
Três '�,Barras
nova di.lBensão"

--.._) PAULO FRANK

"TR,�S BARR:AS TINHA TUDO - Só FALTAVA UMA

AG'E.:N'ClA BESC"

Esta frase, publicada no, jornal "A Noticia" de Joínvíl

le diz tudo, o que representa para Três Barras, a implanta
,ção ela agência "BE!SC", inaugurada no �ti.mo �ia 05. No��o
Município, considerado, hoje como polo� In.dustnal, �a regiao
norte vinha se ressentindo de uma agencia bancária, agora,
lSuper�da coni a instalação da agência "B�ISC".' A satisfação
é maíor, porque o BESC) é o banco de nossa terra, de nossa

zente como bem o falou: o seu ilustre presidente Dr. Jorge
!;:onãer Bornhausen, no ato solene de inauguração.

Podemcs afirma}." sem medo de errar, que Três Barras

trilha agora, mais que nunca, o caminho do progresso e do

desenvolvirnento, cujos primeiros passos foram dados na ad

ministração anterior, e que vem se consolidando dia a dia,
despertando um interesse e admiração, em todos aqueles" que
duvidavaln, pudesse Três Barras alcançar o nível de desenvol

vimento, 'que hoje se pode observar. A atual administração
tendo a frente o Prefeito' Munícípal senhor Odilon Pazda, jun ..

tamente com a Câmara de Vereadores, vem trabalhando pa
ra que Três Barras possa em curto espaço, de tempo superar
as barreiras, vencer as dificuldades no campo econômico, pa
ra que possamos, num giro hercúleo, atingir as metas básicas
da emancípação econômíca. O Banco do Estado de Santa Ca

tarína S.A., através da criação desta nova agência em nossa

cidade deu sua contríbuíção maior, para alcançarmos mais

seguramente nossas metas, dando ao povo tresbarrense, uma
casa bancária, elevando nosso conceito de "cidade que cresce"
montando uma agência moderna com todos os requisitos, e o

que é mais importante, aproximando os usuários, evitando

seu deslocamento até as cidades vizinhas.

A' festa de inauguração bastante concorrida, realizou
se às, 16,00 horas do dia 05, após o desfile das crianças dos jar
dins de Infância e pré primário; num total de 170 crianças,
assistido pelar. autoridades vindas para a inauguração e pela
comunidade ali presente.

'O colunista senhor Francisco Krisan, em sua coluna
"Notícias de Major Vieira" .neste número, publica a relação,
das autoridades que se fizeram presentes, o referido 'Colunista
também convidado para o ato inaugural, nos honrou com sua

presença.
As palavras do presidente do BE:SG, senhor Dr , Jorge

Konder Bornhausen e do Prefeito Municipal senhor Odilon
Pazda, transmitiram suas mens/agens aos presentes.

'É Três Barras "em nova dimensão" .

Reportagem sobre o dia 7 de Setembro na próxima
edição. '

Canoinhas-SC
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Assinatura anual: Cr$ 150,00 N .

o Avulso Cr$ 3,00

THERÉZIO,
VÃO

Afim de tratarem de im

portantes assun tos adminis
trativos na área federal, o Pre
feito Therézio Netto, Vice - Fá
bio N. Fuck e Cláudio Gadotti,
do vizinho município de Major
Vieira, seguirão segunda-feira
rumo a capital- federal, Brasí
lia.

Dia 13 à tarde, acompa
nhados do Senador Otair Be
cker e Deputado João Linha

res, deverão ser recebidos pe
los Ministros Ney Amíntas de
Barros Braga, da Educação e

Cultura e dr. Alison Pauline

li, da Agricultura e Aibasteci
mento .

Na Pasta de E'ducação se

rão tratadps de recursos para
o término das obras do Centro
de !Educação Física Benedito
Th. de Carvalho Junior, o nos

so conhecido DITÃO, com a

construção de piscina, arqui
bancada e iluminação, além
de outros problemas da área
educacional.

Já na Pasta da Agricultu
ra, serão tratados de assuntos

VISITANDO o NORDESTE
Em visita ao Estado do Rio Grande do

Norte, pude presenciar de perto a realidade
desse povo e dessa região.

"O elemento humano caracteriza-se
por um povo simples, (bom e conformado com

a sorte. ,Em geral, ninguém tem nada e o na

da é de todos ... Respeitam o que é dos outros
e sabem repartir com os. que têm menos ainda.
Têm uma religiosidade tradicional com muita 1

'crendice. Nessa região, vivem da pesca e pe
quena agricultura. iNão se gastam como nós;
trabalham hoje para comer amanhã. Aglome
ram-se em vilas e cidades para uma maior en
treajuda. A parede da casa já serve para a do
'Vizinho. São verdadeiros blocos de taipa e

cada porta é um novo morador. Dormem em

redes e frequentam 'muito as praias. A morta
lidade infantil é grande. As, causas são: sub

nutrição, desídratação e verminose.
A pesca é primitiva e muito explorada

por intermediários.
O ensino é fraco e mal remunerado.

Professorado com pouca preparação. I

A paisagem. natural é linda! Tudo pla
no, fácil à mecanízação . Na época da chuva

(tnvernoj, dá de tudo, é só cultivar. O que fal
ta é conscíentízação do povo para este parti
cular.

Causas do pouco desenvolvimento:
_' Falta de elemento humano preparado.
.......... Pouca índústría,
'_ Desemprego.
_ Falta de incentivo.
- Dispersão de forças.
- Falta de conhecimentos e mentalízação.
- ,E�scassezl de professorado.

'

- Prefeituras sem condições econômicas.
- Grande� proprietários com terras abando-

nadas.
Lá, quem tem um olho é rei ...

.

Em sentido de, futuro, o Nordeste é
promissor:
..._, Terreno fâ�H à mecanização.
-:- Produz: batatinha, agave, carnaúba, ca

na, coco, cacau, algodão, abacaxi, gravio
la, jaca, pinha, manga, banana, mamão,
abacate, etc. . .

'

_ Haverá a criação de um pólo metalúrgico.
_ Alcanorte, fáJhrica de barrtlha, numa pro

dução de 200 mil toneladas.
_ Usina, piloto de alumínio (Pernambuco),

numa produção de 80 mil toneladas.
_ Projeto síderúrgíco Usiba (Bahia), permi

tindo uma economia de 15'0, milhões de
dólares.

'_. Instalações de 42 destiladores, de álcool,
com produção prevista de 827 milhões de
Iitr.is de álcool para mistura carburente de
20%,

Os empresários poderão importar equi
pamentos com redução do imposto de 50. a

80% (CDI).
O custo de vida, é caro. O nordeste ven

de seus produtos (açúcar, cacau, álcool, car
naúba, melaço, óleos vegetais e frutas) ao ex

terior, a preços competitivos internacionais,
mas tem que comprar seus produtos industria
lizados no País, a. preços gravados de 100' a
300%, sem poder utilizar 'seu saldo financei
ro (!'OID o exterior para compras diretas, que
seriam mais baratas.

Sebastião Barreto Campello definiu o

subdesenvolvimento nordestino em três face
tas: ECONOMIA FRAGIL, ESTRUTURA SO
CIAL FEiUDAL, além da transferência de re

cursos da região para o Centro-Sul.
A colaboração e atividades prestadas

pelas Irmãs Franciscanas Missionárias de Ma
ria Auxíliadora, que aí trabalham: Eloisa, Ra
faela, Beatriz e Tereza Lunelli, é digna de
admiração e de nosso apoio. A elas, nossos pa
rabéns pela coragem, espírito cristão e patríô-

,

tiro aí demonstrado no muito já realizado em

prol do desenvolvimento e formação desse po
vo.

.gsperamos o dia, em que, outros tan
tos, tomem consciência dessa realidade e en

tão, será o fim dessa imagem sofredora do
Nordeste" .

'

Esta é uma pequena imagem do nosso

grande NORDE:STE: BRA8ILE[RO ...

Canoinhas, agosto de 19'77.

Professora Rosa de Lima Machado
Ir. Veroníee .

FABIO E GADOTTI
A BRASILIA

atinentes ao pagamento das
indenizações devida aos pro
prietários desapropriados de
suas áreas para a construção
do Centro de Treinamento dr.
Celso de Souza Freitas, hoje
dirigido pela Empresa Brasi
leira de Pesquisa Agropecuá
ria - E.MBRAPA, ex-AGIPLAN.

especial, para que o Ministro
da Agricultura compareça à
ínauguração do aludido Cen
tro em fase de conclusão.

Já o Prefeito Gadoti, do
vizinho município de Major
Vieira, também. tratará de as

suntos ligados a educação.
Esperamos e auguramos

pleno êxito na missão de nos

sos dirigentes.
Na oportunidade, Theré

zio deverá oficializar convite

Grupo Fin�nceiro BESC, comandado por Dr.

Bornhausen, homenageados com

grande (hurrascada em nossa cidade

Jorge

o Grupo Financeiro BESC, gações dos municípios de Ma
comandado pelo seu Diretor jor Vieira, Papanduva e Iri

Presidente, dr. Jorge Konder neópolis.
Bornhausen, após a inaugura- Na oportunidade, fala

ção festiva' de sua agência na ram os srs. Oldemar Mussí,
vizinha cidade de Três Barras, pela Associação Comercial e

2. a feira última, foram home- Industrial, dr. Niceto Fuck,
nageados com uma grande agradecendo a doação para a

churrascada oferecida pela APAE, Deputado Wilmar Da
comunidade canoinhense e lanhol e por último o dr. Jor

tresbarrense, tendo como local ge Bornhausen, agradecendo a

ai aprazível sede do Clube de homenagem, fazendo um rela
Bolão Fantasma, no bairro to de sua' vida pública e con

Aparecida, em nossa cidade. ,'Citando os presentes para uma

perfeita união de pontos de
vistas em torno do Partido do

Governo, a ARENA, todos bas
tante aplaudidos.

