
o A S E prolove' campanha em buSca do Artista Inônimo
A.Ordem Auxílladom das Senhoras Evangélicas _

�ASE, em col�b�r�çaG c�� a �r�feitura Municipal, Estabele
CImentos de .Ensn�o, ,P?llCla Mílítar, Câmara de Vereadores,
Bancos, Clubes de ServIço, Clubes de Bolão' e outras institui
'çres, s.en�indo �� �ossa cidade,a ausência quase total do ne
cessárIo íncentívo as artes, esta promovendo a campanha
HEm Busca do Artista Anônímo''.

, ,lA c.ampanh.� teve o seu início no mês, de agosto último,
com término previsto para o corrents mês, culminando na se
mana, de 12 a 20 de novembro. com show artístico e exposição
dos trabalhos apresentados, a ter lugar na Comunidade Evan-

, gélica.
Vári�s �utoridades� expert do assunto, aqui estarão

para apreclaça�, e 5olocaçao dos participantes. '

A Comissão da OABE) da Coordenação da Campanha,
é composta pelas sras. Charlote Schmldt, IEvelina Rueckert e
vaníra D. Grutzmann.

�o que tudo i�dica, está já assegurado o pleno êxito da
promoçao, pelo alto Interesse despertado.

.

O Prefeito Therézio Netto recebeu em seu Gabinete
a visita das responsáveis da campanha, elogiando a iniciati
va e prometendo todo o apoio necessário para. o bom êxito dos,
trabalhos .

.
v O C e: S A B I A ?

, Os nove meses que passamos no útero materno são'
detérminantes da nossa vida futura. Quando isso não é leva
do em conta, a Criança ao vir à luz poderá trazer toda a incli
nação para 0' mal, aprendida durante a gestação.

A Parapsicologia Educacio.nal esclarece tal fato e' mui
to mais. Traga suas dúvidas e estenda os' seus conhecimentos
parapsicológicos.

'

Descubra como atingir' o sucesso na Vida:à lUZI do
Laudo Parapsícométríco. O Professor ARTElMIO _ LONGHI
explica,

.

Você tem temores, dúvidas', crenças, sonhos estra
nhos? saíbacomo ocorre O' envelhecimento. no homem e quais
suas causas.

O Curso Intensivo de Parapsicologia trará novidades

para você. NãO' perca, saiba mais sobre você'! Participe, apren-
da, divulgue, 'utilize! '

Días: 08, 0.9 e 10 de novembro no. Cine Jubileu.
Horário: \PeríodO' da tarde: 14 às 1.7 horas ou período

da noite: 20 às 23 horas.
Mais uma promoção da A. P . P. do Colégio "Sagrado

Coração de Jesus," de Canoínhas.

Presidelte 'da tâmara congratula-se com ArDido Carvalho
Prezado Amigo Dr. Arolde,
Nesta oportunidade, te

nho a satisfação. em congratu
lar-me com V. Exa., por haver
reassumido. as altas funções do
madato de Deputado F'ederal.

Ao congratular-me com

V. Exa., quero expressar aqui
a minha alegria e a certeza

que Santa Gatarína, especial
mente o PlanaIto Norte' Cata
rinense, não será esquecido
nas altas esferas do Governo
Federal, pois temos um repre
sentante com voto e'voz ativa
na Câmara dos Deputados, pa
ra reívíndícar e defender os le

gítimos' interesses do povo ca

tarinense, especialmente o Pla
naito lNbrte.

Já remoto, o' nosso sema

nário Jornal "Correio do Nor
te" voltou a focalizar alguém
que lá do alto. da Câmara dOE;

Deputados, defende ardorosa ..

mente os interesses do povo
catarinense.

Prossiga. .. amigo e cor

religíonárío Dr. Arolde, tens

capacidade' para muito, o po
vo de Santa Catarina, espe
cialmente o do Planalto Nor

te, muito espera pelos seus

bons serviços, nas altas esfe
ras do Governo Federal, sendo
assim, tenho a certeza que vos
SÜ'S esforços jamais serão es

quecidos pelo IPOVO catarinense
e que este mesmo povo saberá

julgá-lo, e quando não, ficará
a cargo da posteridade.

IReitero-vos, nesta oportu
nidade, as expressões do meu

alto apreço e distinta conside-

ração. ,

Atenciosamente

HENRIQUE :KRZESINSKI
Presidente

Administracão
�

dinâmica

R1la Felipe lehmid�'-""�gora 'Bem a 'Velha Estação Ferro'Viária, que di�dia a

eidade e o populoso bairro do Sossego- A ordem da remQ�o da e��çao eus-

1011 'V'riol expedientel e 'Viagens entre a BFF e o �relelto Th�rezl� Nett�.
Ao fundo ve-Ie o Planalto Botei, em eonltrução, contlguo a Matrl':, Cristo Rei.

O. moradores' do prédio demolido, todos iDdigen!el, foram remo�ldos para o

Bairro Campo da Agua Verde em easas eonstruldas pela Prefeitura, numa

bledida alt.meDte humana ela'atual administração. Aguarda-se 110 momento

a orflem para a demolição do 'Velho arm8zém� tam.bém_da. Red� .•Agora o pro-
,

,lollgameDto da aludida rua terá o .eu prejeto de dumlDaçao, Já solICItado a telesc.

Assinatura anual: Cr$ 15.0,00 N .

o Avulso Cr$ 3,00

AROLDO volta a
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Ano XXXI

defender a erva-mate

A atual crise da erva-mate foi tema de

importante pronunciamento do nosso conter

râneo, Deputado Arolde Carvalho, esta. sema
na, na Câmara dos Deputados.

O representante do norte catarinense
abordou a inexplicável decisão do Governo

uruguaio em suspender as importações do
,

nosso mate, Iogo neste ano em que o Brasil
tornou-se o 3. o maior comprador de' carne bo
vina daquele país vizinho. Parece absurdo

que se permita o desencadear dessa' crise sem

:flue o Itamaraty ou a CACE;X tomem urgentes
providências. O crescimento dos estoques leva
o desistímulo aos que investiram na economia

ervateira; trazendo graves problemas para os

pequenos produtores, os industriais, as co

operativas e as federações.
Arolde Carvalho disse ainda das gra

ves consequêncías sociais que as crises erva

teíras sempre ocasionaram, afetando cerca de
200 mil brasileiros que se dedicam "à dura
faina' da elaboração do mate".

'

'Depois de relatar a situação, o Depu
tado catarinense solicitou ao Excelentíssímo

, Senhor Presidente da República que determi
ne providências por parte dos ministérios
responsáveis pelo setor da erva-mate.

Para nossa região, grande produtora de

mate, é importante verificar que novamente
contamos com um porta-voz na solução de
nossos problemas. Aroldo Carvalho está no

vamente no Congresso Nacional, lutando, pela
sua terra, pelo seu Estado

pela área produtora e respaldam o funciona
mento dos engenhos de beneficiamento, per
tencentes à pujante organização cooperativis
ta que comercialíza a produção do "ouro ver

de" .

O mercado interno, de amplas possibi
lidades para o consumo do mate ,-' sobretudo

agora com a desmesurada alta do café, que já
se ausenta da mesa do pobre � por deficiên
cia do sistema de comercialização, por falta de
recursos que financiem ampla campanha pro
mocional, não foi explorado, ainda, em toda
sua potencíalídade.

'

As exportações de erva-mate para o

mercado platino e para o Chile, mesmo sem

atingir níveis de alta significação econômica

para os estados interessados, mesmo sem re

presentar na balança do comércio exterior pe
so de maior expressão, se, constituíram, quase
secularmente, na segura fonte de divisas, que
estípendíava toda a organização ervateira, do
pequeno produtor ao benefícíador e do indus
trial às cooperativas e as faderações do mate.

E toda vez que um tato novo obstrm os

canais que nos vinculam aos mercados consu
.

midores, a região produtora entra, em crise,
com reflexos que atingem as áreas, mais remo..

tas e vão até à humilde: moradia do ervateiro.

Foi assim quando no governo Illia a Re

pública Argentina discriminou, contra nós,
proi.bindo a importação .do mate brasileiro, .ern
nome da defesa. de uma, incipiente produção
própria na região míssíoneíra ." Foi; assim

-

quando as crises políticas chilenas determina
ram a lírnitação das importações de mate, As'
sim é toda vez' que os mecanismos burocrátt
cos da CACEOC, por essa ou aquela circunstân
cia, retardam a líberaçãn de cotas de exporta- '

ção. Assim está ocorrendo agora, ante ínex

plicável decisão do governo, uruguaio de sus

pender as importações de nosso mate, decisão
que se afigura absurda quando. tomamos, co-
'nhecimento de que o Brasil, com a importa
ção, 'em 1977, de 10".282 toneladas de carne

uruguaia, tornou-se O' 3,. o maior comprador
de carne desse país vízínho.

Toda a região ervateira entrou em cri
.se: "sofrem os pequenos produtores, sofrem
os industriais, sofrem as cooperativas, sofrem
as federações" .

Crescem os estoques na zona produtora
e grassa o desestímulo entre os' que investi
ram na economia ervateira.

O assunto, pelas suas ímplícações so

ciais em vasta área do território nacional, es

tá a reclamar providências urgentes das nos

sas autoridades, seja as do Itarnaratí, seja as

da CAOEIX.
'

Aqui estamos para solicitar ao Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República,
que conhece tão bem os problemas da produ- ,

ção da erva-mate, que determine aos diversos
ministérios vinculados ao setor, que abreviem
conversações e provídêncías, visando a res

guardar os interesses de importante segmen
to da nossa população, que contribuí com 00

seu sacrifício para o desenvolvimento nacio
nal.

DISCURSO PRO'FERIDO PELO SR.
D,EPUTADO AROLDO CARVALHO, NA
SESSÃO' DE 17 DE OUTUBRO D'E: 1977

Sr. Presidente, 8rs. Deputados
A erva-mate, riqueza natural que ca

racteriza regiões de Santa Catarina, Paraná,
Rio Grande do Sul e Mato Grosso, se consti
tuiu sempre em subsídio dos orçamentos, fa
miliares de uma população da ardera de duzen
tos mil patrícios nossos.

