive modestamente na sua gleba, trabalhan- Coucórdis e Campos Novos.
do SIlenCIosamente pela grandeza do Brasil e que, por mui-
tos anos� foi deslembrado das benesses da Previdência Social. Fedido de mais 26 equipsw

ffir ntos completos plua labora-
, .

A todos eles - colonos, agricultor)el" trabalhadores tÓI'ios está .flendo encaminhado
do� campos, pecuaristas, arrendeiros, operários da lavoura, à Direção G��r81 do· funrural,
sJtlan�es, professores rurais, donas-de-casas das campanhas no Rio de Janeh:o, para postecatarlnenses - todos eles neste dia do colono� eu mando" dor celebnçAo d� convênios em
meu abraço fraterllo e amigo. . outros 26 novos município •.

Atendimentos
. ,

Laboratoriais

mínhsmente de pacientes. a hos
piteis especializado! e clinicas

pedíâtrícae, pré- nahl, médica,
saúde mental, 'dermatologia 18-

nitár ía, odontológico, VaCiDf\çioj
saneamento e outro!') serviços
essenciais de saúde pública, se

rá também uma unidade sani
tária escola.
Com área de dots mil metro.

quadrados, a unídade-eseola te
rá um campo de eatáglo para
treinamento de pessoal de saúde
pública que atua em unidades
sanítárias: duas 81188 de aula
para 40 810DOS, um anfiteatro
para 120 lagares, alojamento
com 10 Ipartamento9, refeitório,
cozinha, área de lazer, área de

expediente e secretaria.

PADILHA . tomou posse
mandato

Rural
para

•

mais um

SindicatoDO

A nOV8 Diretoria' do Sindicato dos Trabalhadores
RUfais de Canoínhas, tomou posse 4a. feira última, em

sua sede, presentes vários assocíados e autoridades, O
Sr. EDMAR GON<;AI...VES PADILHA, reeleito para mais
um período de 3 anos, fez um breve relato de lua gestão.
Após' a posse todos participaram de um churrasco de
confraternização, na Sociedade São Cristóvão, no bairro
da Xarqtieada.

A nova Diretoria é assim composta: Efetivos: Ed
mar Gonçalves Padilha, Hary Voigt e Alceu Artner. Su
plentes: Boléslau Wàrdenski e Alfredo Baíl, Conselho Fiscal:
Efetivos: Moraci Francisco do Prado, José Hanchuk: e Ali
nor Soares Martins. Suplentes: Pedro F'leger e Juvino Ca ..

.

valheiro. Delegados Representantes: Edmar Gonçalves Pa
. dílha e Moraci Francisco do Prado. Suplentes: Bolealau
Wardenski e Pedro Fleger.

•

FOGOTIRA. será, benefi

luz elétrica \ciada . com

o Prefeito Benedito Th. de Carvalho Netto recebeu
comunicação oficial das Centrais Elétricas de Santa Cata
rina, CELESC, setor de Joinville, que a localidade de
Tira- Fogo, na estrada de Bela Vista do Toldo, também
será beneficiada com energia elétrica, cujos serviços serão
iniciados de .ímediato. A reivindicação, bastante justa,
também muito antiga, agora atendida, vem beneficiar mais
de 10 famílias de prósperos colonos daquela região.
O Prefeito' Therézio Netto, tão logo -assumiu, fez vários
pedidos para a referida melhoria, agora' felizmente con
cretízada.
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Não percam amanhã, no Oitão:

G� I. Imaza X Industrial
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Rei. rif da festa de 21/XI/76 ,'/
;-

Resultado do sorteio da rifa acima citada, efetuado no baiJé'" do Ro ..

tary Clube 'de�noinhas, dia 16 pp., a saber: /'
_

pr��____ . O�rteado i'nhador
, 7

1. 0) - Refrigerador Consul 2.406 - Gerson J ./;VojCieChOvski
, Canoinh s (SC)
2. 779 - Renatç erucí - Rua pauía

Pereí a, 840 Canoinhas (Se)
- 2.051 - ( -ó vendido)
- '1. 383 - ião vendido)
-

"
251 /!

_. Armelino Vesaro
� / Canoinhas (Se)

- .06J - Neiva Grosscopf (Agua Verde)
- 4,�(tt4 - (não vendido) .

o

-, ,.i
699 - (não vendido)

Z'�
. 105 - Dr. Paulo Cesar Vicente Alves

�
, Canoinhas (SC)

10.°) -. Conjunto Panex
I'

2. 89 _ (rrão vendido)
11. O'} _ Barbeador �létrico J

- O. ,33 _ (não vendido),
12.°) _ Jogo de cafe de 29 peç,a.íar"

- 1. 0�8 - Francisco B. Siqueira
'o Canoinhas (Se)

13.°) _ Rádio ,portátil de 3 ��íxas - 0.41 _ (não vendido)
14.°) _ Liquid:ificador f' _ 4.79 _, Walter Pires Curitiba (PR,)
15. Oi) _ Faqueíro de 48 pe�jas - ? .125 _ Maria Helena da Silveira

, (! Canoinhas (Se)
_ Ferro automáti GE: _ 0.722 - (não vendido)
_ Jarra cristal �� _ 4.419 -\ (não vendido)
- Cafeteira Mel'

�

o

__ 0.591 -\(não vendido)
- Panela de pr ísão de 4,5l. - 1. 657 ._ '�;não vendido)
_' Jogo. de cOPil de crístal '

p/wísky f - 4.383 -- (�ão vendido)

2.°) - Máquina de lavar roupa

3. 0), _ Bicicleta
,

4.°) - Fogão a gás
5.°) - Jogo de Café Inox.

6.°)
7. OI)
8.°)
9� 0)

- Toca-discos com rádio
- Enceradeira
- Batedeira de bolo
- Jogo de jantar 42 peças

16.°)
17. 0)
18. Oi)
19.°)
20. 0)

2. Os prêmios que recairam sobre n. Os de bilhetes não vendidos rever

,teram ao patrimônio do Hospital, conforme decisão da Diretoria.

.,

3. Aos. ganhadores dos prêmios damos o prazo de 30 (trinta) dias para
retírá-los, mediante apresentação do Ic.illhete premiado, e declaração no verso

deste, de que recebeu o respec.tivo prêmio.
Saudações

HOSPITAL SANTA CRUZ'

Assinatura ilegível - Presidente

li

CIO

m nt r

ste an

o

m

f z erde •

o II,

na de fazer e nomia.

O servic será executa

do "com apidez e etícíên
cía . usta apenas Cr$
68,0, e, se necessário, vo
cê ainda troca:
'latinado Cr$ 22,20, jogo

.

de velas Cr$ 61,60 e con

densador Cr$ 1�,60.
Queremos, que você

mantenha sempre o seu

Volkswagen bem regula- o

do.
Você ganhará tempo e

dinheiro.
Visite o seu Revende

dor Autorizado hoje mes

mo. Aproveite esta ofer..

ta promocional válida
até 30.08. 77 .

Esta é a maneira cor

reta:

Se você está rodando

há muito tempo com o

seu Volkswagen sem afe

rir as regulagens, não es

pere mais. Leve-o agora
mesmo ao seu Revende

dor Autorizado para fa

zer este, serviço. Is

manterá o seu Volks a

gen sempre uma qui-

/i

bem regulado,
cmnbustiwel poupado.

Garanta o combustível de amanhã.
Respeite os 80

REVENDEOOR
'; AUTORIZADO

Rua Vidal Ramos, 1195 CANOINHAS - se.

Atenção! Atenção!
�-VENDE-SE---

Uma casa mista, com terreno com a área de 1. 275m2,
estabelecida no centro da cidade de Papanduva-Sõ - ótimo

para estabelecimento de lanchonete e bar.

Preço a combinar

-----) *(------
,Uma quadra c/lotes urbanos, frente para Avenida cal

çada, em' Papanduva-SC.
Preço a combinar

-----) *(--.----
Um trator de esteira marca Komatusu/72, D 60-A 3,

bom estado de conservação.
Preço a combinar

Do valor da venda do sobjetos acima, recebe-se em

conta do pagamento, caminhão Mercedes-Benz.;
----------)*(----------

Um terreno rural, com a área de 30' alqueires, ou se-

jam 72'6. OOOm2 (setecentos e vinte e seis mil) metros quadra
dos, todo cercado e a metade com pasto plantado, ótimo para.

, criador: sendo também dois .àlqueires plantados com pínus
Ilhotes de mais ou menos 8 (oito) anos, com duas casas para
moradia e ótimo ponto pará comércio - Preço Cr$ 6,20.000,00
- Condícões a combinar;

I
- Situados à localidade de Rio

Novo, Município
-

de Maj9f Vieira.-SC. _

---,/-,-)*( o

Uma índústria.de olaria montada e funcionando com
, ,

ótimo barreiro, barracão de 14x5ü, com um forno, uma máqui-
na a vapor, dois am�adores, uma prensa completa para te
lhas e goivas, íormajpara tijolos de dois e quatro furos, com
estaleiros e quadrirjhos para telhas, compíetos, com dois al-

. queires de terreno.jiu seja:pl48.400m2 (quarenta e oito mil e
quatrocentosj nleyros quadrados, estabelecidos no perímetro
suburbano da cidade de Monte Castelo- (SC), à/3 (três) qui
lômetros da BR-�16. - Preço Cr$ 350.000,00 - Condições
a combinar. il

Jt ) * (
Um tr�or marca Valmet/75, com: arado e grade, se"

rneadeíra onze �nhas, carretão dois eixos, N. ° 65 e com 980
horas de serviço'\- Pre�o Cr$ 130.000,00 à vista OU a combinar

-------) * ( ,

Também vende-se lotes na cidade de Monte Castelo-Se

Os interessados poderão se dirigir e tratar dos negócios no
"ESCRITóRIO CONTABIL RIBEIRO"

Rua XV de Novembro, 279 _ Monte Castelo - se.

!!TI!ft'Ír 4Wamm MM MA. sw: iAiKA MA

No Departamento de Veículos Usados
de liguei Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará,
para pronta entrega:

Marca

Fusca 1300 ,1
Pick-up Wi,Zys 4x4
Cheuette Vermelho
OPala 4 p ,! tas
.Corcel '

. I

Pick-up C', eurolet C.IO
Kombi �

Ano

1973
1969
1975
1970
1975
1976
1974

MI<iUEl.' PRO(OPI K tOM. DE Vei<UlOS lTDA.
Concessionário (1 neral Motors do Brasil S. A.

Rua ajor Vieira, 289
_._

. Santa CatarinaCanoinhas

I b usas casacos

lã
e

e

� fi
I

,,$11
,,'

I�
\
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Prefeitura Municipal de Três Barras
Lei D.o 405 de 6 de, julho de 1977

Aprova o Relatório do O parlamento Municipal de Estradas de Ro'dagem·,
,

reler ote ao exercício de 1976

ODILON PAZO , Pr�fei to Muaicip li de Três Barr-as,
Este d J d a S lata Catari a n r U 10 de eu 'Hl atr lbulçõ I!�, faz saber

que a Câ .nar J Mu licip II pr o V)U e eu S ancion i a seguícte:
L E' I

Art. 1.0 - FiC i apr �ajo o Relatório de Atividades do
D apartem sntc Muntctpal de Ro iag sm, referente ao

exercício de 1976.
Art. 2.° - Esta Lví ent ará em vigor na data de sua

publicação, revogadas 8S dí sposiç lU em contrário.

Prefelturs Municipal "de Te s Barras, ,06 de julho de 1977

Odilon Paz.a Prefeito M,unicipBl
Esta Lei foi registrada e pubh aia no Departamento Ad

'ministrativll desta Prefeitura, 'ns data upre, e será publicada no

'Jornal Corr aio do Norte de Canoinhas- C.

Paulo Adão Frank - Djeebr A im1nhtrativo

CORREIO DO N�O�R�T�E� � 3_0_.0_7_-I_�_7 __

Edital de TOlDadá/ de .

Preços D.o 02/77
. /, ,

A PREFEITV�A MUNICIPAL, DE TR:ES BARRAS, Esta
do de Santa CatarilÍe, para conhecimento dos interessados, torna

ODILON PAZD ,\, prefeito Munícíps de Três Barras, público que de ai?rdo com e Decrete L1!i n.o 200 de 25.02.1987,
E-shjo d s Santa Catarina, no Ui)O de suae atri uições, etc;

encoDtr8-s�a
irta a presente, «TOMADA DE PREÇOS», para

D E C R E T A recuperação e um caminhi�, de _fabricacão nacional, mar�a F.N.M.
"

modelo 18 -C - ano de fabncaçao 19, conforme relaçi'o de pe-Art. 1.0 - D� sendo c om o art. 137 - arâgrafo UQlC�O

�,. b
.

,-, çes e se,',," IC,os a arxo:
'

,

do Códígo de Posturas aprovado pel a L4:!i n.? ,
e 11-06-62 e

• artigo 134 - parágrafo úuíco da mesmo Código, Dl lificado pela gu.,nt. Peças /,Se.rvlços:
Lei n.Q 216 de 12·07·72, fica 'aprovada s Planta d Loteamento L
de propriedade do Sr. Luiz de Paula e Silva, situa '00 Núcleo 7.Ead.ireit�r car�aD e balaacear.

Residencial "São Crrsróvão" neste Municipio, leteame to este dís- ,;1" Rev�Bão da C�IXtl de. troca
tribuido em 84 (oitenta e qu stro) lotes numerados e 01 a 84/>- Bevísão do dífereaclal
com área total de 56.518,57 metros qusdr e dos, sendo que fic�;l - Material e ,limpe�a das pecaR
doada à Prefeitura Municipal de Três Barras-Se,' a área /ti� --- Retentores .da cal:ca
25.720,00 metros quadrados destinado a abertura de ru ,t�jBli- 1 Junta d,o díferencíal

"z,ndo a área l atsada 82.238,57 m atros quadrados, perm nscénde 2 Juntas �lallge
.