A homenagem foi presti
giada por toda a comunidade,
cornparecendo também dele-

,

Delegacia da Receita Federal em Joinville •

Comunicado
se

..

1. É do nosso conhecimento que vem ocorrendo, de maneira quase
generalizada, nos estabelecimentos de ensino em nosso Estado, li prática
de rifas e outras modalidades semelhantes de sorteios, sob 0 pretexto de,
angartar fundos, ora para formaturas, ora para escursões, e atê mesmo

para ampltação e conservação do estabelecimento de ensino.
2. A prática, embora possa ter os fins mais justos possívels, é
totalmente proibida por lei, igualando-se ao denominado «Jogo do Bicho»
e reprimida como contravenção penal, segundo os dispositivos do Decreto
Lei n." 6.259, de 10/02/44, abaixo transcritos:

Art. 40 «Con8titui jogo de azar paseível de repreesâo penal, a loteria
de qualquer espécie não autorizada ou ratificada expressamente pelo Governo
Federal,»

,

Parágrafo Único «Seja qual for a 'sua denominação e preeesse de
80rteio adotedo, eensídera-se loteria toda operação, jogo ou aposte para
obetençãe de um prêmio em dinheiro, ou em hens de outra natureza, me

diante colocação de bílheres, listas, cupões, vales, papéís manuscritos, sinai.,
símbolce, ou qualquer outro meio de di8tribuição dos números e designação
dos jogadores ou. apostadores.

Art. 45 «Extrair loteria sem .concessão regular do poder competente
ou sem a ratificação de que cogita o art. 3.°. Penas: de um (1) a quatro (4,
anos de prisão simples, multa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,(0) a dez
mil cruzeiros (Cr$ 10.000,(0), além de perda para a Fazenda Nacional de to

dos os aparelhos de extração, mobiliário, uteol!lUi08 e valores pertencente.,
à loteria.
3. Além da contravenção penal acima referida, há 8 tníraeão de
ordem fiscal, configurada nas disposições da Lei n." 5.768" de 20/12/71,
abaixo transcritas:

Art. 12 «A realização de operações regidas por esta lei, sem prévia
autorização, sujeita os infratores, cumulativamente, às seguintes penas:
- perda dos bens prometidos como prêmios;
- multa igual ao valor total dos bens, direitos, ou serviços que constituirem

obejeto da operação, não inferior a 500 (quinhentas), vezes o maior salá
rio-mínimo vigente no Pais».

Parágrafo Único «Incorre, também, nas penas previstas neste artigo
quem, sem condições legais, prometer publicamente realizar operações regi
das por esta lei».
4. Assim sendo, solicitamos a cooperaeão de V. S8. para coibir

possíveis ocorrências dentro do seu educandário, ou fora dele, pelos res

pectivos alunos, ao mesmo tempo em que apelamos para sua compreensão
no sentido de orientar os jovens eontíados à sua elevada orientação edu
cacional, como responsável que é, [untamente com os pais, pela Iormsção
do caráter desses jovens.

Na certeza de contarmos com a sua indispensável colaboração e
.

de seus comandados, desde já, deixamos consignados 08 nossos agrade- '

"
cimentos e subscrevemo ..nos com estima e consideração.

Manoel Gonçalvel Dias - Chefe da Sec. Fisc.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COR 'lEIO DO NORTE

No D'8partanlento de Veículo? Usados
de liguei Procopiak Co r'cio de
Veículos Ltda., você ,8, 'contrará
para pronta entre

Registro Civil EDITAL-

'Maria Góss
1 linski, Oficí I

do Registro Civ do Distrito e

Paula Pereira, nícípío e 0-

marca de Can i has, Estad . de
Santa Catarír a, � faz' saber 'queI •.

pretendem casa z

«ANTONIO �frA ANUSKA. com
«MARIA GER RU E$ GRI TEN,..
Ele natural este; E itado asctdo
em Rio das �ntas dia de ju
nho de 1953� ferr Iárío, solteiro,
domiciliado é resí te . ate Dis
trito, filho e Con 'ante ananuska
falecido e e Joa Tan nuska; Ela
natural d ste Es ado jascida em
Paula Per ira no ia 7 e maio de
1958, dom sUCS olteir, domíeílía-
da neste istrito e

re�dente neste
Distrito. ilha de Julio. V. Grítten e
de Marl da Lu G. V eira falecida.

.

A resent ram 'os documen
tos e

o

gidos elo ódigo Civil
art. O. ;. aI êm. tiver co

nhecí en
.
,de xistir algum

impe ime ,'leg 1, acuse-o pa
ra firi, de

.'

eito.
I' Paula ereira, ,25 de agosto de 1977

)

M 'IA óSS GLINSKI
Oficíal de Registro Civil

Certificado extraviado
FERNANDO DE LIMA, declar e
para 08 devido

/ frns que extra

vicu o Certih ado de Propríe
(jQdll!! do Camíuhãc Dodgs, ano

1974, placa DA·l 070, chass ie 0.0
T014986,
O mesmo fi 8 sem eftitc pilr
haver requ ido 29. Via. 2

Marca
Pick�up wutv» 4x4

Opala
Corcel 4- po, tas
Corcel

Pick-uf» Chevrolet
Kombi

ADQ
1969
1976
1972
1975
.1976
1974

MIGUEL PROCOPIAK (OM. DE VEi(UlOS LTDA.
I"

Concessionário General Motor. do Brasil S. I.
Rua Majo� Vieira, 289

C a n o i n h a s -:- Santa 'Cat9rina

"Estou

porque SOU excepcional". Ajude-me na APAE.

entre todos vocês,
,

50,mas estou

I
I�I

-

IO.O'�ICJ77

Novena Poderosa ao Menino Jesus de Praga �
Oh! JeeUS que dissestes: Pedi e recebereis, procurai e

echsr eís, batei e 8 Porta abrtr-se-vos-á.
.

Por inter mêríic de Maria, Vossa Segrada Mãe eu bato,
procuro e Vos rogo que minha prece seja atendída. '(Faça o pedBo)

Oh! Jesus que dissestes: Tudo que pedirdes 80 Paí, eni
Meu nome, Ele vos atenderá. '\"t�

Por intermédio de Maria, Vossa Svgrada Mãe eu,' humíl.
demente, rogo 80 Vosso Pai, em VOS!!!O nome, qU! mínha .oração
seja Duvida. (F�Ç8 o pedi :10)

Oh! J esus que dissestes: O céu e 8 terra passarãc, mas
s minha palavra não passará.

Por íut-rmédío de MEl ria, V08�f' Sagrada Mãe eu confio
que,minha oração seja ouvtds (MeocioDAr o pedido).

Rezar 3 AVf - Marias e 1 Salve Raínhs. Em casoe urge'o-
tes ,essa novena deverá ser feita em hor ss (9 horas) W. B.

.

BASILIO HUMENH,UK &. (IA. LTDA.

I Revendedor FORD I
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES J)A SEMANA: .

Ford F -100 vermelho - 1975
' . '

- �

For d 350 1960 - azul .e preto
Ford 35Q 1970 - amarelo bonanza
Variant 1971 - .vérde .

Jeep 1960 -1:a1
Maverick 197 - 4 cilindrês'areia
Corcel Seda· 1969 - branco .

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada. '

Veículos inteiramente revisados, de, boa procedência:
aos melhores preços da região.
Vi�;jte-nos. sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268; 22-0468, 22"(}·024

-.... _QifiEMIue M'

CAMI CH LET

SEL.
"

'

, I, ,l. �" ;_ <' �, '� I�: \' 'r"" ,..,

,

•

• .'

,

I '

Você não perdeu por �

mais econômico e evoluído do
Chevrolet com Motor Detroit Die
. Motor de dois tem�s Cilin r�� 143 HP
(SAE) de potência brut . a ma ior no�dade do ano
em matéria de die . injeçõo direta, se
bombo injetor ada para regular, nem regular.

Tra íssõo de5velocidades e diferen iol.de
dURl ução: 10 reduções diferentes.

.

Suspensõo traseira! com feixes de molas d�"
deflexão voriove]: adapta-se a qualquer tipo de \\
c-orga! com o máximo de resistência e segurança.

Ernbrecqern com 13 poleqcdos de diâmetro. E
. malor resistêncio e maior durcbllidodeporo o

sistema..
Tanque com mciorcopocldode: 135 1 iíros de

combustívél. E todas as tradicionais vantagens e
corocteristlcos do famoso Caminhão Chevrolet.

EXPERIMENTEO ÇHEVR' ,

ET DE ORPO E ALMA EM

c

. /

S10 JOIO pa TRIUJfFO
_/<

, /..

Er
.

,

A'ITOIIO ,OLlftO

"
'

e

\
,

"

·MIGUEL PROCOPIA.K
comercio de veículos lida.

CONCESSIONÁ'RIA GENERAL.MorDRS DO BRASIL S.A. _1IIIIIIIiI.....

nUA MAJOR VIEIRA, 229 - CAN.OINHAS - s.e.