, Rurícolas dos mais. humildes e caren

tes, entregam-se, anualmente, à dura. faina
da elaboração do mate, nas operações do cor

te, do sap.eco e d0' transporte dos feixes para
os "harlbaquás coletivos" que s,e disseminaram

Francelino afirma que Constituinte está se esvaindo'
BRASíLIA - "Não irá

longe, já está se es,vaindo a

campanha pró - Constituinte
que o MDB vêm tentando" -

declar0'u o presidente d� ARtE:
NA, Francelino Pereira, ao to-
mar conhecimento das críti
cas feitas ao Governo pelo
deputado Ulysses Guimaràes,
presidente do MDB, durante o

, .

lançamento ,da campanha Ü'po
sicionista em Santa Catarina.
"O povo já sabe que a i:r:liciati
va pela C0'nstituinte represen
ta uma pálida tentativa de di
minuir a distância existente
entre a opinião pública e o

MDB, enquanto reconhecendo
se e aplaudindo-se a, ação ad
ministrativa e' política do Pre-

sidente Geisel" _ acrescentou
Francelino. Segundo o presi
dente da ARENA, m:uito. maior
r'epercuss1ão popular que a

-campanha em favor da Consti":
tuin.te vêm o-btendo a propos-:
ta de diálÜ'go visando às. refor
mas institucionais em 78, co

ordenada pelo senadÜ'r
'

'Petrf
nio Port,ela.
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CORREIO DO NORTE

SUPERINTENn�NCIA NACIONAL DO ABAS'TEICIM'ENTO - SUNAB
,

,PORTAJRIA SUPER N.O ,51, DE' 25 D:E; AGOSTO DE 1.977:

em 3 (três) vias, a relação dos serviços que
pretendem prestar; com os seus respectivos
preços acompanhada de justificativa, no pra
zo de 5 (cinco) dias, a contar do primeiro. lan
çamento de r�e'ita em seu ,livro "Diári.o" �u
da data consta te do Alvara de Iocalização
para início dei suas atividades.

,

Art. 51. o _ 0'S estabelecimentos reíe
.ridos nesta ortaria que até a data, da "publi
cação da p: taria SUP;EiR n. o 62, dei 17 de de
zembro de '1.976, estavam obrigados a apre
sentar às elegacías da SUNAB a relação. de
seus serv ços e respectivos preços, na forma
do dispo to na Portaria SVPEiR n. o '61}, de 7
de deze bro de 1972, e não o fizeram, terão a

relaçãq dos seus serviços e respectivos preços
fixado" pelos Delegados.

Art. 6. o -" Os estabelecimentos que
pre�?ndel'em introduzir novos serviços, ficam

obrigados a solicítar às Delegacias da SUNAB
aprovação. dos seus preços, juntando. estudos
t(�Ticos com documentação comprobatória
d_'s variações de custos e uma cópia da rela

ç�o. anterior dos seus serviços ,e respectivos
preços.

'

, l Art. 7. o - Os Delegados decidirão, por
, espaeho, sobre os preços que tratam os arti-

I
gos 3.°, 4. o, 5. o, e 6. o, no prazo de 60 (sessen

, ta) dias, a contar da data em que foram pro
j tocclízados nas Delegacias da, SUNAB os' do-
cumentos a que se referem '.o,s mesmos dispo- ,

sítívos.

§ 1. o _ Se os Delegados fizerem exi
gêncía, o. prazo para decídir ficará suspenso
durante o. que for concedido para O' seu cum-

,

§ 2. o --Ficam excluídos das dísposí prímento, findo o qual, satisfeita ou não a

, ções des�e artigo, os serviços prestados pelos J exigência, decidirá, sob pena de aprovação
e�tabele�l1nentos que tenham seus 'Preços má- tácita dos pedidos a que se referem os artigos
ximos rixados por outros atos intervencionis- 3. o, 4. o, 5. o e 6. o.
tas baixados pelo Superintendente ou Dele:g� § 2. o ,_ Das decisões dos Delegados ca-

_

do da SUNAE. � berá recursos para o Superintendente da
, ,,�rt. 2. o -. Os est_a:?elecimentos refer�-\ SUNAB, no prazo de 10 (dez) dias, sem efeito'
dos no ert . 1. o, fícamobrígados a afixar os \ suspensivo.
preços dos seus serviços, abaixo díscrimína- \

' Art. 8.? - Uma das vias das relações.
dos, em lugar visível e de fácil leitura em ta- \ dos serviços com seus respectivos preços apre
bela ,Com caracteres de, pelo menos,-:2 (do�), \' vados, de que trata esta Portaria, permanece-
centímetros de altura: .

/'
\. rá obrigatoriamente nos estabelecimentos à

-- pão com .manteíga ou margarina'
'

",disposição da SUNAB, não se aplicando à hí-

'-, pão simples ",
" pótese, a regra do art.' 12, da, Portaria SUNAB

.

�- sanduíches ' (especificando os tipos) 1\. o 420, de 3 de agosto' de 1.976.
- média' simples ,

\

_, média' com pão e manteiga
' \ Art. 9. o - Os Delegados da SlJ1N:AB

_ leite (copo pequeno e grande)
ficam autorizados a baixar Portarias adap-

_ refresco (copo pequeno e grande) tando à termínología própria, os serviços
___ sucos diversos - (copo pequeno é grand ) con�tan tes do art. 2. o, face as peculiarida-
-, vitaminas (copo pequeno e grande)

des regíonais.
- refeições populares. '\, Art. 10. o _' O descumprimento do dis-

, posto \nesta Portaria sujeitará os infratores
Art. 3. o -' Os órgãos de classe epre- às sanções previstas na Lei Delegada n. o 4,sentatívos dos estabelecimentos referid IS no de 26 '�e setembro de :1.962 € demais' comina-

art. 1. o, poderão pleitear em junho e dezem- cões legais cabíveis.
.

bro de cada ano, perante as Delegacias da
...

\
SU�AB, ? reaj�stamento dos preços dO$ seus, Al\t. 11.0 - A presente \Portaria. entrará.
serviços, ínstruíndo o pedido com estud s téc- em vigo.r\no dia 1. o de setembro. de 1.9'77"
n.icos e respec_tiva documentação compr bató- após sua 'publicação no 'Diário Oficial da
ria das vanaçoes de custos._,' União, revfgadas as disposições em contrá-

Art. 4. 0,._ Os. estabelecímentos men- ri� constaI\tes da Portaria SUPE,R n. o 62, de
cionados nesta Portaria,' 'que iniciarem suas

17 de deze�bro de 1.976.
'

atividades após a sua píll/bHcação, fica obri- RUBE:M NOÉ 'WILI{E
gados a apresentar às D'elegacias da S NAB, ,,\ Superintendente

o .sUPERINTENDE!NmEi D� SUPEHIN
IE:N�OONCIA, NACIONAL DO ABASTECI
'l'J!E:NTO ":"_-, SUNtAB, no. uso de suas atribui
cões legais, l"

,

COJrSID'E;HANDO que no exercício da
forma intervencionista de controlei do abaste
cimento poderão

se�e
tabelecidas condições

de prestações de servíêos;
,

CONSIDE1RA IDO que há necessidade
,
de serem revistas as\ normas, estatuídas pela
Portaria SpPEH n. 0\ 62', de 17 de dezembro,
d� 1�. 9y6, c�m o objetfvo de estabelecer uma

díscíplína d� preços s,o�'e' a prestação de ser

VIÇOS essenciais ao uso_\da, população;
CONSIDERANDO\ estudos elaborados

em conjunto com O' Ministério da Fazenda,
'conforme Decreto n. o 79.\706, de 118 de maio

, de 1.977;
RESOLVE: \

.

Art. 1. .o _, Fixar para'os bares, lancho-
netes e simílares, como preços máximos de
seus serviços, os vigentes em 13 de dezembro
ele 1.976, que são os constanteà das relações

, apresentadas às Delegacias da SUNAB na for- ,

na exigida pela Portaria SUPE:R n. o 61, de
7 de dezembro de 1.972 ou que na mesma data
estavam fixados pelas Portarias ib�ixadas pe
los Delegados da SUNAB, acrescídos de 15%
(quinze por centoh a partir de 1. o ae [aneíro
de 19,77.

.

§ 1..°._ Os preços fina�s a que "�e refe
re este artígo poderão ser reajustados em até
,10% (dez por cento), a partir de 1. o de setem-
bro de 1.977.

\

"

Prefeitura
\

'

\ '

'

de \ Canoirihas'
\

'�e um terreno de propriedade
�erdeiros de Vitor, Soares. de .

O;lrvalho com a área aproXi
:rrl,;:tda de 3.000,00 (três. mil

m�tros quadrados) sita a rua
, 12 \ d.e. Setembro esq�!r:a,' rua

enedito Therézio de Car- Joa;:fluIm de Paula. VIeIra, e
, apresentar sugestões para.alho Netto, Prefeito Mu-

, quit�çãO' de tributos munici-
I icipal de Canoinhas, Es-

pais \em atr�so, devidos prelosado de Santa Catarina, !Contrlbuintes rela,cionados
o liso de suas atribuições -

egais resolve:
com d\_espólio. em quest1ao. '

- Gâbinete do Prefeito lVIu-
nicipal�\ de Canoinhas, em 26
de out�bro de 1. 977 .

Benedito Th. de Càrvalh.o Netto'
Pi'efeito Municipal

\

, Esta \,Portaria foi registra-
da e pru,'Qlicada no D'tpatta-,
n:iento Adi,ninistrativo, na daJ
ta supra. '�

.

Fábib Nabor Fuck
Diretor d� Administraç;ão

Vic� Prefeito
.

nicipal
PORTARIA N,'o 96/77

Ben,edito Therézio de,Car ..
valho Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina,
ne uso de'suas atlibruições

.
legais resolve: .

,

REVOGAR PORTARIAS
Ficam revogadas, as, Por

tarias de 'n. Os 79 e 81 de ' ..

2B/7/77, 'e 5/8/77 respectiva
rnente, a pairtir desta data.

Gabinete do Prefeito, M:U
nicipal de Canoinhas, em' 26
de outuiblI'o de 19,77.

Benedito Th. de Cal'valho Nétto
, P:r.efE:üto Municipal
Esta Portari� foi registra

da ' e publicada no Departa
n:i.erito Administrativo, na da
ta supra.

,

Fábio Nabor Fuck
DLr ter de Administraç:ão

Vice Prefeito

ORTARIA N. o 97/77

NSTITUIR C'OMISSÃO
DE: AVAL,IkÇAO

ica cbnstituida a Gomis
,são ntegrada pelos Srs. wn
son :eleme, Dr. Lui:Zi F'ernan
dO' uck, D1r. Moac�r Budan t"
Lui.z Fernando. Freitas e Glau
co J ão Bueno, para sob a ,p['ef:.
)sidê cia do primeiro" no p:ra
zo d dez, dias, a partir desta
dat , proceder:em a avaliação

\
,

,
.

Indústria e Comércio Otto Friedrich S/I -, I,C O F R I SI
C.G'.C.M.F. 83.188.797/0.0.01-20'

ASSEiMBLEIA GElRAL iEXTRAORDINARIA
, CONVOCArÇAO

Na conformid de do artigo il�L:O, Capítulo. IV dos Es-
tatutos Sociais, ficam co cados os sennores acionistas para,
reunindo-se em Assembléia al,g�ttraordinária, nO' dia 10 de
Dezembro próximo', às, 1.6 hora , nos escritórios da sociedade

'

à Rua Princesa Izabel n .? 574, eM C'anoinhas(SC) ,'!para deli-
berarem a seguinte: !

