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O Governador Antonio Carlos Konder Reis deverá
novamente estar em:nossa região, em visita programada
'para-os d�as 20 e 21 de abril próximo. Dia 20, em Três
Barras, para a inauguração da eletrificação rural nas
localidades de Campininha e F'Lo r ex , com [pe r-no t te em
nossa cidade. Dia 21, aqui em�Canoinhas, serão inau
guradas as linhas de eletrificação nas localidades de
Anta-Gorda, Pinho e Santa Leocádia, todas construidas
'pela ERUSC - Eletrificação Rural de�;Santa Catarina,
atra�é� da Cooperativa de Eletrificação Rural do Pla
nalto Norte Catarinense, com sede em nossa cidade.

Tam,bém aqui será inaugurado -'�o Campus Universi
tário da/'FUNPLOC - Fundação das Escolas do Planalto
Norte Catarinense.

A Comi tiva Governamental participará ainda em
nossa cidade de um almoço de serviço com as lideranças
locais, seguindo após para o vizinho município de Ma
jor Vieira, ali, inaugurando a agência do BESC, a pri
meira agência bancária daquela cidade e as linhas de
eletri ficação rural nas localidades de Pulador e Rio
Novo, encerrando a honrosa v

í

s
í

tano município de Monte
Castelo, também com inauguração de outras linhas de

- e l e t r i ficacão rural, em Rancho Grande e Res í dênc
í

a Fuck.
..

Os Pre fei tos Therézio Net to, Odilon Pazda , Clau
dio Gadotti e Waldemi�o de Jesus Meister, estão ulti

. mando o programa da visita para a devida aprovação do
Palácio do Governo,. em Florianópolis.

Rodoviária icipalEstação
A administração THERÉZIO e FABí , vem dando ên

fase e como meta prioritária, ução de uma Ro
doviá r ia Municipal, condign com a no a cidade, Aliás.
Therézio já rio seu primeiro andato d Prefei to cogi tou
do assunto, promovendo uma e quete estinada a escolha
do melhor local para o empr endime to, indicando - se,
na êpoca , o imóvel da famí 1 i Soar s , no centro da ci
dade.�Agora, contudo, a si tua

'"

o é o t r a , e:uma comissão
de alto nível, escolheu o imó el erto da firma Scha

deck.:levandolem conta, princí aI ente, as proximida
des -com a BR-280 e a atual fil s fia de que uma Rodo-.. ,

viária construida no centro sem e cria problemas, os

mais var
í ado s . A obra já foi í.n

í í ada , ccmo s serviços
preliminares de terraplanagem, vendo certa demora,
contudo, na aqu

í

s Lção dos i no

acerto:com:seus proprietários

Na foto dona Leonor Lezan, a propr ietár ia da
maior área, quando no 1. o Tabelionato, recebia o devido

pagamento após a escritura de compra e venda, �:ndo-se
ainda o Vice-Prefeito Fábio N. Fuck e a Tabella, dona

Paulà S. Carvalho.

.....

Assinatura Anual: Cr$ 200,00 Número Avulso: Cr$ 5.00

ESTRUTURA ADMINIST'RATIVA
Visando melhor atendimento ao' nosso Asso

ciado e principalmente a regularização das contas
àdministrativas, com a sua atualização, formamos a

seguinte estrutura administrativa, a fim de não one
rar a folha de pagamento da Cooperativa.

a - DIRETORIA
Esta houve por bem, além da parte administra

tiva propriamente dita, acumular, sem remuneração,
as funções nos Departamentos Financeiro, Comercial
e Administrativo, nas pessoas dos Senhores Luiz Fer
nando Freitas, Alfredo Scultetus e Agenor Christofo
li.

o nosso município, mercê das excelentes ter
ras, próprias à mecanização, avança célere para o
setor agrícola. A nossa prmcipal economia de on

tem, agora em séria crise, a madeira, tem os seus
dias contados e está nas mãos de alguns poucos, de
tentores de matéria prima.

Assim, a nova opção foi o setor agrícola, que
teve um avanço dos mais destacados, conforme o re
latório apresentado na última assembléia da Coope
rativa Agropecuária de Canoínhas, que passamos a
transcrever:

"Cooperativa Agropecuária de Canoinhas Ltda.
RELA'UÓRIO DE ATIVIDADES DO

EXERCíCIO DE 1977
Dando cumprimento às obrigações estatutárias,

apresentamos aos Senhores Associados, "o Relatório
das Atividades da Diretoria, acompanhado do Balan
ço Geral, Demonstração de Sobras e Perdas e Pare
cer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício finan
ceiro' encerrado em 31 de dezembro de 1977.

Desde já queremos agradecer ao nosso Associa
do, pois que graças à sua confiança em nós deposita
da e seu espírito Cooperativista é que conseguimos
superar os obstáculos e dificuldades encontradas.
Nossa maior preocupação nesse primeiro ano de man

dato, foi sem dúvida, a recuperação financeira da
Cooperativa, a afirmação de seu conceito junto à clas
se Cooperativista do Estado, órgãos Financeiros e
Fornecedores.

Pará maiores esclarecimentos, daremos a se

guir, quadros demonstrativos que por si só, dão co
nhecimento do que se passou, do que se fez, em pról
do soerguimento e da consolidação, -ou melhor, . da
afirmação de nossa Cooperativa na região.

b - DEPARTAMENTO TÉCNICO
Dado as reais e urgentes necessidades, contra

tamos Engenheiro Agrônomo, Técnico Agrícola, a
fim de dar assistência maior ao nosso Associado, na

aplicação de novas Técnicas e com prioridade, incen
tivar o Setor de Produção de Sementes, sob a respon
sabilidade do Dr. José Carlos Ribeiro Zan e Lauro
Silvio Martinhuk.

c - FUNCIONARIOS
Para a formação da equipe administrativa, con

tratamos técnicos para preencher os cargos mais ne

cessitados, assim é que temos hoje Gerente Executi
vo, Gerente de Produção e Contador, tendo como res

ponsáveis os Srs. Enio Rieke, Célio Oscar Reinert e
Celso Nunes Goulart, respectivamente.

Além destes, temos mais cinco funcionários no

escritório, dois funcionár-ios lotados em nossa loja/de
pósito, sita à Rua Paulo Ritzmann n .

'O 20' e, em nosso;
armazéns, são ocupados 10 colaboradores, perfazendo
assim o total de 22 fun r» ionários 'que fazem parte da
folha de pagamento, inclusive o pessoal do Departa
mento Técnico.

NOVOS ASSOCIADOS
Para nossa satisfação, informamos que duran

te nossa gestão, aprovamos 108 novos Associados, I)

que vem demonstrar a afirmação da COOPERCANOI·
NHAS no meio rural.

UNIDADES ARMAZENADORAS
Queremos aqui agradecer ao Secretário da

Agricultura e Abastecimento, Dr, Vitor Fontana, pe
]0 pronto atendimento em nos ceder o Balão Inflável,
com capacidade para 55 .nil sacos, que juntamente
com o existente nos dá uma capacidade armazenado
ra de 115 mil sacos de cereal para consumo. '

-,

Registramos ainda nosso agradecimento ao D-r.
Alberto dos Santos, Delegado Federal do Ministério
da Agricultura em Santa Catarina, que nos possibi
litou, em contrato de comodato, junto ao Ministério E:
Secretaria da Agricultura, o uso da Unidade Básica de
Sementes UBS, com capacidade para 10 mil sacos.

AUMENTO OE 1977 EM RELA'ÇÃO A 1976
ARROZ CONSUMO ., ..

CEVADA CONSUMO
FEIJAO CONSUMO
MILHO CONSUMO .'

SOJA CONSUMO
TOTAL .

142%
105%
415%
845%
588%
267%

EXPORTAIÇAO
Queremos aqui destacar o que achamos de
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grande importância para a nossa Cooperativa e que
nesse exercício obteve' junto a Cacex o REGIS'l'R,O
DE EXPORTADOR, e como primeira operação, expor
tamos para a Suissa, 180 toneladas de soja em grão,
vendidas para Finagrain-Cie Commerciale et Agríco
la et Financiere S/A.

v INVESTIMENTOS
Destacamos na aquisição de máquinas e equi

pa_mentos:
a - Secador Pampeiro, para suprir de ímedía

to as necessidades de recebimento de cereais;
b - Conjunto de Beneficiar e Classificar Ce

reais. Iniciamos com esta compra, a era da indus
trialização dos cereais, fazendo com que a produção
da Cooperativa chegue diretamente ao consumidor,
levando sua marca.

c - Equipamentos para escritório, tais como
máquinas de escrever, somar, calcular e máquina de
contabilidade.

d - Rádio - firmamos convênio com a Feco
agro - Federação das Cooperativas Agropecuárias do
Estado de Santa Catarina Ltda., para a aquisição de
uma estação de Rádio a ser instalada na COOPERCA
NOINHAS, e que será usado na Rede Estadual entre
as Cooperativas deste Estado, que virá facilitar e me
lhorar a comercialização dos produtos e insumos,
com a finalidade de reduzir custos.

DEPARTAMENTO TÉCNICO
Assistência a Associados - 791 visitas
Assistência a não Associados - 78 visitas
Assist. a Associados na Cooperativa - 283 consultas
Quilometras percorridos - 13.732 quilômetros
Inspeção de lavouras 'para Sementes 173 visitas,
assim distribuídas:
Espécie
Arroz
Feijão
Soja
Cevada
Trigo

n .

'o de inspeções
45
36
·60
16
16

área total
624 ha
132 ha

2.103 ha
277 ha
109 ha

Totais . 173 3 . 245 ha
Em 1977, a Cooperativa produziu sua primeira

safra de sementes fiscalizadas peJas CE�M/SC, que
alcançou o total de 9.271 sacos, assim distribuídos:
1.669 de Arroz; 869 de Feijão e 6.733 de Soja.

Aqui abrimos parenteses para' fazer agradeci
mento especial ao Dr. João Luiz Zanatta, Supervi
sor Regional da CESM/SC, que muito tem feito pa
ra o desenvolvimento da produção de sementes na
região.

Da Assistência Técnica prestada, destaca-se:
Adubação em 8.357 ha
Aplicação de defensivos em 4.729 ha
Orientação de plantio em 3.945 ha
Aplicação de Calcáreo em 1.798 toneladas
Tratos culturais em 1. 847 ha

Participou ainda, o Departamento Técnico de
reuniões com o INCRA, FECOAGRO e com produto
res de sementes.

REUNIÕES DA ADMINIS,TRA1ÇAO
a- Durante o ano, o Conselho de Administra

ção reuniu-se em 24 reuniões normais, além das reu
niões semanais onde eram tratados assuntos da Ad
ministração executiva.

b - O Conselho Fiscal reuniu-se em. 11 opor
tunidades, duas delas em conjunto com o Conselho
de Administração.

c - Foram realizadas duas Assembléias Gerais,
uma Ordinária e uma Extraordinária.

AUDITORIAS E iNSPEIÇ'õES
Pelo INCRA, BNCC e 'BRDE, foram realizadas

auditorias e. inspeções, verificando a documentação
geral, orientando-nos rio que seria necessário mudar
ou implantar, dando uma realidade da Cooperativa.
Segundo os dados apurados, passamos por um proces
so bastante satisfatório.