/
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Noticias de Major Vieira t'Re�ti�r� !óp�ac E N D o .....Responsabilid8dl:����:;·J·
Escreveu: FRANCISCO KRISAN vida é tomar posse dela. - N.o ··1436

Toda a sua vida deve tor- Ano XXXI
nar ..se autenticamente a «SUa»

vida. «Viver a sua oida« não
é obrigatoriamente ser dite
rente de todo o mundo. É,
.antes, lazer como iodo mun»

do, sim; mas porque se com ..

preendem que aquele era o

caminho cer to, e que se t01'/II
nou a determinecãe de fazê-lo. do Tênis Club em Joinuille
Tudo aquilo que você faz sendo ela uma das debutan

porque os homens, os regu- tes que lá estarão se apre.
lamentos, as circustâncias lhe sentando.
impõe do exterior p uma éS. * Liz Merina fazendo-se
pécie de amestramento, e tal- presença em nossa tida
vez mesmo, uma escravidão. de na última semana, junta-
Mas, se você determina sua mente com seu namorado.

ação ou adota conscientemen» * Heroldinho Caruaiho, as
te a que lhe é proposta ou gurias estão pedindo sem

imposta, está agindo. como tr», a sua presença. Apareça
homem. Só os aios humanos mais.
o podem fazer crescer, desen- * Parece que o Sextão ê
uoluer- se e tornar-se mais pto. de encontro de mui-
humano:' tos. Quarta passada o pes-
É vivendo mais pessoal- soal deu um pulo até lá e

mente que uocê se tornará jogaram uma gostosa par fi
cada vez menos indivíduo e dinha de Plng. Queremos mais
cada vez mais uma pessoa. disso.
* Irmo noite inesquecível a * Domingo p., Vilma Ciro

de sábado- passado para reuniu um grupo de ami-
todas as pessoas que com- gOSg por ocasião de seu ani
pareceram no Baile das De- uersdrio, onde todos passa
butantes no Clube Caneinhen- ram uma tarde agradável.
se, Um baile lindo' que teve * Depois de muito, Caio
como Patronesse a sra. He- deixou Viviane S. real.
lena Simõee, ficou na lem» mente atuüxonsâa. Vocês '01'
branca de todos. Itamone mam um parzinho mto. foto,
Show tendo uma apresenta- Continuem.
cão iinda, deixando a . todos * Parece que o Carlinhos
emocionsdos. Cer los Müller (Shimo) anda sonhando
dando um toque especial na

algo impossível. Seu sonho é
apresentação das meninas. d d

..

Esta noite branca, embebida pegar nm pe aço e arco-tns

e guardá-lo em uma latinha. '

em beleza ticou na história Se alguém, quer conquisté-lo,de nossa cidade. está dito o conselho.
* Hoje não podemos perder * O Nardo anda recebendo.

a boa tinha no Clube Ce- muitos olhares apoixona»noinhense. Compareça muito
dos. Parece que a maré está

animado.
p'1ra uoce nã» é mesmo Nerdo?

.

* Mailth na quarta-feira * Sérgio (o loto da .lanice)passada recebeu muitos
despediu-se terça-teira,cump1ime1_ltos 1!e!a passagem seguindo para Carazinho.RS;de se� antoersano.. . deixando a Jein com saudades.Pra você toda teiicidade do .

mundo. .

I *
Há certas pessoas em

* Neste Sábado a graça de nossa city. que gostam de

menina Cláudia Budant se meter na tnaa dos outros.

marcando presença no Baile Um conselho: Vocês podem
se, machucar.
* Depois de muitos olhares,

Iuâ e Andréa . W. estão
juntos. Esperamos que este
LaVE dure muito.

Data da Independência come�orada
eDl M1ajor Vieira
Numa tarde ensolarada, comemoramos[em Major Vieira,

8 data da independência. Foi sem dúvida um desfile que marcar.á
época na história da cidade de Major Vieira. Uma grande mu�tl
dão se fez presente, lotando a praça Julio Costa e 68 ruas prrn

cipais da cidade. Se fizeram presentes e desftlaram ?s· alunos da

E. B. «Luiz Daveh, E. R .. Prof. «Carolina Pcspol> ',de Pulador,
E. R. «Frei André Malinski». de Rio Novo,

.

Associados do Stndí-
.

cato dos 'I'rabalhsdores Rurais, ACARESC, Viaturas da Prefeitura.
Municipal, viaturas e maquinários do sr, Alvaro Dias de Morais,
do sr. AUgusto Pape, dos Irmãos Maltcheskt, do sr. Alvlno Liberte
dos Santos, atletas esportivos, e destacamos o brilh8�,te pe lctão

do BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, sediada em{iCenoinhas
que muito nos honrou com 8 sua participação. Major Vieira fica

imensamente grata com todos os participantes que de qualquer
maneira colaboraram para o grande êxito alcançado neste desfile.
No encerramento usou da palavra o sr. Claudio Gadottí. Prefeito
Municipal, que com muito orgulho agradeceu a presença de todos

e em especial agradeceu ao comandante do Pelotão da i:.Polícia
Militar que se fez presente ne8�a cerimônia cívica. Em seguida
8 Câmara Municipal fez uma sessão solene na qual foí entregue
diplomas 808 atletas particípantes da corrida do «fogo simbólico».
Esta coluna cougr e tuls-se com o laborioso povo de Major. Vieira
por tão significativa Homenagem à Pátria, e congratula-se com

o sr. Prefeito e demais autoridades pela bem organizada progra
mação, que ficará marcada Da História de nosso Município.

Catequese
No dia 30 de setembro próximo se reunirão em Roma

mais de 200 bispos do mundo inteiro, mais os superiores das ar

deus e congregações e outros peritos convidados. É o sínodo
mundial dos bispos, que se prolongará até 30 de outubro. É o

quinto desde que o Papa Paulo VI assumiu I\) chefia da igreja
católica. O sínodo dos bispos á o conselho ou a assembléia que.

representa todo o episcopado católico.· Na forma atual, foi insti
tuído pelo Papa Paulo ,VI, em 1965. Cabe, o sínodo informar e

assesscrar, podendo também gozar de poder deliberativo, desde

que seja concedido pelo Papa. O teme principal desse encontro
é CATEQUESE, com especial referência a crianças e jovens. Cada
pais mandará seus representantes, escolhidos pela confederação dos
bispos. Os representantes do Brasil, eleitos na última assembléia
sio: Dom Aluizio, Bispo de Fortaleza; Dom Paulo Pontes, Bispo
de Itapípoca CE; Dom João Resende Costa, Bispo de Belo Hori-·
zonte e Dom Adriano Hipólito, Bispo de Nova Iguaçú, no Rio de
Janeiro.

Inaugurada 4ft AgênCia do B E 5 C em

Três Bafras
Numa cerimônia que marcou época na História do Muni

cípio de Três Barras, foi inaugurada dia 5 último, a Agência do
Banco do Estado de Santa Catarina naquela próspera cidade.
Estavam presentes Da solenidade o Dr. Jorge Konder Bornhausen,
Presidente do BESe, o Senador Octalr Becksr, o Deputado Fe
deral Vilmar Dallanhol,' o Deputado Estadual Zaní Gonzaga, o

Prefeito de Canotnhas Dr. Benedito Therêzio, o Prefeito de Três
Barras, o ex-Interventor de Canoinhas Dr. Élio Juck, além de
grande número de empresários e índustrtaís. Na oportunidade:
usaram da palavra os Ses. Odilon Pazda e Dr, Jorge Konder
Bornhausen, que muito agradeceram ao Governador do Eshd.o
pele instalação da referida agência bancária. Após a cerimônia
de inauguração foi oferecido um coquetel 8 todos os convidados.
De Major Vieira estiverem presentes o Sr. Prefeito Municipal,
Claudio Gadotti e este colunista.

Aniversários
Aniversariou dia 5 pp. 8 senhorita Alice Pape, dileta fi

.
lha do casal Leoni e Augusto P8pe, desta cidade.

. ,

Aniversaria hoje o sr, Joã� Maria Bueno, ag�nte dos Cor
reios e telégrefos desta cidade.

Também aniversaria hoje o sr. L3uro. Bu�no
I
de Siqueira,

residente oest� cidade). '

Realiza-se hoje o aniversário de. casamento do casal Ire
ne e Gentil Krsuss, desta cidade. '

Dia 12 de setembrO aniversaria o sr. Lindolfo Sorddro:
do comércio local.

Dia 13 aniversaria o sr. Leonidas Guebert, funcionário da
Prefeitura de Papanduva.

'

A todos os aniversariantes a coluna envia sinceros parabéns.

Notas diversas
O vigário de.Major Vieira, «FREI ABEL :SCHNEIDER»

esteve em Caçador na última segunda-f�ira tr.atando do progra
ma da visite de Dom Oneres Marchiori a nossa cidade, no dia
25 de setembro.

A sociedade «28 dê Junho» promoverá dia 1.0 de outu
bro um grande baile nos sBlõ@s da mesma. Espers·se que seja
um dos mais concorridos dos últimos tempos.

O Prefe,ito Municipal a,caba de instalar um interfone no

recinto da PM cOm 'ligações para tedas a8 rep8�tições.
Conforme informações do sr. Prefeito Municj.p�l, será

inaugurada em fins de setembro próximo 8 rede de eletrificação
Da localidade de Pulador.