'

ainda 28.578,43 metros quadrados de área não loteada, co, 10 que
1 Retentor d� pinhão

totaliza 110.817,00 metros quadredos confrontando o reft;!f do ter- 1 Junta do pinhão
reno 80 norte com terras de Erfrid E Ileu Moh r; João,JM ia de 1 Farol

Paula e Silva; Rívdsvta Medairos e Stn szlo de Paula iII{ Si! a; ao � LB_mpads5I .

sul com terras de Ftrmíuo de Paula e Silva se lert:/ com Rio
- Mao de obra de Instalaçio da caixa

Canoinhas e 80 o�ste com t srr as di famíl ta Pacheco de,
,/ tranda Lãma.

- Óleo da cabn de troca
i".

'

- Óleo do diferencial
"

Art. 2.° - En virt�,je da dOllÇã_o de 25.7 O,O� m� de t�- _ Endireitar os 4 'molejos ,

nado a abart�ra de ruas" !Ic8m concedidas 80 �; r.oprIet�rlO L lZ _ Mio de obra ref, direção hidráulica, freios & ar
I

de .Paula e SIlv8, os b�n �flCIO� con\tsot(jU do ojlgo de .Postur 8
,- Mio de obra ref. regutagem do motor

(L'!l 0.° 26 de- 11-06·62) 8rt. 142, parágraf.l ,..
.

,

_ Mio de obra para endirettar encanamentos de ar '

Art. 3.° - Eite D �cr�to entr,�rá � em/vigor Ota date ele sua - Mio de obra ref. embreagem e cardan

publicação, revogadas as disp ,)�icõe� em, coJítrário. 2 Suportes \
de mol�1 traseira

. ..' ;.. _J!. Retentor da bomba de direçãoPrefeItura Munlclp ,I de Tfe� Bur,'s, 16 de Junho de 1977 R d 'I' d d, d·
'-

h·d Soul·
_ , ' tZ' " eparo ,o Cl ln ro a neçao I rCII lca

Odilon Pazda - P�lf�ito Municipal Reparo da bomba de ambreagem
. Este Decreto foi registrado e ,$ublica10 no Departamento Reparo do. ciliodr� da embreagem

Administrativo delS.ta Prefeitura, este,I:J' publicado no Jornal Correio Óleo da dIreção ,hldráUlica ,

do Norte de CanOlohl1s. 1
leo da embreagem

,

Paul" Idll ,a'uk _ D' t Ad·· t t� .

bstituição de ,8o�re chassi da caçamba e travelsal
" a Ire ar mIniS ra IVO

S b t't
. _

d
.

t- h·..3 á 1·
, ,l 'S t ulçao 08 pIS oes l.r U lCOS

li - M de obra ref. endir.itar chassi completo
D 4 o ""r.91 d

"

OI d
-

Ib d 1977
'- S�r iças de solda eletrica

ecre.lO D. J ,fi! e JU o e - Tlnt

ODILON Pl\ZDA, ,i/refeito Municipal de Três Barras,
- Mão

".

e obra .ref. pin�ura
E�hdo de Santa CatarIno;/no u�o de suas atribuições,

- Meterl 1 de pIntura: hxas, bl8ck soldar, etc.
I '

I)ECRETA'
Art. �1.0 - Fic,l anulada fi impntâtlcia d@ Cr$ 54,000,0'6,

(cillC6enta e quatro �"r� cruz�íros) 8 segu\nte dotg�ão orcsmentárh:
, Depart,iumto de -Estradas de Rodagem

«FRANCIS O DE ASSIS RUTHE5» ,3120.00/1298/079 -/Outros Materiais de Cousutno Cr$ 54.000,00
e «A.NITA UCHlNSKI»; elenatural.! '

deste Esta lO, nascido aos 22 de Art. 2.° � Fica suplementada li importância de Cr$ 54.000,00
ma.io de 19 2, domiciliado e resi- (cincoenta e qgatro mil C'Iuzeiros) 8 seguinte dotação orçamentária:

"

��n��th:·:t� ��ni��i��' ���� �ulh��- ,Departamento de Estradas de Rodagem
Ela natural deste Estado, na8cid� 3126.00/1219/078 - Peças e ace3sórios . Cr$ 54.000,0680S 23 de 8 tembro de 1954, domi-
c.iliada e re idente neste município, AS"' 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data de SU8
filha' de L dovico Ruchinski e de publicaçã,p, revogadas as disposições em contrário
lzabel Ruch' ski. I'

'

Iflrefeitur8 Municipal de Três Barras, 01- 07-1977
Aprese ' taram os documeJll- ;

tos, exigid s pelo Código Civil ,/ Odilon Pazda - Prefeito Municipal
art. 180. e alguém tiver co- / Este Decreto foi registrado e publicado no DepfHhmento
nheciment 'de existir algum Adqlinistrativo desta Prefeitura, e' será publicado no J :)1'n81 Correio
irnpediimen o legal, acuse-f)- �_ dojNorte' de _

Conoinhas.
ra fins de direito. ' :/ Panlo Adão Frank -- Diretor Administrativo

( .

Major Vieira, 27 de julho de 1977: l
/

SEBASTIÃO GREIN COSTA /'
!

Oficial do Registro Civil, ,\
(

I
p'
I

Registro
EDIT

Civil
S

NEREIDA C. o
-

TE, Ofif!bll
do Registro Civi do 1. o Distri
to de Canoinhas Santa Catarí-
na faz saber e pretendem
easar-se:

«Orly Sehwed» e ( aria Luiza Boneth
d'Oliveira,»" amb solteiros, domici
liados e reside tes 'nesta cidade.
Ele auxiliar de escritório,' nascido
na cidade de F víópolís, Estado de "

Paraná, no dia 1,° de julho de 195,3,
filho de Franci co Schwed e Zenilda
Padilha Schw . Ela, balconista, aas
eída nesta ci 'de, no dia 2 de julho
de 191)7, filh de Procópio Boneth
d'Oliveira e Ana daSilva d'OUveira.

<�PI.eidio Fe eira da Silva» e «Maria
Riba. dos S tes», ambos soltetres,
domícllíados e restdentes nesta oi
dade. Ele, o erário. nascido na cí
dade de Sã ' Mateus do Sul, Estad0
do Paraná, m 7 de março de 1924.
lilho de E ilia Ferreira da Silva.
Ela, do lar, n scída em Fartura, deste
Distrito, /em 15 de janeiro de 1924,
filha de 'I'ertu hano Ribas dos Santos
e de Emília Ieíra de, Lima.

,

,

«Alair Corr do Prado»' e «Maria
Lucia Brueski , ambos solteiros, 61.
mícílíados e r aidentes nesta cidade.
Hle, militar, ascídc em Imbuia, DI
município, em 22 de sbrtl de 1�5S,
1ilho de Nesto .Corrêa do Prado e
de Catarina S ares do Prado. lIa,
do lar, nascida nesta cidade de C8.
noinhas, em 1.0 de setembro de 1958,
filha de Wald miro Brueskí e de
Edite Farias Br eski.

,

Oanoínhas, 26 de julho de 1977

NER,EIDA C. CôRTE
Oficial do Registro Civil

�ebastilão Grein Costa, Bs
erívão de Paz e Oficial do Re
gistro 'Civil d município' de
Major Vieira, omarca de Ca
noinhas, Estad de Santa Ca
tarina.

Faz saber que pr endem casar:

«JAIR DE PAULA> e HlLDA GREIN»;
ele natural de Maj Vieira·RioClaro,
nascido aos 22 de setemhro de 1955,
domiciliado e res ente neste muni
cípio, filho de orvalino de Paula
e de Veronica V iga de Paula; ela
natural deMajor ieira-Lageado Liso.
nascida aos 07 d dezembro de 1957,
domiciliada e r idente neste muni
cípio, filha de ,dão Grein, falecida
e de Maria L. G 'nçalves do Rosário. '

«HENRIQUE M CRADO» e «MARIA
'F.RANCISOA: C RVALHO DOS SAN
TOS»; ele natu aI deMajor Vieira-Se,
nascido aos 9 de janeiro de 19á2,
domiciliado e residente neste muni
cípio, filho d" Antonio Machado e
de Sebastian Cardoso des Santes;'
ela natural d Maj 01' Vieira-Se, nall
cida a08 08 ,e outubro de 1953, de
mieiliada e r aidente nestC3municípie,
filha de Joaq : im Carvalho dos Santo,1I
e de Maria. ibeiro dos Santos.

Major Vie ra, 9 de julho de 1977

,/
Do(umento extraviadjo

ERM!NIA LOPES DE SOÜZA
ROCHA,- declara para 08 dev,idos
fins 9-ue _extr,aviou o CJ+nê de
AutorJzlçao de Pagamento de
Beneficio n.o 09264691/do INPS.

,

O mesmo �ica se"-efeito por
haver requertd0.....2(r1 via. 3

Decreto D.O 390 de 16 de ju

Decreto D.O ,:>92 de 25 de julbo de 1977

ODILON PAZIDA, Prefeito Municipal de Três Barres,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribUições, etc.,

DECRETA
Art. 1.0 Fica ,anulada 8 importância de Cr$ 28.600,00

(vint@ e oito mil e seiscentos .cruzeiros) a seguinte dotação
orçamentária:

Serviços UrIJaB8s
3116.00/1128·O!H .. Pessoal de Obras Cr$ 2B.6t>O,00

,

Art. 2.° -- Ficsm suplemen'tedas na importância de Cr$
28.600,00 (vint� e oito mil e :�eiscent08� ,cruzeiros) ..

as seguint@&
dotações orçamentárias:

Educacl. e enltara
3110.00/1144-052 - Pessoal . Cr$ 25.000,00

Departamento di '.zenda
311 0.00/1144- 032 - Pessoal .

Total da Suplementação
•

Cr$ 3.600,00

Cr$ 28.600,00
. ,

.
'

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor Da data de SUB

publicação, revogadas as díspostçôes em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras, 25-07-1977

Odilon Pazda - Prefeito Munici'pal "

'E9te Decreto foi registrado e publicado no Departamento
Administrativo desta Prefeitura, na data supra, e será publicado

,

no Jornal Correio do Norte de Canoinhatt.

PalIo Adão Frank Diretor A1ministra tly.,

Co dições d. participação:' - As fjrOp0sttUl de"erlo
ser, entregu B em 3 viae, até Q dia 10 d@ ,agost9 de lD77. nQ Ga ..
biR,ete do P bite, até 8S, 15t�H) heras, conteodg o seguiate:
1.0) - Preço ii vista te à prezo
2.°) .; Condicq !iI_ de' pagamento para pagamemto à prazo
3.€» � Prazo de sl:)trega
4.°) - Experiênc 8 no famo

Docume tação: - Deverão 8compallhef 8S prOpoitsi em
envelope geperad devidamente hcla,ado, contendo na parte ex·

terna 8 designaçii' TOMADA OE PREÇOS - EDITAL n.o 02/7'7,
a seguinte docume tacão:

}.O) _ Personalidade Jurídica
2.°) - Idoneidade fin nceira

3.°) - Capacidade tê nlcs
4.°) ;. Negativas Fede, aI - Estadual e Municipal
5.°) - Certificado de egularidade junto ao INPS.

-
'

Ohs.: Os docu entos acima poderão ser substituidos pelo
Registro de Fornecedo do Departamento Federal de Compras
ou do Departamento C ntraI de Compras 'do Estado de Santa
Catarina ou DER- se.

Disposições G rais: - Suão automatic81!l•• t@ desela1-
sificads,s os propostas de firmas que _

não atenderem 88 exigên
cias legais relativas à do umentaçãe ou e8pe�ifjcaçõé8 deste Edital.

- As informàçõe relativas, à 'esta Tomada de PreçoJ,
�erão prestadas 8051 intereSiiados, na Prefeitura de Três BarraI!,
de segunda a sexta-feira, n� expedieute normal.,

- A Prefeituf'8 MU�CiPal oe Três Barras, poderá rejeitar
no todo oU em parte as propé.stas apresentadas ou anular a pre
sente Tomada de/ Preços, sem �ue ,caiba aos prc>ponentel. dirtite
a qaalquar indenização ou recl�8çãO judicial. '

Prefeitura Municipal de Trê� Barras (Se), 25 de julho de 1977
"

\
'

Odilon Pazda - Prefeito Municipal
\
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C'OttREIO DO rTORT� 30.07�1977

EXTRATO DO ESTATU'rO DA' ASSOCI.NÇ'ÁO DE PAIS E PROFE:SSORES

(A.P.P.) DO' COLÉGIO E:STADUAL {(COLOMBO MACHADO SALLES"

alunos, todos os professores do estabele
cimento e, ainda outras pessoas dá 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 estabeleolmento de ensino

que sedia ou de desvirtuamento de suas

finalidades. ;1-'",
;f

Em casÇlfde dissolução da Associa-
ção, por t:9�'ça de extinção do estabele

cimenwae ensino que a sedia, o patri
môníoéreverterá em benefício da Coor
de ,;.ffi.oria Local de Educação que, jun

ente com a Coordenadoria Regional
ue estiver vinculada cuidará do seu

/l melhor destino.

E:m caso de dissolução da Associa
ção por desvirtuamento de suas finali
dades, o patrimônio. reverterá em bene
ícío do estabelecimento de ensino que
s

.

dia a Associação.

Objetivos: Criar ao máximo condi

çêes para integração escola-comunidade
BO Estado de Santa Catarina.

. Sede à Rua Boleslau .Polanskl, s/n,
na cidade de Três Barras.

Tempo de Duração: Indeterminado

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

Diretoria - Presídente, 'Vice-Pre
sídente, 1. o Secretário, 2. cretário,
1 .

o Tesoureiro e 2. o Tesoureiro, pro-
fessor; Conselho Fiscal - Presi te,
dois (2) professores, dois (2) País u

Responsável de aluno.