Cabe aqui um agradecimento especial ao IN
CRA, que independente da Auditoria, e sempre quo
solicitado pela Cooperátiva, aqui comparece trazendo
subsídios valiosos para a técnica administrativa..

.

VISITAS
Tivemos o prazer de receber em nossa Coope

rativa o Sr. Dr. Vitor Fontana, Secretário da Agri
cultura e Abastecimento do Estado, Di' . Renato
Odécio Koch, Coordenador do !NCRA, em Santa Ca
tarina, Dr. Victor Konder Reis, Diretor da Carteira
de Crédito Rural do Banco do Estado de Santa Cata
rina SIA, e Dr. Rogério Carlos Batista Remor, Dele
gado Estadual da Cibrazem, entre outros, visitas es
tas que por .si só diz do alto significado para nossa'
Cooperativa, que aqui vieram verificar in loco a evo
lução de nossa recuperação e nos ajudar a resolver os
problemas pendentes, dando-nos assim melhores con-
dições de atingir aquela meta. '

(continua na última p'gi.a)
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Se.rviços Contábil Senna Ltda.
(S·ERSECON . LTOA.)

Contrato Social
CGC/MF 83.493.346/0001 ..04

-,

Walmír Lúcio Senna, Brasileiro, Casa
do, Maior, Técnico em Contabilidade

.. ,

residente e domiciliado à Rua Nereu
Ramos,

_

30 ; na cidade de. Papanduva,
Santa Cata a, portador da carteira de
identidade n. o 4674, expedida pelo Con
selho Regíon I de Contabilidade de
Santa Catarina João Gualberto Wilic
zinski, Brasileir casado maior, auxí ..

liar de escritório, esidente e domicilía
do à rua São Tom z, 474, na cidade de
Papanduva-SC, po ador do Título de
Eleitor n. o 423, expe ido pela 38. a zona
Eleitoral de Itaiópolis, Santa Catarina;
resolvem entre si por te ínstrumen
to particular de Contrat Social cons

tituir uma Sociedade Cí
.

por quotas
de responsabilidade limit a, que se

regerá pelas Leis n. o 3708
\

10 de ja
neiro de 1. 919, e 4.726 de 13,de Junho

de 1. 965� pelas demais disposiç eslegaís
aplicáveis à espécie e pelas clã. sulas e

condições seguintes: \,
PRIMEIRA

A Sociedade girará sob a denomin cão
social de: SERVIÇOS CONTÁBIL SEN ��A
LTDA. (SERSECON LTDA.); tendo sua se' ,e
à rua Simeão Alves de Almeida n. o 382, na CI

dade de Papanduva e foro na Comarca .de Itaíó-'

polís-SC.
SEHUNDA

.'

A sociedade explorará o ramo de'Serviços
Contábeis.

TERCEIRA
O prazo de duração da sociedade é .

p !.r
. tempo indeterminado, iniciando suas ativida
em 01 de Março de 1.978. �

,

QUARTA, fi
.'O •Capital Social inteiramente subs

realizado na forma prevista neste ato, im-

portância de Cr$ 20. 000,00 (vinte mil cru eircc);
dividido em 20.000 (vinte mil) quotas i e Cr$-
1,00 (hum cruzeiro) cada uma, fica asi im àIS
tribuída entre os sócios: Walrmír Lú�o Senna,
10.000 (dez mil)' quotas, no valor de; r$ .

1Q,.000,,00 '(dez. mil cruzeiros) in' gralízadas
neste ato-em moeda corrente do país: João Gual

berto Wiliczinski, 10.000 (dez mil, quotas no

valor de Cr$ J ° . 000,00 (dez mil cr zeiros) inte-
' .. gralizadas neste ato em moeda co

..

: ente do país.
I

QUINTA i
, A responsabilidade dos �J cios é limitada

a importância total do Capita Social, nos ter
mos do artigo 2. o da Lei n. o .708 de 10 de ja
neiro de 1.919.

SEXTA.
As deliberações socia s, ainda que ímpii

quem em alteração Contra al poderão ser to
madas por ambos os sócio, consoante a fa-ul
dade deferida pelo artigo 2, parágrafo 2. o do
decreto N. o 57651 de 19 e jane/iro de 1. 966

SÉTIMA
As quotas da sociedade são 'indivisiveis e

não poderão ser transferidas ou alienadas a

qualquer título a terceiros sem anuência do ou

-tro sóo.o, cabendo a este o direito de preferên
cia na sua aquisição, na proporção das quotas
que possuir.

OITAVA
O Sócio que dese, ar transferir as suas

quotas deverá notifica por escrito à sociedade,
descriminando-lhe o I eço, forma e prazo de

pagamento, para qu esta, através do outr J só
cio exerçam ou ren nciem 'o direito de prefe
rência, o que dev � á fazer dentro de noventa

dias contadas doz ecebimento da notificação ou

em maior prazo#para a critério do sócio alie-
'nante.· Decorri/ o este prazo sem que seja exer

cido do sócioJ direito de preferência, as quo
tas poderão I

er livremente vendidas e transfe

ridas.

NO A
.

A):lociedade será administrada por am

bos

o�
cios; a cada qual caberá privativo e in

divídu lmente o uso da firma e sua representa
ção � iva e passiva, judicial e extra-judicia!,

se�-lhe
entretanto vedado o seu emprego soo

qu quer pretexto ou modalidade em operações,
e egócios estranhos aos objetivos sociais espe

oj lmente a prestação de avais, endossos fían
as ou caução de favor.

DÉCIMA
Pelos serviços que prestam .

à sociedade

perceberão mensalmente cada sócio a título de

pro-lábore, a quantia' de comum acordo estípu
�ada entre os m.esmos, até o limite permitido pe
� s leis do Imposto de Renda, as quais serão ]e

das a conta de despesas gerais da sociedade.

DÉCIMA PRIMEIRA

A responsabilidade-técnica da firma a

cargo o sócioWalmir Lúcio Senna, sendo que a

execuç o dos serviços ficarão a cargo de ambos

0.$ sócio ./

\

O a
\
social coincidirá com o ano CIVil,

devendo a \� de dezembro de cada ano, ser pro
cedido o bal nço geral da sociedade obedecen

f\ do as prescri ôes legais e técnicas pertinentes a

matéria. Os

r�'ultados
serão atríbuídos aos só

cios proporcio :folmente as quotas de seu capi
. t�l .de cada um!�o.de�do os lu�ros a critério dos
SOClOS serem distribuídos ou ficarem em res ,_-

va da sOciedade.\ .'
.

.

DÉCIMA T�RCEIRA
Em caso de lecimento de um dos sócios

a sociedade automa icamente se dissolverá.

E por assim t em justos e contratados,
lavram. e datam e as nam com duas teste: .�ü .. ·

nhas o presente dnstr mento em cinco vias de
igual teor e forma, ob igando-se em todos os

seus termos.

Papanduva, 28 de evereiro de 1.978.

'WALMIR LÚCIO SENNA

JOAO GUALBERTO WILICZINSKI

TESTEMUNHAS: assinaturas ilegíveis

..

. Registro
.. �

Rit� Fiamonceini Schiessl,
Escrivão de Paz e Oficial
do Registro Civil do . istri ..
to de Felipe Schmidt,
nicípio e Comarca de
noinhas.

Civi I - EDITAIS
netes, deste Distrito, no 'dia �;O
de maio de 1907, doméstica, scl
teira domiciliada e residente em

Lageado deste Distrito, filha de
Dona Mari Paetana da Silva,
falecida.

OAQUIM JOSÉ DE OLI
NETO e TEREZINHA
NTOS. Ele, natural. do

Paraná, scido. em Maringá no

dia 2 de dezembro de 1954,
operário, sol iro, domiciliado e

residente nest vila, filho de
Francisco Joaquí de OLiveira
e de Dona Maria ira Tabor-

.

di. Ela, natural des Estado,
nascida nesta vila no 3 de

agosto de 1960, doméstica, sol-

Faz saber que
casar:

JOÃO SEBASTIÃO COH-'
DEIRO e CASTORINA GO T_

<ÇALVES DA SILVA. Ele,
tural deste Estado, nasci f:m '

Bonetes .;no dia 23 de n
.

embro
de' 18'95,' lavrador, so

rniciliado e resident este Dj�

tríto, fiilho de Don Rita Maria
da Cruz, falecida. Ela, natural
deste Distrito nascida em Bo-

teira, domiciliada e . residente

nesta vi a, filha de Guilherme

dos Sant s e de Dona Nerzilda

s Santos, falecida.

I

Apr
I entaram os documen-

exigi os pelo Código Civil

\ar. 80 '\1 Se alguém tiver ('0-

nhecim o de existir algum
ü-Apedim o legal, acuse-o pa-
ra fins.d dir ito.

e Schmidt, 6 de março

Rita Fiamoncini Schiessl

Oficial do Registro Civil

EDITAL DE CITAÇAO COM PRAZO DE.�RlNTA (30) DIAS

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

marca de Canoinhas, Estado de Santa Catarína, na for.
ma da Lei etc.

FAZ S BER aos que o presente E tal virem, ou dele conheci.
mento ti re� que por parte de ENA PLACHEK, brasíleím,
viúva do

'

tica da lavoura, resi ente e domiciliada na localida

de de'Rio da e�da distrito de anoinhas-S'C'., foi requerida uma

ação de Usuca ''''0, 'o seguint móvel a seguir �ranscrito: - Uma

gleba de terras c 108 .168 � (cento e OI.tO mil e cento .e s�ssen..
ta e oito metros qu rado ,

SItuado em RIO da Veada, distrito de

Canoinhas-SC. devi te demarcada e confrontando-se com:

_.
. Jorge Wuns�h de o o lado com José Bastos, à frente e fundos

com terras dos r�que do Tendo pelo MM . Juiz, sido designado
o próximo dia 15. ° . 8, às horas, para a �udiência de Justifica

ção de Posse, e,. a que che ue ao conhecimento de todos, man-.
dou expedir o:g sente edital q e será afixado em lugar de costu

me e publica na forma da lei. ado e pa�sad? nesta c!dade de

Canoinhas, tado de Santa Catarí a, aos tres dias do mes de fe

vereiro de il, novecentos e setenta oito. Eu Zaiden E·, Seleme,
Escrivão, subscrevi.

,

.

. JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

EDITAL
Encontram-se em Cartório, 2.'0 Ofício, à Rua Vidal Ramos,

Edifício do Forum, para serem devidamente protestados os ne

guintes títulos:

DP n. o 54, vencida em 04.09.77, v r Cr$ 400,00 (qua-
trocentos, cruzeiro emitida por Tokarski Cia .. Ltda.
Contra LISANDRO NDES.

NP vencida
de Lima e credor o Banco asi

5.000,00, (cinco mil cruzeiro
Cheque n.? 2251 ,no or de Cr$ 500,00, emitido por

Hélio Arcenio, aprese ao por ÁI ro Mallon & Filhos.

Por não te sido possível en ntrar os referidos responsâ
veis, pelo present os intimo para n prazo de três (03) dias, a

contar da publica ão deste no Jornal ORREIO DO NORTE, vi
rem pagar os mencionados títulos, ou ar. as razões porque não
o fazem e ao mesmo tempo no caso de n � ser atendida esta ht��i·

mação, os notifico do competente protesto',
\

Canoinhas, 08 de março de 1978.