'

No próximo dia 13, o Ar. Prefeito Claudio Gadotti. viaja
rã a Br�sUia (via aérea) para manter contatos diretos com altas
autoridades federais. Na· próxima edição dorei melhores detalhes
sobre sua viagem.

Conforme ioforme<;õe!:1 do Sargento"·Antenor M. Mendes,
todos policiais' subordinados a 3.8 Companhia sediada em Caoai
nhas se ret)nirão em Major VieirB, die 13, pera um encontro e

festa de confraternização. I I

•
.. ..
• Programação do Cine Jubileu •

-
•

..

S
I

Aniversariantes da emana
.;

Dia 11 - a sra. Márcia esp,
do sr. Ivan de Paula e Silva;
a srta. Carmen Silvia Ferra
rezi.
Dia 12 - o sr. Arthur Mil

bratz; a srta.. Sonia Regina
Knopp; o jovem .Cirinei Assis
Karnos.
Dia 13 - a sra. Maria das

Graças esp. do sr. Simão Ma
ron Becil, res. em Major
Vieira; os srs. Zackei e Za
nei Seleme; a menina Rose
Mari f.a do sr. Silvestre Hollen.

* Quarts-teira descobrimos

Hoje às 20,15 horas - sensacional programa duplo:
«Um Pistoleiro mais violento que Rinao»
«Os Batutas Burlescls·

Amanhã às 14 horas, em matinê:

««Um Pistoleiro mais violento que RinDO»,
Amanhã em duas sessões, às 19,�5 e 21,15 horas

Dois grandes astros num grande filme: KirkDouglas e Heq,ryFonda, em
«NINH'O DE COBRAS» - colorido - cemmra livre

ATENÇÃO: Este· filme reprisa segunda e terça-feira, às 20,15 horas.-

Quarta e quinta-feira, às 20,15 horas
.

Garotas avançadas, saias rodadas, muita coca, velocidade, golpes
certeiros, férias de· verão. É· tempo de viver, é tempo de:

cc LOUCURA DE VERÁO» - colorido
.

A partir de Sexta-feira, às 20,15 horas
O Suspense Máximo, porque nenhum Homem poderá suportá-lo

«A· PROFECIA»
- colorido - censura 18 anos -

ATENÇÃO: Qualquer alteração nesta programação será sempre para
oferecer o melhor em filmes.

.

Não percam amanhã

Dia 14 - às sras. Maria Her
minia esp.· dQ sr. Lucindo 80-
naglio, res. em São José dos
Pinhais-Pr., Rosélis Mariaesp.
do sr.· Reinaldo Crestani e
Maria Alves Woehl; o sr. Ar

gemiro Rosa; o jovem Hu
bens Lino Tokarski; a meni
na Márcia Regina f.a do . sr.

Márcio Morsch.
Dia 15 - a srta. Estella Ma

'ris Crestani; os jovens Ade
mar Mülbauer e Sérgio Adal
berto Oliscowicz;· a menina
Gilceia Luiza f.a do sr. Gil
berto Ludler.
Dia 16 - a sra. Rosa esp.

do sr. Derby Fontana; a srta.
Luci· Tomporoski, res. em

Guarapuava..
.

Dia 17 - a sra. Karin A.
Graf Costenaro esp. do sr.
Eitor C. Costenaro; o sr. He
l'iberto Hidelberto Schulz.
Aos aniversariantes nos

sos parabéns

1.° fUme:

2.° filme:

a vocação da Lélia: ser

freira. E nessa como é que O

Beto fica?
* Matando a saudade de

iodos Aci,. Seleme, pas
ssndo uma semanada aqui.
* E por falar em saudade

quem nos tem provocado
e

.

muito é a Saila Pie. Apareçá.
* Carequinha totinho cir

culando entre nós Paulo
. Mur'ara.
* Parzinhos mais recentes

em nossa city: Regina J.
e Paru, Rosangel. (Ionçaloe»
e Zeca (campero}.
* Carlinhos Shimogui,i de-

monstrando ser um bom
chofer. As menininhas qU6 o

digam.
* O novo apelido do Cadi

nho é· «sttacinha», Por
que será hem Cadinho?

* E o Pixaim está realmen
te apaixonado. QU6m ser,á

a guria que O prende aüui!
* As.menininhas de nossa

city mooimentatuio-se um

pouco. Um gostoso acampa
mento nos dias 6 e 7J foi um.
boa pedida.
* Já em' grandes p"pa,a-

tioos os jogos d« prim.
veta em outubro. Â expecta-
tiva é grande.

.

* Nosso debut passou. A-

gora partiremos para a

realidade da vida, emtulados
pela noite maravilhosa do dia
3 de setembro, cujos momen-·
tos ficarão indeléveis em nos

sos corações, nunca esquece
remos. 'nosso primeiro baile,
nossos 15 anos, nDSSOS padri
nhos Helena e Antônio Simões.

Aqui ficará nosso 'agrade•.
cimento carinhoso aos que
ajudaram a realizar nosss

debuto Nosso muito abrigado
a Lena e Antônio Simões, A
ri e Astrid Wiese e outros.

A saudade ficará
TCHAU,

em Marcílio Dias
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CORRIIO DO MORT'! 10-09-1977

PREFE TURA MUNe
nhas, Estado de Santa Oatarína, faz
saber que a Câmara Municipal de
cretou e eu sanciono a seguinte

L E I:
Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder

Executivo autorizado a abrir créd'
to especial até a' anc a de
Cr$ 21.3

.

e e um mil tre
-""""'o ....... res e trinta e dois cruzeiros e

dez centavos) para fazer face a am

pliação e restauração da rede de
. energia elétrica no Bairro Aparecida.
Art. 2.° - Os recursos para o

crédito constante do artigo acima,
correrão por conta do excesso de
arrecadação.
Art. 3.° - A presente Lei entrará

em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con
trário.

Canoinhas, 02 de setembro de 1977

Benedito Th. de Carvalbo Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publica
da no Departamento Admtnlstratívo,
na data supra.

'

Fábio labor FlI�k
Diretor de Administração

Vice Prefe�'o

1,E�I N. o 1.384 DE 26/08/77
.AUTORIZA PARCELAMENTO

DE DíVIDA
Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina;
fiaz saber que a Câmara
Municipal decretou e eu

sanciono a seguinte
L E I :

Art. 1. o - Fica o Chefe
do Poder Executivo autorizado
a parcelar o pagamento da
vida de Taxa de Calçam to,
de seis a doze, meses, dian
te a emissão de notas romis
sórías sobre o seu v ar, para
garantia do paga nto .

Art. 2.° - A resente lei

entrará em vigor .na data de
sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
.

Canoinhas, 26 de Agosto
da 1.977.

.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi reaí a e

publicada no artamento
Administr

.

o, na' data su

pr.a.

Art. 1.0 Fica o Chefe do Poder
Executivo torizado a. firmar con-
trato para melhoria da imagem e

som de elevísão, possibilitando
ainda o r orno da ima.gem do ca
nal 6 de uritiba, na soma de Cr$
40.000,00 quarenta mil cruzeiros).
Art. 2.° - As despesas decorren

tes da p esente Lei correrão por
conta d dotação 3.1.3.00 -Serviços

'NUAS
��s��B�enedito Th. de Carv.lh. letto

feito Municipal
Esta Lei foi r :SUadL.t\...publica.

da no Departamento Administrativo
na data supra.

'

Fábio labor Fuck
Diretor de Administração

Vice Prefeito

"DE

Fábio Nabor Fuck
Vice Prefeito

Diretor de Administração

Lava-se e passa-se roupa
Preço bom, dez cruzeiros por
dúzia. Os interessados devem
dirigir-se ao bairro Jardim Es
perança, à Rua São Domingos,
esquína com a Uruguai n.? 510.

j "

•

• 'I'" • .': ,< 1 ,�"'., I

Art. -

- A preaente Lei entra-
rá vtgor na data de sua publí-
ação, revogadas as disposições em
contrário.

Canoínhas, 02 de setembro de 1977

Registro Civil EDITAIS

cip ai de Can,oinh as - Santa (,at'arina
.

/

�esolução ti» 365, de 10/08/1977
Rlajusta os subsldios e a RelJresentaçio do sr, Prefeito Mu

nl,lpal e a RelJresentaeão do sr, Vice ·Prefeito Municipal.
A Mesa da Câmara de Vereadores de Canoinhas, Estado de San-

ta Catarina, no uso de suas atribuições ,

R e s o I v e: //'
Art. 1.°) - Ficam reaj ustados e�m/ll.38l,00 (onze mil, trezen

tos e oitenta e um cruzeiros) e Cr$ 5.690,5 cinco mil seiscentos e no
venta cruzeiros e cinquenta centavos), os ubsídtos e a representação do
Ir. Prefeito Municipal respectivamente, .,&,' partir de 1.0 de junho do cor
rente aDO, de conformidade com o que estabelece o artigo 66 da Lei
Complementar n." 5, de 26/1 t/75. ,

!

Parágrafo Único - O reaíustamento de que trata o artigo 1.° da
II presente resolução está em plena' consonância com a certidão visada pe
lo Coordenador do Tesouro do Estado de Santa Catarina, dr. Antonio Oar-
101 'Vieira.

" Art. 2.°) - A representação do sr. Vice-Prefeito Municipal, é
Igual a 50% (cinquenta por cento) da representação do sr. Prefeito Muni
oipal.