ORDE:M DO DIA
\

1 :0) '._ Aumento do capit social de Cr$ 2.15.0.000',00' para
I ,

Cr$ 5.0'00.000,00 mediante íneorporação de reservas
livres, e conse ente alteração' do Artigo 2'. o do ca

pitulo 1.'0 dos statutos Sociais;
2. O) - Reforrnulaçã e adaptação dos, Estatutos Sociais, a no

va lei das . ocíedades Anônimas (Lei 6.404 de' .,.
15/12/76 ;

3 . 0) �,Outros assuntos de ínten sse geral para a sociedade.

Canoinhas (SC), 26 i ,e outubro. de 1.977.

FRANCISCO WILIMJ R, FRIEDRICH

Diretor Superi 1tendente
, C.P . F. 028. 7 8.5,79'-04

I

3

DR. ZEN·Q AN ARAL FILHO
-'CIRURGIAO ])ENTISTA--'

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setetnbro. - esquina com.travessa
15 de Noveml ro (próximo à Igre3a M:atrw,

, ao lado da Ass bciação Comereíal) .

'

� Fone 2� -0960 - '

BASiliO HUMENHU K, & (IA� LIDA.

I Rsvendedí�r· FORD

Fazemos sempre a melhor ofe rta em veíeules novos FORD

e usados de qu aIquer marca'.

DISPONIBILIDA] �ES DA SEMANA:

Ford 350 1970 - amarelo bonanza

Cami�nete Pick-up 19€1 4x4 " cinza

Camioneta Rural 1972 '4 x 4 - azul e branco

Camioneta Rural 1975 4x4 - laranja
Corcel cupâ luxo 197!),- vermelho,

Adquira seu veículo usado con a mínima entrada.

Veículos ínteíramente revisados, de boa pre>eedê:nei6:
aos melhores preços, c a região. _

'

Vic;;jte-nos sem compremisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 _' Fc nes 22-0268, 22�Q468, 22�G024
I

FOTOCÚPLA,S XEf\OX
Serviço instantâneo e perfc�ito

Instalação moderníssima.

Procure na escritório de Derby Carlos Ulhmann, :ria

Praça Lauro Müller, 251,- Canoinhas - Santa Catarina

�------------------------�--------------------�

Dra,., Zoé Walkyria Ilatividade Seleme
- CIRURGIÃ IJ ENTISTA -
- ClC OO,5589159/DEP-

Clínica dentária de ser horas e crianças.
,- Especialbaçlão em ( dontopediatr�a _

HORA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 _ Fone 22-0461

Fotoc61�ias?
O Cartório elo Registro Civil, de N ereida C. Côrte instalad(), ,

no Forum, aC(aba de receber a mai: moderna" "FOTOCOPIA
I)0RA'; Automátiea que tira fotoO( pia dupla faee e simples,

de qualquer documento em (iversos tamanhos.
Em apenas 5 se� :undos

II

"

,
,

... '. " ...,.'_
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.�CONTECENDO._ •••
BelpoD8abilidade J. M. e C.

* Em to�.s os momentos de * Todos esperam anciosos
sua oida, lembre-se sem- bela tnau U -. dd

....

t
.. y'., ,,.g raça o a '1O�

prB e que nao es a sozinha, Vil beatinha que ac'ontecerá
tn'S "o.deadc:_ por milhares, dia 12/11. Águardem
que hoje estão representadoe * N t ......
por squela sociedade que a

es e teriadão, muitos

acolhe. Lembre-se de que não p
camperos apr0'l!eitilram

está sozinhs, ooce é ,esPon- .ara dar um, pulo ate aS'�uas
sável não só pelo seu ptóprio ,clda�e.s. Deixando aqui as

bem estar, mas, pelo de mui- menininhas muito saudosas.

t�s: 'Participe e ajude a par" * 'O pereinho destaque da
ttctpar. Acolha e sela acolhida. semana: Saulo e [uceres;
Cara debutante que a vida demo!"strando muito amor.

qt4B hoie lhe sorri, mantenha Continuem.
este mesmo sorriso por toda * Passando um fim de se ..

a sua existência. Por todo o mana com a gente, Doca
seu vive" seja muito feliz. e Bata montranao-se muito

H· M- th Z·
bonitas.

. 01e a,gare teJ1"a,.,n, # • .

estará .sendo .apresentada à * O unlco. Nega (Loiro)
sociedade. de Lages; numa

de Canoinhas, �stá co

noite muito especial. Felicide-: n?sco, del�ando muitas me-

des. nmas apalxonadüs.

* Hoie à noite, esperamos * Destacand".s� n« boate
muita animação. Comps- passad�, Suli, q-ue mos-

teça no Club, para uma gos»
trou-se muito bonita.

tos, boate. * O. setimenio« suõerti-
* Sônia Pueda, dia 31 d1- CÚJ_is tem sempre. longa

,

timo, comemorou mais duracão; nada os qu.ebra por-
um aniversário} sendo muito que 'nada os. comp�lm�; eles

cumprimentada por seus a. seguem as circünstâncias, 'de
migos. separecem e voltam, .co_m elas,
* Muito' amor retletem [ti-

ao passo que as atetcões pro-
nior e Roseli. C ti

tundss _!omp'em-se sem retor-
on 'ln'ftm, no e nao deixam em seu lu-

voc�s formam um casalzinha gar se não uma ferida dolo ..

muito folo., rosa.

* Matando a saudade de
todos, estiveram 'conosco

nesta semsna
I

Fernando Luiz A
li •

dFerreira e Liliane. ApaTiçam nlYersanantes a semana
sempre.
* Aniversariou dia 29 pas-

sado, o Tolo Calica, sendo
cumprimentado por seus a-

. migas. ,

* Mauro e Lo,ena� 1nau

um fofo pal'zinho entre
nós. ./

* Agora, a piscina é um

ót,mo ponto de encontro
. de todos. Muito sol, muita
animação e muito bronzeado.

* Por falar em bronzeado,
a Cuca. está com um, de

faze, inveja a muitas meni�
,ninhas.

.

* Estará em Lages, neste
fim de semana' Soraia;

que apreciará o lindo baile
das debutatztes.

Dia 05 - �s ,aras, Maria esp. do
Ludovico Glinski e Iria esp. 'do sr,
Milton Mendes; os srs. José M. Fa�
rias e· Jaco Scheuer; o jovem Luiz
Carlos Hauffe.

.

Dia 06 .. a sra. Geny Ida esp. do sr.
João Silveira; () sr. Leonel Barcel
los; a srta. Margareth Cornélia Pires.

Dia 11 � as sras. Vva. Maria Ira
cema Fedalto e Helma esp. do sr.

Wiegando Wiese; o sr. Carlos Mül
ba.uer; a srta. Arlete Grosskopf; o

jovem Edson Michel.

Nossos cumprimentos.

Dia 07 - a srta. Veronice Tom
poroski; o jovem Luiz Gesar Sakr.

Dia 08 - o sr. Vicente Novak; os
jovens Rosélio Mode8to Fedalto e

José Ivan Silveira.
bia 09 - o sr. Heron Peixoto; o

jovem Edgard TremeI.
Dia 10 - a. sras. Irm'engard esp.

do sr. Hugo Peixoto e Anita esp,
do sr. Alfredo Paulo,

'

_-..,Registro Civil
NEREIDA C. CôRTE, .

Ofietal
do Regístro Civil do 1. o Distri
to de Canoinhas, Santa Cata

.

na faz saber, que prete
casar-se:

Da.iI. Jolé S.ares Ka e Amalia
Lia Endler, ambos selt (ros. Rle de
senhista, nascido no uníotpío de
Pardinho, Estado de ão Paulo, em
24 de julho de 1955 domiciUado e

residente na cida de Curitiba,
Estado do Paraná, ilho de Salomão
Kahil e Maria

�
arecida Soares

Kahtl, Ela protes ora, nascida na

cidade de Curitib , Estado. do Pa
raná em 26-12-t 52, domtellíada e
residente nesta }�idade de caaot
nhas, filha de Eugenio Endler e O
linda Jurgensen RadIer.

Ademir MartiD8 e Tereza Ferreira
Cosia, ambos solteiros, nascídos,
domiciliados e residentes em Rio
dOI Pardos" deste Município. Ble
operário. nascido em 3 de [anelro
de 1957, filho dê Eurico Martins e

Hllda dos Sant08 Martins. Ela do
lar, nascida em 20 de agosto de 195(,
filha de IZlJ.ltinp' Ferreira Costa e
Maria. da Maia .Costa..

l

Rrico de PaiIlo Hacker e Maria
Valdeglaeia de Almeida) ambos sol
teiros, domiciliados. e residentes
nesta cidade de Canoinhas. Ele pin
tor. nascido nesta cidade de 080-
nolnhas, em 31 de [anetro de 1956,

.

filho de Fraacisce Haeker e Iraeí
Hacker. Ela gperária, nascida em

São Nicolau, Município de Aiuab-a,
Estado do Ceará em 23 de
abril de 1955, I fi1ha de José Fran-:
cisco Sobrinhe e Maria Lolínda de
Almeida.' � .

João Maria .ibeiro e lIaria Saléte
Ribeiro, ambos solteiros, domicilia
dos e residenfes no ,lugar Parado,
deste Municípib. 8le operário, nas

cido em 12 de abril de 1955, filho
de Matias Rib iro da Luz e Fran
cisca Gonçalve «!IgS Santos. Ela do
lar, nascida e

. Tlmbó, Distrito de
Poço Preto, de te Estado, em !3 de
junho de 1960, ' ilha de João Pedro
Ribeiro e Au ora Ferreira. Paim.

I

José Florisval aborda e Maria Ro
mUde Marcond 8� ambos' ,solteiros,
domiciliados e esidentes nesta ci�
dade de Canoi has. Ele operário,
nascido na cida e de Mafra, deste
Estado em 26 agosto de 1954,
filho de Pedro urenço Taborda e'
de Nair Silva Torda, gla comer·

ciaria, nascida em M.atão. deste
Município em 8 de agosto de 1949,
filha de Antonio Marcondes e Euta
lla do Prado Marcondes.

.

José Ferreira dos Santos e Leonir
Corrêa, brasileiros, solteiros. domi�
ciliados e residentes neste distritro;
ele lavradnr, nascido em Campo dos
Buenos nl Município aos 5 de abril
de 1954, filho de Carmelina' Ferrei-

Q�������������������������������������
� �
� �

! ALVARO MILLON & FILHOS 0 !
= Concessionário da Mercedes-Benz do' Brasil SIA I
� �
� ,�

! Departamento de Veículos 'Usados !
)ii MODELO ANO/FABRICAÇ'ÃO N:

I· ��1 L-1113j420 cj3.0 eixo e carroceria graneleira Super Equipado 1975

� 1 L-1113j420 cj3.0 eixo carroceria graneleira - Super Equipado 1975
�

� 1 LA-1113j420 sj3.0 eixo, carrocería. . 1968 �

§tJ 1 L-608-Dj35 cj carroceri ,/ 1974 �
� 1 L-1113j420 cj3.0 eixo e ca oceria 1971 �
� 1 L-1113j420 c/3.0 eixo sjcarr ceria 1977 �
�, 1 L-1113j420 cj3.0 eixo e carro eria 1973

�

= Veículos Revisa'do e com garanlia de �
iM 6 me 0100 km. �
� �
� �

= em aij 24 meses =
�. ,TRO�,·,- ,

!
� A'CE:IT:A,·SIE lJtA, �

� �
�' �
� BR.476 • Km. 223 -U,I'll0 DA,VIT'Ó'RlA,·PR. �
� FONES f8(25) 23-1211 �
� 23-1893 �

§j 23-2572 IE
� �
��������������������������������������

-.

ra dos Santos. Ela d ....} , nascida
em Cam' uenos tü Munici

p o aos 24 de abril de 1956, filha de
Pedro Corrêa e de Duícílía Corrêa.