TERESINHA CARARO _. Oficial Maior

PreFeitura Municipal de (anoinhas
PORTARIA N .'0 13,/

Benedito Therézio de
valho Netto, Prefeito ni-

cipal de Canoinhas, Est do .

de Santa Catarina, no u o

d.e suas atribuições legai
resolve:

EXONERAR FUNCIONÁRIO
A PEDIDO

De acordo com o art.
parágrafo i,. da Lei N. o

de 25/0�/74.

IRINEU GONZA A,
.

do
cargo em Comissão de Assessor
de Viação e Obras, Padrão ...

Atenção:

Ca r t a z Jubileudo Cine
Hoje às .20,30 horas:

Um dos maiores sucessos do cinema Nacional:
"DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS"

Colorido censura 18 anos.

- Aman ã às 14�horas em matinê:
'''KUNG-F E X>S TIGRES' NEGROS"

Colorido

Amanhã em du as 19,30 e 21,30 horas:
"DONA FLO US DOIS MARIDOS"

Colo
.

o censura 18 anos .

2.a - 3.a - .a - 5.a e 6.a feira às 20,30 horas:
"DO FLO E SEUS DOIS MARIDOS"

Colo ido censura 18 anos

Não percam a parti de sábado dia 18 às 20,30 horas:
Outro grande sacesso do cinema Brasileiro:

.

SÉRGIO REIS em:

"O MENINO- DA PORTEIRA'"

, Colorido censura livre.

Cflab.ore com ['o seu Cinema, apresente' a sua.

Cprtelra de Estudante ou Indentidade Militar.
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* A vida, a morte, a ale
. gria e as. lágrimas, tudo
em, detinitino, se equivale. Do
alto do planeta Saturno, nos
so universo é uma cintilacão.
Cumpre . trata, de} pelo espí
rito, eletur- se tanto quanto as
estrelas. Valemos alguma csi»
sa apenas pelos nossos sotr�-'

.

mentos .. Há tantas pessoas
cujas: alegrias são

.

tão des
prezíveis e cujo ideal é tão
restrito, que devemos bendi.
zer a

.

nossa infelicidade,' 'se
ela nos torna mais dignos.
* Hoje, ao que tudo indicq,

mais uma: gostosa noite
no Club Canoinhense, agora
ao Som Discotheque. .

* Pois é gente, nossa cida-
de agora vazia çem a

partida de muitos menininhos
e

.

meninas que de nós se des
pediram.
* E a saudade dos que se

toram bate forte aqui. O
Caio que o diga.
* lvazinho e Soraia, um

perzinho tri-toto eirculsn
de por aí.

*. Saulo e Henrique dando
,

um chego até Curitiba, e

a Beli muito alegre.
* Lilion Friedrich entre I

nós, esbonjande simpatia
e beleza. Sempre assim.

* João Luiz e Noeli sem

pre juntos demonstrando
muito loue.

.

teremos som discotheque
na antiga boste. e por is
so será posto um lumino
so em frente. E por isso
precisamos de' um nome

legaleinho prd "ele..

Que bacana!
- É, e não para por aí I

quem vence, I ganharé um

prémio, que só depois se-

tá dito.
.

--- Se é assim, mãos ti abra.
Vamos lá m,ninada, itllilJs
boas é que não faltam ."I?

� Bom, o recado e$tá dado,
q,gora é só esperar. .

*. Comecei' a sentir esta
'. verdade que em todos os
males há sempre alguma coi-'
sa de bom e que uma gtllnàe
dor, por mais que se diga, �
um grande repouso.

Áté mais

* Moacir e .Uargareth, ou-
.

iro dos recentes casalzi-'
nhos de nossa city Continuem.

* Lueiane Boing com todo
seu [eiitnho de menina

moça conquistando muitos co

rações.

* E a piscina atecando, nes
te tinzinho de verão. E es

meninas aproveitando para se
bronzeor, Õtimo,

. * -Caras noos« quem está
.

curtindo é ii Ksileen. Ê
isso mesmo, vá em frente.
*. 'Dia 8 do corrente, foi

muito lembrado o dia In-
ternacional da mulher.

* - Promovendo concurso?
Quem?
Oras, o .Club Csnoinhense.
Pra que? Qual6 finelidede?
Você não sabia? Agora.

,."

NE ,IDA C. CÔRTE. Oficial do Registro Civil do1.· Dist
.

to de Cano í

nhas , Santa Catar Lna , faz saber
que preta dam casar-se:

,
...... LA., RO SOiNSKI e' MARIA DE LOURDES MENDESambos' solte,i �,domicili.ados, e residentes nesta cidade. Ele, ope�

.

rador de maq mas, nascido em Serra das Mortes, deste Municípioem 18 de agos de 1956, filho de Matheus Soinski e Maria Soinski.
Ela!_do lar, nas ida em Distrito de Poço Preto, Município de Porto
União, deste Es do, ,em 20 de fevereiro de 1961, filha de José Men
Ides da Silva e I a de Oliveira.

ANTONI VALDIR NIEDZIELs:kI e MARLI INÊS DE
ASSIS CASTRO, mbos solteiros, dorrsíciliados e residentes no lu
gar Barra Mansa, este Município. Ele lavrador, nascido em Bar
ra Mansa,' desta M nicípio em 261 de abril de 1954, filho de' Ró
\mão· N iedzielskí e orentina N íedzíelski , Ela, do lar . nascida em
Valinhos, deste Muni ípio em 24 de Setembro de 1954: fiilha de do
na Adelaide de Assis astro.

Notícias de PAPANDUVA
Escreveu: ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA.

OSNI FERNA DES e CLEGMAR REGINA DE CARVA
LHO, ,.�mbos so�teiros, omicilüido��I

residentes nesta cidade. Ele,
balconista, nascídp em ampo da Ag a Verde, desta cidade, em 10
de dezembro de 1958, fi ho de Acir ernandes e Clarice da Silva
Fernandes. Ela, do lar, ascida nés a cidade de Canoinhas, no dia'
28 de julho de 1960, filha de Adhe ar de Carvalho e Euladyr Mo-reira de Carvalho. .

RUA LEOBELTO LEAL TERÁ LUZ
O Vereador Silvino Chichoca, da bancada da ARENA, enviou reque

rimento a presidência da mesa solicitando lhe seja atendido através do
mesmo, depois de ouvido o plenário, providências no sentido de ser feita a
extensão da linha energética naquela via pública, a qual fica transversal
às ruas Jorge Lacerda e Nereu .Ramos. Realmente será de grande valia a

.iluminação naquela zona central da cidade.

NOVO TíTULO DE ELEITOR P'ARA BREVEMANOEL GON'Ç VES e TARCILIA BARBOSA RIBEi
RO, ambos solteiros, domic liad e residentes no lugar Barreiros,
deste Município. Ele, lavra or posentado, nascido em Tira Fogo,deste .Mumícipío, em' 7 de ma ç de 1912, filho de Felisbino Manoel
·Gonçalves e Francisca Perei . Ela; do lar, nascida em São Bento .

do Sul, deste Estado, em lO. e novembro de 1918, filha de dona
Maria Barbosa Ribeiro.

.

Estão suspensas desde o ano passado as substituições de título de
Eleitor pelo Tribunal Regional Eleitoral, devido a alteração da atual cédula. Entre as sugestões para um novo tipo, está aquela de se agregar ao tí
tulo eleitoral a Carteira de Identidade. O novo modelo deverá estar em vi
gor ainda neste ano. O título, mesmo vencido, pode ser usado para vota
ção. (G. Povo)

* E os que não lotam em-

bora} passando o tempo
como .podem, e descobrirem

Ique o parque é um ótimo di- C. T . G. OS VAQUEANOS
ver timento,

-

.
, Aqui vai a melhor notícia para aqueles que gostam do esporte que

está dominando o sul do país. O C.T.G. Os Vaqueanos de PAPANDUVA* Um ótimo sábado foi o da promoverá nos dias 08 e 09 de abril o "Primeiro Campeonato Regional de'
semana passada, oara quem I Gineteadas e Torneio de Laço". O ginete que se colocar em primeiro lugar

compareceu no Clube ran. 'receberá um prêmio de Cr$ 2.000,00, o segundo colocado Cr$ 1--:-000,Uo. e
tasma. Ótimo almoço, seguido I!

finalmente o terceiro, o prêmio de Cr$ 500,00. Já no dia oito de abril (VÉ,3-
pera) haverá grandioso baile abrilhantado pelo famoso conjunto gaúcho,de bate papo e tudo meis, is- dos "MALEVAS" de Vacaria-R.G.S. Participarão do torneio os C.T.G.

so pelo niuer do querido Ne-
./
de toda a região.

.

go Mayer. Parabéns.
I PEQUENO POR FORA E GRANDE POR DENTRO

* E O Nardo foi, mas ficou i A Casa Comercial e Cerealista Estevão, de propriedade do sr. Gas-
aqui no pensamento de tão Furtado, localizada no centro da cidade, vem de encontro aos anseios

muitas menininhas. da população que tem sido beneficiada com os preços razoáveis em seus
. artigos expostos ao consumo. O prédio é pequeno, contudo, lá se encontra

* [osiane e Nato formando o necessário para se fazer uma pr-ovisão razoável e a custo médio. Ano-
um pa,.zinho de fazer in- tem para conferir.

.

veia.' MUITO CUIDADO QUANDO RECEBER NOTAS DE 500
* Flerianépolis é aonde' Be-,

I
A Gazeta do Povo de Curitiba traz estampada em suas páginas o

.

ne está, deixando sauda-. título acima, inclusive o "clichê" de uma cédula de 500 cruzeiros. É possídes para Luz Marina, até a
I
vel que novo derrame de notas falsas de Cr$ 500,00 esteja ocorrendo na

p
, cidade. Apesar das cédulas serem .grotescamente falsificadas e aparenta..asco... .

rem uma cor mais desbotada, são facilmente passadas em estabelecimen-* Thaise é um novo broti- tos comerciais onde o movimento é intenso. Uma das notas apreendidasnho que circula entre nôs
l apresenta o número de séries A00474 e 097970 e é pouca coisa menor do

e com muita graça. I
que' a cé�ula verdad�ira e suas. bordas não são perf�it.am�nte ,paralela�l. .

. As cores Impressas sao bem mais claras do que as origmais, aparentando .

estarem desbotadas e o papel mais grosso e se enruga facilmente, dei
xando aparecer nitidamente que uma face foi colada sobre outra. N .R..

'Aqui fica o alerta a nossa população afim de que não venha areceber
uma nota duvidosa".

ALDO KOHLER e IA MARIA CAVALHEIRO, am-
bos solteiros, domiciliados resi entes nesta cidade de Canoinhas.
Ele, mecânico, nascido' nes a cid de de Canoinhas, em 29 de outu
bro de 195'7, filho de Walo emíro aulo Kohler e Josefa Gonçalves
[Kohler , Ela.. do lar, nasc (ia em ês Barras, deste Estado, no dia
27 de dezembro de 1962, �'lha de Vi ar Cavalheiro e Edla Simas Ca-
valheiro .