Artigo 3.° I As d
. pI)S�S decorrentes com a presente resolução,

correrlo à conta de dot 'ões espeoüícas constante do orçamento vigente,II devendo serem suplem tadas quando se fizerem necessárias.
Art. 4.·"} - H a resolução entrará em vigor na data de sua pu-

blicaçlo, revogadas disposições em contrário.
Camâr .&e Vereadores de Canoinhas, 10/08/1977

-- Ali. Ben 'que Krzesinski - Presidente
ASI. Se a Cou(ioho Pieczarka - 1. a Secretária
Esta r olução loi registrada e publicada na Secretaria adminis

trativa da Câ ra dQ Vereadores de Oanoínhas, aos 10 dias do mês de
agosto de 197. .

a•. lelsoo Ba:vestorff - Diretor Secretaria Câmara

Lei D.
° 1.381 de 02/09/77

Autoriza Abertura
de crédito especial

Benedito Therézio de Carvalho
Netto, Prefeito Mnnicipal de Oanoí-

Lei n.O 1.386 Ie 02/09177
Autoriza dJpesa para

melhor' de TV
Benedito The/ézio de Carvalho

Netto, Prefeito J'fun;cipal de Canoi
nhas, Estado Santa Catarina, faz
saber que a âmara de Vereado
res decretou eu sanciono a se

guinte

roblema:
consumidores, sua loja cada vez mai.s

motores W E G a preços diretos da fábrica,

•

NE,REIDA C. CÔRTE, Oflcíal
do Registro Civil do 1. o Di ri
.to de Canoinhas, Santa C· tarí
na faz saber que prete dem
casar-se:

«RAFAEL STADNICK» c m «MAR
CIA MARGARETE BEU ERT RO
MAIS», brasileiros, soltei os, domicil.
e res. nesta cidade; ele auxiliar de
escritório, nascido e Curitiba-Pro
aos 24' de outubro de 957, filho de
José Stadniek e de Catarina da
Cruz Stadnick; ela secr tária, nascida
em São Miguel do O ste-SC. aos 13
de junho de 1960, lha de Carlos
Felipe -Romi:t.is e de laíde Beckert
Romaís. -,

Oldemar Schroeder e Djaníra Jun.
gles Schroeder.

(âmara M

IIUNGERII resolve c seu

peças e acessórios para caldeiras, comóveis e maquinários industriais. Cabos
de aço, parafusos e pregos de to as bitolas. Conexões para água e

em geral. VISITE-NOS.

Fensndo Marcos e ircéia Maria do
Prado, ambos soltei os, domiciliados
e residentes nesta cidade. Ele cha
peador, nascido e· Rio dos Pardos,
neste Município e 2 de junho de
1954, filho de Jos Marcos e Leo
nora Drzevieski arcos; Ela proles
sora, nascida ne a cidade em t4
de novembro de 952, filha de José
Carvalho do Pra o e Olivína Bezer
ra do Prado.

Âcir Vloch e ejanira Silveira Pa
dilha, ambos 80 eiros. Ele lavrador,
nascido em Ois rito de Soares, Mu
nicípio de Rio zul, Estado do Pa
raná, no dia 11 de agosto de 1944,
residente no gar Parado, deste
distrito, filho e Francisco Vloch e
Romalína Mato o Vloch. Ela, do lar,
nascida em Pa la Pereira, neste mu

nicípio, em 6 e novembro de 1941,
residente em Santa Haídée, deste
município, filh de Julio Padílha dos
Santos e Julia Padílha Silveira dos
Santos.

Wilson Pedr Sampaio e Solange
Maria Schl"oe er, ambos solteiros,
domiciliados residentes nesta cí
dade .. Ele, agr' cultor, nascido na ci
dade de Três Barras, deste Estado,
em 11 de mal de 1955, filho de José
Pedro

sampaJo
e Ana Rita Sampaio.

Ela, auxiliar de escritório, nasctda
em Agua Ve de, desta cidade, em

25 de novem ro de 1956, filha de

JACIRA E ILIA PAUL COR
R1tA, Ofici I do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros, Co
marca de anoínhas, Estado de
Santa Cat rina, faz saber. que
pretendem casar:

SE ASTIÃO ODRfGUES TAVARES
e MARIA C� IA CAETANO DE OLI·
VEIRA. Ele, natural de Timbozinho,
deste Distrit nascido em 18 de ja
neiro de 1 16, agricultor,' solteiro,
domiciliado em Timbozinho, deste
distrito, filh de Anihal Rodrigues
Tavares e J ita Laurentina Tavares.
Ela,' natural e Tamanduá, d/Distrito,
nascida em 9 de maio de 1959, do
lar, solteira, omiciJiada em Taman
duá, d/Distri e, filha de Jorge Caeta.
no de Olivei Íl e OUvia Jungles de
Oliveira.

Se algu soubeI' de algu�n
impedime' o� oponha-o na for
ma da lei.

Ivan José Cavalheiro e Josete Maria
Grosskopf, ambos solteiros, domtet,
liados e residentes nesta cidade.
Ele, auxiliar de escritório, nascido
em Serra do Lucíndo, Município de
Major Vieira, em 14 de agosto de
1955, filho de Vitor Gavalheiro e
Santilha David Cavalheiro. Ela, do
lar. nascida nesta cidade, em 27 de
agosto de 1958,' filha de Lauro GroB�
skopf e Iracylia Gomes Grosakopt,

Alvino Gonçalves da ,Rocha e Z.I
mira de Jesus Ferreira de Souza, a .

bos solteiros, domiciliados e r 1-
dentes em Encruzilhada, neste u

nícípío. Ele, operário, nascido em
Fartura, deste município, em 9 de
fevereiro de 1953, filho de Rosa·
lina Gonçalves da Rocha. RI do lar,
nascida em Paciência, nes munt
eípto, em 30 de dezembro

.

de 1960,
filha de Deamiro Ferreira de Souza
e Natália Ferreira de So za.

Clemente Carvalho e ueli de Fáti.
ma Rodrigues, ambos lteiros. Ele.
lavrader, nascido na c' ade de Joín
ville, deste Estado, e 4 de dezembro
de 1956. filho de Jo-. Agostinho de
Carvalho e Lucilia e Souza Carva
lho. Bta, do lar, n eida em Santa
Bmídía, neste,mu eípio, em 14 de
julho de 1960, re. dente em Santa
Bmídla, filha de d . OlindaRodrigues.

Osny de Mau � Rosa e RogeriD.
de Fátima Mac do, ambos solteiros,
domiciliados e esidentes nesta ci
dade. Ele, ope río.uasclde em Paula
Pereira, nest município, em 1.° de
março de 19 1, filho de 'Euclides Se
bastião da osa e Geraldina fl8
Mattos Ros . Ela, do lar,' nascida
em Timbó, ístrtto de Timbó Grande,
Município de Santa Cecília, em 20
de jaIieir de 1962, filha de Sebastíão
Machad e Rosa de Deus Machado.

Can ínhas, 6 de setembro de 1977

NEREIDA C. CôRTE
Oficial do Registro Civil

À disposição dos senrre ..·""

especializada: Linha completa

&
23-1770 e 23-2014

---_._-...........-------.

UNGE
Rua Desembargador Costa Carvalho, 41 e 44 Fon

DOD 0425 Caixa Postal, 1106 UNIÃO

prestando servicos
,

às
,

indústrias"

VOliKS AUMENTA

PARTICIPA:Ç.ÃO NA

VENDA DE CARROS:

Apesar da instável situa
ção de mercado, registrada no

primeiro semestre deste ano, a
Volkswagen auiri.entou sua

participação, vendeu no perío
do 57,9 % do total de veiculo
passeio, uso míxto e comer
ciais leves.

O Volks Passat registrou
nos seis primeiros meses deste
a.no: um crescimento de' ven
das de 42,4% e assumiu a lide
rança em sua faixa de merca
do.

anos vem

Representante em Canoinhas: 'Wald a üppel O primeiro lugar em ven
Pinheiros, 5 de setembro de 1977. das foi do Volks 1300', em se-

Rua Major Vieira, 360 Fone, 22-0336 - Canoinhas - Santa Catarina Silvete D, 'rei Paul Cardoso gundo, o Brasjlia elo Passat
'- .

Escreven e Juramentada em ter,ceiro.
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EM. SUAS· CAÇADAS USE ARMAS OI i - CSC dê um e dois canos, de cão �
·e mochas-paralela e sobreposta. (:;artuchos esc e VELÕX---=-MtJmçãe._� em geral. m

Revólveres ROSSI - TAURUS. Carabinas de 7 - 14 e 17 - repetição e automáticas.
----- m

ati

IljlCG Pistolas BERETA 22 e 6,35 - Standart-Luxo e Esportivas. Chumbo - Pólvora - Balas para Revólveres. 9D
,ce m
l'afja�eirJEi��tlelrJrJ�I!iBt;íi!j�i;jrJfjBBrl�fjB�rJafJailt:Ji!j�fj��rJi;ji!ifji!jfJ�BfJ�i;jrl�fjfji!jEi�i5i!ilJrJi;ji!t

J.
,

CANOINHAS - Santa Catarina
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COR�EIO DO r1_0_R_T__� � 1_0-_0_9_.1_9_7_7 __

,JUíZO DE DIR,EITO DA COMARCA DE C:ANOINHAS-SC.
áDITAL DE Crr.A!çAO COM O PRAZO DE: :TRINTA (30') DIAS
r

O Doutor José Geraldo. Batista, JuiZí de Direito da Co ..