Canoinhas, 3 de outubro d. 1917

NEREIDA C. CÔRTE

'Oficial do, Registro Civil

Escreven - F.ANCIICO KRIIA"

Lamentável acidente faz UOla vitima
Violento acidente aeonteeeu no último dia 28 palas 19 horal na

estrada que liga. Major Vieira para Rio Claro, entre o opala dirigido pelo
Sr. Afonso Sobzack e a Camioneta Chevrolet do Sr. Alvaro Dial e dirigido
pe_lo Sr. Antonio Vlnck. Do choque resultou em graves ferimentol no Sr.
Afonso Sobzack que ficou preso entre às ferragens de seu carro e grita'Ya
por socorro, imediatamente foi procurado recursol para retirá-lo do carro
e foi conduzido em estado grave ao Hospital Santa Oruz onde veio a fa
lecer no dia 30 as 20 horas não resistindo aOI ferimentos. Seu sepulta
mento ocorreu no dia seguinte com grande acompanhamento. O Sr. Afonlo
Sobzaek foi por duas vezes vereador no Legtslatlvo Municipal d. Major,
Vieira, por últlmo sendo presidente da Câm!lra. Deixou no luto sua es

posa e 7 filhos, sendo que o mais velho tem 19 anos e o menor tem 7
anos. Convém lembrar aos motoristas que transitam, por aquela rodovia,
para que tomem o máximo de cuidado, pois tratando-se de uma estrada
muito bem conservada, os mesmos aproveitam e andam em alta veloci
dade esquecendo-se que o máximo que podemes alcançar é 80km por hora,
além do mais a estrada possue muitas lombadas de dícícíl visão .. Nesta
mesma rodovia já ocorreu vários acidentes fatais, entre os quais já per':
deu o vida, o ex-Prafeito Odilon Dsvet, o saudoso Floriano Krisan, e a

gora o Sr. Afonso Sobzaek. A coluna asscctando-se as dores da famUia
enlut�da apresenta a mesma, senttdos pêsames!

ANIVERSÁRIOS'
\ Dia 3 de novembro enlversaríou o garotinho Hüson Krisan, lilho

da. senhora Oonegundes Krisan residente nesta cidade!
, Dia 4: aniversariou a Senhora Arlete Dziedzic dileta e,pola d.

Sr. João Dziedzic residente nesta eídadel
Dia 5 (hoje) aniversaria a Senhora Izabel Kuchinikl elpola do Sr.

Ludovico Ruchiaski, residente em Santo Antonio!
Dia 6 aniversaria a senhora Maria do Carmo Spitzner, dileta es-

posa do Sr. Pedro Spltzner desta cidade!
.

"

. Dia 8 aniversaria o garoto Marcos Bueno de Siqueira, filho do
ca.sal Darci 'e Lauro Bueno de Siqueira, desta cidade! '

Aos aniversariantes a coluna envia os sinceros parabéns!

N,OTA. ESCOLAR
,

,

A Diretoria da B.B. Luiz Davét logo após -a BemaDa da Pátria,
solicitou aos alunos de V' e 2.0 grau que elaborassem um trabalho sobre
a 'passagem do dia da Pátria em Maj or Vieira,· e, o trabalho qUI fosse Q

v�ncedor seria renletido ao Ministério di Educaçio.· Após uma sele,ie
fOI escolhido o trabalho do jovem Acir Antonio Borg.,8, que foi sem dú
vida fi) mais bem feito. A coluna envia ao aluno acima citado OI sinceroI
parabéns pela. sua capacidade e dedieação!

NOTAS DIVERSAS
. Foi fundado ,há. dias atrás emMajor Vieira o «Gremio Juvenil» e

!oi eleito Presidente a Srta Vera Lúeia Davét. A entidade' promoverá reu
niões bi�men8ais, e no dia 29 último foi f,elto uma reunião de jovens no
Clube 28 �e Junho com grande participação da juventude, e no dia 6 d.
novembro estará ocorrendo outra.. promoção do referido Gremio, numa
grande. tarde dançante oom animação de Oêus Pocua Som, onde todos
estão convidados. Esperamol que vocês vão avante e este colunista colo
ca-se a inteira disposição, para qualquer divulgação que acharem necel-
sário! .

"

A comunidade de Rio Novo festejará no mês de abril de 78 o
25,- aniversário da vinda das Irmis, Catequistas. Desde já a comuniciade
está prOVidenciando os preparativos para a grande festa, que contará eo.
a presen9& da Madre Superiora, das Irmãs Catequi8tas Franciscanas e
também Dom Oneres Marquiori, Bispo Diocesano.

,

Dia 7 seguirão a Joinville os Srs. Carlos Muchaloski e Ludevico
Ruchinski participar do encontro das diretorias dos' Sindicatos Rurais.

No próximo dia 10 teremos o início de mais um curstlho para
Se.1horas em Rio Negro. De nossa cidade participará 3 Senhoras, entre
elas a esposa deste colunista!

. Dois, jovens de Major Vieira irão ingressar no Seminário, já ciia
14 deste mês t�ata-se de Car�os filho de Leonl e Augusto Papes e Laércio
filho de Terezlllha e, Lício de Oliveira. Rogamos a Deus' que proteja os

d!J!s jovens na voc�ção sacerdotal e delejamo. multas alegrias a seus

paIS e demais familIares!' ,

'

, ,09 agricultores de Major Vieira estão mesmos enganjados em
suas lavouras. Nota-se grande interesse no aumento dl& produclo. ,Quem
percorrer o município poderá notar o grande n,o de lavouras plantadas.

, . Con�orme foi informado o Foto E�on abrirá uma filial em Major
. VIeIra. Desejamos ao amigo Egon Q máXimo sucesso em nossa cidade.

Muitas pessoas compareceram no Cemitério Municipal DO dia de
Finados, fazer suas orações a seus �ntes falecidos. O Cemitério acha-se
muito bem conservado, e o responsável por sua limpeza é o Sr. Bento
Bueno de Farias.'

.

A popte sobre o Rio Bonito na localldaide de Pulad,or lerá inlel-
ada. sua con'strução dia 15 de novembro, leia-Ie neste jornal o Edital de
C(}ncorrênci� para firma empreiteira.

. ,

Clube de Bolão
, ,

.

cCOURO VERDE"
Recebemos e agradecemos a seguinte comunicaçio:

Canoinhas, 10 de outubro de 197'1

Apraz-aos comunicar 8 V. 9a. que, em 30 de .�tembro
p. passado, foi empossada 8 nova Diretoria do CLUBE DE. BO
LÃO cOURO VERDE», assim constituida:

Presidente: Marcilani Maria ZimmemanD
Vice-Presidente: Elona B. Fuck
La Secrt:tária: Stella F. V. Bartnick
2.8 Secretárht: Diva Costa
Tesoureira: Beatrjz F. Budant
Oradora: AncUa Maria ZBttar
Capitã: Dorothéa W. Fuck - Techa K. Gon�horowlki

Outrossim, cremos merecer a8 'mesmas deferêneial dl.-
pensadas a Diretoria anterior e apresentamos .1 nOSS8S

'

SaJl,daçõ.I Esportivas.
MARÇILANI MARIA ZIMMERMANN '_ Presidente

. STELLA F. V. BARTNICK - 1.8 Secretária
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CORREIO 00 NORTE

,Prefei�ura Municipa,1 de Major Vieira
'I'c' ! ,EDITAL DE TOMADA DE PREIÇO N .,0 03/77

"

CLAUDIO Q,ADOTTI, Prefeito. Munícipal de Major
Vieira, Estado de Santa Catarina, torna público para conheci
mento dos interessados, que de acordo com o. Decreto-Lei n. o
200 de 23.02.67, encontra-se aberta a presente TOMADA D'E
P'HE'ÇO, para o. seguinte: /

"Somente mão. de obra para execução de Jma ponte,
de concreto armado sobre o Rio Bonito, RM-3 quehiga a, sede
deste município à localidade de Pulador, confovtne projeto
em poder da Prefeitura e que terá as seguintes tmensões:

Comprimento: 24 metros, com pista dr rolamento de
5,00 metros".' L_Fica por conta do. construtor arrem tes finais, pín
tura da ponte, pintura do guarda-corpo, incl indo sinalização
de acordo com a especificação do D. N . E:.R.

DAS PROPOSTAS::
As propostas deverão ser apresen 'adas em quatro.

vias até o dia 16 (dezesseísj: de novembro do carente ano, na
Secretaria Municipal e até as 16 (de:zesse s) horas, contendo:

1'. ° - Preço.
/

2 .

°
- Condições ,de pagament

!

3, ° - Prazo para conclusão d I obra.
, I

4. ° - IE\xperi:ência no. ramo comprovando uma

experiência em mão de/obra da mesma natu
reza, superior a 250 m,rtros'.

5 .

°
- Relaç!ãb, dos equipamertos a serem usados na

execução dos serviços {e o. local em que se en

contram para uma e�entual averiguação.
DOCUMENTA!Ç,AO EGIXIDA: l" " 1

1.'°) - Personalidade Jurídica;
2.°) '- Idoneidade F'inanceira;
3.°), - Capacidade Técnica;

,

4� 0) - Negativas federal, Estadual] e Municipal;
5.°) - Certificado de regularizaçã I junto ao INPS.
- Os documeritos acima, poderão ler substituídos pelos re

gistros, de Fornecedores do Depar amento Federal de Com
, pras e Departamento Central de .Compras do Estado de

,Santa C'atarina .

JUÍZO DE! DIREITO D'A

COMARCA DE: CANOINHAS
-8C-

EDITAL DE CITAÇAO COM O

PRAZO DE TRINTA (30) DIAS

O Douto!" José' Geraldo

Batista, Juiz de Direito da

Comarca de Canoínhas,
Estado de Santa Catari

na, na forma da lei, etc.