'. .

OSMARIO IA SKI e VERA LUCIA PEREIRA, ambos
solteiros. Ele, industri rio, nascido rlp lugar Porto Ribeiro, Muni
Jcípio de São Mateus o Sul, Estado dj Paraná, no dia 1. o de abril
de 1955, residente n cidade de Curitíba, Estado do Paraná, filho
d7 Estapislau. Iatski e Anastacia Rafa \fki .

Iatski. Ela, do la�, nascida em Indaial, de te Estado, em 10 de Junho de 1956, residente
em Marcílio Dias, este Município, filha de dona Olcínes Ignez
Pereira.

.
I SARpA e LUCI APARECIDA DOLISZNYY

ambos solteiros, .
omiciliados e residentes nesta cidade. Ele, téc

nico agro-pecuá a, nascido em Erechím, Estado do Rio Grande
.do Sul, no dia de março de 1957, filho de Osni Sardá eLidia
Sardá . Ela, 'co erciáría, nascida nesta cidade \ em 28, de abril de
1961, filha de odan Dolisznyy e Dirce Maria Dolisznyy.

I JULI GAUDENCIO DE'FRANÇA e ROSE CLÉIA PAS-
DIORA amb s solteiros domiciliados e residentes nesta cidade...., ,

Ele, eletricist , nascido em Palmital, deste Município em 19 de de
zémbro de 1 52, filho de Sebastião Gaudencio e de dona Maria
Luíza Batist . Ela, do lar, nascida em Bela Viísta d? Sul, dest� Es
tado, em 6 e junho de 1957, filha de Juvenal Pasdíora e Mana da
Luz Pasdio a.

'.

C . oinhas, 08 de março de 1.978.

N�REIDA C. CÔRTE - 'Oficial do Registro Civil

. Aniversariantes
da semana

BESC COM MAIS 5 AGÊNCIAS
Este colunista recebeu do Dr. Jorge Konder Bornhausen, Presi

dente do "BESC", convites para a inauguração de. mais cinco agências, li
derando no Estado a instalação de novas casas de crédito o nosso já popu-.

larizado BESC. 'São as seguintes praças contempladas: Praça de Palmitos,
dia 04; na Praça de Maravilha, também dia 04; em Joaçaba, dia 05; na Pra
ça de São José do Cerrito, também dia 0'5 e finalmente .na Praça de In
daial, dia 10 do corrente. O colunista agradece o convite, augurando inin-
terrupto sucesso ao nosso BESC.' .

.

Dia 11 -' a sra. Emma esp,
do sr. Guilherme J. A. de
Souza; a srte. Eugênia Pe.
trintchuk.

.

Dia' 12 - a menina Edite
filha do sr. Rodolfo Boltaut. E S P O R T E S
Dia 13 - a sra. Luci/da esp. Dando seguimento ao campeonato "Interclubes", rogaram dia 26

do sr . João Batista f'u reira,
-

p. p. os seguintes quadros: Papanduva .4 x Atlético 2, segunda partida:
'residente em Salseira; os srs.

..

Operário ),C Bel-O-Lin. Venceu o primeiro pela contagem de 4x3.
Al ·d· Z

..

I H'Z'
.

P t Próximos jogos: Prebesc x Operário' (ambos liderando o campeonato) e.'1 Cl 10 antO o, l arzo IUS Bel-O-Lin x Atlético. A classificação está assim: 1.0 lugar" Operá-e Orlando Olsen. rio e Prebesc com O' ponto perdido, 2.10 lugar Papanduva e Bel-O-Lin,
Dia 16 _ as sr"s. Astr,id esp. c/dois pontos perdidos e 3.° Atlético, com 4 pontos perdidos. Vamos co-

laborar com o esporte. ESPORTE É VIDA.do sr. .4ry Wiese e Marta
de· Lurdes Florln,cio; () sr.
Jair Côrte.
Dia 17 . os srS. dr. Oswal",

do R.ogério de OLiveira, Lineu
PtJcheco e José Waldir Schul
ka; o jovem Décio Robe,to
R06der; os meninos Ezequiel
,e Joel (gêmeos) filhes do sr.
S�vero Senczuk e K.,einv Ro
drigo filho do s__r. Nivaldo
Bui'garat.
Aos aniversariantts nossos

parabéns.

Tiro(�lube de

Major

.,

aça.
omaz

e

\7 ieira
18 e-1'9 de marel de 1978� �

� .

(tIções de natação na lagoa de
Programação para os di

Dia 18 à tarde
Paula Pereira.

. À noite fogue' e sere teiros no camping.
No local h erá churrasc e completo serviço de bar

e sábado à noit haverá canja.
.

Domingo dia 19 às 7 horas. inicio do 4.0 torneio de
, ,

I ��'pesca em Piuila· .Pereira, no rio gu.\çu. .

Ás 11 horas, eDcerramevo do\ torneIO.
'-

Às 12' horas, 'haverá almoço. \
À tardé, passeio de barcos e esqui aquático.

PASSARELA DA SOCIEDADE,
Dia 17 estará comemorando estréia de idade nova a Sra. Idalinn

da Cunha Ramos, esposa do Sr. Antonio da Cunha' Ramos, Fun. Federal
aposentado. A numerosa família vai comemorar a datá na intimidade e o
colunista almeja felicidades a dona Idalina .

.

x X x
Dia 19 comemorando troca de idade nova o sr. Anibal Becker, es':

crivão do Cartório em Nova Cultura. Cidadão de raras virtudes e n/pre
zado assinante, na sua alegre data receberá as mais justas e merecidas ho
menagens.

UM POR SEMANA
AMIZADE: Amizade é tudo.' Amizade é mais dd que talento.' É .

mais que dinheiro. É quase igual a família jamais esqueça disso. Se. vo
\..cê levantar um muro de amizades, não t�rá nunca de pedir· ajuda, pois
teus amigos o ajudarão.
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lota 3.° Batalbão de POlicia Militar'Prefeitura Municipal de
Três Ba rras - se. _

Seja um Soldldo da

Polícia ,Militar do

Estado' de Sinta (atarina ;,'

..� ...
Vantagens:

,..... Vencimentos
_ Adicional por tempo de servíçe
..... Fardamento \

- Cursos
- Féria.
- Licença Especial "

- ASSIST2:NUIA: Médica, Dentária
e Hospitalar.

Passeios: Leva até 9 pessoas

No traba ho: 1 de carga

I Pira . aquisição pense I

«K .'

r 81 78))

Ref.: 01/78
A Prefeitura Municipal de Três Barras, torna público para

conhecimento dos íntereasados, que se acha aberta a TOMADA
DE PREÇOS N.o 01/78 - referente ao EDITAL N.o 01/78, 'para
ccnstrução de um Grupo Escolar MU:ltcipal em alvenaria de' tt-.
joio., compreende,ndo: 1.128.78 m/2 de construção auhil distribuidos:

. .Bloco cA:t com 355,91 m/2 formados por 5 salss de aula,
. depóaito p/material didático e corredor df! acesso.

Bloco cB. com 355,91 m/2 formados por 5 salas de auls..
depósito p/ material didático e corredor de acesso..

. Administração: com 173,16 m/2 form-ados salas para': Di-'
retoria - Secretaria • Biblioteca - Médico - Dentista - Sanitários
e lavabos. masco e fem. - halI e á.re. de circulação.

RecreaçAo com 243,80 m/2 formados por 1 cozinha - 8ala
para zelador - 8an ários masco e fem. - área para bebedouros
masc. � fem. e área livre para recreação (coberta).

I

Incluem-se. no rojeto: poço de água potável, revervatérto
de água ;.. foual e calç dai.

O. Inscrição:' "interessados poderio fazer suas ínscrt
'çõ_es

..

na tesouraria'. da efeitura Municipal· detlTrês Barras, ,à
Avenida Santa Catarina n.? 9, centro, no horário das 08,30 às
11,30 horas e das .13,30 às 16, O horas, de segunda a se 'ta-feire,

. exceto nos díss feriados.

Oa Taxa de Inscrição: o ato da inscriçio
8 taXI de' Cr$ 1.00Q,00 (um mil c. zelros),

Da
..

Abertura: A abertura a document Ao e' das pro
posta. pela Comissão de Lici.tação, se efetuada no dia 03 ds
abril de 1978, a partir das 14,00 horas, no reci to da Prefeitura
Municipal.'

.

Dos .Iementos. instruto�es: A
Decido. os seguintes elementos instrutores:
- Aviso de Licitação
- '-EdUà-l de Tomada de Preços n." 01/78 !tLicl
- Relaçlo de Materiai.. l
- Efpecificações de Conlt-rução /'- Projeto ai quítetôníco '.

.

- Projeto! elétrico e hídro-saattârío. .

Da. Responsabilidades': A P &feitura Municipa se exime
da responsabilidade refer�nte a relaç o de matertaís, qu deverá
ser levantada pela Licitante e de 8U inteira respoDsabHidàqe. .

. . �.

O. Caução: A firma Líeít nte devArá re�plher à TeSOU
raria da Pr.efeitura 'Municipal, no . orário e endereço constante
do ite� "Da Inscrtção", atá o di 30/03/78, a ímportâncía de
Cr$ 20.000,00 (Vinte mil cruzeiros, como "CAUÇÃO DE PARTI
CIPAÇÃO", mediante Comprova te de Recolhimento, que deverá
acompanhar a documentação ex' ida no Edital n.? 01/78. O valor
da referida CAUÇÃO s6 será colhida pela Tesouraria m-ediante
o Comprovante 'de Inscrtção, seu valor poderá ser devolvido
ap6s a homologação da Licit nte Vencedora, àg Licitantes não
Vencedoras, mediante ,Bt que mente da interessada.

Da Documentação e da Proposta: As firmas Licitan
tes d'everio entregar até 8 dat� do encerramento, a documentação
t'xigida no Edital n.? 01/78 e 8 proposta,

.

em Involucros indivi
dualizados. fechados, contendo na parte frontal externe os .dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL'DE TRE3 BARRAS - TOMADA DE
PREÇOS N.o 01/78 - EDITAL N.o 01/78 - Nome e endereco do

participante. Em cada involucro constará ainda: INVOLUCRO 01 •

DOCUMENTAÇAo e INVOLUCRO 02 - PROPOSTA, respecti
vamente para documentação e proposta.

.
"

Do encerramento: Ai propostas e documentação refe-,
rentes:à- participação na TOMADA IDE PREÇOS N.? 01/78 - E
DlTAL ..n.o 01/79, podei ão s- r entregues na- Secretaria ou Tes ou
raria da Prefeitura Muuicípal, pelas firmas inscritas e que hajam
recolhido a Caução de Participação, no máximo até as 16,30
horaa do día 31 de março de 197.8.

Informações complementares: Os.· Interessados . que
desejarem. maiores esclarectmentos ou informações, poderão diri
gir-se à Se cre tar i a da Pr- fertura Munic.pal, no horário e endereço
constante do item cOA INSCRIÇAO. onde serão atendIdos..

, '

0813.:' A. Pr e fe itura Municipal de Trê9 Ber rss, se reservs

O direito d@ CA[H�d8r a TOMADA DE PREÇO - EDITAL N.?
.Ol/7.8"sem que caíbs 8S Lícítante s mcrrtas qualquer direito de

iadt:nlZ.::.çÕ2S ou recursos.