:

marca de 'Canoinhas, Estado de Santa Catarina, 'na
forma da Lei, etc. '/.Í �"

o/
FAZ, SABER a todos quantos este edital vire I/OU dele conhe ..

cimento tiverem, com o prazo de trinta (3 ," dias, que por
parte' de INDÚSTRIA DE MADEIRAS' C

v
/.OR. LTD�, por i� ..

termédio de seu procurador, Dr. Saulo 'arvalho, fOI requeri
da uma ação de USUCAPIÃO de u111í' erreno rural, com a.

área de 1.156. 700m 2 (hum milhão ',eento e cincoenta e seis

Jnil, (' setecentos metros quadrado, � situado no lugar "Pa
oíêncía", deste município e com .,_éa, devidamente demarca ..

do e, confrontando: ao norte co terras de Porfírio Panachu
kí: �, leste com a Estrada de F ro, terras de José �ort, ditas
d� João Franco, ditas de Custâ ío da SHva, ditas de Luiz Oles
covícz, ditas de Eva Pruss e, tas da Cia. Lumber ou sucesso

ra: ao sul COIn terras de J é Rodrigues e a o-este com. o Rio
IgU,açu; na qual mantérr osse mansa, pacífica e ínínterrup..

ta: â referida ação aci
'

citada, fo� proferido o seguinte des

pacho: - "Para a au ncia de justificação da posse, desig..

no o dia 15 de feverei
1.,

de 1978 às 14 J.iioras. Cite-se aquele
em cujo n0J11e estej ranscrito o Imóvel, bem como os eonfi-
.nantea por rnanda'rÓ; por edital citem-se os réus ausentes,
incertos e descon l cidos, no prazo máximo de 15 dias, uma

vez no órgão ofiei
'

e duas vezes em jornal local; a citação edi
talícia será pelo �razo -

de ,3D dias correndo da data da primei
ra publicação. : fixe-se também no lugar de costume. Cien

tifiquem-$e
I

carta precatória os representantes da fazenda
Estadual ed ,ÚniãO', para que manifestem interesse na causa.

NotIfique-se ,á Fazenda Municipal. Intime-se o Dr. Promotor
Público. C aoínhas, 22 de julho de 1977. (as.) José Geraldo
B.atista ' 'Juiz de Direito". Ficam os mesmos citados, para
eontesta I

..IU querendo, o. pedido, no prazo de quinze (15,), dias,
que cor 'rá em Cartório, a partir da decisão que declarar jus
tificad. a posse, advertindo-se de que não sendo contestada a

ação, iresumír-se-ão válidos os 'argumentos da inicial. E', pa ..:

ra que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM.
Juiz, expedir o presente edital, que será publicado na forma
da lei e afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, E'stado de Santa Catarina, aos oito dias
do mês de agosto de mil, novecentos e setenta e sete. Eu Zai ...
den :E, Seleme, :Escrivão, o subscrevi.

JOSÉ GERALDO BATISTA
JUIZ D'E DIREITO

JUíZO DE DIRE.ITO DA CQMARCA DE CANOINHAS ..SC.
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE, TRINTA (30) DIAS

O Doutor José Geraldo Batista, Juiz, de Direito da Co"
marca de Canoinhas, Estado de Santa C:atarina, na
forma da Lei, etc.

F4Z1 SABER a todos quantos este edital vire' ou dele conhe ..

cimento tiverem, com o prazo de trinta (3, ') dias, que por
parte de JOSÉ MORANTI e sua,mulher ARCE:LA ,KIE:STZ
MORANTI, por intermédio de seus pro 'I radores, Di'. Anto
nio.Weinturter e Di'. Aldo Pedro Dittri h, foi requerida uma

ação de USUCAPIÃO, de uma gleba d ,�terras com a área de
121.31,4 rnz , (cento e vinte e um mil, rezentos e catorze me

tros quadrados), situada no lugar R (NOVO DE: CIMA, mu
nicípio' de Major Vieira, desta com ca, obedecendo as se ..

guíntes confrontações: '� de um locam Victor Moranti; de
'outro lado com Pedro Drosdki e próprio Requerente Varão;
de outro lado com o "Rio Novo" 'além deste também Pedro- ,

r

Drosdki e ainda por outro lado }com ditas de Estefano Yant
cowssí: transcrita no Registro : e Imóveis desta comarca, sob
nvrs. 2.3.151 e 23.592, em no : de Wladíslava Líscóvskí e Es
taníslau Gonchorcvícz; na q aI mantém posse mansa, pací.. '

nca e ininterrupta. A referi ' ação acima citada foi proferido
o seguinte despacho: ,- "D signo o d-ia 12,.10'-77 às 10 horas,
para a realização da audiê ,�iapreliminar. Citem-se por man
dado, os confinantes

ce�r'
. ,í do imóvel usucapiendo e por edí..

tal, com o prazo de 30' ( " írita) dias, os ausentes incertos e

desconhecidos, publícan o-se o edital uma vez no Diário da

J�stiça e duas vezes n07 jornal io�al, fi�ando os interess�q.�s
citados, para.rno prazo de 15 (quinze) dias, a contar da íntí
mação da sentença q ,e declarar justificada a posse apresen
tarem defesa, quere . o., Cientifiq-qem-se por Carta Precató�
rja as Fazendas iPúb cas Federal, Estadual e MUnicipal. Inti ..
nlell1-Se o A ..t; O M'nistério Público. Canoinhas, 02 de junho
de 19';"1: (as.) Jos Geraldo Batista - Juiz de Direito". Fi<
cam os lnesrnos ci adas, para' contestarem querendo, o pedido,
,no pr�zo de quinze (151)\ dias, que correrá em Cartório, a par ..
til' da deejEão qu!e declarar justificada a posse, advertindo-se,

, de que nào 'sendo contestada a ação, presl}-mir-se-ão válidos
os .argUlnento:s da inicial. E, para que chegue ao conhecimen ..

to de todos, mndou o MM. Juiz, expedir o ,presente edital, que
será publicado na forma da Lei ,e afixado no lugar de costume.
Dado e passado nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, aos dezoito dias do mês de julho de mil novecentos
e setenta E: sete. Eu Zaiden E'. Seleme, Escrivão, o subscrevi.

JOSÉ GERALDO B.ASTISTA
JUIZ DE DIREITO

_.

DR. ,ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSUIJTóR.IO: Rua 12 de Setembro - esquina cem travessa
15 de ove

' .

,-fr--ir'-Igreja Matriz,
, ao lado da Associação Comercial) .

,

- Fone 22-0960 -

o Dr . José Geraldo Batis
ta, Juiz de íreíto da Co
marca de anoinhas, Es
tado de s- ta Catarina,
na forma d Lei etc.

FAZ SABER todos quantos
, este Edital vire ou dele co

nhecimento ti erem, com, o

prazo de trinta (30) dias, que
por parte de E ILIO MASSA-
NEIRO - por fntermédio

de
seus procurado es - Drs. An
tonio Weinfurt r, Neuzãldo B.
Fernandes e A tonío H. Ríbei-
1'0 Anjos, foi equerida urna

ação de USUC PIÃO, de uma

gleba de terra, com a área de'
2 .420 . 000 m2 (dois milhões
quatrocentos vinte mil me

tros quadrado ), Ou seja, CelTI

alqueires, a roximadamente,
respeitando t I imóvel. as se

guintes confr ntações: por um
lado com Ind stria de Madei-
ras Zaníolo; 'por outro lado
com Prudent Nascimen to e

João Alves G doy; por outro
com Francísc Alves de Almei
da e Alfredo I o Paul, onde faz
canto por' o tro lado com

..José Mattoso e herdeiros de
Antonio Bon tácío Massanei
ro; situado e Taquarizal, des
te município e comarca,' na
qual manté posse mansa,
pacífica e ini terrupta , A re

ferida ação cima citada foi
nroterído o s guinte despacho:
:_ "No

pr-es!ete
feito, estamos

a perceber, e ainda não foi
realizada a justificação lir�1i..
nar da pos e "ad usucapio-
nem", e já partes estão a

contestar o f. íto; entanto, de
verá ser desi nada nova au

diência, para que somente a

seguir, o' pr cesso retome sua

tramitação normal. Desíg
no o dia 4.1 '.77, às 10 horas,
para que se ealize a audiên-
cia de '\ jus ficação prévia.
Proceda-se n forma estabele
cida na letra ia", de nosso des
pacho de fls. 35,. I-se. Can ,

30,.5.77 (as')'. Jos� GeraldO'
Batista - uíz de Direito".
Ficam os mesfIlos citados pa..

Ta. contestare o pedido, no

prazo de qui, ze (15) dias, que
correrá em artório, a partir
da decisão q e declarar justi
ficada a pos e, advertindo-se
de��n� ffi� ron�s�da .�'_�===_�=�=�=:�� �_�__�=*
a ação, pres mír-se-ão válidos
os argumentos da inicial. ·E
para que chegue ao conheci
mente de !todos, mandou o
MM. Juiz" xpedir o presente
edital, que será publicado e

afixado no I gar de costume.
Dado e pass do nesta cidade
de Canoinha , Estado de San- !.
to, Catarina, aos vinte ·e cinco
(25) dias do ês de agostO' de
mil novecentos e setenta e se

te (1977). Eú Zaiden E. Sele
me, Escrivão, o subscrevi.