FA.Z1 SABER. aos que o. pre
sente edital virem, ou dele co

nhecimento tiverem que, por
parte de ROME:U WAGNER e

sim JANDIHA WAGNER, bra
síleíros, ele agricultor e ela do
lar residentes em Bela. Vista
do Toldo, deste muno e comar-

,

ca, foi requerido em aç1ãJo de.
Usucapião, o seguinte imóvel
a seguir: transcrito: _ "Uma
gleba de terras, com a área. de
115'.435,41 m2/. (cento e quin
ze mil,' quatrocentos, e trinta
e cinco metros e quarenta e
um centímetros quadrados) ,

�ituada no lugar Bela. Vista do.
Toldo, distrito do mesmo no ..

me, neste Município e Comar
ca, devidamehte demarcada e

conrrontando-se pela maneira
seguinte: ao. NORTE com mais
terras dos requerentes; ao
SUL com ditas de Raulíno Pe
reira; ao. E'S'JjEf, com terras dos
requerentes .

e Pedro Zacaluz
ne Filho e ao OESTE: com di
tas dos requyrentes e Raulino
Pereira". Tendo, pelo MM.
Juíz; sido designado o. próximo
dia 02 de maão de 1978, às ...
lrO,OO horas, \para a audiência
de justificaçãE' de posse. E',
para que chegue ao conheci
mento de todés, mandou expe
dir o present edital que será
afixado no lo aI de costume e

publicado na arma da lei.
Dado e passa ;0 nesta 'cidade
de Canoínhas, ,E'stado de San
ta Catarina, a' s doze dias do
mês de outubro de mil, nove
centos e setenta e sete. Eu,
Zaiden E:. Seleme, Escrlvão, o
subscrevi.

l

- A documentação .deverá ser apre entada em envelopes. se ..

parados da proposta e devidame e fechados, e na, sua par
te externa deverá constar: "TOM' DJ\DEi PREiÇO -� lE:dital
n .? 03/77 de 27.10.77.

DISPOSI'ÇÕ,E'S GE�AIS:
As firmas que não atendere as -exígêncías legais re

lativas a documentação ou especifí ação deste Edital, serão
automaticamente desclassificadas. elhores informações se·

rão prestadas aos interessados na S cretaría da Prefeitura
Municipal de Major Vieira, de segun a a sexta-feira, no horá
rio normal de expediente.

A Prefeitura de Major Vieir poderá regeítar as pro
postas ou anular apresente "Tomada de ;Preço", sem que caí
ba aos proponentes, direito a qualq er indenização. ou re

.
clamação judicial.

,Major Vieira, 27' de outubro de 1.9,77.

CLIAUDIO GADOTTI
Prefeito Municipal

,JOSÉ GE.RALDO BATISTA
Juiz de Direito

� n- � ._- __

Loteria Esportiva
D A T A L��E F _,' 3

! '

A Casa Lotérica comunica a seus apostadores que a partir do � dia � 07/11,
já estará operando com a nova máquina D A T A L E F - 3, para o teste, 363

',dos dias 11 e 12. de novembro.
As mãquinas [â se encontram expostas na Casa Lotérica para

melhores informações.
--------------------------�-----

..

05.11-1977
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CGC 83.166.033/0001-33
�{f'dação, Composição e Impressão:
l�ua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoínhas - Santa Catarina

Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva '

COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldino. M. Almeida

Três Barras: Paulo A. Frank

Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Lidio seccon
Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

•

30 anos a serviço da Comunidad�

, .

Foto 8tudio Canoinbas
Serviço de reportagem de casamentos e, aniversários, Fotos d,e

crianças, Posters, Painéis decorativ a seu lar e escritório.

Se· ara amadores.

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

'Prefeitura Munlcipal de Major Vieira
EDITAL DE: TOMADA DE, mEÇO N. o 04/77

CLAUDIO GADOTTI, Prefeito Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Catarina, torna público ípara conhe..

cimento dos interessados" que de acordo. com o Decreto-Lei

n. ° 200 de 23.02.67, encontra-se aberta a presente TOMADA

DE PR.EÇO para aquisição do seguinte:

FE.REAGENS::
.

1; legada
1/2 Po gada
3/4 Pbl ada
5/ 15 Pole ada
3/8 Poleg\ da
1/4 Poleg' da

, ..

4,. 00'0 Kilos
1.500' "

1.200 "

300 "

,300 "

200' "

.. ..

- Cujo ma ·',erial destina-se para a construção de
uma ponte de concr to. armado, sobre o. Rio. Bonito, Rodovia
Municipal RM-3, que liga a sede deste município à localidade
de Pulador. .

DAS PROIPO T,AS: ;

-� As IPropos as deverão ser apresentadas em quatro

Secretaria Municipal até as 16 (dezesseis) horas, contendo: '

1. °)1 - preço\!
'

2.°) - Condições de pai�amento
3.°) - Prazo :pe entrega
4.°) ,_ Valida�e da

prf:postaDOCUME\NTAIç.�O EXI ID�,:

1.°) - Personatídade nurídica;
2.°) - Idoneidade Fínanceíra; .'
3 . 0) - Capacidade Tépnica;
4.'°)' - Negativas \Fed�ral, Estadual e Municipal;
5.°) - Certífícadode�,egUlarizaç!ãlo junto ao INPS;

.-- Os documentos acima, podejão ser substituídos pelos re..

gistros de Fornecedores do 'epartamento Federal de Com..

pras e Departamento. Centn I de Compras. do. Estado de
Santa Catarina. 1

)
- A documentação deverá ser presentada em envelopes se-

parados da 'proposta e devídr mente fechados e na sua par
te externa deverá constar:

'

OMADA DE P'REiÇO +.- E:di
tal nr. 0'4/77 de 27.10.77.

DISPOSI'Ç'õES GERAI ':

As firmas que não ate derem as exigências legais re
lativas a documentação ou .es ecificação deste E:dital, serão
automaticamente 'desclassifica' S.

,

Melhôres informações erão prestadas -aos ínteres
sados na Secretaria da Prefeitu a Municipal de Major víeíra,
de segunda a sexta-feira, no ho árío normal de expediente. •

, A Prefeitura Municipal poderá regeítar as propostas
ou anular a presente "Tomada e Breço", sem que caiba aos
proponentes direito. a qualquer i enízação ou" reclamação
judícíal .

'

Major Vieira, 27 de Outubro de 1. 977.
CLAUDIO GADOTTI
Prefeito Municipal
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Um

Venha

05·11.1977

Elu vos prometo, ó bendito
Judas, lembrar-me sempre
deste grande favor, e nunca
deixar de vos honrar como

.
'

meu especíal e poderoso patro-
no, e fazer tudo o que estiver
no. meu alcance para incenti
var a devoçã? para convosco.
Amém.

S. Judas, rogais por nós e

por todos os que vos honram e
ínvocam o vosso auxílio.

(3 P.N., 3 A.M.; 3 G.P:).
Por uma devota pelas gra-

ças alcançadas. 4

Um motor MERCE ES-BENZ
LP-331 (MERCED -/, 6\ em es-
tado de novo, pleto; sen
do o mesmo

'

11 para tocar
pequena, mé a e grande in
dústria, . b baquás, .draga,
balsa, etc.
Ver e tratar na firma Aziz

José Seleme & üía. Ltda.

Documento

extra viado
ANGELO NE � E declara

fins que
a Carteira de
G 255.890 - se.

extraviou
Identida

I

A mes a a sem efeito
a 2a.

3

PRECE A S,AO JUDAS TADEU
.

(Para ser recitada em

grande aflição, ou quando .

se

parece privado de todo o. auxí
lio visível, e para os casos de-
sesperados) .

.

São Judas, glorioso após
tOlq, fiel servo e amigo de Je
susl O nome do traidor foi
causa de' que fosseis esquecido.
por muitos, mas a Igreja vos
honra e invoca universalmen
te como '0' patrono dos casos

desesperados, dos negócios sem

remédio. Rogai por mim que
sou tão miserável! Fazei
uso, eu vos .ímploro, desse par
ticular privilégio. que vos foi

. concedido, de trazer visível e

imediato socorro, onde o. socor

ro desapareceu por completo.
Assisti-me nesta grande ne

cessidade, para que eu possa
receber as, consolações e o au

xílio do céu, em todas as mi
nhas precisões, atribulações e

sofrimentos alcançando-me a

graça. .. (aqui faz-se o pedido
particular); e pára que eu pos
sa louvar a Deus convosco e

com todos os eleitos, por toda
a eternidade.

com qu

grand 'carro

O alar

via.

AVISO
DAVET avisa seus clien

tes e amigos que, tendo dissoí
vido a firma "ORGANIZAÇÃO
RECORDE LTDA. (":11(.\ fun
cionava com escritor na rua

Felipe Schmidt, lO) (antiga
Loja Favorita), s

,i
a aten-

der normalment es-

critório na Pr a Lauro Mül
ler, 532, Fon 2-0200, ao .Iado
da Loja (ontana Móveis),
contando com a preferência de

l odos .

ZIELlA SYMCZACK. Ele, na
tural deste Estado, nascido aos
25 de setembro dei 1956" domi.. ·

ciliado e residente neste mu

nícípío, filho de Osvaldo Krauss
e de sua mulh a. Marci..

liana,�r� nski Krauss, do

mici��� e residentes neste
m cípío. Ela, natural deste

, tado, nascida aos, 09 de se

br de 1. 959� domiciliada.
e nte neste município,
fil ,.t1e:xandre 8;ymczack
e de sua mulher Rosalina oas ..

pechack.
Apresentaram os documen

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

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

.

E D I T A. I· S
Sebasti,ão Grein Costa, Es

crivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil do município de
Major Vieira, Comarca de Ca
noinhas, E'stado de Santa Ca
tarina.

Faz saber q
casar:

ZENO BILISKI e ARIL
V:nECZORKIiEiVICZ,. Ele nat
ral deste Estado nascido os

15 de agosto de 1.953, .
micí

liado e residente nest munící
pio, filho de Dam ,10 Bili.tzki
e de sua mulhe , Da. Lídia
)Litzkowski Bíli ·rzki, domicilia
dos e reside s neste municí
pio. Ela n .' raI deste Estado,
nascida a, 18 de junho. de ...
1,.961, ,'iciliada e residente
neste nicípio, filha de An
tonío , íeczorkíevícz e de sua

muI r Esteíanía Vieczorkie-
vicz

Major Vieira, 29' de outu
bro de 19,77.

SEBAS,TIÁO 'GREIN COSTA
SÉ VALDIR .KRAUS8 e r Oficial do Registro �ivil

·a nova
,

o au omove

FORD

Humenhuk

idade \__�e acabamento,
por um preço justo.

de uma mecânica aperfeiçoada.
Aproveitamento �

racional dó espaço.
. .

seu Revendedorem

i I i O &
RUA VIDAL RAMOS; 203 -

e conforto.

-,

Ltd a.
C'ANOI N HAS
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CORAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.
CdNO.INHAS-SC
c.G. C. 82899352/0'001-9'5

Sociedade Anônima. de Capital Autorizado
. I

Capital. Autorizado: Or$ 7.000.0'00,010

Capital Subscrito e Integralizado: Cr$ 1.81

RELA�óRIO DA DIRE,TO, A
· Senhores Acionistas: l .'