Três Berres �SC), 28 de fevereiro da 1978

OdHon Pazda Prefeito Municipal

Requisitos nece.sários:
.

- Ser dispensado de incorporação
I'- Ser reservista de 1.& ou 2.- ca

.•tegoria
.

- Estar em dia eom as obrigações '

.eleitorais
- Ter no' máximo 24 anos e seis

. meses na data de inscrição
- Boa conduta civil e militar
- Ser brasileiro nato
._ Não possuir defeito ffsic�
- Ser isento do serviço militar

Seja um Policial Militar -e proteja
o. direito. do povo eatarinense.

Informações: No Quartel do 3.° Ba
talhão de Polícia Mi
Utbr em Canoinhas.
Outras localidades:
Delegacias de POUC!8.

In.criçõea: Até a de março de 1978

IIoberto Silva

2.° Ten. Chefe do Serviço de
_

Rela-
ções Püblícas do 3.Q BPM 1 ,

& '(IA.
(anoinhas - se

ob FuckDr.

\1 ende-sei
I

1 casa

Rua Pasto
337.

s 12 hora v 8113,30 às la,aQ horas
_

,

.\

RuaMajor Vieittt, 846 (ao lad� da �etífica Canoínhas)
Fone, 22-073i _; CANOINHAS • se

.

,Material escolar e de
escritório você encon-

tra na loja da
o T I C

C.RED-IPESC .

e Qualidade
Impressora Ouro Verde

Leial
.

A&sine! Divulgue!
Canoínhas22 - Fone, 22-0316

\
PraçaCorreio do Norte.

'.'....,�.
':_ü,";"

, s" �:�

\"�.. ' -:
-

;" ., }�\�.'l;?�;�:���"�J�·" .. �'�.:.�·�· :"
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.
,
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,
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A COMPONíVEI'S

ESCHINI
soiistiaadas-. 13onitas· auancadas

I
úteis

Paulo Adão Frank Diretor Administrativo 2

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento em-

DR. ZENO AMA
_. CIRURGIÃO DEN

,,€()NSULTliRllf>: Rua 12 de . br - esquina com travessa
15 de Novembf ó�ml) à Ilre�a Matriz,

,
. ao lado da Assoei '-.' Comercial).
- Fone 22-09 O ..:._

L FILHO KOHLBECK elA. LTDA.&
•Rua Vidal Ramos, 1146 - Fone: 22-0536 - Canoinhas-$C
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Juizo de Direito da
.

(amarei
.

ele' 'CaRolnhas - S (

Edital de Citação com o prazo
de trinta (30) dias

,
'o dout�r.lr:in.u João �a Silva, Juiz d. Direito substituto em .x.r� CIO, na Comarca d. Canoinhas, Estado

d. Santa Cata fi , na forma da lei. etc. F A Z S A 8 E R
80S que o presente ataI virem, ou dele, conhechnento tivere�
qu�, por parte ,�e. AD. D� LIMA, b ileíro, casado, lavrador,
reSldfeoite e dO,mlctliaào e ,. RIO Bonit ,deste municiplo e comer
CI, .0 requer,ldo uma aç de U8 àpilo, o segúinte, Imóvel a

fJ@i(J�lr tr8��C!ltO.: - uma área ftde . rras com 132.372 m2 (cento e
tr n a e d�18 mil, treze�t()8 e <.Á enta e' dois metros quadrados),
8itu�do DO .lugar denominado I Bontto, deste Município e Co
marc�." �evl.j.mente demsrc ' a e, nfrontando-se com a seguinte
maneira. de um lado co Estrad Munici,p ,1 Canotnhas � Ser
ra da, Mortes; de um ado com: Z arias Chípítoskt; de outro
lido com Alfre�o C,

.

íteskí, e por fi ,de outro lad� 'com AD
t�Dio J�rrocheskl. T do o MM. Juiz de lreito .desígnado o pró-
liminar de Poss . ,E, para que chegue ;ao CI hecimento de todos
mandou exped·. o presente Edital que será

'

i�8do em lugar de
cestume e I:> lcedo 'la forma da lei. Dado e �8ssado nesta cida
de de Canal as, Estado derSanta Catarina floa\seis dias do mês
de janeiro de mil novecentos e setenta e oito. Et.i\Z9ide� E. Sele-
m�J �8crivio, o eubscreví.

'

, I .. ineu João da SUva - Julz de Direito Substituto ,I

Dra. Zoé Wal' yria' Natividade Seleme
-CID

-CIC

TINTAS
Óleo - ' Vernizes

.

Cooperativa de Eletrificação 'Rural do
Planalto __tda. - CERPLANA

,- Registro no INCRA 2333/78

sernbléia Gera

Edital de CODV
o presidente da 'ooper .. tiva

de Eletrifj�eção R aI do Pla
nalto Norte Ltda.· 'ERPLANA,
U3811do das atribuid es que lhe
confere o:Artigo 31 letra cE»
dos EstatutoEi Socía s, resolve:

AR

A1Assembléia Girai Ordíuá
ri" dos aasectadosl a realizar

,se na Sede da Co perstíva de
Produtores de Mat, Csnotnhas,
4 Rua Caetano C sta, 225, no'

,dia 18 (dezoíto) d março do

corrente, ano, às 1 (doze) ho
ras, em ),Primeira onvoceção,
a fim de tratar a'matéria
constante da segui' e:

O R D E M DI DIA

1.0 - Deliberar' SQ re Balanço
-Geral ence' rado em

31.12.77, Rdalório"do Coo
se lho de A. mtntstrecão,
Parecer do I onselho Fis- J
cal e Demo strativos da

cont� de,:Sob as e Perdas;

2.° � DESTINAÇ
BRAS;

3.° - Eleição do novos mem

broa do C n8e1110 Ftseal:
Efetivos @ Suplentes res

psctívame te, para o e-
,

xercício d. 78/79;
,

4.° - OUTROS ��i,.A.SSUNTOS
DE IN ERESSE I DA
COOPE TIVA�

Não. havend número legal
2/3 dos associa os presentes em

Primeira Con ocaçâo, para a

instalaçlo da A:ssembléla" fica
desde já

-

feità 8 Segunde Con
vocação, para às 13 (treze) ho
ras do mes o dia e local. Se
desta vez nda não

""""

houver
número le I. 50%, ;:;;ais 1 -

dos associa a'presentes em Se
gunda Convocação. fica desde
já feita a' Te rceíre e Última,
Couvocaçâo, para às 14 (qua
to-:-z;o) h-iras do dia 18 de mar-

,I•. .

�--...--------------...,

- UNGER & (IA. LTDA.

,25
INDÚSTRIA '- CO,MÉRCI - EX,PORTA'ÇAO

Escritório 23-1'77' Loja 23-2014
, "

.-

25
Ind. de Talhas e Pontes R8lante Elétri * s, Exaustores, Ciclones, earrínhos

para movimentação de, c a, erras circulares e taqueiras.

Esquadrias "UNOIm" - Janelas de er, basculantes, max. ar" portas, gra

des para muro, portas de role, gradea/.a e portas de correr, em ferro simples
e perfilado. ESQUADRIAS EM ALU NI - Portas simples e de correr, ja-

nelas de correr, baseulant s, max , 'r e box para banheiro.

DISTRIBUI,DORES EXCL SIVOS DA LINHA COMPLETA
D,()S :M ORES "WEG",

Completa secção de vidr,' 'a preços diretos da fábrica.

LOJA "UNGIIt", a mais especiali. da da regíãe, em peças para lacomóveis,.
caldeiras e maqui:nários indusirjais." Cabos de aço, pregos, parafusos de todas

as hitolas. Call8s e cenexies paPÁ água e pressão, fechaduras e ferramentas
em Geral,

" '

Rua Des. fijosta €arva1ho, 41 e 44 - UNIAO DA.VITóBIA - PR ..

RepreseRtante..am Canoinhas: WALD� KNüPPEL

Rua Majór Vieira, 36�- Fone, 22-03"3() -- Canoinhas - Santt;t Catarina

,

Ordinária,

caçã.o"
- cado na imprensa local e, afi
xado na Sede em Pontal Ei
'tratégico�, bem como remetidos
aos assGciados,' na medida do
aossível. 1

O,noiohas, 18 de fever.ire d.
1978."\. '

'

, DUt�IO .

CORNELSEN
.

�'Preiide,nte

ço de 1978, com 8 presença de,
no mínimo, 10 [dez) associa

I
Para efeito de cálculo do cquo

rum» para a instalaçio da As

sembléia, a Cooperativa possui
657 associados.'

E para que chegue ao conhe
cimento de todolos associados,
o presente EDITAL será publí-.

Prefeitura Municipal'
'

de
.

, Canoinbas
,.'

VIS
. , .

e lei
A, Comissão Licitação da. Prefeitura Municipal

de Canoínhas, leva a conhecimento, dos int essados que
se acha aberta a TO ADA DE PREÇO _' EDITAL N.o

03/78 para «aquisiçã de matéria] de letrificação:t,
com prazo de entrega as propostas oté(' as quinze (l5)
horas do dia '20 (vinte) e março do o rrente ano. . . �

(20.03.78) no Gabinete d Vice Prefeí, Municipal. Cópía '

do referido Edital e maio es esclareci entos serão obtidos
junto a referida Comissão.

de 1978Canoínhas, 01

HUGO ANTONIO PEIXOT - '!Presidente da Comissão
J

DE ICENÇA
o Setor de Tributàção a Prefeitura Municipal,

avisa aos contribui tes de Alvará e Licença, que a época
do pagamento do mesmos é agora urante o mês de março. �

, ,

Canoinhas, O 1 de março de 1978

.

Fotocópias?
de Nereida c, Oêrte 'ins'talade,

o Cartório do 'Registro
no Ferum. aea rece er a mais moderna, "FOTOCOPIA-

':
'

. ..

neRA" Automática que otoeópia dupla face e simples'
de qualquer docum nto em díversos tamanhos.

Em ap ,

s 5 segundos

•

•••• ••
• •••.

. :.:�:.:
... ..

. ...
.

.

•••• ••
• •••

.:.:<>:.:... o·· •...
, .