Representação _. Compete prívatí
vamente ao Presidente representar a

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

Reforma do Estatuto.. O Estatuto
elas Associações de Pais e 'Professores só

poderá ser reformado por ato do Chefe I. o

ào Peder Executivo, mediante propost�'
àID S€cretário da Educação e Cultura,/

Dos sócios - São considerado. só
€i8\S ela Associação de Pais e Prof.

,
ores

tedos os Pais e responsáveis, le is de

I

Três Barras, 15 de: Julho de 1977.

DIRETORIA:
Gebra 1 B. EI-Kouba
Eng.1O \

aulo O. Krappe
Prof. a

�ctó,ria
Asseif

Prof. a J mili Uba
Ladeslau Icha
Geraldo José de. Carvalho
Eng. o Vian�� Ferlin

,

\

Presídente -

ice-Presidente -

1 .

o Secretário -

'2 .

9 Secretário -

1 .

Ç) Tesoureiro -

2 .

0 Tesoureiro -

Professor

CONSELHO FISCAL:
Presidente
.Protessor -
Professor -

Pai ou Responsável -
Pai ou Responsável -

/

/

I'

Eng. o Antôni'o Tsunoda
Paulo E,. Telli
Dr. Neuzíldo Fernandes
Pastorino de Jesus Taquei
Dr. Milton Moreno

Prefeitura Municipal de Canoinhas
PORT�RIA ,N.� .74/77

"

BenedIto 'I'herézio de car-,valho Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas Esta- Benedito Th. de Carvalho Netto
do de' Santa Catarina, no Prefeito Municipal
uso de suas atribuições �-
gaís resolve:

'

EFETUAR PAGA.MENTO' \
Ao sr , HETNALDO CRESj\

TANI� funcionário público mu- \,
nicípal, a· importância de.Cr$

,

�
3 . .00.0,0.0 (três mil cruzeiros), :),

: serviços prestados na Elabora- '\
<}ão do Plano Rodoviário. Muni- \\,

, \

cípal, para o exercício de 1.9'77 \\ PORTARIA N. o '"/6/77
€ execucão do' relatório do \\
D.M. E . R. de 1. 976. \, Benedito 'I'herézio de Caf-

Gabinete do Prefeito Mu- ':'�alho Netto, PrefeiWMu-
,

�.cípal de Canoi l-tÍs Esta-
nicípal de I Canoinhas, .

em d�
\
de Santa tarina, no08/0.7/77. us', de sua ,,, itríbuições le-

Benedito Th. de Carvalho Netto gaí ,\r'eso e:
Prefeito Municipal NO \�, ,AR COMISSÃO

,

.:� ,

,',
,

E \, VALLAÇAO
, ", \

,

'1\

,'Composf, dos 'senhores

,
inaldo Cre'�ani, João Sal

-ador de Andrâ '. e e Hugo An
tonío Peixoto, s 1\: ' a presidên
(' la do primeiro, n prazo, de Ü'3
(três) dias, a part ,. desta da
ta, procederem a av liação de
um terreno urbano co. a área
de 600.,.0'0 m2, pertenc te a

Jovita Vieira de Carval

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Canoínhas, em

12.07.77.

POR,TARIA N.o 77/77
Benedito Therézio de: Car
valho .Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoínhas Esta ..

do de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições le

gais resolve:

Dispensar do ponto de
acordo com o artigo 175 da Lei
n. Q "1.149, o funcionário AL
FRE'DO MEDEIROS FRANCO,
para frequentar curso do Ins
tituto Nacional de Colonização

,

e Reforma Arária (Incra) du

rante os dias 20'; 21 e 22 do
-correntc na cidade de Joinvíl

le; ainda de -acordo com o pa
rágrafo único. do citado artigo,
concede a gratificação de re

presentação de Cr$ 1.000,00
(Hum mil cruzeiros), para
fazer face as despesas de loco
moção e estadia.

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas,
.

em

19/07/77.
Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registra

da e publicada no Departamen
to Administrativo, 'na data su

pra.
Fábio Nabor Fuck

Diretor' de Administração
Vice Prefeito

Esta Portaria foi registra
da e publicada no Departamen
to Administrativo na data su-

o ,

pra.
Fábio Nabor Fuck

Diretor de Administração
Vice Prefeito

, Esta Portaria foi registra
da e publicada no Departarnen
to Administrativo, na data su-
pra.

' ,

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice Prefeito

POR.TARIA N.o 75/7
Benedito 'I'herézio ) e Car
valho Netto, pre it�, M�
nícipal de Canoii 'has Esta
do de Santa ; tarina, no

uso de suas ,ribuições le
gais resolv .

EXONE!RAR

ROGÉHIO DE ASSIS FUR
TADO HUGEN,' do quadro
Geral dos 'Servidores dessa

, Municipalidade, com exercício
no cargo de Chefe do Setor
Pessoal de provimento em Co

missão, Padráb P. C. 2.12, a

partir desta data.'

Gabinete do Prefeito

���iÓ;)77 '" Canoinhas, I)ocum'entos extraviados
Benedito Th. de-Carvalho Netto' LEONIDAS TABALIPA, declara

Prefeito Municipal ara os devidos fins que extra-
v', u os seguintes documentos:

,

Esta Portaria foi registra- CP, Carteira de Identidade.
da e publicada no Departamen- Cart \"� de Motorista, Seguro
to Administrativo; na data su- e Cer ': jcado do Veiculo Opala
pra. Coupê l placa CA-1832, cor

. Fábio Nabor Fuck vermelho.
�

Diretor de Administração Os mes
'

s ficam sem efeito
Vice Prefeito 'por haver si requerido 2.a via.

� .

Em dobusca artista
A

anonimo

Você, AMIGO que já 0' viu
VOC:Ê que o -conhece

Traga e INDIQUE' aquele
pequeno ou grande/ARTISTA -

que ainda está no anonimato

que possui o grande TALENTO ...

Se você é escultor,
desenhista

poeta
cantor
instrumentista ou declamador,
se você é um ARTESÃO,
se você é CAPAZ de transformar
um ferro velho
uma tela
um papel
uma 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
VOCÊ precisa ser localizado
Canoinhas quer VALORIZA-LO.

I

Inscrições e maiores informações
às terças e quarta-feiras
das 14 às 17 horas
no Salão da Comunidadea Evngélica Luterana.

L.EMBRE-SE: "As artes nasceram da necessidade do homem

,
.

de comunicar-se com os demais".

(CAMPANHA PROMOVIDA' PELA O. A . .s . E' . )
, ,

- A D V O C-A C I A _

t!�ç�:r��l�i?���!sH
Trabalhistas - A�sessoramento Jurídico.

Rua Vidal Ramo, 1195 - Fone 22-056'

.- CAN . INHAS-SC -

FOTOCÓP AS XEf\OX
Serviço ioatantâ o e perfeito.

talação modernissima.

Procure no escri ório de Derby Carlós
Ulhrnann, na P aça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa, Catarina

:::::::::=::::1:=::::==111::::::::=:::::=:: ::::1:9:::�=:=:=::lae::::HIRIII'H:H:I'IIII=el"dI'�
�

,

H

!i P R O J E P L A H Projetos e Planejamentos ,.�,
�i Rua Major Vieira, 433 lado dI. Boutiqlle Lá n� Modinha) .�
•• ' ,U
•• I �II

I: Proj �t08 Arquítetôní os, Proj e tos Elétrlcos para insta- U
== :::
:: lações Industrieis e esidelíJciaip, Processo de FioOR- :;
!! ciamento pelo BNH ( ECON t: CEF), Relação de Ma- ,::
•• . IM-
:: tertst e Orçamento de Mão de Obra. ;::
•• .!'I

::=,ti::

li - A SUa restdência persa alizada será proje ts da por nós, 5:
I: 'dentro dos mais altos padrões de segurança e bom E,:
..a

V h
. . 11."

:: gosto. en a fazer-no uma V1Slh. :::
:: '

"

::
::::::::::::!:�:�:I:::::===:::::==:::�::==:= ·::::::=:::::::===:=:=:::::I:=:===:==::II==:::t�::::

.

•••• e·.
• •••

.. :':9:·:•••• • • '. II •
.

�=========����=.===========*�========-=-====-==========

J.�edação, Composição e I pressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoinhas - Santa Cata ina

OI Proprietário: Aroldo Carn ira de Carvalho
Diretor: Rubens Ribeiro a Silva

COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldino M. Almeida

Três Barras: Paulo A. Frank

Major Vieira: Francisco risan

Monte Castelo: Lidio

,cconCanoinhas: Glauco J. sueno e Pedro A.' Grísa .

,

j

� 30 anos a serviço da Comunidade
I �

I
=
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30-07-77
N.o 1430

Ano XXXI

Notíci s de· Major Vieira
Escreveu: FRANCISCO KRISAN

Senador Octalr Beckel' em Major Vieira
Esteve em visita a. esta cidade o sr. OOTAIR HECKEH, Senador

da R.epública. O mesmo foi recepcionado no Clube 28 de Junho e lhe foi
oferecido um saboroso churrasco de gado e carneiro. O mesmo trouxe-nos
a notícia de que dentro do prazo máximo de 90 dias, a Prefeitura de
Major Vieira receberá uma. ambulância. por doação do FUNRURAL, cujoé objeto de solicitações anteriores e tornou-se realidade graças 8 inter
venção do eminente Senador. DIsse ainda, que irá lutar incessantemente
com o objeto de conseguir junto 80 Governo do Estado, um auxílio no
vster de CrI ! 30.000.00 para pagamento do terreno para instalação de uma
fábrica de lâmina, dando as necessárias orientações a respeito de como
proceder. Usaram da palavra: Augusto Papes, Claudio Gadotti, Octair Becker,

Aniversários
Aniversaria hoje o Ir. João Francisco de Araújo, residente nesta

cidade, o mesmo oferecerá amanhã uma - grande churrascada regada a
chopp a seus amigos A coluna congratula-se com o aniversariante e de
seja-lhe muitas felicidades.

Dia 1.0 de agosto anIversaria o garotinho Márcio Falklevíoz, filhode João e Terezinha Falkíevícz, residentes nesta cidade. .

Dia 4 de agosto aniversaria a sra. Tereztnha, esp. do sr. J 0&0 Falkievicz.

FOFOCASI

Responsãveís um grupo de jovens:
* Quem está muito feliz com a volta às aulas são os casalzinhos: Eu::lete

e Vitor - Vânia. e Bdi - ívete e Chico - Lízete e João.
-te: Quem está querendo, no fim do ano colocar as alianças na mão di

reíta, é a Fátima. Oalma lá, aluda é muito cedo.
-te: Achamos que quem está agora colocando as idéias no lugar, é a

Llz ete O., pois até que enfim tirou a venda de seus olhos, não é menínal
* Oorno é Beatriz" e, as alianças. que eram para chegar no fim do ano

do Oeste? Será que ainda virão, ou já mudas-te de idéia'?· .

*' Quem deu uma passeada até Camboriú foi a Vera e 8. Doratíce,
Praia ou 8. negócio?

Hegistro EDITAL
NEREIDA C. OôRTE, Oficial do Registro Civil do 1. o Distrito

. de Canoinhas, Sta. Catarina faz saber que pretendem casar-se:
.

MIGUEL ARISTEU' ALVES MASS�ff��A' MARIACAVALHE[RO; ambos solteiros. Ele, �iffíco, nascido em Paciência do
Rufino, neste �unicípio, e.m 29 ---<,��--eíem�ro de. 1957, filho de. AvelinoAlves Massaneíro e Antonía

" . '. j' Massaneíro, resídentes nesta CIdade.
Ela, do lar, n m Marcílio Dias, neste Município, em 27 de

outubro de 1962, l\.lente em Marcílio Dias, deste Município, filha de
Aparicio Alves Cav'\lhaio e Nari Gençalves Cavalheiro.

, .

Canoinhas, 2Q de julho de 1977.

NE,REIDA C. CôRTE - Oficial do Registro Civil

EDITAL
Encontra-se em Cartório, 2. o Ofício, à Rua Vidal

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

DP n.u 6213 " veneto. 09.02.77 - valor· CrI 1;703,98 (um m.il, sete"
centoR e três cruzeiros e noventa centavos), emitida por Cia. Suloil DiBtr.
de Auto PeQas, contra MAQEIR.EIRA SABAT�K LTDA.

NP n.o 5 - veneto. 30.04.77 -- va!�r"'ér$ 5.000,00 (ci�co mil cruze.i
. roa), emitida por Otavio Nunes Figuei�edo, cl ANTONIO PAULO NOVAK.

. �

NP n.o 6 - vencto. 30.06.77_,I'�, valor Cr' 5 ..500,00 (cinco mil e quinhentos oruzeiros), emitida por·' Otavio Nunes Figueiredo, contra ANTO-
NIO PAULO NOVAK. /' �Por não t�r/sido poss yel encontrar os referidos res

p?nsáveis, pel0Y'résen�.e o� inti "0, para no prazo d� três (3)
dIas, a

co�tar
€ta 'publlcaçao deste no JORNAL CORRgIO DO

NORTE, v·' pagar os mencionados títulos ou dar as razões
porque n- o f;lzem, e, ao mesmo tempo, no caso de não ser
atendida €sta intimação, os notifico do competente protesto«

Canoinhas, 28 de julho de 1977.

THE;RESINHA CARARO - Oficial Maior

ANIVERSARIANT�S DA
Dia 30 • os gêmeos Dorioal

Junior e Dorisa Matia, filhos
do sr. Dorioal Bueno.
Dia 31 .:I o jovem Laércio

Eoalâo Gonchorouiskii a ga
rotinha Soraia J.Vada filha

NOIVADO
Estreiarão alianças na mão

direita, amanhã, dia 31, o

jovem P_4.ULO ROBERTO,
filho do cessl Bernsrdo (Ma, ia)
Wendt é

a srta. VANIA,filha
da eXIRa. vva sra Ma�'ia Zierhut.
Nossos purabéns,

do sr. Teonildo Haag.
Dia 1.%8 • o jovem Paulo

Roberto Plothom.
Di" 2 • a sra. Tecla esp.

do sr. Evaldo Gonchorowski;
a s, ta. Tânia Sioosn« D.m.so;
o jovem [air Sconhetzki.
Dia 3 - o sr, Orlsndo Gatz.