Submetemos à apreciação de V ./SfJ,S ., o Balanço Ge
ral da empresa, encerrado em 31 de dezembro de 19'U�, acom
�nhado do parecer do Conselho Flscat Vale;. observar que
nao aparece no Balanço Geral a Demo'lstraçao da Conta de
Lucros e Perdas! tendo em vista que <!: �mp!reendimento "Pia"
nalto Hotel" esta em fase de construção.

Merecem destaque, no eX!erCiÍCiOZ�ra findo, os seguintes
· fato�)': .

.

.

.

a), - por assembléia geral d.· transformação, a socie-
dade foi transformada de limitada e

I
sociedade anônima de

capital autorizado, cuja ata foi arq I ívada na JUnta Comer"
cíal do Estado de Santa Catarina s h n. o 44.806/76, em ses.

são de 28..9.76 e D.O.El. de 4.10.7 ;

, b) - o PROGABE - "Prog ama [Especial de Apoio à
Capitalização de Empresas", auta

'

uía vínculada à Secreta

ria,da Fazenda 'do Estado de

s�aa
Catarina, aprovou sua

partícípação no �mpr�.e:r:dimento, c?'m o capit�l de c-s ...

3'.00'0.000,0'0 (tres milhões de cr íros) , atraves da Resolu
ção n. o 17, de 15.7.76, cuja Iíberáção se dará no decorrer do
exercício de 1977; (

c) � o capital da sociedade foi aumentado de Cr$ ...
200.0'0'0,00, integralizados, para km capital autorizado de
Or$ 7.000.000,00; ,

. d)' - a obra do "Planalto' Hotel" segue normalmente,
com sua conclusão prevista par 19,78.

'

,
Finalmente, externam nossos agradecimentos aos

.senhore� acionis�as'A forne�ed.oriS
e Ia todos os col�b?radores,

e tambem aos Poderes Público , Estadual e Munícípal, que
. direta ou índíretamente vêm C ntribuindo para a conclusão
.
desse importante empreendime to para Canoinhas e toda'a

'região norte do Planalto Catarmense, '

Canoínhas, 15 de [aneír de 1977.
,

A DIRETORIA

BALANIÇ
ENCERRADO EM 31

AT
Imobíllzado

G E R A'L

.DEZEMBRO DE, 1976

VO

Terrenos "i •• ..'.. •• 'r$ 160.000,00
Edifícios .... i •••• 1 •••• Qr$ 1.9'80.113,00
:Imobilizações Financeiras' qr$ 22 .428,00

Dislponwel �
.. .. .. .. � .!.! . 089,00'

:' Realizável

çontas Correntes . .. .., 33.980,00
Capital a Realizar,., .. ' ..

' 100.00'0,00

�OTAL DO ATIVO '

..

2.162.54,1,00

Bancos • • -Ór • 11. 089',000

133.980,00
2.307.610',00

, r,
� A S.�8 I V O

.
'I

Não �gíveI ld!' 1 c

.

Çapital ,

.. �.. ,' .. '" . � .. ' v�,�o. 000,00
·

ElXigwel
Fornecedores .... .. O $
Ftnancíamentos C $
Obrigações a Pagar G $
Contas Correntes ..

C

1.8100.000,00

TOTAL DO PASSIVO

236.9'46,.001
118.333,.00'
7.256,00

135.075,00

I

HILTON R'ITZMAN�
Diretor-Presidente
.CPF 000331'7-09'

,
,

497.610,0.0-
2.307.1610,00

M GUEL FONTES PROCOPIAK
Diretor-E,xecutivo

!QPF 005·588939
.

' ,

�TOSÉ MATUSALÉM COMELLI
, Diretor-Adjunto
CPF 001184969

ILDEFONSO CORR.ÊA,
Contador _ C.R. C. 024/77

CPF' 072725029

PARE,CER DO C'ONSI LHO FISCAL

Os abaixo assinados, mem os do Conselho Fiscal da

CORAL E,MPREiEND'IMiEtN'TOS E, P�RTICtPA:ÇÕE!S S.A.,
COlTI sede em Canoinhas, SC, cumpr ndo preceitos legais e es

tatutários, declara.m para todos os 'ns e efeitos de direito,
que examinaram o BalançO' Geral e demais documentos con·

tábeis da empresa, rel�tivos ao exercício findo em 31. 12·.1976�
er�:êontrando tudo na ma.is perfeita ordem, pelo que são. de pa�
leçer que os mesmos merecem a aprovação dos senhores acio-

niStas.�
,

,

\' Ganoinhas, 30 de janeiro de 1977

MOACYR DE PAULA E; SILVA

ROBERTO HERiRElRA FILHO

JOÃO EMILIO GALLOIS ZANE,TTI

Noticias de

, Ó'�.11�1'77

PAPANDUVA
Escreveu: 'ESMERALDINO M. ALMEIDA

D. Oneres em Papanduva dia 13 ANOS; Pobre papai! Era um lábio! 'Como la•.
timo tê-lo compreendido tio tarde ...

Dia 13 do corrente spr8 realizada 8 gran
diosa festa com a honrosa presença de Dom

Oneres, Bispo da Diocese de Caçador, que mi
nistrará o Santo Crisma a uma turma de jovens.
Os preparativos que antecedem ao grand-e dia

festivo, estio em franco desenvolvimento con

tando com a participação da coletividade toda
de n0888 Paróquia afim de que, o bem elabo
rado programa de equipe não sofra solução de '

continuidade,

Falou e disse
A famosa jornalista e colunista social, Ju

ril Carnaclalt de Curitiba assim se pronunciou
em sua coluna Social da Gazeta do Povo: «A
FESTA DA GLAMOUR GIRL DO PARANÁ»,
considerada o maior acontecimento do gênero
no Sul brasileiro, que há 12 snoa tem sido en

contro de personshdades, estâ sendo programa
da para o dia 11 ds novembro. Promovida p ar
Dino Almeida, em conjunto com Gazeta do

Povo, TV Paranaeuse Canal 12, assinalará 8

comemoração dos 23 anos de jornalismo de Di
no Almeida.

O maior dos maiores torneios
I ,

o Maior dos Maiores Torneios vem ai; es
tá marcado para os dias 19 e 20 do corrente.
O programa já fartamente distribuido por to

dos 08. estados de Santa Catarfna, Rio Grande
do Sul e Paraná inclusive as estações de TV,
estão divulgando o torneio. Reina uma grande
animação e não menos entusiasmo pelo aeon

tecimento que marcará época na vida do recém
formado C.T.G, «OS VAQUEANOS,.; Fandango,
com o famoso grupo de Tio Góes e Pedrinho,
Missa Crioula, desfile das delegaçõ es pela cidade,
gin€ teadss e uma infinidade de provas com

valiosos prêmios, serão realízsdos nos días 19
e 20 do corrente na plsta própria do C.T.G.
cOs Vaqueanos> .

Sugestões à antecipação
das eleições

Dirigentes da Arena considera vam ontem
muito díftctl que o Governo venha a aceitar a

sugestão feita por alguns parlamentares, por
int!rmedio do Senador Petrônio Portella, no,

sentido de ser examinada a possibilidade de

ser antecipada de setembro e outubro para
,março e abril de 1978 8S eleições Indiretas de
Governadores e Presidente da Bepública. O

principal argumento' dos. defensores da tese le

vantada, inclusive, no almoço de anteontem de

alguns arenistas mineiros com Petronío Portela,
Herbert Levy e José Bonífacío, (Gazeta do Povo).

Sinal dos tempos
o QUE O FILHO PENSA DO pAI AOS

7 ANOS: Papai é grande. Sabe tudo! AOS 14

ANOS: Parece que papai se engana em' certas

eoísas que díz., AOS 20 ANOS: Papai está um

pouco atrasado em SUB! teorias; não são desta

época., AOS 25 ANOS: O COROA não sabs
nada... Está caducando.; AOS 35 anos: Com
minha experiência, meu pai seria hoje, mílio
nário... AOS 45 anos: Não sei se consulto o

«velho»; talvez me' pudesse aconselhar.,. AOS
55 ANOS: Que pena papai ter morrido; a ver

dade é que ele tinha idéias notáveis! AOS 60

Eles confirmaram presença
para dia 11

Para o baile da GLAMOURj77, confirllll.
ramo preseacas 08 seguintes artistas: Eduardo
'I'omsght, considerado o gall aúmero um di
televísão, !!lerá o apresentador oficial.da GlamoQr,
O cabeleiro Silvlnho convidado especíal. Ver,
Ficher a mulher mail bonita do Brasil. Ilka
Soares apresentadora 'oficial da noitada da Gle,
,mour. Lucelia Santos da novela Locomotiva.,
Bruna Lombardi, da novela Sem Lenço Selll
Documento e outros astros da T.V. e grand,t.
revistas do Rio e São Psulo se farão presentei
na maior festa do ano da sociedade curittblnl.

Pl1u1a internacional
Pelo' menos um pais !ocialista - a Tche.

coslováquia - e seis capitalistas States, Françl,
Inglaterra, Suíça e Béigica - já manifestaraDl
interesse pela concorrência na qual o gove'rnQ
brasileiro contratará o fornecimento das pílu,
les anticoncepcionais que vai distribuir em 86U
programa de prevenção da gravidez de alto
risco. Os editais da licitação deverlo ser elabo.
radcs nas próxlmas aemenas, em reuniio DO

Ministério da Saúde, com técnicos de todas ai

áreas envolvidas. (Coluna de Ibrahim Sued).

Passarela da' sociedade
Dia 7 do andante troca de idade no�a da

Sra. Nilza, virtuosa esposa do sr. Renato Krieck,
Tesoureiro da Pref!itura. Cumprtmentos estaria
na ponta da linha com votos de mil felicidades,

Dia oito estará comemorando extréia d.
idade nova o jovem homem de negócio" Ni.
valdinho T. Almeida. Na sua festiva data nlta·
lícía será alvo das mais justas e merecidas he

menagens de amigos e admiradores, e.pecil"
mente do sexo frágil, que é � beleza da mulher,

SEVERINO OSMAR. Na melma dita fes·

tejando niver o jovem estudante Severino Osmir,
filho do casal sr, Aristidio (sra. Leonor) Gruber,
ele alto Agropecuarista. Na sua alegre dlti
natalícia o j ovem estudante será fc!licitado peh
jovem-guarda.

,

Dia 09 do corrente, data muito impo�·
tante para a grande f.milla Furtado, é que a

veneranda e. bondosa .senhora Da. Joana estará

festejando mais um feliz aniversário. A nume

rosa família e amigos lhes prestarlo as mala

justas e acaloradas demonstrações de amizade
e gratidão.

SIRLEI DE FÁTIMA. Também DO mesmo

dia, colhendo mais uma flor no alegre jardim
d. vida, a elegante senhoeíts Sirlei, flIha do
casal Victor (Sra. Cecílds) Malakoviski, ele do
alto comércio -Iocal. Mil e um cumprimentos
receberá & aniversariaote que recepcionará a"

mtgutnhas e colegas em sua boníta residência,

Um por semana

ATENÇÃO: Acostuma-te a estar atento aa

palavras dos outros e penetra o mai9 possível
na alma daquele que te f!la (Marco Aurélio),

,
�

..