CGC 83.166,.033/0001-33

.1t�edação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoinhas - Santa Catarina'

Proprietário: Aroldo Carneíro de Carvalho,
Diretor: Rubens Ri/beiro da Silva

COLABORADORJE,S:
I

Papanduva: Esmeraldino M, Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank

Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Liclio Seeeon
Canoinhas: Glauco J.' Bueno e Pedro A. Grisa

,

� .
30 anos a serviço da Comunidade
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Prefeitura
. Municipal de TAS Barras

,
'

arras (SC), 08'.03.1978

Odilon Pazda
Prefaito Municipal'

Lei N. 433 de 08/03/78
Isenta de Alvará de LIcen

ça 'para localização,.o Sin
dicato . dos Trabalhadores
Rura�s deste município e dá
outras providênciàs.
Odilon Pszda, Prefeito Mu

nicipal de Três Barras, Estado
de Santa Citados, no uso: di!
suas atrtbutções, faz saber que
a

,..

mera .Munícípal decr tou e

a seguinte:
L E I

AeA.BREY
Dr. Neuzildo .eneontra ai LEC quase vazia

Depois de receber lua nomeação como interventor da LEC, oDr. Neuzildo Fernandes tomou as suas providências a fim de organizar a
mesma, já que se encontrava fechada desde dezembro do ano passado.COIlVOCOU um pessoal para uma reunião na noite de quinta fetra, dia 02d. marc;o, afim de fazer um levantamento do que existia na LEO. Para
surprese geral, lá ehegande, encontraram a sala de reuniões quase completamente vazia, quase todos os móveis e utensilios que haviam. sidosdoado8 por delportistas, foram tirados naquele mesmo dia pelo Sr. Orestes Golanovskt, que demonstrou mais uma vez ser um mau perdedor. Mas
o que interessa aão 08 planos de trabalho que será executado pelo dr.NeuzUdo n-estes 60 dias de intervenção: primeiro, pensa o 'dr. Neuzildo,organizar a sua diretoria, que irá traçar os planos de 'trabalho para obom andamento dos campeonatos, para que o presidente que será. eleito
8m Alsembléia Geral, daqui a 60 dias ou mais, prossiga os trabalhos deacordo com os clubes e desportístes em geral. Para isto, ele já tem um
pessea] que o acompanhará nestes 60 dias. os qU5.Ís já foram destacados
em outras temporadas na diretoria da mesma. Pensa também o dinâmicoíaterventor da LEU organizar um campeonato regional com clubes de outras cidades vizinhas, 0 qual chamaria de «Copa Planalto», será organizado bem melhsr o campeonato do interior deste ano, sendo que já foi feito convite aos clubes do interior que queiram. participar do mesmo, também será reatívado os campeonatos mirim e infantil. com os juvenis ten-

, do o leu campeonato em lugar do'antigo campeonato de aspirantes, paraque sobre atletas aos times da 2.- divisão. Como vê-se aí, teremos agoraem Oanoinhas grandes campeonatos é também boas promções e para queIsto se realize, precisa que todos os bons desportistas deem o seu apoioao dr. Neuzildo. -

Esteve presente também na reunião do -dia dois, quando da posse do dr. Neuzlldo, o MDB presidente da Câmara Municipal. o sr, Henri
que Krzesinlki, o qual usou da palavra, dizendo o quanto estava contente
por ter-se agora resolvídc o problema da LEC, o qual há muito tempovinha trazendo dificuldades ao desportista de Canoinhas, mas que agoratudo está oomo devia estar .....entre outras palavras, disse o presidente daCâmara, que estará a disposição do interventor no que for possível parao bom andamento do futebol de nossa região. É elogiável as palavrasjdosr. Henrique Krzeslnskl, porque poucos pensam assim e se ponham a dísposição de uma causa de nosso esporte, em nome dos esporttatas de CaDolDhas. Fica os agradecimentos a todos aqueles que ponharam-se a dispOliOlo, para trabalhar com o dr. Neuzildo nas causas do futebol de nossacidade. .

Nova goleada do AREP
"

-

.D AREP, novamente em amistoso em seu campo, desta vez contra o RIGESA, goleou espetacularmente pelo escorre de 6 tentos a zero. OKJGBSA soube' se sair da preasão imposta pela equipe da casa, que nãoteve multo trabalho para chegar a este placar. Novamente se fez presentea grande' torcida do ARHP que levou com seu íntusíasmo e apoio a sua
equipe que não decepcionou" vendo o entustasmo daquela torcida. Acredito que logo teremos mais uma grande massa torcedora, para se igualarai grandes de nossa cidade, aí teremos grandes jogos no decorrer desta
temporada.

"

.

O jogo em si não se comenta, porque o RIGESA, bastante des-
, faleado, não poderia mesmo lazer frente a esta boa equipe do AREP, sendo que o poato alto do jogo foi a díscípltna das duas equipes em campon�o dando trabalho ao árbitro que levou tranquilo o jogo até o seu final.SU�ULA� AREP 6 x O KIGESA; local Estádio do AREP, no bairro Apare-.cida; Gols de: Orlando aOI 26 do 1.° tempo. C�lsão (2) a08 32 do 1.° e 85do 2.° tempo; Natalício (2) aos 5 e 25 do 2.° tempo e Aderbal aos 10 do2.° tempo. As equipes formaram assím: AREP com Palaor, Eraldo, Bolacha, Bdilson e Joâo, Vassora; (Banana), Elio e Orlando, Aderbal, Careca,(Natalicio) e Celsão. O RIGESA com:' Sergio (César) Tadeu (João) e Admir,Gilberto e Luis César, (Fiorino) Souri, Pusca, e Aldo;' Geada, Alvaro eTeixeira .. O árbitro foi Adilson Correia. Na preliminar de' Aspirantes, houve o empate por um tento.

Odilon Pszde, Prefeito Muní
cípal de rês Barras, Estado de
Senta C tarina, no uso de suas

strtbulcões, faz saber que 8 Câ-
_

msra Municipal decretou e eu

sanciono 8 seguinte:
-

L E I

Art. 1.0 - Fica o Chefe do
Poder ,Executivo autorfzado s

doArt. 1.0
Poder Executiv
isentar por tempo
do, o Sindicato dos
dores Rurais deste Mu
pagamento do Alvar
cença e Localização.
Art. 2.° - E�ta'

em vigor na data'
blícação e terá seu efeitos re

troativos 9. partir a LO de ja
neiro de 1978, re' ogando-se as

dísposícõ ea em c ntrárro,

Prefeitura Mun' ípal de Três
Barras (Se), 08. 3.1978

Odilo Pazda
Prefeito Municipal

�

I

11

Sebastilão Grein Costa, Es
de Paz e Oficial dó Re
Civil do município de
Vieira, Comarca de Ca-

noinh ,Estado de Sa ta Ca
tarina. '

Faz
casar:

Esta Lei foí registrada e pu
blicada no D ' ertsmento Admi
nistrativo d ta Prefeitura Da

data supra será publícada no .

Jornal cCor eio do Norte».

Paulo Adão Frank
Administrativo

Lei M. 4 4 de 08-03.78

para o

de Can
provldê

a doação de areia
ospital Santa Cruz
nhas, e dá outras
cias.

Final do Torneio de Verão 'no campo do Bela Vista"
,

.

- o campo do Bala Vista foi palco domingo, na decisão do 2.° Tor-
Delo de Verio, onde ao final dos noventa minutos o São JOBé B.C. de
Serra do Lucíado, venceu a equipe do Internacional de Encruzilhada, peloeseore de.3 tentos a um, com gols de Airton aos 12 minutos, Rogério aos
23 minutoI e Mário aos 32 minutos do 1.° tempo, enquanto que Lagartodescontou aos 28 minutoI do 1.0 tempo para o Internacional. Os' times
fo'rmaram aisim: O São José com Tico, Nene, Fabiano, Daniel e Ivan, Ila
rio, Pipa «Luís» e Airton, Rogério, Mario e Célio, O Internacional com
Joio, Masinho, Luísão, Carlinho e Faurí, Bstucho, Darli e Osní, Lagarto,21mboski, Vande:e Lauro. A arbitragem esteve a cargo de Mário Müller, auxiliado por Aleeu Mülbratz e Carlitos Chivieski, com bom trabalho.

Registro Civil,
-�D�T �, ,��;;;,.!i....�. ii pÁ�i!> :� v __ t�

Paula S. Carvalho

•

à R a amos, edificio
do ,Forum, para 8�rem pretest dos seguintes títulos:

DP n.? 1699 o 16·02.78 - valor Cr$ 5.293,77
(cinco mil, duzentos

j

e noventa três cruzeiros e setenta e sete
centavos), emitida por Edourd Ta iI & Cia. Ltda'" c/ EDILBERTO
RODRIGUES SANTANA.

DP 0.0 1735-B - vencto. 8-02-78 - valor Cr$ 1.688,00
(um mil, seiscentos e oitenta e oito cruzeiros), emitida por Soco
IodJ. e ComI. 81col S.A., cf. IVO FR NCISCO PEREIRA.

l

G�t��xILJ��! ��:g:.K�"��:
tural d�Bte Esta o nascido aos 1, o

de janeiro de 1 55, domiciliado
..
re

sidente neste linicípio, filho' de
Regius Kachi areck e Amalia
KrausB Kachi areck. Ela natural
deste Estado, ascida aos 11 de se
tembro de 19 ,domiciliada e resi-

, dente neste unicipio, filha de Ly
sandro Igllá o Santos e Francisca
Jungles dos antos.'

'

Aprese taram os documen
tos exigido pelo Código Civil
art. 180. e alguém tiver co

nheciment de existir algum
'inlpedime to legal, acuse-o pa- ,

ra fins de direito .

Major Vieira, 08, Qe março de 1�78.
SEBASTIÃO GREIN 'C6STA
Oficial do Registro Civil-

DP 0.° 4546 - vencto. 20-0 78 - vallJf Cr$ 54.960,00
(c:incoenta e quatro mil, novecentos e sessenta cruzeiros), emitida
por. Pretto & Pretto Ltda", cf WALM R HOFFMANN.

Por nio ter sido possivel eDCO trar os referidos re&pqnsá
vela, pelo present.e os intimo, para no razo de três (3) dias, a

centar da data da publicação deste JorDa «Correio do Nort@, virem
pagar os plenc�onad08 titulas, ou darem a� azões porque não o fazem,
e 80 mesmo tempo, no caso de não ser et'endida estE. intimação,
OI notifico dos comp�tente8 protestos.

Canoinhsf.l, 89, de março de 1978

PAULA S. CARVALHO • Oficial de Protestos -' CPF 246975329-53

de, Três

E.ta Lei foi regi$trada e pu
blicada no D'eplrtllmento Adml-

,

nistrativo d esta Prefeitura na

data supra e será publicada no

ornsl cCorreio do Norte».

\ Paulo 'Adão Fr'.nk
,\ Di�etor Administrativo

Mu íclpel de Canoinh�s·
,

I

I',
-

ao

Prefeitura
,

,

e' Licita'Aviso
A Comissão da Prefeitura., unicipal de

Csnoíuhas, Isvs ao conhecím nto dos interessados que se acha
.eberts 8 'I'ornada de Preço EDITAL N.o 04/7 para aqui..
slção de Material de _ oBstrução ( , �delrame)
com prazo de entrega das pr estas até as 15 UIOZt") hora.1 ao

dia _ 20 (vinte) de março do. co rente ano, (20/0·778), DO Gsbínete
do Vice Prefeito Munícípal. C pia do refertd Edital e maiores
esclarecimentos serão obtidos j nto 8 referid

Canolnhas, 09 de març

Comíssão

Aviso de iciteção
A Comissão de Lícttsçã

-

d Prefeitura Muni�ipal de,'
Cancinhas leva ao conhecímenrd- dos interessados que se acha :

aberta a TOMADA DE" PREÇO '_ E ital n.? 05/78 para aqui .. :

slção
·

de Telhas é Go vas, com prazo de entrega das :
pr�post8s até as, quinze (15) h ras do ia 20 (vinte� de ml,rç� do I.
corrente ano (20/03/78), DO Ginete d Vice Prefeito Municipal.
Cópia do referido Edital e m iores escl recímeutes serão obtidos
junto a referida Comissão.