Dia 4 • o jovem -Claudio
Antonio Dreueck; a menina
Ioana filha do sr. Ivan de.

SEMANA

Registro Vivil- Edital
Maria Gôss Glinski, Oficial

do Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, rnuníeípío e Co
marca de Canoinhas, Estado d.
Santa Catarina, faz saber que
�etendem casar: .

SEBASTIÃO TELES DA LUZ e

ÜMBELINA RIBEIRO nos SANTOS;
ele natural deste Esta o, nascido
em Santa Cecilia, no di 5 de maio
de 1934, operário, solt 0, domici
liado e residente neste istrito, filho
de Maria Ortiliana; el aturaI deste
Estado, nascida em anta Cecilia,
no dia 18 de nove ro de 1929, do
méstica, solteira, omiciliada e re
sidente neste Díst to, filha de Yíto
rino R. dos San. 8, falecido e de
Emília Goes de liveira.

. Aprese _
aram os doeumen

tos exigido pelo Código Civil
art. 180: e alguém tiver co
nhecímen o de existir algum
ímpedlme to legal, acuse-o pa-
ra fins de direito.

.

Paula Pereí , 14 de julho de 1977

MARIA· GóSS GLINSKI
Oticial e Registro Civil

Paula e' Silva.

Dia 5 -' as sras. [uliets es

do sr. Ubaldo R. da Silv
. Dirce Maria 8SP. do sr, N
oaldo Roeder, Anita Lui
esp. do sr. Eroino Mews;
S1'S. Osvaldo W rublewski
Evaldo PLothow;' .Frei Sé1g
Wrublewski.

Aos aniversariantes os pa,.
béns deste semaná,.t•.

ACONTECENDO ...

RESPONSABiLIDADE J. M. J. C.

mQ�g�Q�������Q������������Q�����Q����Q�����������Q��g����Q����Q�� ma � A

m

! J. C ça e pe'sca !ce

��'- Praça l.. ftul"o Müller, 646 - Fone 22-0514· CANOINHAS - $anta Catarina àDm
\ m

� EM SUAS CAÇADAS USE�B.�AS Baito - ROj?si
� -_C�C: de um e dois canos, de .cão Iae �

e mochas-par�lBJa",,�'-sõDrãposta. Cartuchos esc e VELdX"·�::�"Munições em geral. m
� Revólveres ROSSI ,.;;r<At1RIJs.Carabinas de 7 -

. 14 e 17 -; repetição e automáticas. IR
. m Pistolas B ��""'22 e 6,35 - Standart-Luxo e Esportivas. Chumbo - Pólvora ... Balas para Revólveres. lã
ne� ��������B�����������������������������a5�a�a���mm�a��a���=

\.

A V I S O

se derruba' no chão não
mesmo?

* Parzinhe IOfo que surgi
entre nós é a 5 iluana

o Quim. Também Mery e

Mikey curtindo um grar
amor.

* Para a alegria de todo
. está conosco novamente

linda moreninha Malude. i
so é prBva que quem oe

* N� dia de ontem um a- para Cenoinhes, sempre uol
contecimento diterente Im e com saudades.

nossa adsde. Estiuersm teu- I' pnidos no salão dI Festas do * Josiane quarta- etr« as

sada conseguiu o que ·quCanoinhense muitas pessoas d f J f tonde roi oferecido um [antar ria, po et a ar rancamen
com o Ric.rdão. O mcon

.para as 'lit1VÓS em comemora- 't�o toi muito romântico n
ção ao �eu dia.

,Praça Lsuro Müller duront
* Edgar Mayer Filho o uma partida de veleibol.

mais novo carequinha d. • Também quartoteira pascidade que p.'lra a felicidade soda Solange Freitas oferecede todos passou em Engenhe» um café em sua residênciria Civil na cidade de Blumensu.
para um bllt,�papo com o

.* Anildo Antonio Vieira amigos.
um teto. gaucho esteve *' Partiram quinta-feira úlpassando uns dias conosco, lima para ii cidede de calevando consigo muit.,s sau-

çader as Jelegúções 'de espodades.
te de Csnoinhas, que vão dis

* Um Rostinho novo em putar os [ogos regionais n

.Canoinhas, MUI ise. referida cidade. Esperamo
Volte sempre. sucesso à nossa equipe.
* A Lélio "dando um gzro * Vivia,:e Schumacher dan

até Ftorionápotis. Dei. do um giro até Faxina
xando aqui seu grande amor fazendo-nos muita fa lia.
Beto_

* Tâni. Gonchorovski••P,.o* E o ,Carlinhos (Shimo) veit.ndosu.sférias seguicurtindo séu novo amor. com sua família para Piçarras
* Rosângela Gonçalv,s re· * Amanhã a linda garoticebendo um olhar muito nha Palrice CarvaLho e$
apaixonado do Carlinhps tatá completando 2 aninhos
(Tonho). Felicidade.
* Menina sorriso. cativando * Para você que gosta dcorações espalhando sim-

contar para todo mundpalia nos deixando sempre o que acontece, é bom lemb,.amuito a vontade. Continue
quê deve�se ter ce1'teza do quassim Stela ... Pie.
se diz. Muita gente gosta d

* Visitando- nos n. semana brincar com os sentimentos do
passada a linda loura outros. A brincadeira pod

Margareth Lesnicovski resi- ser feita sem fJensar) t,.azend
dente �m Curitiba que aqui assim consequlncias nad
em nosso ,.",io deixou mui- agradáveis para a pessoa qu
tos. amigos. , roi envolvida - que não te

nada com isso.
*

.

Quem anda mNite distrai-
aa é a Zanze. Com seus

gestos malucos está Jazendo
loucuras não é m'8smo Zan
ze. Quem ficou muito feliz
lotn isto toi o garçon do Pin·
guim que 'não se Cansa de
aju_ntar os baurus que a Zan-

* Hoie à noite no Clube
Canoinhense o a,�mio

X V de Julho estará promo
vendo mais um. gostosa boa ..

te. Prestigie marcando sua

presença lá colaborando assim
para o sucesso da mesma.

* O fim das férias está aí
e para despedida está

sendo oferecido um jantar no
Clube hoje.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
IRMÃOS ZUGMAN S. A. avisa
80 . sr. CLEMENTE ZORECK,
p,)rt&dor da Cart�ira Profissional
D.o 13.935, série 510-SC, 8 com

parecer. na empr. sa no prezo de
3 (três) dias fa regularizar

.

sue situsção.
. O não compare mento implicará
na rescisão d

1

contrato de tra
balho por ab' ndono de serrico
nos termos o art. 482 de C.L.T.
___________,------------

Vende-se
Um t.::rreno urbano/com 8,535

rn2, próprio para "jÓdústria ou

loteamento, sito .,.. Rua Alvino
Vogt, no Campo/'8 Ague Verde.
por Cr$ 50.000 O.

Diversos I"o .8, no Campo da
Agua V6,rde, à Rue .Mercedes
Côrte, próx' os 9 EsquadriEls
Sinta Cruz . A. PrE'ço e COD

dicões a co bina:r.

Tratar c o sr. Guilherme
Prust, Rua Paulo Wiese, 130 ou

pelo fone 22-057!. 2

*' "Muito, (ü)S que naufra-
gam no oceano da 'Vida

estariam agora salvos se ti·
veSSfJn tido uma est,.81a que
os guiasse. flutuam, porém,

.

ao sabor da corrente".
T,chau

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORR�IO ,DO,' r�ORTe 30:07.1977
----�------------------ --------------------------------,------------------------------------------------------------------

Agradecimento
A vocês jovens que formaram. as equipes partici
pantes da «Gincana da Amizade »:

Vocês trabalharam por uma causa humana, justa e

muito importante; ajudando a agasalhar e alimentar
nossas crianças do' Lar de Jesus; com vitalidade e

carinho, vocês foram um lindo exemplo.
Para a lavoura juventude canoinhense lançamos
a semente de ami de; que vocês sejam um prisma
da física do «servir», gue formem na variação con

tínua das atividades d Rotary Club e da Casa da
Amizade de Canoinhas, harmonia eterna do arco

iris, para que possamos aI realizações;
Vimos que podemos contar
Contem sempre conosco.

---===============================-

EXTRATO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES

(APP) DO GRUPO ESCOL'AR '''RO,DOLFO ZIPPERER" 08 06 027

Objetivos: Criar ao máximo condi-' alunos, todos os professores do estabele-

ções para integração escola-comunidade cimento e, ainda outras pessoas da co-

no Estado de Santa Catarina. . munidade quando tiverem sua admissão

Sede à Rua ,E�pedicionário N. o ..• aprovada pela Diretoria �

566 na cidade de Canoinhas-SC. Do Patrimônio _ O patrimônio de

Temp0' de Duração: Indeterminado, caráter facultativo, será formado pelas
Organização: A Associação de Pais, contribuições regulares dos sócios ou de

e Professores será administra a 'por' donativos 0'U subvenções.
.

uma Diretoria e um Conselho Fiscal, Da Dissolução //� Associação po-
tendo como membros integrante: derá ser díssolvídapor ato do 'Secretá-

.Díretoria - IPresidente, V' e-Pré- rio da EducaçãQfÊf Cultura em caso de

sídente, 1. o Secretário, 2. o Sec tário, extinção do e�·tábelecimento de ensino

1. o Tesoureiro e 2. o Tesoureiro, pro- que sedia o,ijlâe desvirtuamento de suas

fessor; 'Conselho Fiscal _ Presí ente, finalida51j�t ..

dois (2) professores, dois (2) Pais ou· ��aso de dissolução da Associa-
Responsável de aluno. çã<?;jPor torça de extinção do estabele-

Representação _ Compete priva
. c�,ento de ensino que a sedia, 0' patri-

vamente ao Presidente representar a . ·�.ônio reverterá em benefício da Coor-

Associação ativa e passiva, [udícíal.e ex- I- denadoria Local de Educação que, jun-
tra-judicialmente �

. ",.'/); tamente c0'm a Coordenadoria. Regional
,

, a que estiver vinculada cuidará do seu
Reforma do Estatuto:

.

O Estatut9�' melhor destino.
das Associações de Pais e Professores,ti.' .

poderá ser reformado por ato do C ': re Em caso dé dissolução da Associa-

de Peder E,xecutivo, mediante pr ::ost� ão por desvirtuamento de suas finali-

d@ Secretário da Educação e C. ,itura. d des, o patrimônio reverterá em bene-
,

A fíc"o do estabelecimento de ensino que
D0's sócios'- São consid

i ados só- sedia a Associação.
eíes da Associação de Pais e

" rofessores \
.

l .

te€loi 0$ Pais e responsáv�': legais de �anoinhas, 21 de julho de 1977.

Presídente _ Guilherme Prust
Vice-Presidente _. Valdemiro Andrade
1 .

o Secretário- _ Virgínia C. Prust
2. a Becretário _ Jzolete Lourdes 'Weher

. 1. e Tesoureiro _ Emílio Hauffe
2; ° Tesoureiro _ Américo Pontamlo

Professor - Marilze H. Allage
I

CONSELHO FISCAL:
Presidente - Irene Bilu1\. .

Professor _ Ingrid Hedler Zacko
Professor _. lraci Luiza Riske

P�Ú ou Responsável -' Artur de Barros
!Pai ou Responsável, _ Nagibe José Basílio

\

Resultados da Gincana da Amizade

Promoção da Casa da Amizade do
Rotary Club de CaRDinhas

Equipes vencedoras:
, 1.0 lugar: Sakão com 24.585 pontos Prêmio: 2.000,00
I
I 2.0)) Equitapado)) 23.240)) ))

. 1.000,00

3.° )) Eq. Cruzeiro)) 11.290)) J) 500,00

4,0 )) Eq. Benê )) 2.545)) )) Facas de Churrasco

Doações em dinheiro foram cerca de Cr$ 20.000,00,

sendo que maiores detalhes sairão em próxima edição. MUITO OBRIGADO.

!

A G R A DE C I"

Acham-se em Cart rio, à Rua Vida1 Ramos,' edificio do

Forum, para serem protes . dos, 08 seguintes títulos:
I

NP n." 22/24 e 23 2� • vencto. 30.04.77·e 30.05.77 respec-
tivame ate, no valor de C '$ 1.419,83 (hum lJl il, quatrocentos e de
zenove cruzeiros e oitent e três centsvoe), cada uma, emitidas

por Financíadore Volksw gen S.A., cf VALFRIDO GASSNICR .

NP n.? 19/24 � ve cto. 28.04.77 - valor Cr$ 805,69 (oito
centos e cinco cruzeiros' fj sessenta e oito centavos), emitida por
Financiadora Volkswag@o .At, cf ZENOR MARTINS.

'

Título por indicaç n.? 14063/0,7-12 - veneto. 12.06.77 -

valor Cr$ 360,00 (trezsnt s' e sessenta cruz eiros), emitido por
Besc-Flnanceira S.A., Credo Flnanc. � Inv., e] ALCEU KARPIN.

Titulo por indicação .°7839/17-24 - vencto. 23.05.77 - valor

Cr$ 1.011,00 (hum mil e o ze cruzeiros), emitido por Bese-Fioanc.

S.A., c/ RAUL DA SILVE RA.

DP 0.0 18.022-8 - vencto. 13.06.77 - valor Cr$ 1.000,00
(hum mil cruzeiros], pmitida por Merhy Seleme & Cia. Ltda., c/
EMIDIO N. DE SOUZA.