' , 't.
.... 'I' ".' :', "I '",

• '.' ...

1 i:',. ',' ...
• ',; .�" .

� .' -------------------,

A disposição dos senhores industriais e con&umidores, sua loja cada vez mais

especializada: Linha completa dos moto s W E G 'a preços diretos da fábrica,

peças e acessórios para caldeiras, locam,. eis e. m�quinãrios industriais. Cabos

de aço, parafusos � pregos de todas a
� bítolas. Conexões para água e

pressão, fechaduras, ferramentas m geral.' 'VISITE-NOS.

resolve o seu problema:·

& DA.
-

Fones: 23-1770 e 23-2014
VITORIA ... Paraná

Rua Desembargador Costa Carvalho,
DDD 0425 Caixa Postal, 1106

1/25, anos vem prestando servicos
,

indústri'as"

Representante' em Canoinhas: Waldernar ,nUppel
. '

Rua Major Vieira, 360 - Fone, 22-03.36
,----------------._-------------------,

Canoinhas - Santa Catarina
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PEDRA REDONDA Associaoão Coltoral,
Recreati,va 8 Esporti
va «São Bernardo»

Pedra Redonda é nome da faz�nd" A11'áq bonít
f'

1:1. • •• , o nome

pra ser nome. de szende. Mas é também nome de. livro, a livro
de poemas. X,. apesar de ser um pequeno livro, contém dois li
vros: �m do tIO. e outro do sobrinho . Dois poetas que nasceram

D88 Mloas Gsraís, de Cataguases - terra de poetas ilustres, on

de 8 S.emana de Arte Moderna de 22' encontrou profundas res-.

8oDân�las e produziu ecos que se fariam ouvir em todo o Brasil
literário.

, Achei _lnteress.ante &. idéia de unir, num s6 volume poe-
0188 de Antonio Martins Mendes, o tio, e de Luiz Antonio Mar
tins Mendes, o so�rinho. 08 quais ainda vêm enriquecidos por
um longo cometárto de A. M. Braz ds Silva, primo dos poetas.

. Luiz An.tonio Martins .Mendes vive hoje em Florian6polis,
for,talec�ndo 8 literatura catarmense, dei a. rezão porqua j, livro
traz o sinete da LUNARDE.LLI, Editora que se dedica exclusiva-
mente, à publicação de autores de. Santa Catarina.

'

Aliés a EDIT.OR� LUNARDELLI tem-se destacado por
, IIU88 numerosas publícações e promccõss de livros e escritores.

Luiz A.�.M. tem e� o seu primeiro' canto (ou grito?) pera

c�rrend� �8 camtnhos da hteratur.B. e do leitura. Creio que os

leItores IrRO g08.tar .do trabalh�, pOIS a p lesia deste pasta te do

tio) � uma poesia simples, fácil d� se entender. E vem carregada
de vuõel ?0�a8 do m�ndo de hoje onde o Ilrísmo se fez presente
de forma lodl�et8, sub_J8cente. Muita coisa boa existe nestas 'pá-
ginas de famílie ou «linhagem de pcetass. .

Luiz A.M.M..� U� poeta que nos apresenta poemas vi

gorosos, com a energia Vital de sua juventude e com força do

guerreiro, que empunha a espada ou lance e corta €i realidade

para expor a 8':l1 interiori�ade ou 8 perfura para sentir o gosto
de sua profundidade. Por ISSO Luiz AMM fala do que vê. Mas o

poeta sempre vê com os olhos do corpo e com as antenas da
Intuição. Por isso' ele é capaz de Doe falar da realidade que vê,
com as pela vras de todo dia; e nos apresenta, em reflexos ínvl
siveis, 08 enigmas ocultos atrás da realidade extsrtor, através do
sllêueío poemático., .

'

E9te silêncio aparece no poema sob recursos diversos: -

slo as reticências ampliadas em linhas pontílhadas, como em

«Merzio», «Retribuição» e «Rua Alexandre Mackenzie» e muitos

outros: hi a presença também das clássicas reticências, esmo em

«Biaoca», há o silêncio manifesto pelo espaço em branco, oU pela
distribuição das palavras sobre o campo gráfico da pâgíua-pcema,
recurso utilizado em div-ersos poemas; há aiada o silêncio encr

me @n�re o retratado e o que fícs tão somente sugartdo. Há ainda
o recurso, p0UCO frequent e, de inesperadas metáforas ou outras

figuras de Iinguegem.
Como' exemplo ilustrativos de tais recurros literários e

pua o leitor vislumbrar um pouco da poesia de Luiz AMM, e

presentamos:

Fundada em 13 de outubro de 1947
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Edital (je tonvocação
Ficam convo

.

adas os senhores

associados, p,ft a a Assembléia
Geral Ordinjria. 8 realizar-se
em sua sed,1 social, sita em

. Marcilio Dirts - Üanoinhas-S'C,
no dia 27 � novembro de 1977,
às 9 horas, e 30 minutos, em

La convo
..

Cão; se não houver

«quorum»
.

meia' hora apôs em

segunda nvocaçâo, com qual
quer nú era de presentes, afim
de delibe arem sobre o seguinte:'
1.0 - Ele ão da Nova Diretoria,

os assuntos de ínte-
social. 2

Canoinh , 25 de outubro/1977
ALCIDES rosa PIERMANN

Secretário Geral

ROMARIa MARTINS
Presidente

Juizo de Direito da Comarca

de C'anoioh ss - Senta. Catarina

Edital d Vita�ão
com opra o de 30dias
O Doutor José Geraldo Batista,
Juiz de Dlretto da Corne rca de

Üsnoinhss,�E�t do de Santa Ca
tarrna. 0.8 .l4·or a da L .. i; etc.

. a todos quan
tos est(.> e o ítal virem ("u d€h�
conhecimento t ver em, ou inte
ressar possa, orn o prszo de

30 dias, que pu parte dp «ER
NI 'FUCK», por intermédto
de IHm procur dor Dr. Muacyr
Budant," foi .re uerida uma ação
de Usucapião, 'de uma área de
terras com 2 0,00 m2 (duzentos

.

e sessenta) e tros qua dra dos, .

situado no 1- gar denominado
Marcilio Dias deste município e

COIDafc8, obe ecendo 88 seguiu ..

tes confronta ões: frent@ uma ex

tensão de 2 ,50 rn ... tros para s

Travessa, 7 d! Se t-mbro; fundos
numa exte o ão de 12,00 metros
confrontand com terras df' João
Skotelsk e 18.00 metros com

terras do r querente; de um la
do numa e tensão de 21,50 me

tros confro tendo com terras de
Rose Viei ft do Nascimento e s/
marido e utro ledo, numa .ex

tensão de 5,45 metros confron
tando co 8 E�trsdP3l de Ferro

que liga Canolnhas - Marcilio
Dias, Da qual mantém posse

. 8cifica e ininterrupta.
s ação' acima citada foi

Venda em 1_0 leilão: Ois 22.11.77, às 15 horas (valor 5U· . o segujntea despacho:
pericr de avaliação)

.

- «Per B 8uàiência de Justi-

Vendi' em 2.Q leU,\o: Dia 07.12.77, às 1.5 horas (8. quem ficação révia de Posse, designo
. \ mais der). o dia 0.03.78, às 14 horas. Ci-

Local: Atrio do Edifício d.u Farum, à rua Vidal Remos. te-se B nele em cujo nome es ..

t€ja t anscrito G imóvel, bem
Processo: Execução D.o �76, em que é A - BASILIO HU- assim J os confinantes. Por Edi

MENHUK &:
.. IA. LTDA. e R,,:' ARISTILIANO tal, cftem-se os réus ausentes,

LEITE. /

incel�ths
e desconhecidos, com o

Bens: um terreno urbsoo, om 8' áre.a/de 800m2 (oitocentos prazo de 30 (trinta) dias, e Da

D;lf'trcs qU8drado�) situado nesta idsdt",. 'constituído pela data 0.° form da lei. Cientifiquet;l-se por
8; da quadra 8, do loteamento S eber, confrontando pela frente. Prec t6rls, os representanttl8 da

Com a rua Curitibanos; de um la.·ó com a data n.o 7; de cutro
.
Fez!!

.
da Pública da Uniãoj do

lado com 8 date n.o .9 e pdos f�.r:tÇ os com Miguel Adur; acqui-' Esta o e do Munidpio. A cit,,
do d� Pedro de Deus Bueno �/�/ . transcrito no �egis�ro de çio valerá para todos 08 atos

Ir,n6v� is diÕ'� ta comarC.8, às fl.�/' 242, d livr� D.o 3- A-L,! !l�b �.o do PJ ocesso. Cientifiquem o Mi-

38.171; eV8 'iedo em Cf $ 5Q,.úOO,OO e a easa de rnoradHa, de nist rio Público. CaDoiohas,
[Cad'" � a, co b�rt8 de' telh,l: com tod®s s d€'pendências, ;nstala- 29.0'.77 (es) JOSÉ GERALDO

CÕ.é8 e p ,,,' tences, serv1,ões e bf'ofeitorios
.
edifíca�9S DO terreno BA 'IjISTA - Juiz d".! Direito».'

aCIma, aVbliada em "$ 30.000,00 (trinta mI cruzeiros). Não c;)ns� Dad� e passado nesta cidade de

ta. dos autos inc'
., �(JbrE! os referidos bens, \'Qnu9 p :ndentes de Cao6inhas, Estado de Santa Ca

j�lglimento p8gQm� nto far·st:!· á à vista oU"'em tr,ês di8�, .sob. tarin\a, 80S se·is dias do mês de

caução, mediante fiador idôneO.
. seterbbro de mil, novecentos e

F· seten'�tô e set€. Eu, Zaiden E. Se-
ice intimado' o d€vedor das dates acims, se não for encontrado

pelo Sr. Oficial de Justi�a. Eu, Zsiden E. Selem e, Escrivão, o leme; Escrivão, o Subscrevi. 2

�\ibscrevi. 1 JOSÉ GERALDO BATISTA

JOsE GERALDO BATISTA - Juiz de Direito. Juiz de Direito

BOTIQUI�
Porta de bet- quimo
Desocup sdos.
Mulheres.
Bêbados.

No ar,
um crochê

de álcool
e

sardinha frita.
Copos rançoses: escondirijos da realtds de.
Xícaras encsrdídes: aquecedores para 8 solldão.
Mesas vs ztss: túmulos de desencontros.

-----------w -----------

Temos certeza que a LUNARDELLI realtzou um trabalho
muito bom e' o público hÁ de valorizar o edorço do autor e da
Editore. E Luiz Antonio Martios ME'odes abre o caminho pra
prcmlesora ses ra de novos e inúmeros poemas que Vir ão enri

quecer nossa literatura.