,CaDoinh89, 09 de,
HUGO ANTONIO P XOTO - Presidente da Comissão

valorize seu créd,ito. 'o,

,

EcoDomise
Abra" uma "olar na:

Caixa Eco- ....- Federal·,
,

e -pa

Consertos
estofados

,

de lonas, reformas' da móveis,
e estofamentos ,de carros ,em

geral! é com" '

....
, 'Canoinhas;'509

)';.,:' .

ua ' Bernardo -

,

1 '�.'
�

.�. 'r
.:��. .

"

.
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.e Departamento de Velculos Usados
de liguei Procopi k Comércio de
Vele 8S Ltda., ,ocê ·elcontrará
par proDt entrega:

Ano
1977
1973
1976.
19(1
1975
1976
1972

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi'ÚLOS LTDA.
Concelai.nárlo aeneral Motora de Braall S. I. .'

Rua Major Vieira, 289
C á n o i n h als

J'

-'
. Santa Catarina

BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.
I Revendedor FORD I

197830 ANOS
veículos novos FORD

ii." marca.

DA SEMANA:
Camionete Pio up 19 1 4x4 - oinza
Camionete piok-u • -75 4x4 1971 - amarela
Camionete pfck-� 4 1975 - bege
Piok-up 1973 � - ve de
FOrd F-IDO 1 D - azul
Rural 1969 4x4 - verde
CoroeI 19 - cupê vermelho
Corcel pê luxo 1975 - branoo
Coroe GT 1975 - amarelo e preto

Adquira s veículo usado com a mínima entrada.
eículos inteiramente revisados, de boa procedêneía,

aos melhores preços da região.
Vj�dte-nos sem compromisso, em nossa lója à

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

Bar, Restaurante ·e Churrascaria
" G L O D E O U RO"
fSPtro corri . tO�OI os dias lÍm das es.eciali�ades da casa

de feijão à paulista
rabada

Segunda: Can] a e vira

terça: Costela es

quarta: Buchada
quinta: Lir,guada
sexta: peixada
sábado: feijoa i' à""'cari ca

domingo: Espet co�rido special (lO qualidades de

carn e. büffe a ericano

Em· breve estará s vindo à La Carie c m 35 pralos a sua disposição
Atende-se t bém pedidos de galinha. leitões, cabri
tos e carneiros assados e pratos especiais. para festas
de aniversário, casamento, etc.

Bar, Restaurante e Chorrascaria «GALO DE OURO»
-

BAIRRO 810 CRISTÓVÃO - Agora lob Dova Direçio

CÓPIAS XEflOX

Instalação moderníssima.

de Derby Carlos Ulhmann, na

Praça IJ uro-Milller,251 Canoínhas - Santa Catarina

Ordenação Sacerdotal
A 25 do corrente.

-

na Matriz
do Sagrado Coração de Jesus,
em Petrópolis, Estado do Rio.
de Janeiro, durante a, Santa
Missa das 7 horas seria orde
nados sacerdotes 09 nossos con

terr-âneos Frei Simão Voigt, per
tencente a tradicional família
csnoínhense e Frei Luciano
Wzorek, de uma das mais des-

Cada ato, cada decisão, cada deHberaçiu administrativa bc.das familias de colonos do
tem por finalidade a obtenção de uma situação econômica muito

-

nosso íntertor.
boa.

A administração de uma

atuanteempresa
Há pouco tempo, visitando um grande centro, tive a o

portunidade d@ coch-e-r algumas empresas, tanto no ramo co

mercíal, como industrial. Dii tirpi mí nhas conclusões a respeito
de admlaístraçâo, deduzindo o que seguet Huje em dia, devido
ao progresso da técnica, o homem também aprtmorou seus co
nhecimentos e pode assim, administrar 8 empresa modernamente,
O administ(.ador é aquela pessoa que dá vida

.

a todo negócio,
sem a SUl presença marcante a empresa continuaria' apenas a
ser um meio e nunca chegarta a constituir produção.

Qualquer' empresa, não importa qual a sua formação, ou
melhor dizendo, seu ramo, precisa ter uma boa administraçã'o pa
ra poder propredir e chegar a produzir tudo aquilo para a qual
foi organizada.

Muitas pessoas, mesmo aquelas envolvidas em grandes
negócios, e s vazes não sabem o que é uma administração.

Não sabsm como a empresa é dirigida, como seu admi
nistrador age, se está se· saindo bem ou não.

Felizmente, a método atual para adrninistracão. de :empre
S8, atingiu o objetivo desejado.

Mas, em admínletreção de empresa, deve-se sempre pen
sar no presente e muito mais DO futuro. Quais os objetivos a seguir.

Atualmente as grandes empresas empregam em sua ad
ministração pessoa! treinado em grandes centros, com capacidade
realmente para administrar um estàbeleclmento, tanto no setor
humano, como no setor material.

A empresa moderna sobrevive graca@ a admínlstraçâo
desempenhs fa por pessoas' realmente capazes.

Dentro de uma empresa deve-se também levar em conta
a administração dos negócios, gerentes e também dos trsbalhaderes.

Somente a competência administrativa superior e o .de-·
sempenho adminstrativo em constante aperfeicoamento poderá
levar a empresa para um progresso extraordinário.

Admínistração atual de uma empresa, tanto no meio co

mercial como industrtal tem por fmaltdade tornar a empresa ou.
sociedade cada vez mais forte.

O principal fim de uma empr esa é a realtzação econô
mica, que no caso, somente com· uma boa admínístração será
possível,

A empresa face à administração atual, dentro de princí
. pios básicos, com divisão do trabalh >, cooperacãe entre seus em

pregado! tantos outros fatores, concorrem para 8 chamada «re

volução índustrtal».

A maneira como é dirigida uma empresa, provoca ver

dadeiras inovações dentro da mesma, tornando-se mais forte.

Se uma empresa não funcionar bem, não haverá realize
ção, portanto será uma má administração, onde os negócios não
vãohem..

'

A admini-tvação atual é feita de tal maneira que coloca
8 indútr ia a serviço do homem para o homem, não devendo es

cravízá-Iun máquina hz:ndo com que c seu próprio engenho
sE'ja seu martirio.

Com 8 edmiuietreção atual muitos serviços foram símplí
·fic&d08 criando assim, uma nova visão de trabalho.

•

Muitas universidades tem surgido com a finalidade de
preparar administradores de empresa.

No mundo moderno 8 administração de negócios deve
atender principalmente as necesstdadas da indústria, seus mêtedos..
seus objetivos.

Canoinhas
de

IVANITA SCHIVINSKI

•

ontem

Frei Simio Voigt cantar' a

sua Primeira Santa Missa Sole
ne, na Igreja Matriz Cristo' Rei,
de 8UI terra Datal, a 6 de agol
to próximo. entre grandes sole
nidades litúrgicas.
Frei Luciano Wzorek cantar'

sua Primeira Missa solene' na
Capela de Santo Antonio. em

Rio da Areis, deste Municfpio,
às 9 horas do dia 3 de agolto
próximo .

cCorreio do Norte», registraa.
dó o acontecimento, desde j6
leva suas melhores congratula
ções aos novos sacerdotes e à.
tradicionais famUias Kohler,
Voigt e Wzorek, todas exultan
tes de satisfaçio.

Empresa de r s São Sento do Sul Ltda.,
e stabelectd , �um t:t..:dtório à Eugênio de Souza, 222, avisa
ao sr. Osvaldo de Olivelr p tador da Carteira Profissional
n.? 95002, série 58, 6 apres ntar-s na empresa no prazo de 3 (três)
dias, para regularizar su situação.

O não compare lmento ímplí rá na rescisão do contrato
de trabalh i por aband no de serviço do artigo 482
da C_ L. T.

CONVITE
O Bouquet Club, comemoran

do o seu 31.° aniversário de
fundação, anuncia para 26 de

julho um grande baile denomi
nado cBiile da Neve».

Serão eleitas a Rainha e Prin
cesas do respectivo Club. Entre
as candidatas destacam-se os

nomes das srtas. Bernardete
Mayer, Evelyn Friedrich e Ro
siris Tinnel. Alerte, portanto.
cabos eleitorais!

Heverá concurso de valsa e

samba.

Para'maior brilho, pede-se aR
senhoras e senhoritas traje de
baile. e aos cavalheiros, traje
escuro. Será animado pelo afa
mado Jaz Cruzeiro de Rio Ne
grinho.
Convlde-se as senhoras, sócias

do Bouquet e sócios do Clube
Canoinhense e Exmas, famUias.

Antecipadamente agradece
A DIRETORIA

Correio do Norte, 12/julho/1952

AROlDO CARNEIRO DE CARVllHO

Besiiência:
até às 9:09 horas da manhA
entre 12:30 até 13:30 horas

Após às 2:00 horal
Telefone: 553-1061

Gabinete da 6âmara federal:
Pela manhã: das 9:30 às 12:00 hl.
Pela tarde: das 14:30 às 18:01 hs,
Telefone: (0612) 223-9395

Santa Cruz
•

COmUDIC o telefone do Pronto

em funcionamento,
,

e 192Socorro,



o avanço de nossa

PLANOS PARA o ANO D:E 1978

(continuação da la. página)
operativas Agropecuárias do Estado de Santa Catari
na Ltda., não só em aspectos administrativos, como
também na área de comercialização, entre outros.

Salientamos ainda o trabalho e esforço demons
trados pelos demais integrantes do corpo diretivo da

. Cooperativa, os quais independente de seus cargos, I

participaram efetivamente de todas as atividades de
senvolvidas durante o exercício.

1 _ Aumento de novos Associados, com eleva
ção do Capital Social;

2 _ Patrulha Mecanizada - formar em convê
nio com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento
do Estado e Prefeitura Municipal de Canoinhas;

3 - Aumento do Departamento Técnico;
4 - Convênio com o Sindicato Rural - huma

nização do homem do Campo;
5 - Aquisição de Maquinário Agrícola, para

revenda a Cooperádos; .

,
.

6 - Construção de nova Unidade Armazena
dora - estudo de viabilidade;

7 _. Operações de Repasse - estudo de viabili
dade;

8 - Projeto Bacia Leiteira - estudo de viabi
lidade;

9 - Industrialização de Cereais.

Dirigimo-nos aos nossos Associados, que com

preendendo o trabalho de recuperação posto em prá
tica, participaram intensamente na Cooperativa, fa
to esse que foi de primordial importância para que
atingisse aquele objetivo.

Da maior participação de nossos Associados, de
p.enderá o crescimento da Cooperativa, e assim' ocor
rendo, nosso ânimo será redobrado, para que juntos,
Associados e Diretoria, elevem cada vez mais a CO-
OPERCANOINHAS.

.

. Finalmente, afirmamos que todo o trabalho de
senvolvido no ano que findou, não foi obra de uma

só pessoa, mas sim de toda uma equipe que irmana
dos no ideal de bem servir, não mediram esforços
para obter os resultados hoje alcançados.

A todos 'nosso obrigado.
Canoinhas, 08 de fevereiro de 1978.