DP D.O 1108·11
-

- encto, 30.06.77 - valor Cr$ 500,00
(quinhentos cruzeiros), em; içia por Fontana Móveis c/ PAULO
DARCY DE OLIVEIRA.

.

NP n.O s/no _. venct ..23.04.77 - valor Cr$ 5.000,00 (cinco
mil cruzeiros), emitida por B DCO do Estado de Santa Catarina S. A.,
e] ANTONIO ROSALINO B RBOSA.

Por não ter sído pos ível encontrar 08 referidos respen ..

.
sáveís, pelo presente 08 ínti o, para no prazo de três (3) dias úteís,
a contar da publicação dest Jornal "Correio do Norte", virem

. pagar os respectivos títulos, u darem as
- razões porque não o

fazem, e, 80 mesmo tempo, n caso de não ser atendida esta

intimação, os notifico dos com etentes protestos .

Canotnhas, 27 ,de [ulho de 1977

Paula S. C rvalho - Oficial de Protestos

IMPRESSOS EM GERAL, �em uma ou mail. côrel�

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA,

Relação das mercadorias que foram doadas aDo Lar de Jesus,
com a COlaboração das treze equipes partiCipantes:

125 kg de abóboras
323 kg de feijão
134 kg de arroz com casca

720 kg de arroz

320 kg de arroz amarelão
070 kg de arroz.branco
289 kg de batatas.
213 kg de farinha de trigo
236 kg de roupas
Mais de 70 cobertores para crianças

. Cobertores de casal

Total de Mercadorias (d. alor comercial) Cr$ 11.536,00
'e solteíro.vã acolchoados. 1 me-

sinha, ajur e cerca de 50 brindes diversos,
os pela comunidade canoínhense.

N·TOS
� \

.

.

.

.

AGRADECIMENTO EM ESPECIAL A ESTAS PESSOAS E FI�ÁS: Aqua Viva, Jor�s A Gazeta, Correio do Norte e' Barriga Verde,
Alf. Gaúcha, Línzmayer, Erlita, C. Orlando, Farm. Allage,: F_ Oliveira, L. Novo Mund� Sicol, Tokarskí, Trevisani, C. Bom Dia, Goest

mayer, C. 8ta. Terezinha, Denelar, Jair Côrte, Antonio Dias, Fontana Moveis, Osvaldo Fuad;\F\lad Seleme, Rádio Canoinhas, Foto Egon,
.

" . \ .

.

Schreiber, C. Bandeirante, Blusas Rose, Susin, L. 8ta. Catarina, Artibano Parcker, EmHio, Rosalina Mendes, Bar Rosa, Leonardo She-
. \
/. ,. .

boski, Farm. Três Barras, Com. Girardi, Walfr' .'6 Langer, Fernando, Felix, Sholze, L. Ana Maria�\Guarany, Casa Mayer, Casa Verde,
. .

,
.

. �

Casa Natal, Palácio dos Móveis, Otica Co ança, Empresas Zugman, Fuck, Zaniolo, Olsen, Mussi, Siemens, Esq. Sta .. Cruz, Ceram. Mar-
cílio Dias, Wrubleski, Rigesa, Procopiak Celesc, Scultetus, Humenhuk, Merhy Seleme, Concal, Ped'�\assani, Agro-Pecuária, Frigorífico,

'. .

Schimoguirí, Masamoto, Pref. Três ras, Gonchorowski, Simões, Fanfarra do Cec, Brahms, Móveis Apolo, Serrana, Farm. Machado, Ari
\ .

Zimmer, Miradouro, Graf. Sta. Cr '" Auto Peças Leo, Posto Ipiranga, Essa, Ret. Alto, Esq. São José, Cereal, Alvorada, Paula Carvalho,
,I •

•

Bernar 'ino Tokarski, Eulália Kolbeck, e aos demais, que com a ajuda às equipes,
\ diretamente beneficiaram a nossa Campanha�

"Casa da Amizade do Rotary Club de Canoinhas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORRRIO DO' N�O�'R�'T�'E�· �30_._07-'�_19�.1�1 __

Prefeitura Municipal de
.

r ei v ind i c a ç

ô

e s ao

Três Barras, encaminha
Governo do Estado

Of. N. o 146/77
Três Barras ('8'0), 27 de Junho. de 1977

EXCELENTíSSIMO SENHOR:
DR. ANTONIO CARLOS ,KONDE,R REIS

.

DIGNíSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DEI
SANTA CATARINA

.

PAL,ACIO' DO GOVEiRNO
FLORIANóPOLiS - sc.

PREi;ADO SENHOR GOVERNADOR:
CORDIAIS SAUDAÇÕ:mS:

.
Este é meu primeiro encontro com Vossa Ex

celência, após haver eu assumido o E,xecutivo Tres
. barrense, na qualidade de Prefeito Munícipal .

'Gostària de estar aqui apenas para urna vi
sita de cordialidade, pará dizer de minhas provi

.

' dêncías junto àquela Prefeitura, e contar das rea-

Iízações já efetuadas.
'

,

,Entretanto, devo somar também, à esta mi
nha visita, o caráter relvíndícatívo, pois a Admí- ,.

nístração 'Municipal de Três Barras, precisa do au

xílio e apoio do Governo Estadual, motivo pelo. qual
recorre à Vossa Excelência, em que vê o Governador·
que realmente tem olhado. com maior carinho, a re

gião norte catarínense, da qual Três Barras faz

parte -.

Assim, sinto-me a vontade para reivindicar,
e apresento .ánexo, Histórico Político-Administra
tivo e Memorial descritivo do que se pretende exe

cutar a curto prazo, incluindo ao final, o que dese
jo reivindicar em favor do Município de Três Bar
ras, a qual tenho a honra de representar.

Sirvo-me da oportunidade para transmitir à
Vossa Excelência minha satisfação em tê-lo corno

Governador de nosso Estado, e apresentar em no

me do povo tresbarrense, os votos de felicidades
pessoal e continuidade do êxito alcançado à frente
do Governo -Estadual de Santa Catarina.

ATENCIOSAMENTE
ODILON PAZDA- Prefeito Munícípal

HISTóRICO POLíTICO-ADMINISTRATIVO
DO MUNICIPIO DE: TRí�S BARRAs, _. se.

Criação do Município:
Resolução TI. o 15 de 0-8.11.19610 da Câmara Mun!
cipal de Canoinhas, Município do qual Três Barras
foi desmembrado e à cuja Comarca-pertence. Des
membramento em 23; 12 .1960.

Data da Fundação:
23 de janeiro. de 1961.'

Area do Município:
481 km2.

Altitude:
I

766,110 m. ./
População: ,;Y

13.049 habitantes (cálculo com base-em ela'bo,'a,ção,
estatística) em 31.112.1976. ,/

,

P I
- .

f t
...

·1 7 '14
r

, opu açao ln an o-juven.. : a·' an s:
1.791 ha . ,'I

Eleitores: lAtual: mais de 4.0,0.0 votar; .es em 1-5.11.19'76:3.66,3. I-
.

P.refeit.o atual;
, /'OdIlon Pazd8: _ (ARENA)

I"iVice-Prefeit.o: t
'vVill,y Sudoski _ (ARENA)

,

/ .

,

c,,, M'·· I '/�amara unIClpa:. f

L,egenda ARENA: (51)' _

'

"

Legenda MDE: (2) �;E'scolas Primária E:sta "ais:
{) - Classes: 32 - Matrícul ..

efetiva: 953
. " . r...Esc.olas Pnmar'las ,MVinclpals:

; 5 - Classes: 17 - Matnc I, a efetiva: 465
Curso 2. o GI·au:

1 - Curso Pro.fissionali nte - Matrícul'a efetiva
98.,

Escola Básica:'
1 _ E'stadual (5. a à � a séries:) -. Matrícula efeti
va: 349

Jardim de In 'ncia ,e Pré Primário:
2 - Municipais -

.

atrícula ,efetiva: 1007.,
Curso MOB AL:

Postos de Alfabet· ação: 3 -' Màtrícula efetiva.: 26.
Assistênc· a.o men.or:

1 - Casa da iança. São Joiãlo Batista _ N. o de
abrigados: atu I 16.

-,
.

Set.or d . saúde:
1 - Posto d

.
L. B . A .; 1 _ Médico l'es.iden te no.

111unicipio: r. Miltol1 Moreno Correa; 1 _ P03-
te de atendO ento odontológico, à cargo do. Sindi
cato Rural.'

E:st leciment.os:
INDUSTRIAIS: 09 sendo as principais: RIGESA,

Limites:
Leste: Mafra-SC. ,Oeste-: Canoinhas-SC. - Sul:
papanduva-SC.--/Norte: ,Hão Mateus do soi-rr.

co�uni,{ç'ões:
'

a) Lig'a�ão, m Canoi�has: Estra.da, �rê·s Barras�
. Canoí

.

� as - revestimento prImarIo _ com

iníciplde calçamento a basalto: 3 km. (Estadual)
b)' LjgÍção com Mafra: BR:-280 - semí-revestída

Transportes: ,evestimento primário). Previsão para revesti-
2 Empresas de' transporte- de carga � 1 Linha de , ... mento asfáltico ('Estadual) .

.

.

ônibus Ca.noinh�s-Três Barr�s-S�o Mateus do, sei- y.é) Ligação com São Mateus do S:ul.J,Pr.: Da divisa
�!, �Heunldas >s.A-,)o - 1 ,Estaçao da, �ede Ferro-

/
r: de Três Barras até a Rodovia do. Xisto: 28' km.

"VlarI.a Feder.al -, N.. de velc�los de carga e de pas- r;f _ revestimento primário .

sageiros registrados. 560 (mais ou menos) '. -

P d '

E' t d M
.

1? d) Ligação com 'apan uva: s ra a unícípa
r' 'HM 02 - 26 km. - revestimento primário.

, (Transfalconica) .

Estrada de Ferro:
Rede Ferroviária Federal - Ligação São. Francisco...

Porto Un�ão-SC.

Celulose, Papel e Embalagens Ltda. (Refloresta
mento e Fábrica de Papel) _' Aoranão Mussi B.A.
Jnd . e Com. (Indústria Madeireira) - Siems
Wrubleskí &' Cia Ltda. (Indústria de goma-laca)
- 2 Cerâmica (fábrica de tijolos e telhas) I -, 1
Marcenaria -' 1 Indústria de madeiras - EM FA
SE DE CONCLU,s!ÃO: 11 Fábrica de papel - '1 In
dústria de madeiras compensada - COMERCIAIS:
57.

'

COMUNICAIÇ!ÕES:
Rede telefonica "DDO" com 64 aparelhos -' 1 Tor-

- ,

re de retransmissao de TV.

04.
Igrejas e Centros reIigi�sõs: .

Clubes e Associaç'ões: ,

1 sede social - 3 Clubes sociais e ,esportivo ,-;_,_ 1 Ci-
y

nema .

Outros dados: ,

2/3 'da área do município é ocupada
/

r refloresta
mentos. _ PECUARIA: Não tem ojeção. Neces
sita de amparo e fomento. - 1\GRÍCULTURA:
Apesar de áreas pequenas,�es,:'volve-se

a produ
cão de: Bata-semente selecio adas, batatinhas de
consumo, milho, arroz, Ieijã ,'trigo, etc. - INDÚS:
TRIA EXTRATIVA: madei ;a, erva-mate e linho.

Sedes:
Campo. 'de Instrução" arechal Hermes" - Exérci
to Brasileiro. Diretoy

"

en CeI Nilson S. watbach.
_ Area do Instit�;('J' Brasileiro de Desenvolvimen
to Florestal (IBDF}').

Ad
..

t
j -

F>:.
' mlnISt91ç�.o e Inança,s:

Quadr.o ie Empregados:
Efetivos e Comissionados: .

Professoras J{fetivas: .

; I .

�,gi���,.,p" t� ..:
.

Ór$ ·30: ÓOOI:OOI· (�ai� ou menos

17

Pesso 'C. L. T. '

..
..
.. .. .. .. .. .. ..' 415,

P2r.f
'saras C. L . T. .. .. .. .. 15'

,; "I
.

T
!"
�l' .. .. .. r : •• •• ., • .; •• •• •• ••

•• •• 610i
FJflha Pgto.: .Cr$ 86.0000',0'0 (mais ou menos)

Máquinas/Veículos:
,

,

0'2 -. Tombeiras FNM
I

0'2 � Tombeiras Dodge
O 1 � Tornbeira Chevrolet
Dl - Veículo tanque Chevrolet
Dl - Veículo .:Kombí - Saúde/Educação
01 _ Retro-escavadeira' (Valmet-Munck)
01 -. Carregadeira (Michigan)
01 _' Patrola Huber-'Warco (grande)
01 _ .. Patrola Huber-Warco (pequena)
Dl - Trator agrícola M,F-65-X

FINANÇAS: Situaç'ão em 31.12.1976:
Receita arrecadada ,em 11976 Cr$ 3.676.55,3,19
Despesa realizada em 1976 Cr$ 3.979.805,15
Restos à pagar .. .. .. .. Gr$ 543.9'24,02
Dívida Fundada Interna Cr$ L 296.915,64
Desp. :pão Empenhadas 1976 Cr$ 230.:415,16

Obs. : No valor referente à DEsPEgAS NAO'
E'M:PENHADAS, pode-se acrescentar aJnda o valor
do PASEP em atrazo, não incluido, e que totalizava
aproximadamente Cr$ 120..000,,00 que acrescido de
juros e cQrreç�ãb monetária, ultrapassará de Ci $
3'00' .00'0,00 até o final deste exercício..

Posição 1977:
Dívida herdada da Administração anterior:
Relatório Contábii em 31'.01.'77: Cr$ ?410.735,9-8

R,ECE:ITA:

07
lO,

,

1977
..Tan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.