O importante é lutar.
fazer, diz" r e mostrar.

CA·14-10-1977.. PEDRO A. GRISA

Edital Arremataçãode
- artigo 687 do C. P. c. -

.....................................;; : ' ..

Dr. Paulo (esar Vicentê Alv·es
Médico Oftalmologista _. CRM 1676

LENTES DE CONTACTO

Pr es cr
í

ç

á

o _ Adaptação

Pra,�a . Leuro Müller,. 522 . sobre-loja .. Fone, 22.0316

CANOINHAS - se
..

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

A cada ano fica

,novo aC�2
sistema
//
/
r.

nento e

abastecimento.I
I
�

marca que

nosso chão

o

• • •

MALLON & elA.
CANOINHAs-se .

BRINQUEDOS
COMPRE AGO.�.E PAGUE

�. �

SUAVEMENLZ�.-tyÂ:TÉ o NATAL

No Departamento de ·Veículos Usadls
de· Miguel Procopiak COlDércio de
Veículos' Ltda., você Dcontrará
para. pr ta 8utr

Mar

Opala
Opala cupê
IChevette

Ano
1976

1972

1976

I
!

MICiU�'L PROCOPIAK COM. DE VEicUlOS LTDA.
,

Concessionário General Motor. d. Brasil S. I..
Rua Major Vieira, 289

Canoinhas _._
. Santa Catgrina

I
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Rede de ,

agua para Major Vieira
No fla9rant�, a assinatura do convênio entre a Prefeitura e a CASAN

No clichê, da' esquerda para a direita, Dr. Altevir Werner, Diretor Financeiro da CASAN·
,

Licio de Oliveira, 1.0 suplente de Vereador; Cláudio Gadotti, Prefeito de
'

Major Vieira e Dr. Nabor, alto funcionário da CASAN.

�����QM�Q��Q�Q�QQQQQ����QQQ��Q�Q����Q��Q�������Q�Q�QQ�QQ����QMQg

B1 /' ' . .�. \ m

a /- J. C E caca·e pesca I
m m
ce 'Praça Lauro MUller, 646 Ánfa CafGrlna m
m m
Di Vou fazer Camping. '. • Barraca ou M O R E N Ó. 9%J

m Sacos de dormir� escanço Moll-Moll- Camas Címba-cot - Congelador SHO capacidade 75 litros. m
ce L�- Lanternas - Cantís - Banquinhos - Estojo para pesca - Carretilhas MAR e DAIWA. m
ce !

•
Varas nacionais e japonesas - Linhas - Anzóis - Viveiros - Redes - "I'arrafas. , 9D

� .

UM CAMPING PERFEITO -:- COM COMODIDADE E CONFORTO ..' B.
na��������a�������BBa�������������Ba��������w����a������������na

. " - "- -"

�otas
Muito movimentado e bas

tante florido o Cemitério Mu
nicipal no Dia de Finados,
cem muita gente vindo de
fora visitar entes que já se
foram em nosso campo santo.

x X x

Procedente de Ereehím,Rio
Grande do Sul, está entre nós
o empresário agrícola Gui
lherme Bacaltchuk, já tendo
adquirido duas fazendas, uma
em Paula Pereira e outra em

Taunay. Vai dedíear-se com

força na agricultura e pre
tende trazer vários colonos
gaúchos para nossa região.
Terça- feira ele fez uma visi
ta de cortezia ao Prefeito
Therézio Netto, acompanhado
do Vereader Guilherme Prust.

x X x

Esteve em Bossa cidade,
acompanhando o sr. Siegfried
Thiem, o sr, Eloir Vallim Al
ves, alto funcionário do Es
tado do' Paraná, residente em

Apucarana.
x X x

Mais um médico canhoi
nhense forma-se este ano, dr.
Gerson Erzinger, filho do sr.
Erico e Irecê G. Erzinger.
Cola grau dia 3 de dezembro
e consorcia-se no mesmo dia
e continuará trabalhando num

hospital em Píraquare, perto
de Curitiba.

x X x

Hoje � amanhã, a .grende
e anuncíada festa da. Comu
nidade Evangélica Luterana,
sempre com boa música e

s.parsas
muitas atrações.

'

,x X x

A partida de futebol femi
nino realizada domingo últi
mo, lotou. o Ditão, com muita
gente de Três Barras presti
giando a sua. equipe que
afinal venceu o Colégíe Co
mercial por 1 a O,

.

x X x

Finalmente inaugurada a

grande oficina e garagem da
firma Zugman, uma das maío
res e bem aparelhada de toda
a região. E falando na aludi-
da firma, a mesma comemo
ra 40 anos de atividades em
nosso município, acontecendo

, ehurrascada alusiva sábado
último a sua administração e
outras serão oferecidas, pri
meiro às autoridades e cole
gas do ramo e depois aos
seus operários.

x X x

Aproveitando o feriado de
4a. feira, estivemos, em com

panhia ao empresário Mikei
Procopiak e agrônomo Heinz
Fischer, .vísítando a lavoura
da empresa agrícola Marzito,
a convite do sr, Oldemar Mus
si. São quase 200 alqueires
lavrados, destacando-se 60 de
feijão para semente e também
arroz, tudo feito na mais per
feita técnica.

x X x

Dois industriais de Curitiba
procuraram '"

o Prefeito The
rézio Netto, com vistas a ins
talação de uma indústria de
mate em nossa cidade.

Clube de Bolão
«,F ii nta sma»

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação
Em cumprimento ao artigo

22.0 do Capítulo III de seu Es
tatuto Social ficam convidados
todos os associados para se reu

nirem em Assembléís Geral
Ordinária no dia 11 de novem

bro próximo às 20:DOh na sede

campestre, situada no bairro
Aparecida desta cidade, sfim de
deliberarem sobre 8 seguinte
Ordem do Dia:

1) Conhecimento e avaliação do
relátórío da Diretoria

2) Eleição e posse do novo Con
selho Curador

3) Eleição da nova Diretoria

4) Outros assuntos de interesse
social 1

Canoíchss, 24 de outubro/1977
GUIDO S':HREIBER

Secretário

NOTA: Outrossim convida
mos todos os associados para
partícíparem do Jogo REI dia
18 de novembro às 20:00h.

05-11-77
N.- 1444
Ano XXXI

ESPORTES .""
..

Você não sabe o que
está perdendo

Filie-se ao SEPROC

Serviço de Proteção ao Crédito

Informações: Fone 22-0861

Novo empate no clássico da cidade
Numa tarde muito quente, jogaram domingo em Marcflio

, Dias, no estádio eWi�gando Olsen», Botafogo X São Berhardo, O

clássico da cidade, que novamente neste aDO não saiu do empa
te 2 a 2, Não podia se esperar muito neste jogo, por que o CI·

�o� estava insuportãvel e os dois times se limitavam em jogar
lentamente, raraa eram as jogadss perigosas de gol. NOEl primei ..
ros 45 minutos, o São Bernardo esteve mais ativo que o Bota

fogo, para DO segundo tempo se equilibrar.
O São Bernardo abriu a contagem 808 J 8 minutos, Itra

vé� de Aderbal, que aproveitando-se de um cochilo da def�8'

botefoguense, rolou a pelota mansamente para o fundo das redes.
Mas o alvi-negro empatou ainda no. 1.0 tempo, a08 40 minutos,
também numa falha da defesa .adversârfe, Luísínho mandou para
o gol com dois ou três jogadores do São Bernardo tentando �al.
var e entraram com bola e tudo. Veio o segundo tempo e rp.pe.
tíu-se o mesmo fato dos primeiros 45 minutos, só que agora o

Botafogo é que passava na frente no marcador, com Renato ba
tendo 8 defesa do São Bernardo e colocando pera o gol, mas Ju
lio salvou mal e a bola voltou para Renato que novamente en

costou para o gol fazendo 2 a 1 para sua equipe, Ai' o São Ber
nardo tentou de tudo para empatar no desespero, e o conseguíu
em cima da hora, aos 45 minutos, num chutão salvador de Air
tom de fora da área, surpreendendo o arqueiro Paulo. Resumindo
foi isso aí que vimos domingo em MarcUio Dias, espera- se que
o público prestigie os seus clubes e vá mais aos estádios torcer

por seus atletas, só assim teremos bons jogos. Na preliminar de

espírantes tivemos a vitória do São Bernardu sobre o Botafogo,
pelo escore de 2xO, e assim fiel mais perto do titulo dos aspi
rantes neste torneio.

SÚMULA DO JOGO: Botafogo 2 x 2 São Bernardo. Gols
de Aderbal, aos 18 minutos do 1.0 tempo para o São Bernardo
e Luísínho aos 40 minutos para o Botefogo; Renato aos 38 mí

nutos do 2.° tempo para o Botefogo e Alrtom aos 45 minutas

para o São Bernardo. Cartão amarelo - Renato do Botafogo, por
reclamação. As equipes formaram assim: O Botsfogo com Paulo,
Nene, .Ivan, Fonseca e Nogatz, Renato, Paulinho e Canário; Lul
sínho, Alceu e Alvaro (Derbi). O São Bernardo com Palaoro, AI-

, miro, Gílmsr, Jaca e Julio, Branquete, Cabacica e Airtom, Pslheço,
(Mario) Aderbal e Geada. A arbitragem esteve,. cargo de Mario

Müller, auxiliado 'por Hemogenes Lsck eDema:

Próximo jogo pelo torneio eMario Mayer:t - C.A. INDUS.
TRIAL X IMAZA, amanhi, dia 06, no estádio eWiegando 018en»
em Marcilio Dias.

Classificação do Torneio ··Márlo MayerU
Tendo apenas duas partidas a serem realizadas neste se

gundo turno, a classificação é a seguinte:
1.0 São Bernardo, com 3pg lpp
2.° C.A. Industrial, com 2pg Opp
3.° Botefogo, com 3pg :tpp
4.° G.E. Imaza, com O pg 4 pp
NOTA: O Imsza já é finalista do torneio por ter ganho o 1.0 tur
no. Faltam apenas os jogos: C.A. Industrial x Imaz», amenhl e

São Bernardo x G.A. Industrial, dia 13/11.

Prefeitura Municipal de Canoinhas
DECRETO N. 38'/7'7

,

Benedito Therêzío de Carvalho Netto, Prefeito Municipal de Ca-
noínhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E""T A:
s-:

A F
Itf' ,

rt. 1.0 - íoa h ologade" o parecer exarado pela Comis8110
constituída pela Portaria n. 90/7 ,He 20/9/77 destinado a avaliação dos
Imóveis onde será construid atação Rodevtéría Municipal.

Art. 2.° - Este D entrará em vigor na data de sua publl-
cação, revogadas' as dí stçoes m .contrárío,: I

Gabíne Prefeito �un al de Oanolnhas, em 1.°/11/77
BENEDiTO THER�.zIO DE CARVli

,

O NETTO - Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento Admi-

nistrativo, D3: data supra. _

FÁBIO NABOR FUCK - Diretor de Administração - Vice Prefeito
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