LUIZ FERNANDO FREITAS
Presidente"

CONSIDERA'Ç'ÕES FINAIS,
Não poderíamos deixar de destacar, além da

queles já mencionados, o apoio recebido das Prefei
turas Municipais da Região, especialmente a de Ca
noi�has, e �in�a,. dos órgãos financeiros locais, que
muito contribuíram para o desenvolvimento de nos-
sas atividades.

' .

Ressaltamos também, a valiosa colaboração
emprestada pela FECOAGRO - Federação das Co-

agricultura

NOTAS ESPARS
Faleceu em Curitiba/na ma

nhã de segunda-feira, onde
foi sepultado no Cemitério da'
Agua Verde, o sr. Djalma Me
nezes, ex-ponteiro do conhe
cido e famoso Ipiranga O
saudoso extinto era' alto fun
cionário da Universidade Fe
deral do Paraná, casado com
a canoinhense "Dínorah Fur
tado, deixando 3 filhos, todos
estudando.

x x x

Também faleceu na vizinha
cidade de Mafra, o sr. Pedro
KUS'3, conhecido homem .pú
blico de grande prestigio em
toda a região norte. O Prefeito
Therézio Netto enviou tele
grama dê pesares à família
enlutadá.

x x x

A UNIAGRO vai dar InICIO

a sua construção da agro-in
dústria no bairro do Campo
da .Agua Verde, num investi
mento de mais de quatro mi-

lhões de cruzeiros.

x x x .

A grande festa reltgíosa [de
Rio Novo, munícípío de Major
Vieira, Jubileu de Prata da

Capela, teve a presença do.
conhecido Frei Fabiano, por
muitos anos chefe espiritual
daquela região.

x xx

Cinco empresários catari
nenses integram a caravana
do Presidente Geisel em sua
visita na Alemanha.'

x x x

Hoje, em Blumenau, gran
de concentração e churrasca
da dos adeptos da candidatu
ra do dr, Jorge K. Bornhau
sen ao governo do Estado,
também ali presente uma

caravana canoinhense, o pri
meiro muníeípío e região a

aderirem de público ao pres
tigioso lidero

Amanhã, como anunciamos,
teremos futebol na vila de

Felipe Schmidt, reunindo a

Fazenda Crestani e o Banco
do Brasil, também com uma

grande churrascada.

x x x

f

o sr, Olimpio Schadeck, além
de suas atividades em sua

firma, tamb êm aderiu a .agrt
cultura, plantando 40 alqueí
res de soja, num imóvel de
40 alqueires, alugado na re

gião do salseiro.

x x x

11-03-78
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Ano XXXI

Tudo está sendo feito pe
los componentes do Clube
de Pesca e Tiro Major Vieira
para o maior êxito do IV
Campeonato de Pesca, a ter

lugar domingo próximo em

Paula Pereira, no rio iguaçú.

Escreveu:

FRANCISCO KRISA,�

Mais uma Escola está sendo construida

Mais uma Escola Municipal está sendo j'conêltruida no:municip.io- de
de Major Vieira, na localidade de Lagoa do SuJ, na �lvi9a co� o Munícípío
de Oanoíuhas. Rsta Escola. é u� plano ",do �refelto Gadottí e uma exe

cução' do V ice Prefeito em exercíclo João ,Bi:tIsta Ruthes. Como é do co

nhecimento de' todos naquela tocsüdade residem um gcande número de
colonos que acham bastante J distant� da.s Esc�las de Lagoa do Sul (�a-

, notnhes) e Bscols de Rio da Vea�a tMaJor VIeira), e se t.ornava multo

necessário a instalação de uma unídade escolar naquela região, Conforme
informamos já se acham matríoutados 28 alunos e possivel.mente este nú

mero pretende aumentar. A retertda Escola será lldenommada ESCOLA
MUNICIPAL VICENTE SEMPKOSKI. Tal nome foi dado a essa Escola em

homenagem póstuma ao Senhor Vicente Sempkoskí que foi um grande
batalhador naquela próspera localidade.

Comitiva qU9 foi a Florianópolis regressou 4a fe,ira
A comitiva formada pelos Senhores Claudio Gadotti, Prefeit01Mu

nicipal, João Batista Ruthes Prefeito em Exel'cíci,?, Augusto Pape,.Presi
dente da Câmara Municipal e Miguel Maron, Presidente do Díretõrlo Mu
nicipal da ARENA, regressaram 4.& feira última da Capital do Estado. Os
mesmos toram recebidos em audiência peio Senhor Governador Dr. An
tonio Carlos Konder Reis, e as reívlndicacões principais foram: Calçamen
to da -Rua Argemiro Borges numa sxtenção de 1600 metros, conforme
planta elaborada pelo engenheiro contr.atado. Ajud� finanpei�a a ,Socieda
de BeneUciente Hospitalar Santo Estanístau numa. ímportãncía de CrS .

600,00. Os mesmos também reínvlndícaram os serviços da CASAN para a

breve instalação de água nesta cidade.

Também a comitiva foi recebida pelo Dr. Jorge Konder Bor
nhausen. com o qual foi tratado da Instalação da agência do BESC em

noasa cidade e testes para tuncíonãrtss, ficando fixada a data de 22 de
abril para a sua inauguração. Também no setor da ERUS0 foi tratado da

ínauguraeão das redes de energia elétrica nas localidades de Rio Novo e

Pulador que também foi fixada a data de 22 de abril para sua inaugura
ção, pelo Sr. Governador Konder Reis.

Também na mesma ocasião foi tratado' da construção do novo

prédio da Munlcípaltade, construção essa que deve ser iniciada ainda na

atual administração. Ainda a comitiva foi recebida pelo Sr. Vitor Fontana
Secretário da. Agricultura, com o qual foi tratado de diversos assuntos re-

.
ferente a agricultura e pecuária de nosso município. Ainda os mesmos

foram re.cebidos pelo Secretário da Saúde Dr. Hélio Ortíz, com o qual foi
tratado assuntos referentes ao nosso Hospital e a nomeação do médico
para atendimento no Posto de Saúde, Dr. Vicente Mazaru.

Esta coluna congratula-se com a comitiva, por tantas reivindica-
ções juntos aos 'Orgãos Estaduais. I

Organizações
Alessandra

VENDE
Apartamentos em Cambo ú - Edifício Maríluz,
10 alqueires de terra, pín I novo, madeira branca, todo cer

cado - preço CrI 120.000,00.
5 "alqueíres de. terra, a 8 k
Casa de madeira, localizad

viária com terreno de 800 m2. Preço
Casa de alvenaria, localiza

2 quartos, cozinha, BWC, sala e v

Cr$ 10�.000,OO. Entrada o-s 40.00 O.

-,
'. Gleb!J. Rural medindo alq eíres, com madeira em 'címa, er-.

vai' com mais de 3.000 pés pro uztndo localizado nas proxtmtdades da
Serra do Lucindo. Preço IJr$ 4.000,00 o alqueire.

.

. 10 alqueires, com c a em óti o estado, paiol, potretro, pinheiro
para corte, todo cercado, a uada,' luz nas proximidades, carroça, pare
lha de animais. Preço Cr$ 190,00),00. egócío de ocasíão.

Propriedade co endo casa d madeira, todo cercado, aguada,
paiol, boa terra de plan a. Preço Cr$ 20.000,00.

d cidade "- preço Cr$ 100.000,00'
� proximidades da nova rodo

r$ 140.0UO,00.
na 'praia de Camboriú, mobiliada,
da., Terreno ",

arborizado. Preço-

- Brasüía.tano 1977 ótimo estado. Pr co Cr$ 58,500,09.
- Volks 1300, ano 67, ótimo estado. reço Cr$ 16.000,00.
__ . Maverick, ano 19 4, cor azul, único ono, 28,000 km, aceita troca.
- Varíant, ano '1971, r bege, motor fi o. Preço Cr' 21.000,00.
- Volks 1300, ano 1976, vermelho. eeo Cr$ 40.000,00.
-- Volks 1300-L 76 com 18.00 m, - pre Cr$ 45.000,00, ótimo estado.
- Volks 1500, ano 1970 - preço r$ 21.00 00.

Temos õrtmos negócios. Visite-nos.

ORGANIZAÇÕES ALESSANDRA
Rua Major Vieira, 433 ..... CANOINIIAS - se

A 'Direção do Jardim de
Infância Santa Terezinha co

munica ,que encontra-se aber
tas as _'matrículas para o ano

escolarj1978, agora sob a res

ponsabilidade da Irmã Doro

téia, que veio da Argentina,
onde" esteveíazendo curso de

especialização.

Notas diversas

Conforme informações de fonte segura será feito um teste na

próxima semana para escriturários do BESC em nossa cidade, para 8

inscrição o candidato deverá ter o curso ginasial completo, curso de
_

da"
títogratta e ter 18 anos completos.

O senhor João Batlsta Buthes acaba de instalar UIIl depósito' de
farinha de trigo e é depositário dos produtos Bíausa e Moageira, portan
to temos trigo em Major Vieira, por preço real do moinho, o melhor do
Brasil.

Deverá reassumir as redeas da Municipalidade, na próxima se

gunda-feira o sr, Claudio Gadotti, que esteve em gozo de suas merecidas
férias.

Este colunista embora com muito sacrttlcío tem procurado divul
gar todos os atos dos poderes municipais, mas não tem sido correspon
dído pelos mesmos, pois até a presente data. não conseguí nada com 8
atual administração ... Mas a esperança é a última que morre.

Muitas 'pessoas tem procurado adquirir lotes em nossa cidade
para a construção de casas de moradia, mas, o preço das terras parece
que está meio alto demais. Os proprietários deveriam colaborar para o
crescimento da cidade, pois em cidades maiores que a nossa o preço de
lotes é bem mais barato.

,

.

-
� ,

Estuda se 'ainda a posstbílt
dade , para""._o transporte dos

alunos, de�acordo com o nú

merode candidatos interessa
dos.

Você ��Dão sabe o

que 'es'tá
.

perdendo
Filie-se ao SEPROC

Serviço de Proteção ao Crédito

Informações: Fone 22-0861

. O senhor Pedro I'iska \fstá construindo uma bela casa residen-
cial em nossa cidade. Parabéns.

Aniversários
Dia t3 aniversaria o sr Hugo Groskopf, residente nesta cidade.
Dia 14 aniversaria o' sr. Antonio Bona, 'também de nossa cidade.
Dia 14 também aniversaria o sr. Ézio Nigelski, -desta cidade.

Dia 15 aniversaria a senhora Verônica Ruthes, mãe de nosso assinante
Osmar Ruthes, residente nesta cidade.

Também aniversaria dia 15 o gerotínho Luiz Carlos Muchaloskl, filho do
casal Helena David Muchaloski, residente nesta cidade.
Dia 16 sníversaría a senhorita Elenice Davet, restdente em Major Vieira.

Dia 16 também aniversaria o garoto Vílmar Bona, filho do casal Ondína

\
Antonio Bona residente nesta cidade.

"

.

Dia 17 aníversárra a garotinha Viviane Raquel Borges, dileta filha do
casal Orlí e. Luiz José Borges, residente nesta' cidade.

Tamb�m' anive�saria dia 17 o garoto Claudio Cezar Gadottí, filho do casal
Olaudío e Hercíüa Gadotti, desta cidade. .'"
A todos os anivereariantes a coluna envia sinceros parabéns.