Retorn.o ICM Cr$ Outras Cr$ T.otal Cr$
·351.937,33
487.425,37
473,.187,0.8
466 . 599',56
503.178,41

,

?

292.236,.00
2910.63-9,48
318.528-,'5,2
319.284,001
3'2:6.340,00'
34,2.216,00'

59.701,33
196.785,89
154.16i58,'56

, 147,.315,56
176.838,41

?

Arrecadaç'ão d.o ICM pela Exat.oria de' Três
Barras em '1977

ja,n. Cr$ 3.868.635,67
fev. .

Cr$ 3.322.136,31
mar. Cr$ 3.752.40.5,22
a'br. Cr$ 3.862.133,13
maio Cr$ 3.724'.813,68
Jun. Cr$ ?

Obs.: Pelo Demonstrativo aci.ma, observa.-se
que o retorno do ICM não atinge 10% 'do valor ar
recadado.

'D; E T A L H E: S :

TImS BARRAS-SC

Região norte de �anta Cat
AMPLA.

Micro .regíão:

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRAS E SERVIÇOS: À ElXE:CUTAR
,ADMINISTRArÇAO: ODILON PAZDA -
WILLY SUDOSKI
E'stradas:
1) Continuação do calçamento da Estrada

Três Barras-Ganoinhas, podendo o mesmo partir
da Ponte do Km 2 em direção do trecho já\ calçado,
na .localídade de São Cristóvão (Ex-Xarqueada) ,

cujo trecho de 3 Km já está em fase de conclusão,
pela Firma Otavio Passamai contratada pelo Go
verno do Estado, (Anexo Cópia OF n. o 122 e 123/
77. '1 I i :\:,.

2') Ligação da cidade de' Três Barras - com
a BR-280 - ligação asfáltica, trecho inicial: Cabe
ceira da ponte sobre o Rio. Negro. _ divisão com Sã,o
Mateus do Sul-PR. até BR-280, (Anexa Cópia OF

,

n. o 122 e 123/77) .

�.) Implantação de Avenida, partindo do Km
2 até a Estrada de Ferro, permitindo o acesso de
veículos que demandam à cidade e São Mateus do
Sul.

4) Abertura de rua ligando. a Estrada Três
Barras,..Canoínhas em direção à ponte de Marcílío
,Dias.

Obras:
,

5) Cemitério Municipal para o Núcleo Resí
dencial .S'ão Cristóvão, hoje com população de
4.500 ha. (mais 0'11, menos) .

.

Parque Rodoviárío: Máquinas: '

;61) Aquisição de um trator de esteiras, para
serviços em pedreiras e de destaca para agricultura.

7) Aquisíção de um rolo compressor .

8) Aquisição de britador, para atendimento'
das necessidades de revestimento das estradas mu

nicipais.
Agrícuftura.

'

Expansão da área agrícola, favorecendo os agrí
cultores com servi·ços de destaca; e cultivo.

�) Compra de tratar agrícola, caIm. grade' e
arado.

10) Fornecimento de adubos e calcáreo,
montagem de eilos para pequenos agricultores.

Pecuária: .

11) Criação, do' fomento agro-pecuário., atendi
menta ao setor ,com a colaboração da ACARESC -
Convênio já firmado.

.

Eletrificação Rlural:
12') Substituição pela CELESC de transfot'�

mador para a localidade de S:ãb Jo.ão, dos Cavalhei
ros.

Educaçã.o: .

13) Construção do Grupo E'scolar Municipal
Guita Federmann" em área já doada pela HIGESA
._- planta padrão, com lO- Salas de aula.

Criaç'ã.o Implantaçã.o:, J

14) Da E'scola BásiCa no Colégio Governador
Colombo Machado Salles; onde já funciona o Cur
so Científico noturno.

'

(ProjetO' já encan1inhado à"
Secretaria de E:ducação � pela COlnissão da Rigesa
- Senhoras Professoras) .

'

( ,

151) Transferencia do imóvel da Escola Iso-
lada Estadual de Colonia Tigre, para local lnais
próximo. ab' atual núcleo residencial, em terreno já
prometido para doaç!ãb ao Estado pela F'amília
Protzeka.

Criação:
16) Implantação da Escola Básica no Grupo

(continua na página seguinte)
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CORREIO' DO tlORTE

..

30�07;'1977

Prefeitura Municipal de Três Barras enca,minha reivindicacões ao' Governo do Estado
,

'

Comunicação: Descritivo dê Obras 'e Serviços à executar, e com a.

26) Implantação da Rede DDD de telefones eomplementaçãb do Histórico Político-Administra-
pelo sistema de Micro-onda, conforme entendimen- .tívo, no qual, a análise do. Deficit herdado; o valor
tos já iniciados junto. a TE,LESC ,(Anexo Cópias de da Receita incluido o retorno' do ICM.; o. valor de
OF) a lil:I,;ifiJ' )�\L ,),' ICM. arrecadado por Três Barras e a constatação

Promoção Social: ' da necessidade do início' de obras e serviços, levam-
27) Instalação de dois Postos da LB,l�. sendo me a solicitar do Governo Estadual, através de vos-

um no Bairro São Cristóvão e outro em São. João sa Excelência - Digníssimo Senhor Governador,
dos Cavalheiros. o apoio financeiro, para que minha Admínístraçãe

2B) Criaç:ão em convênio. de Posto da FUNA- possa dotar Três Barras, q.e parteda íntra-estrutu-
BE,M. ia que necessita, 'para pcder-contínuar a galgar OI

_ Ob�.: Temo? c;iada a .Casa d� Criança ��o degraus do �:o:�
.

.. .;

Joao �atI�ta em imóvel cedido a título precano ��or das dífículdades fIn.a�ceIra� e�-
pela Direção do C. I . M..H.

/ �l'es em todos os Setores da Administração Pu-
Urbanização. Curso' de Treinamento:,

' ��
..

blica, abstenho-me de grandes projetos e não sclí-
20) Planta Cadastral do Núcleo Residencial '

Instalação de Cursos de Tre�na�nffi:� cito senão o necessário para a continuidade admí...
São Cristóvão e do Distrito da Sede, para futura '29) Costureiras _ conforwe""'ebnvê.riio sem a nistrativa pro�r�s?iva, mas ess�ncialmente, para
criação do Distrito do mesmo nome) .

LBA. __/', f,! q�e meu Município, poss� continuar a col�bo.rar
21) Serviço. de urbanização do canteiro cen- 3'0) Tratoristas__.,/'através convênio com o ativamente, no �esenvolvImento de nosso Estado.

tral da Av. Santa Catarina e outras ruas centrais. Governo Estadu�".,.fi Assim, solicito, além do. apoio. às obras de in-

22) Construção de Jardim em área a ser ce- Núc1�;;bitacionaI: '

. fra-est:u�ura atrayés das Se�retaria� com _o V08,SO
dída pela RFF, com instalação de Parque Infantil ;il�rea já Ioí doada pela Prefeitura, aguar- beneplácito, tambem uma .aJuda fIn.anceIra,. em

anexo.
_ d��a criação do referido Núcleo pois Três Barras torno de <?�$ 60.0. ?O0'�OO �5eIscento,s �l Cr�ze.lrOS),

.'

ois.. Três Barras, �m dos únicos

mUniVIÍ-
,msente;.se de casas 'residencíaís, para a classe ope- para �UXIlIO na l�q,uIda9ao. dos de�It?'s existentes

p108 de nosso Estado que nao possue Praças arborí- " rária . Esta Prefeitura já encaminhou à pedido, por JnCIUSIv� do PASEP., al�m do C?nVenIO de Cr$ ...

,�'aàas.
,

, 4P:"- três vezes todo o; processo de informação. 2.00.000,.0'0 .(!Duzentos MIl Cruzeiros) co.n: o FEAR,.,
23) Continuação da colocação de

. '

fio. To/E,AR C'
.....

'FE'''R para atendImento, de reclamos das localidades .ser-
.l' - onvenlO n. ,

.

d I R d
.

M
.. . .

nas ruas principais da cidade e núcleo sídencial 32) Cr$ 200 000 00
.

t· t
,VI as pe as o aVIa,s unIclpaI,s, que, precisam ur�'

,
- '., _

" .: I
• I" ' 'para lnves Imen o· �om rent ' t d " . ti t

.

b
.

5.ao Cristóvão Ih
.

d R1\/(" t
-

d t
' gen emen e e reparos, reves imen o � ueiros ,

.

_

easea o e areIa as un e reco.ns ruçao e pone'
,

'" .
,

'" .

24) Complementação dos no Rio 'da Ponte (divisa .com Papanduve) .

Conto com Vossa E.x�elencIa, e pelo mUilt9

Estrada Três Barras-Canoinhs ,-- (na medida.em' que Vo"sso Governo. _P0s.sa ainda fazer p.elo POT@ .,

que for concluído o calç fito com revestimento. por Tre? Barras, deixo o meu agradecimento e o
,

asfáltico para segurança dos pedestres)-.
EXCELENTíSSIMO SENHOR. GOVERNADOR: agradecimento do povo tresbarrense ,

DR. ANTO'NIO CARLOS, KONDEH, RE:I8:

(continuação)
�scolar Estadual Frei Menandro Kamps - Núcleo
Residencial São Cristóvão para 1978-1979'.

Saúde Pública:
17) Aceleração para início das atividades.' da

Unidade Sanitária da Secretaria da Saúde. .Fun
cionárias já co.ntratadas .

'

18) Criação. de Posto de Saúde no Núcleo Re
sidencial São .Crístóvão e Km2 (onde funciona ho

je a Escola Guita Federmann) .

19) Extensão da Rede de abastecimento de
água da CASAN.

2'5) Ser,viços de revestímen to. primário nos

acessos dos RM para, a Estrada principal Três Bar-
ras-Canoínhas ,

.

,

' ,

•

Prezado Senhor:
Diante do. que se acha exposto, no Memorial

MInha estima e consideração:
ATENCIOSAMENTE:,

OD'ILON PAZDA -, Prefeito Municipal

Prefeitura
EDITAL

D@ conformidade com o Artigo n. e 276 do
Código Tributário Municipal, o D.O.P., publica,
mediante o presente Edital os elementos referente
a taxa de Melhoria, sobre a pavimentação asíáltíca
da parte da Rua MaL Floriano, entre as Ruas Curi
tibanos e 12 de Setembro.

a) MEMORIAL DESCRITIVO' DO PROJErrO
. A pavimentação da parte da Rua Mal. Floriano
acima descrito será asfáltica. A base será con

veníen!emente preparada. f,A camada asfáltica
far-se-a depois de compactada a base sobre uma \

camada de sub-base (Pedra apiloada), pó' de '

brita e areia.

11) OR'ÇAMENTO DO CUSTO DA OH,RA POrt
METROS QUADRADOS
.a) Escavação e remoção .. .. .. Cr$ 10,00
b), Brita (.0,25) p/m2 .. .. .. .. c-s 44,00
c) Emulsão asfáltica (6 kg) p/mã Cr$ ,26,00'
d) Equipamento' p/aplícaçâo j • Cr$ 18,00
e) Mão de obra p/aplícação Cr$ 22,00

Custo total' por m2 .. ..

c) CUSTO DA OBRA
a) Escavação e remoção .. ..

b) Brita aplic. .. .. ..' ....
c) Emulsão asfáltica .. .. ..

d) Equipamento. 'p/aplicação
e) Mão de Obra, p/aplicação

Cr$ 120,00

Cr$ 20.328,50
Cr$ 89.445,40
Cr$ 52.854,10
Cr$ 36.591,30
Cr$ 44.722,70

Custo Total .. ..
.. .. .. Cr$ /243.942,0'0

d) Area total da Obra 2.Ü32,85 m2, a ser financia
da pela Prefeitura Municipal de Canoinhas
406,57 m2, correspondente a 1/5 da Obra, em

moeda representa Cr$ 48.788,40.
'

@) A ser, financiada pelos contribuintes 1.626,28
m2, correspondente a 4/5 da Obra, em moeda
representa Cr$ 195.153,60.

LANÇAMENTO DE ME:LHORIA

Serviços de melhorias de tubulação e eio.-fio
da Rua Mal. Floriano, entre as Ruas ritibanos
e 12 de Setembro.

"

..

"
.

Municipal
. ..

(anoinhasde
CASEMIRO MOTTA
frente 22,40 mI a Cr$ 3'5,0.0 p/rnl Cr$

2) E:RVIINO TREML
frente 12,00 mI a Cr$ 35,00 p/ml Cr$,

3) LUIZ CARLOS ALLAGE.
frente 12,00 mI a Cr$ 35,00 p/rnl Cr$

4) DIRCE W. FRIEDRICH
frente 4:6,00 mI a Cr$ 35,0.0' p/ml Cr$ 1.610,00

5) EURICO TREML
frente 43,0'0 mI a Cr$ 35,.00 p/ml Cr$ 1.505,0'0,
RUBENS A. ZACKO
frente 20,0.0 mI a Cr$ 35,00' p/rnl Cr$

7) J E,TE: E. HAMILTON HUMENHUK
fre e 25,40 mI a Cr$ 35,0.0 p/rnl Cr$
pavi ntação asfáltica 61,52
m2 a 120,0.0 p/mz .. .. Cr$

4) D'IRCE \FRIE.DRICH
frente 39,2IQ1\.ml cota 5. 12'7

pavimentaç!ãio\0sfált. 2.00,98
m2 a Cr$ 120;OCJ,�'/m2 .. .. Cr$

'5) EURICO TRE:ML '.\
frente 39,20' ml cota 5.127

pavimentação asfált ."\200,98
m2 a Cr$ 120,00 p/m2 '>;,,;?..