JOSÉ GERALDO BATISTA
Juiz de Direito

JUíZO DE, DIREITO DA

COMARCA DE CANOINHAS

E.DITAL DE CITAÇÃO COM O
PRAZO DE (30)) DIAS

AVISO

I

DAVET avisa Seus clien
tes e amigos que, tendo dissoí
vido a firma "ORGANIZaeÃO

/�

�ECORDE LTDA: ".r fun
ClOnava com eS1CrI " '10 na rua

Felipe Schmi
, 400 (antiga

Loja Favo· ), passa a aten
der no almente no novo es

critór" o na Praça Lauro Mül
ler, '5,32, Fone 22-0200, ao Jado
da Loja (Fontana Móveis),
contando com a preferência de
todos.

'

Foto 8tudi /�GaDoiDhas
Serviço de reportage e casamentos e aniversários, Fotos de

ainéis decorativos para seu lar e escritório.

Serviço para amadores.

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

crianças, Posters,

Fotoc6pias?
° Cartório do Registro Civil, de Nereída C. Côrte, insb�laiol

no Forum, acaba de receber Jlr mais moderna "FOTOCOPIA..

,

//
DORA" Automática rra fotocópia dupla faee e simplflll

de qualqu�ocumento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos
'

Dra. Zoé Walkyria_ Natividade Sellme
- CIRURGIÃ DENTISTA -
- C 005589159/DEP -

clínica tária de senhoras e crianças.
- Es cíalísação em Odontopediatria _

HORA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 - Fone a�-{)4�l

/'

P R O J E P L A H /�fojetos e Planejament.s
Rua Major Vieira, 43 (ao lado da Boutíque Lá na Modinha)
-- Projetos Arq

.

etônicos, Projetos 'Elétricos para instalações
Industriais Residenciais, Processo de Financiamento pelo
BNH (R

'

ON é CEF), Relação de Material ,e Orçamento
de Mão e Obra.

-. A sua esidência personalizada será projetada por nós,
dentro, dos mais altos padrões de 'segurança e bom gosto c

Venha fazer-nos uma visita.

FOTOCÓPIAS XEI\OX
Serviço instantâneo e_jlerfêfto

..-/'
In talaeã d'·/J ,5 a .aç'ao mo �míMima.

, ./'" '

procur�critório de Derby Carlos Ulhmann, na
, ,

Praça Lauro Müller, '25.1 - Canoinhas - Santa Catarina

,

OTICA
I /

CONFIANÇA
Seus olhos

Teste visual sua OTICA CONFIANÇA.

Praça Lauro Müller - Canoinhas

Tintas Ypiranga
. /'

Oleo - Plástica - Vernizes

RUA PAULA PEREIRA, 648

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPÓRTES,
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Jogos da Prirnaverarsaírão em outubro
A Comissão Municipal de Esportes estará realizando em

outubro próximo os 2.° JOGOS DA PRIMA VERA DE CANOI
NHAS. Segundo o planejamento da CME, estes jogos deveriam
estar acontecendo agora, emjsetembro, mas por motivos de ordem
fiD8nce-ira foram transferidas para outubro. As modalidades que
serlo díaputades nesta competição serão 89' seguintes: Volibol
fem. e masc., Handebol fem,. e masc., Futebol de Salão, Basque
tebol fem. e masc., 'atletismo, Bolão, Bocha, Tênis de Mes8 e

Xadrês. Serão convidados muníclptos vJzinhos.'

(antlnhas participará da disputa do Troféu (elso Teixeira
A CME 'local estará participando do Troféu Celso Teixeira

que envolverá os Municípios .de Videira, Curitibanos', Joaçaba,
Caç,ador e outros. As modalidades a serem disputadas serão 8S

seguintes: Volibol, Handebol, Futebol de Salão, Bocha e Basque
tebol. Nosso município estará representando apenas em algumas
modalidades,':procurando-se 1�8ssim��:não acarretar muita despesa
para a CME.

Torneio "Mário MayerU prosseguiu, com dois jog,os
, Tivemos domingo, com a presença de muita gente no

f!stédio Wiegando Olsen em Marcilio Díes, o prosseguimento do
Torneio Mário Mayer. Duas sensacionais partidas deliraram o

público presente. Na primeira, jogaram C:A. Industrial x São Ber
Dardo, que sem sombra de dúvidas foi a melhor partida já rea

lizada neste torneio. O C.A. Industrial abriu o escore 80S 15 mi
nutos do primeiro tempo, através de seu ponteiro esquerdo Boi,
que aproveitou um rebate do arqueio Palaor, O São Bernardo
sô veio 8 empatar o cotejo aos 45 minutos do segundo tempo,
Duma jogada sensacional do atleh Oabaclca e a equipe do São
Bernardo 8Ó não ganhou' o jogo porque o arqueiro do C. A. In

dustri�l estava numa tarde das mais inspiradas.
No segundo jogo tivemos o encontro dos Iídsrss: Botafogo

x Imeza, outra boa partida, com 89 duas equipes jogando tudo.
Tivemos no Botafogo a presença do atleta Renato, que reapareceu
para o público csnoínhenae, mas em compensação notava-se que'
o Botsfogo sentia 8 falh de dois de seus melhores atletas, o Al
ceu e o FODssca, que não marcaram presença na partida de do
mingo. O Imaza abriu o marcador aos 13 minutos' do prim síro ,

tempo, com um gol de muita inteligência do atleta Ratinho. Mas
o Botafogo não se entregava e empatou 80S 34 minutos, com um

.gol de AUage. Veio o segundo tempo e logo 80S 15 minutos, no
vamente Ratinho fez dois a um; mas a019 35 minutos Lulzlnho
empatou para o Batafogo, numa confusão na área do Imaza.
Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado, o jogador
Rubens do lniaza, na cobrança de uma falta de fora da 'área, f�z
o gol mais bonito da tarde, o qual deu a vitória ao Imsz a, por
3 tentos 8 2. Como já dízlamos, quem ganhou foi o público que

I compareceu para prestigiar estes dois jogos.
Para este' domingo teremos mais um sensacional jogão

dando proaseguimenío a este torneio, Botafogo x São Bernardo
estarão medindo forças, já que existe uma rtvalíde de entre estas
duas agremiações, será mais uma atração para o público depor
ti-\ro de nossa cidade. Desportistas compareçam.

No dil di, Pátril, ninguém venceu em Mardlio: 1 x1
Jogaram quarta-feira, dia 7, em comemoração 80 dia da

Pátria', no Estádio "Wiegando Olsen", sele cão de:Botafogo e São
Bernardo X Seleção de Imaz s e C. A. Industrial, onde houve
empate de 'um tento, com gols de Gilbé'rto e Kohnhs. O ccmbí
nado São Bernardó-Botafogo formou com Paleor (Allege), Negão,
ChavaIa, BranqueIa e Clbllcica; Paulinho (Julio), Pedrinho e Ca
nário; logo (Valdir), Luizinho (Kolinhg) e Ché. O Imaza-Indu'ltrial
formou cO,m MarIDO; Luisão, Nenão, Rubens e Sadi;' Gerrincha,
Brito e �atinho; EVBldir, Gilb�rto e Marinho. Rende: Cr$ 5.835,00.

, ADEMAR A. 'BREY

SÃO SEBASTIÃO
PAPANDU

��OSPITAL
DE

EditaI
,Pelo presente Edital d : onvocação, ficam conVidados aR

senhores sócios do Hospihl ão Sebastião de Papanduv9, para
reunirem-se em 8ssembl' geral, no dia 28 de setembro de 1977,
às 20 horas, em ,prim!!'.8 convocação ,e às 20,30 horas com qual
quer ntmero, no Ss o Paroquial com a seguinte

ORDEM DO DIA:
1 - Resumo da

presidente.
2 .. Eleições ara 8 escolha da no;va diretoria.
Obi.: Terão direito ao voto os sócios que pro�7Arem estar quites

com 8 tesouraria, mediante a apresentação do talão de re

cibo de 1965.
'

2
DR. RUBENS ALBERTO JAZAR .. Presidente

Hospital São Sebastião, pelo senhor

Sociedade Esportiva Palmeiras
Editai de Convocação ---,-'"

. O Presidente em exercício, da S DADE ESPORTIVA
PALMEIRAS no uso das atribuições e lhe são conferidas pelo
Capítulo III Art. 6.0 Item liA'" voca todos os sócios desta so�

cledade para a Assembléia ral Ordinária 8 ser realizada no

dia 18 de setembro do rente ano, com a seguinte ordem do dia:

1) Eleição o Conselho Delieera'tivo
2) Ele' o do Presidente e Vice
3) P st9ção de Contas
4) ssuntos Gerais
Canoinha., 08 de setembro de 1977

CIOVAL WITT - Presidente

I
I
1

III
II
1

I
II

! .

Notas
Esparsas

Amanhã, inaugur3ç�'ão festiva
·d& Esco l s de Rio da Areia de
Cima, conatruída em convênio,
Prefeitura e Secretarie de Edu
cacão e Cultura.

. x x x
" Procurando melhores soluções
no mercado ervateiro, SEguirão
hoje para o Uruguai, Chile e

Argentina, os srs. Eraldo Car
valho e dr, José Ivan 'da Costa.

x x x

Inaugurada sexta- feira, dia 2,
8 eletrificação rural na localí
dade de Passo Ruim, €m Pa-
penduva.