C 24.117,<50
6) RUBENS A. ZAGKO

frente 20,üo,ml cota 5 ·'27 \,\, ,

pavimentação asfalt�,54 \,,�
m2 a Cr$ 120,.0.0 pjID2 .. .. ,Cr$, 12.304,30
JANE:TE: E. I-Ií\MlLTON HUMENHUK\,�
frente 19,41�1 ,.�ota 5.127, \\�
pavimen�ão asfáltica 99,46 '"
m2 a 120,00 p/m2 .. .. Cr$ 11.9�02) Rl\' UNDO DAMBROUSK ",

ente 40,0.0 mI cota 5.127

pavimentação asfalt., 2.05,08
m2 a Cr$ 120,.00' p/m2 .. ..' Cr$ 24.609,60

9) JOÃO VICENTE: DE, SOUZA
frente 40,00' mI co.ta 5.127

pavimentação asfált. 2,05,0.8
m2 a Cr$ 120,00. p/m2 .. .. Cr$ 24.60-9,60
IND. MAD. LUDOVICO DAMBROUSK '

frente 80',0.0 mI cota 5.127

8) RAIMUNDO D�AMBROUSK
frente 47,0'0 mI a Cr$ 35,00 p/rnl Cr$ 1.645,00

.

9) JOÃO' VICENTE: DE SOUZA
frente 47,00' ml a Cr$ 35,'00 p/rnl Gr$ 1. tl45,OO

,lO) IND. MAD. LUDOVICO DAMBROUSK
frente 87,00 mI a Cr$'35,OO p/rnl Cr$ 3 . .045,00
Total .. .. .. .. .. .. .. '.. Cr$ 12. 663,@0
(DOZE MIL SE:ISCENTOS EI SESSENTA E

TRtS CRUZEiIROS).
Canoinhas, 21 de Julho. de 1. 977"."'/
B. THErR[ÉZIO UE: C�RYAL, �TTO

Prefeito Municí lal

R. F'UC:K'
ito Municipal

EST AO FRANCISCO FUGI{
� 'Eng. o Civil do D.O.P.

JOJ\O S. ANDRADE
Fiscal do D.O.P.

, 1)
784,00

;420.,00.
\

700,00

889',0.0

7.382,40

, 7)

1) GASE:MIRO MOTTA
'frente 15,40 mI cota 5.127
pavímentação asfáltica 78,9'6
m2 a Cr$ 120.,00 p/m2 .. .. Cr$

2) IE:RVIIN'O TREML
frente 12,00 mI cota 5.127
pavimentação asfáltica 61,52
m2 a Cr$ 120.,0.0. p/m2 .. .. Cr$

3) LUIZ CARLOS ALLAGE:
fr.ente 12,0,0 mI cota '5'.127
pavimentação asfált. 410,10
m2 � 'Cr$ 120,:00 p/m2 .. .. Cr$ ,49.219,20
SOMA DAS PAR,CE,LAS

À ser financiada pela Prefeitura
�Municipal de Canoinhas .. .. Cr$ 48.788,40
,À ser financiada pelos contri-
uintes .. ..

..
.. . � .. .. .'. Cr$, 19-5.153,()O

O '.: Pagament9� a vista com 2.0% de desconto de
,
30' dias após a notificação.

BENE' TO THE:R,ÉZIO DE CARVALHO NE�TO
FÁBIO NABOR FUGK

"

, ESTEVÃO F. FUC:K

G

7.32,240
,

" .

10)

�
,
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Elite Tenis Clube
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NOTICIAS DE· PAPAN UVA'
�enador G. desaproprlaç60

Para conhecimento dos
interessados na «Desapro
priação de Imóveis para o

Campo de Instrução Mare
chal Hermes», localizado
nos Municípios de Três
Barras e Papanduva, dou
a seguir o ofício de 30/06/77
recebido pelo Presidente
do Diretório da Arena, .de
Papanduva: Senhor Presi
dente. Com os meus cor
diais cumprimentos tenho
a grata satisfação de co
municar que na audiência

Escreveu; do dia 28.06.77, com o Se-
E8meraldino M. Almeida nhor Presidente da Repú-

blica, General Ernesto Geí-.
sel, levei o assunto do Decreto n." 40.570, de 18. t2.1956
a alta consíderacão de sua Excelência, chamando a

sua atenção para o caso cuja solução é esperada há
vinte anos. Salientei ,a importância desta decisão que
virá tranquilizar inúmeros agricultores da região. A
proveito a oportunidade para renovar protestos de
distinta consideração. Atencíosas- Saudações. OTArR
BEGKER - Senador. Exmo. Sr. Esmeraldino Maia de'
Almeida D. Presldente da Arena. Papauduva-Sõ.

Promoçã.o da «A.P ..M.-
A' Associação dos Pais e Mestres do «Grupo

Escolar Manoel Estevão Furtado» promoveu no dia
16 do corrente uma alegre noitada social com a rea-
_liz'lção de um animado baile e continuárido com uma
tarde dançante. Foi realmente uma promoção que a
lém da finalidade específica ser filantrópica, teve a
mais completa receptividade por parte dá comunidade.
Seu atual Presidente sr. Jamil' Oarvalao foi o promo
tor ela alegre festinha que teve o final de sernans
inclusive no domingo o anímado sarau dançante.

Banco do Brasil DO pauta
,,-'

.

Demonstrando grande interesse pela comunida
de toda do munícípio papanduvense o nosso comba
tivo Senador Otair Becker, envia ao Diretório Muni
cipal da Arena o 'seguinte ofício onde aborda o pal
pitante caso de uma Agência do Banco do Brasil SI A.
para nossa praça. Eis o texto do ofício mandado ao
Presidente da. Arena local: Brasllia 29 de [unho de
1977. Senhor Presidente. Com meus cumprimentos,
apraz-me passar as mãos de V. Sa. cópia da carta
que dirigi ao Ilustríssimo Senhor P-residente do Ban
co do Brasil, Doutor Karlos Rischbieter reivindicando
a criação de uma agência daquele estabelecimento
bancário nesse progresslsta município, em atenção ao
Ofício n." 164/77, Ide 21 do corrente que recebi do I
lustríssimo Senhor Nataniel Rezende Ribas, Ao ense
jo reitero-lhe protestos de estima e apreço. Aten-:
ciosamente. Seuador Otair Becket. llrno. Sr. Esmeral
dino Maia de Almeida D. Presidente do Diretório Mu
nicipal da Arena de Papanduva-Sõ 89.370.

Bodas de estanho
Dia ,17.07.77 completou 12 anos de feliz consór

cio o Srgt. Jarnír Carvalho Delegado de Polícia local
e a exma. Sra. Rosi Coordenadora local do MOBRAL.
Na intimidade de sua Iamüía e amigos a data foi
condignamente festejada, ocasião em que pontificou
os votos de perenes.Ielíctdades para o futuro ao jo
vem casal, votos esses em que a coluna se assecla
cordíalmeute.

Passarela da Sociedade
Dia 1.° de setembro p. v, festejando nível' a

srta. Oírene Maria, filha do casal Albaro (Donílâa) Mo
rats, ele grande agropecuarista. A elegante senhorita
será muito felicitada na Iestíve data.

Na mesma data estreando idade nova a sra.

Arlete, esposa do sr. Claudio Atanásio, residente em
Mafra. A distinta dama será alvo de inúmeras de
monstrações de carinho e amizade. '

Dia 2 próximo, níver do prestatívo cidadão sr.

Herbert Krieck (Renato), Tesoureiro Municipal. Cum
primentos pontificarão ao aniversariante, pessoa muito
benquista 'entre nós.

Dia 3 estréia de idade nova da sra, Teresa Al
meida Camargo, esposa do' dr. Paulo Carmargo, Dire
tor Comercial do Canal 12 'e genro deste colunista.
Cumprimentos circularão em alto estilo.

Na mesma data aniversariando o venerando sr.
Narciso Guebert. Cidadão a quem nosso município
multo deve, na sua auspiciosa data receberá justos e

merecidos cumprimentos de amigos e admiradores.
Dia 4 níver do jovem acadêmico Edilson, filho

do casal sr. João (Edith) Schadeck, ele Diretor do po
deroso grupo Schadeck. O jovem aniversariante será
muito solicitado na sua festiva data para felicitações
e cumprímentos:

Na mesma data estréia de idade nova do, sr.
Hamilton T. d.e Almeida, alto funcionário municipal e
Enc. Servo Militar. Cumprimentos e Ieltcítacões esta
rão na pauta social de nOSSa sociedade onde as con
gratulações pontificarão.

Fatima Regina. Dia 05 estará colhendo mais
uma flor no alegre jardim da 'Vida a Srta. Fatima Re
gina, filha do casal sr. João (Leonor) Sonagllo, a ele
gante srta. receberá. cumprimentos em sua residência
onde os amiguinhos serão recepcionados.

Dia 06 nossa agenda social registra a passagem
de niver da simpática srta, Rita de Oassta, filha do '� , • ....._...._�.__..... ......
casal Adyr (Jurcy) Ciola residente em Mafra. Felíci-
tações circularão em alta rotação para a aníversa
ríaute.

,

Sra. Joana Malakovískí. Também dia 06 com-

plotará mais um ano de sua' prestativa existência a

senhora Joana Malakovlskt progenitora do Sr. Vitor'
Mª,lakoviski do alto comércio local. Os cumprimentos
e �elicitações estarão pontificando naquela data para
a bondosa. senbora.

,

_, A coluna almeja muitas felicidades a todos os
aniversariantes. ,\

CrS 10.000,00 para obras
o Éxmo. sr. Secretário da Educação enviou por,

s/ Chefe de Gabinete o seguinte ofício ao Presidente
da Arena local, Sr. Esmeraldino Maia de Almeida nos

seguintes termos: Senhor Preaídente, tenho a honra.
de me dirigir a V. Sa. para comunicar que, o Sr. Se
cretário da Educação e Cultura, Prof. Mario Casar
Moraes, liberou reCUl"SOS no valor de Cr$ 10.000,00
(dez mil cruzeiros), 'destinados a adaptação de salas
para instalação de Laboratório de Ciências de 1.- grau
e Biblioteca escolar para a E. B. Alinor Vieira Côrte
nesse município. Reiterando meus sentimentos de
apreço e consideração, subscrevo-me Cordialmente.
.Oesar A. Condeixa Cabral. Chefe do Gabinete da SEC.

Um por semana
_

TUDO É EGOISMO: Se és bom morrerás como
Cristo; se és tolo morrerás como Judas; se és mau -

meu amigo - serás lembrado como $atã. (A. F. de'
Sampaio,

r�R. ·ZÊNO�R;:L FILHO·
W"

, Clru,�gl,ã.o Dentista

,� Fone 22·0960 �

I�, na 12 de Setembro - esquiua com travessa 15 de Novembro
(próximo à Igreja ,Matriz, ao lado da Associação Comercial)

-;._ee=..'SW"YPW..4ItftMIM#Q....'9 BIIIIWt "._EM H _Nqm:tffM)!«MJtIifM8-r

Documento extraviado
RODOLFO ZIPPERER 'declara
para os de�ldo.���H,que ex

traviou sU9,i"�arteir8 Nscíonal
de .H" bilítsçâo, 1

A mesma ftca fiem efeito por
'ter sido requerido 18 2,8 via.

Rua Major Vieira, 360 Fone, 22-0336

'til

/lU N GERII 'resolve o seu problema:
A disposição dos senhores industriais e consumidores, sua loja cada vez mais

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

de aç,?, parafusos e pregos de todas as bitolas. Conexões para' água e

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

..:.�.
, J��;'''''''

Nua Desembargador Costa:(fCarvalho, 41 e
"..".,.. .

DDD 0425 Cai�'�ostal, 1106 -

.r.-

L�-

Representante em Canoinhas: Waid·elnar' K11-<Dppel

"2s::::'(nru vem prestando
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UNIÃO
Fones: 23�1770 e 23-2014

DA VITORIA - Paraná

setvkes
1

indústrias"

Assembléia Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO

Pelo presenta f.i.caçn cqR21!!.g,�s ,todos os associ�do!ll d

Elite Tenis Clube, p�mbléia Geral Extraordinárla.fi r�60
lizar-se no dia 2 de agosto de 1977, às 20,00 horas, em prrmerra
Convocação e às 20,30. com qualquer número para deliberarem

I

sobre o seguinte:
1. o _, L�g8lizf.\ção dos estatutos da sociedade

2.0 _ Aesuntos diversos de interesse da sociedade

Canníuhas, 13 de julho de 1977

, OLIMPIO MURARA - Presidente 1

l'

*=-=====================;====================�

,

as

Canoinhas .

- Santa Catarina

CONFIANÇA

Praça Lauro Müller - Canoinhas

1'*

----------------------------------------'---- ___�_w.....

Fotocópias?
o Cartório do iRegi'sfro��e Nereida � .. CÔrte,
instalado no 1): " acaba de receber a mais

moderna C <·t' nORA" ,Au,tomática que

tira fotocôpias �Uplra face e Rimpletll de qualquer
_wze�:?rlf_ r.a; .'

documento em diversos tamarrhoa ..

Em apenas 5 seguridos,

IDrao Zoé Walkyria NaUvidade Se]enle
, Ciru!" -�': .� '. ··"iI...·'

de senhoras e crianças.
Especlalização �m Odcotope dtetrta.

HOlfa marcada
Pt'a�a Latire Müner, 494 Fone, 22-0461

F to St ea I
Serviço de reportage _.

�..-easarnentos e aniversários,
Fotos de _' ça"s, Posters, Painéis decorativos para

•

seu lar e escritório - Serviço para amadores.

Rua Barão do Rio Branco, 754 (próximo a Casa TFel/isaoU

'BASiliO HUMENHUK • LiDA.& (I

I Revendedor FORD I�
...... ...,._. rrmv 1rUM�""_�

-

Fazemos sempre a melhor oferta em veicules
novos FORD a usados de qualquer marca.

Disponibilidades da semana:

Rural 1971 tração 4x4 - 'tqr.Q_U,#�,!li royal
. �����lf'"ii

" ,

F. 350 l�' e' preto
M�v�ri'� cupê luxo 1974 .. branco

\

F. 350 1970 - amarelo bcnanzs

Ver íant 1971 - verde

Volks 1976 - 1300 • branco

Adquira sen veiculo usad@ com a miniml cntrftdfl.
Veículos inteiramente revisados, de boa pnu�edência,
aos melhores prétos da região.

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vid�l Ramos, 203 - lones 22 ..0268, 22-0468, 22-0024

e_ 'i
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res arras "em nova imensão"
,I : ' )

�o anos - 8arrlga Verdi - Parabéns
01 de agaito de 1937 - Ano 1 - N.? 1. Assim

surgíe, há 40 anol atrás, o Jornal «BARRIGA
VERDE» DE CANOINHAS. Seu fundidor, Sr.
ALBINO R. -BUDANT, já falecido, Aomem do
tado de indômita força de vontade, trazia à lu
me o jornal que fundara, e ao qual dediceu

grande parte de eua vida,' e que manteve ativo
até o finll de SUl vida, superando com admi
rável ânimo, todas a8 lutas que se lhe apresen
taram. Após seu fale�imento, a gente canoínhense
sentiu que nio podia deixar fenecer aquela tra

dição representada por tintos anos de luta de
seu abnegado fundador.
E o «Barriga Verde», contlnuou a levar a SUl

mensagem.
01 de agosto de 1977: 40 anos de vida, 40 anos

de l.tl, 40 anos de alegrias. Cada lince, cada

número, é mais um passo em direçio ao escopo
de sua existência: 8 sattsfacão de bem servir
• de levar a SUl mensegem até 08 seus leitores.

Parabéns «BARRIGA VERDE» - Três Barras
reverencia neste teu aniversário, a memória de
teu saudoso fundidor, e parabeniza hoje, a

Empresa JornaUstica «BarrilQ Verde», seus Di

retores, Funcionários e Colaboradores.

Festa 'de 510 (rlstó'Yio, dia 31, a.anhã
A tradicional festa de . Silo Cristóvão, reúne
anualmente, no Bairro SAo Cristóvão, toda 8

populaçio da região, para reverencísr o Santo
Padroeiro dos MotOristu: Sio Cristóvão. O con

graçamento festivo inicia-se já pela manhã, com
.. celebração de Santa M'iss8 .� Capeis do Bairro.

Após, o encontro dos motoristas, familiares,
amigos. A alegril de todos, 08 contos de estrada,
8 lembran'ça de .&ligos, etc.

Depoís o gostoso churrasco, os brindes c vivas.

A tarde, a tradicional Procissão de São Cristó
vão, saindo de frente da Capela até Canoinhas,
onde Frei Teobaldo, em frente à Matriz Cristo

Rei, procede a bênção de São Cristóvão, a todos
08 partícípentes, seus familiares e aos veiculas.'

Depois o retorno para o local da festa, onde
até o anoitecer, continuam 88 festlvtdades.
- VIMOS lá - Prestigiem a maior festa de
nossa regiio.

x x x

«COVIMA» - A firma COVEMA jft iniciou a

sua produção de compensados, e as prillleiras
viagens do produto «MADE IN TR�S BARRAS»,
destinaram-se aos Estados do Rio Grande do

Sul, Rio de Janeiro e São pâulo. � mais uma

empresa que se integra DO desenvolvimento de
nosso parque industrial. f·-

Parabéns ao Sr. Pedro Merhy Seleme, e Pedro

Segundo Seleme, titulares da firma; aos Srs.
Nivaldo Roeder, gerente comercial é Silvino

Voigt, gerente índustrtal.

x x x

Fim de julho - fim das férias escolares. Agosto

PAULO FRANK

reinicio da, aulas e com elas o reencontro de

amigol, alunos, professores, 8 o que é mais le

gal: ai fofocas, a8 novidades, IS viagens de �ad8
um, 08 novos amores, etc.

x :x %

SETEMBRO vem ai." . e com ele a SEMANA
DA PÁTRIA. Fanfarras, desfiles, muito esporte.
Afinal, «O BRASIL � FEITO POR NOS».

x x :x

Dentro em breve, Imais uma indú.trla iniciará
suas atividade. em n08SO munícípío, � 8 Fábrica
de Rações do FRICASA, que virá diversificar
o campo de atividade. indultriais de Três Barras.

x x x

Leia neste número: Memorial Politico- Adminis
trativo e 8a obrls que a Admlnistraçlo deOdilon
Pazda pretende executar em leu governo. Leia
também miai. um lance dramático de Três Birras,
que vem lutando para trazer para cá, a Fábrica·
de embalagens da Riges!. Tr:ata-se do oficio
encaminhado pelo Prefeito àDireção di Rigesa.

BESC (anoinhas
1.'destaca-se . no

encontro de Curitiba
Com a participação, de 26 Agências, .sendc

24 de Santa Oatari·na, Sio Paulo e da organi':'
zadera do Torneio - Anoei,çao Atlética Hesc/
Curitiba, realizou-se dil 23 último, o 1.0 En-Icontro BescjCuríttba-Pr., onde a equipe local

conquistou com categoria, a, 2.a colocação em

Futebol de 81110, perdendo a ftnal para Porto

União, por 1 a O, na disputa de pênaltil.

Acompanhou a delegaçãc caneínheuse o

Presidente da Auociação Atlética Besc/Canoí
nhas, sr. Roberto Rosa e os demais funcioná-·
riol da Agência, que torceram bastante e mui
to contribuiram para a conquista demail um
belíssímo troféu que acha-se t!xposto [unto aos

demais que I equipe já arrebitou.

O quadro local formou com Tico, Dorva,
Wilson, Aqelmo, Wanderlei e Gastão.

. Após a competiçio, 8 Auoci'ação Atlética

BesclCuritiba ofereceu uma gostosa churrasca

da, regada a Chopp, a todos 011 participantes
do torneio, encerrando assim, em bonita festa
rie confraternizaçio, mais um encontro Besc,

Nossos parabéns aos canoinnen'la que
tio bem representaram I Ag,êncil 10cII do
Besc, nl Capital parauaense, conquistando as

sim maíe uma vitória, não só para 8Ual cores

como também para o esporte de nOlla terra.

Notas
Amanhã, no bairro da Xar

queada, a tradicional Festa de
Slo Cristóvio, com várias atra

ções e a conhecida procissão
dos motoristas.

,

:x x x

Todo! OI j ovens que participa
ram da última gincana, !!Ie con

fraternizaram, sâbado último,
com uma gostoss cburrescada no

bosque do IBDF, no vizinho

município de Três Barras .

x x 'x

A nOlsa delegação paca 08 J0-

g08 Regionais de Caçador, já
8e encontra naquela cidade, ten
do seguido na tarde de 58. feira.

:x x x

Termlnaram II gostosas e cur

tas férils de inverno, bem apro
veitída por todos os estudantes.

x x x

UmR turma de pescadores que
esteve no Mato Grosso, coman

dada pelo sr. Clemente Dsm-
.

broskí, retornou 3a. feira. .a

tiefeitgs e bem sucedidos.

:x :x x

O empresério MARCOS OLSEN,
como faz todos 08 anos. p!'l880U
uns dias em Marcilio Dias, em'
descanso e lazer.

x x :x

Esteve em nosol cidade, visi
tando familiares, o advogado
dr. Adalberto Nunes Allage.

:x x x

'Uma turma de funcíenârtoa do
Bsnce do Brasil também faturou
a última esportiva, ganhando
cada um a soma aproximada de
oito milha.

x x x

Também eateve em nossa cidade,
procedente de Joeçsbe, visitando
seu logro, o sr.Waldimiro Soares.'

x x x

O Prefeito Therézio Netto e Vice
Fábio N. Jruck, programando
viagem a Brasilia, para solução

30-07-77
N.- 1430
Ano XXXI

Esparsas
de virias e importante. prebls ..

mas, entres eles, recursos, junto
ao MIe, para melhorias no

E.tédio Municipal.
x ]C K

Afim de participar d. uma im ..

portante reunilo entre a alta
direçlo da Rigesl e Pr�feito.
da regiA. - norte catarinenst! e

sul do Paraná, eshv@l em noua

cidade, o advogado conterrâneo,
dr. Aroldo C. de Cervalho.

x x x

V@m ai o pleito legislativo do
ano próximo, Senado, Câmara
FedereI e AS8embléiR8. Aqui
muitos pretendem a apoiam a

indicação' do Prefeito 'I'he rézio
Netto para a Assembléia, en

tendendo I necessídade d. um

representante n088o, vinculado
ao Governo, para facilitar a 10-

lucão de nossos príncípets pro
blemas, Já em Mafrl, surge o

nome do sr. Edwar Rene EW8f1,
também postulante.

x X X

O Prefeito de Major Vieira, Ir.
Claudio Gadottl, esteve s6bado
último em Sio Bento do Sul,
afim de manter contato com' o

Sen dor Octair Becker.

x x x

As ftmfli88 dr. Paulo E. Rocha
Faria e Rafael Boang, pauaram
o último fim de BemaDa em

Foz do Iguaçú, com rápida vi
sita 80 Paraguai.

'X 'xl X

Voltou a circular, com al!J n0811'

boas vinda", o conhecido 6rgio
de imprensa, O JORNALZINHO,
sobre a responsabilidade, como

sempre, do Grêmio XV de Julho,
que também retornou as lua'

ativídades,
x :x :x

Nossos parabéns e também ao

seu corpo redatorial, ao co_frade,
o BarrigA Verde, nOI seu! 40
anos de circulação.

Trêl Barrai reivindica junto a alta direção da Rigesa, construçáo da Fábrica
.

de embalagens
Of. N. o 17Qij77 - Três Barras (SC), 19 de julho de
1977.

A
RIGESA, CEiUULOSEi , PAPEL g E11BALAGENS
LTDA.
"DIBETORIA"
Rua 13 de Maio, 755
]3.27.0 - VALINHOS' - SP.

Pr.ezados Senhores Diretores:

Em recente visita que efetuei à esta Direto,
da juntamente. com os Senhores: Benedito Theré
zio de Carvalho Netto - Prefeito e Fábio Na'bor
Fuck - Vice Prefeito de Canoinhas e do Scnb.or
Adhemar Schumacher � Presidente de nossa Câ
luara Municip.al tivemos oportunidade de o:.uvir os

esclarecimen tos necessários sobre a construção da
futura fábrica de embalagens que esta· Empresa
pro jeta cOonstruir .

Entretanto em reuni'ão realizada aqui em

nossa região, �pós havermos citados os itens abor

dados, fic.ou decidido em comum acordo com todos
os Prefeitos dOos Munic.ípiOos vizi:qhos, inclusive de

representantes de classes de Três Barras e Canoi

nhas, que devíamos continuar a reivindicar para
Três Barras, a localização da nóva F1ábrica.

,

.

Consideramos em. especial, que nossa região
é fornecedora quase que exclusiva de toda a maté
ria prima utilizada no fabrico do papel que abaste-

I
'

I

I
.

[II

cerá a indústria de embalagens projetada, e que
vem partícípando com grande parte de sua área'

para reflorestamentos, destinados ao suprimento
dfsta indústria. Não será justo portanto, qU,e ou

tro município, que até agora em nada contribuiu

para a forn1ação destas reservas florestais, .venha

agora usufruir dos benefícios,' quer dOo desenvolvi
mento industrial, quer da particip.ação do ICM, pe
lo sistema de retorno aos municípios, em detrimen
to dos municípios que vem participando do sistem.a
de abastecimento da matéria pdma industrial, e

que direcionaram suas atividades em função deste

tipo de indústria. Vimos sacrificadas grandes áreas

que poderiam, à esta altura, serem ap�oveitadas
para o desenvaIvimento agríçola e da pecuária,
com grandes b€nefícios dos incentivos dados pelo
Governo Federal, em outras áreas não industriali
zadas.

Respeitamos o direito desta 'Emp�esa de op
tar pelo que julgar melhor, mas, acreditamos que
se suportamos a instalação da indústria básica,
que é a Fábric� de papel; se demos condições para
formaçãOo de um dos maiores parques já refloresta

dos; não vemos porque, nlão mereçamos agora 00

prêmio tão esperado, de termos aqui, a instalação 1

da indústria de embalagens, que representaria pa
ra nós, a consolidação econômica, não s6 de Três

Barras, mas de toda região circunvizinha .

Baseados nestas considerações, e outras que
nao citamos para n!ãb nos alongarmos demais, de-

cidimos formular correspondência à esta Direção,
pedindo uma análise mais afetiva em nosso favor.

Elaboramos correspondência destin�da ao

Vice Presidente da WESTVACO CORPORATION -

SENHOR LINCOLN A, BURNS - EE.UU ., e ba
seada na mesma encaminhar;nos Telex, cujas có

pias juntamos à este. Anexamos também cópia do
nosso Ofício n. o 146/77, dirigido ao Governador de
nosso Estado, SENHOR DR. ANTONIO CARLOS
.KONDEH RgIS, no qual estão citadas as obras

que reivi1)dicamOos para nosso município, incluídas
aí a), cOontinuidaqe do calçamento' da estrada Três
Barras-Canoinhas - b) ligação asfáltica Três
Barras-BR 280, destinada justalnente a possibilitar
o escoamento dos produtos industrializados pela
RIGESA - Três Barras, para a região leste e sul.
do país. Outros benefícios virão, incluinq.o-se já a

efetivação da ligaç'ão asfáltica Canoinhas-Mafra,
reivindicação de nossa região, em atendimento pelo
nosso Governo Estadual.

Pleiteamos e temos pron1essa firmada, de

que até o final deste ano, nosso município estará li

gado ao sistema DDD de telefones.

Ponderamos todos estes detalhes, confiamos
em V. Sas.

t
e certos da acolhida deste nosso apelo,

renovamos nossos protestos de estima e distinta

consideração,
ATENCIOSAMENTE:
ODILON PAZDA - prefeito Municipal
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