/

x x x

Revendo familíares, esteve em

nossa cidade, procedente do Rio
de Janeiro, o sr, Carlos Alberto
M8yer.

x x x

Em nOS8a cidade, 'em férias,
o MM. Juiz dr. Osvaldo Rogério
de Oliveira, titular da comarca

de Santa C ecílía.

x x x

-Fornos conhecer semana pas
sada o sitio Ouro Verde, na

estrada de Peuls Pereira, de

propriedade do sr, Lsuro GG'n
çs lves, estando ali Instalada uma

das mais modernas e avançadas
granjas de, suínos.

x x x

Já em programação 8 tradí
cíonal festa religiosa da Comu
nidade Evangélica, 8 ter lugar
dia 06 de novembro próximo.

x x x

O time do IMAZA, surpr e en
dendo e liderando o Torneio
MArio João Mayer, promoção
da Comissão M, de Esportes.

� x x

Comentários dão conta da
transferência, já aprovada, de
uma Brigada Militar do Rio de
Janeiro para a região do PIa,
nalto- de Canolnhas, fixando-se
possivelmente em Três Berras
ou Pspenduvs, Da BR-116.

x x x

,

Aconteceu quarta-feira última,
em Florianópolis, uma grande
churraé!cade BO aniversariante,
empresário dr. Paulo Konder
BÓTnhauseD, oferecida por S�U!5i

inúmeros amigos e sitnpetiz90tes
de todo o Estado e também da
Área federa].

x x x

Segundo comentários gersis,
o último baile das debutantes"
dia 3 último, marcou mais uma

época n8 grande sociedade ca

noinhense.
x x x

Mais de duzentas pC\�HW8'3 pres
tigÍtHsm e participarem da gran
de churraecada oferecida pels!'l
comunidades de Caooinh9s e

Trê,ij B8�ras à àlts Direção do

Grupo Fioanceiro BESC, lidereda
p�10 dr. Jorge K. Bornhausen,
com delegaçõe!il também de Ma

jor . Vieira" P9panduva e Id
oeópolif.
______________________*w P._·�_

Certificado extr

Indústria de Se das Ser
rana Li a., de/cloro para os'

devidot:J fI quê €'xtraviou o

Cert�fic8do "..' ropriedade do
csminhão �M" des ..Benz 3�1,
ano de bl}ticação 1958, placa
DA- 0289, ,.eh. 0.0 ,3129).50300203.

/ "-,
,

O m,e'smo fica sem ef(:ito por
haver 'sido requerida a 28. via.

Leial Assine! Divulgue!

Correio do Norte

10-09-77
N.· �436 ..

Ano XXXI

Notícias de PAPANDUVA
Escreveu: ESMERALDINO M. ALNEIDA

Centro cunco tem nova Diretoria
No dia 20/08/77, às 20 horas, com a presença de várias autorida

des, pais, professores e alunos, foi realizada uma sessão cívica, na sede
da Sociedade Recreatíva Papanduvense, para tomada de posse d8'I'}�nova
Diretoria do CENTRO CIVICO «JAHIR DAMASO DA SILVEIRA» (CCE),
que deverá reger os destinos dessa agremiação durante o ano de 1977:8
início de 1978. A nova Diretoria empossada fica assim constituída: Presí
dente, Ilson José Oraoz; Vice-Presidente, Marlene Goretti Ciola; 1.0 Secre-
-tárío, Nei José Oiupoa; 2.° Secretário, Renate Teresínha Níeolaí; 1.. Tesou
reíre, Vilson 'I'abalípa: 2.8 Tesoureiro, Erníldo Selinka; Oradores, Milton
carlos Rodrigues, Roeícíerí Tavares e Rosemari Prates; Diretores 8.elal8,
Herbert de S. Krieck e Maristela Matioski; Diretores Oulturaís, Elizabete
Oracz e Lindamir da C. Augustin; Diretores de Arte, Fátima Regln, SO
naglíe e Sirlei de Fátima Malhkoviski; -Diretores de Relações Públícas,
Roselia Maria Bueno e Clarice Sonaglio. A Diretoria anterior, ao despe
dir-se, saúda os membros empossados, formulando votos para que o ín
tusíasmo pelos ideais cívícos seja sempre crescente.

,'Reajuste trimestral é benéfico
Salário: rea]uste trimestral é benéfico. A proposta feita pelo Pre

sidente da Federação do Comércio Varejista, João Kracik Meto, para que
os salários dos trabalhadores sejam reajustados a cada três fmeses, :Lfoi
comentada pelo Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de
Curitiba, como uma «medida muito benéüca», tanto para o trabalhador
como para o próprio comércio. Segundo Vicente da Sllva, do; Sindicato,
a correção trimestral dos salários viria apenas fazer justl�aàao8 trabalha
lhadores, reduzindo a desvantagem que se inicia logo no primeiro mês de
reajuste e que o funcionário tem que suportar durante 12 meses, tendo o

poder aquisitivo reduzido as vezes ao mínimo. (Gazeta do Povo) .

/J.gência do BB para breve não virá
Conforme estudos levantados pelo «Conselho Monetário Naclonab,

a pretendida vinda de uma agência do Banso do Brasil S. A., para nosse

cidade, não virá para breve, é o que informa o Senador Octair Becker a
este colunísta, Dou a seguir resumo do comunicado: Com os meus cum

primentos, passo às mãos de V.S. cópia do expediente recebido do�Exce-
·lentíssimo Senhor Presidente do Banco do Brasil, Dr. Karlos ltischbieter:
Exm9. Sr. Senador Octaír Becker. Tenho o prazer de referir-me a lua

correspondência de junho p.p. Em resposta, cumpre-me informar que nos

estudos realizados com base na observação do comportamento daquele
município, através da análise de fatores sócio-econômicos, Papanduva, em
confronto com outras localidades que não contam com agência bancária,
não logrou merecer tratamento prioritário. atribuído pelo Conselho Mone
tário Nacional. Apraz-me, no entanto, assegurar a V. Excía, que o pleito
em causa, no futuro será objeto de nova inclusão no plano que, consoante
as normas globais pré-estabelecídas para expansão aa rede bancária, venha
a ser submetido pelo Banco à apreciação daquele Conselho. :8ds. Karlos
Rischbieter-Presidente.

EI?lace matrimonial C1Qir-�oÇJério
Logo mais, com início às 18,00 horas, na Igreja de São Sebastião,

se unirão pelos laços sagrados do matrimônio a senhorita Clair Tereslnha,
I filha do casal sr, Eugênio (sra, Alzira) Sídorak, com o jovem Rogério Selb
mann, filho do casal sr. Germano (sra. Arnalda) Selbmann. Será um dos'
enlaces mais elegantes da temporada nupcial 'de nossa sociedade. Logo
após as cerimônias de praxe no religioso, os convidados, serão recepcío
nados nos salões da Sociedade Rec. Papanduvense, A coluna augura ale
gria no feliz dia matrimonial e felicidades para sempre aos nubentes.

Passarela da, sociedade
. Dia 11 do corrente festejando troca ,de idade nova o sr. Dionisio

Trevisani, nosso prezado assinante e homem de n�ócios, atualmente.;t.em
Curitiba. Cumprimentos na berlinda para o aniversariante.

Também na mesma data níver da sra. Nivia Almeida_Jazar, vir·
tuosa esposa do dr. Rubens A. Jazar. A distinta dama receberá efusivo.

, cumprimentos pela sua passagem de idade nova.
'

Dia 12 estará festejando mais um ano de sua prestativa exis
tência, o sr. Ernani' Woyciekoviski. Na sua festiva data será. alvo de jus
tas homenagens pelos amigos e pessoas de suas relações.

Dia 13 do andante nossa agenda social registra a passagem de
níver do sr. Leonidas Guebert, alto funcionário da firma A. Igarachi.
Cumprimentos e abraços estarão na pauta do dia, para o prezado"amigo.

Dia, 14 do fluente estréia de:idade nova da sra. Herminia�S. So
naglio. consorte do �I.'. Lucinda Sonaglio, proprietário da famosa Churras

. caria BR-101, em São José dos Pinhais. Felicitações na ponta .. ,da .. .linha
para a distinta dama.

JOSÉ MÁRIO. Também na mesma data aniversariando�o garoto
José Mário, filho do casal Aristidio (sra. Leonor) Gruber, ele alto agrope
curista e prezado assinante. Muita alegria ná feliz data natalícia de José Mário.

Dia 16 regiBtram08 com prazer estréia de idade nova da sra. Dilaci
G, C. Ruthes, esposa do dr. José I Ruthes, residentes em Santa Cecília.
Cumpriment@s mil circularão para a jovem senhora aniversariante.

_ Na mesma data nossa agenda social confirma níver do sr. Alinor
Eufrásio, gerente da poderosa firma Antonio Igars.chi. Jovem aind�, mas

já com um lastro de bous serviços prestados, :na sua festiva data receberá
as ma�B merecidas hom.enagens.

'

.

SR. AGOSTINHO E. SCHREINER. Dia 17 do corrente festejando
idade nova o sr. Agostinho Schreiner, gerente do BESe. Pessoa que des
fruta de sólidas amizades em Papanduva, na sua festiva data Berá mere·
cedor de inúmeras den;l.Onstrações de amizade.

.

Parabéns dá coluna na festiva data de níver e felicidades para sempre.

Um por semana
Na nossa vida só há duas soluções: amar a si próprio até o es,

quecimento total dos outros ou amar os outros até o esquecimento total
ue si próprio. (Michel Quoist)

.

IMPRESSOS EM GERAL ,Cem uma ou mail côre.:)
Serviço rápido e' perfeito

IMPRESSORA VERDE LTDA.OURO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense


