
A C 'O N T E C E N DO ..

* De todas as liberdades ' ,.
• •

a do pensamento é � , t�nh:..0 que é sensapâo, e

'maior e a mais alta Dela
o Esteva? super gamaao

decorrem todas as de .'
* -:- Ana Koller e Ge1'aldo

.

Sem ela todas as aem
. mdal�. trflnsando.

.
alS et- - Alta

'.
,

h 1 txam mutilada a person lid
' mtrin o rea men e u-

de humana. i ,a I ih ma totura. . i

* Aluitas ag't k· (
- Markiv, de carro novo pas-

,',., I 'd
'a es neste seanâo.

"\ logo; Éstud:�'!::"R C.om l!s - O cruzeiro sé desualorizen-

M 't
egsonais, do.

�
"' o

.. cabal teto ap.reçendo - Carmem Pazda entre nós

1'°'1" at . \ a ançando '

,coretos matando as saudades.
m . Sh 'I

.

.

- et a conouistanâo co.

* Ch�ganlilS hoiis: , ações.
-.J'!'nzo" �blhaeNetoum J* O CAVALHEiRO DA
trio !n�epar9'1)el. LOTAÇÃO, tremendos 0-
- Stlvla, LeI_La e Tânia aguar- \ lhos uerdes, as meninas para-
dandt? Suas chegadis das nele, né AD.. . ,

- Cirene anciosa em ver o * Neirilú e Jair K. namo-
Turru. Irando?'
- Nardo a-paTecendo deixan- É isso(me�;no, e os dois [un
do as meninas sempre mais tos fázendo inoejas por aí.
alegres: ( Continuem. ,

-t' Soninho ..

e
.
Lú, trazendo * Laércio o rapaz do corcel

rsnsas sncnveu. b'·
D .. '

'

, ranco, com muito chai»
- eao, outro que e sempre me C"" lhid
destsque.

' et�a e ii ,es�o, I a.

- Nate e Calica matando as * Chd de sumu» quem to-.
s.ud.des de' todos.

'

mou �,em dose dupla foi
_ Viviane Isabelts Adrisna, o Zeca Pie. APareça mais. I

Tânia, J.�ice e Joyce, saída� * E_ os ieeps circull!:ndo P01
do mesmo teto, trazendo-nos "a1, novamente. Edumar,
nuites nopidades. Mzkds, Béne e'Mar/on dando

,

- BéU e Ruth 'duas msninhss v�ltinhas mtl, e a !"eninada
.seneacionais. -so naquela de pedzr carona.
- E muitos outros pintan- * Só de talar em .Warlon o

,do por aí." .

coração de uma certa ga-
.* Ele estava na boate, um tinhe pula. nOI papo, né lar�

garoto sensacional, Jair, \B .. ANao e para menos ,/>ozs
egradsndo dem,llis, as menini- votes tf!rmaram um porsinho

nhas. Continue assim I! apa-· sfnsaclonal: l ..

rtça sempre, ao menos as *, Sellsactonal é () Mlc/;el e

meninas o admiram. a Marli em altos laves.

* Silvana e Ivo, uma ami. É' isso mésmo. Continuem.

_

/ zade muito forte/ ou tal- * Olhos verdes e tlistes tem

/vei um algo mais não é mes- \ aquele garoto quP- empol- I

mo.
'

ga o coração das 11,Jeninas. Sem

* ' Ele vem, pisando firme... dúvida é você Mauro.'
'

A Gatinha vem Pisando * Luis Shimogttiri é aquele
]evt... ,

cara que vai sempre as

São os cocotões de nossa ci- boates ver' os outros dan�ar,
dade. Sempr.e màis.

'

e nem nota· que 'ao seu lsdo

,* Sempre que,endo sobres- muitas menininhas eslão de

sair-se, elll, dizendo coisas olho em voçê.

que n�o dev� Se vo�.qusr �����._��������������������

c,ílicas construtivas, eJ'cr�va
um mínimo de ooisas cons

trutivas. , .

* Nesso alô hoie vai para
o Januário, Jl,m amigol de

tod�s as horas�, para quem
esperamos um breve reesta-
belecimento.

'

* Denise To,me'na um brfJ-'

Responsabilidade J. M.• C.

* Alceu Romão, aquele a- '

tnão desat», recido, ainda
mora no COlação de ume ga
rotinha Vê se uolta tá linaâ l

* Demonstrsnuo muito bom
1(05to o casal Moacir (Be

ti) -Budant em sua nova resi-
dência.

'

* Está conosco desde qunr-
ta- teira, a simpflfica Mar.

garetk Zimann. Ela veio ma

tar as saudades de seus pa
rentes e amigos. É isso aí
ETH. ,J

'
,

*' Hoje às 17 horas estarão
se unindo pelos sagrados

laços do Matrimônio; Rosân
gela Prohmann e Luiz Alfre"
do Mayer, aOS quai-s' deseja
mos toda reliciaade do, mu'1-
do.

* Entre nós novamente os
Cu, itibocas. \ '

* - Curitiboca virou, o Ju-
nier Freitss. I,

- Junior o amor da' Regina
Pereira..
- Regina uma graça de me

nina }m \ Canoinhas.
- Cenoinhes, a cidade que es»

Jtá se reelizandec os logos.
- logos que trouxeram os'
carinhas demaiiis.:
- Demais estava ii boate.
- Boate é hoie no Clube.
- No Clube teremos amanhã
o destile da Muâinha. ..
- Modinha apresentando no

vos manecas: Rose, 'Sandra, '

Cuca, Gé e Paulo 5 ..

- Paulo o foto do Porto es.

ta,� conosco esta sémana.
- Se�ana essa' que promete
esta, t,.�-movímfntada.
- Movimentada pelos stu.�
dents 01 curita.

\

- ,!CuTi/a onde moram dois
aviões que estaVam aqui.,
- Aqui paramo.r por: hlJie.
te Você é re.rpoÍl.rável pelo que

./ cativa.r•.

Dia 1.0,' segunda-feira,
, I

_

no Ditão, reunind

CARAMURÚ,'
SEL 'Ã

Até a próxima

OZ'INHAS COMPONíVEIS

ODESCHINI
-

.

\

I

- sofisticadas - ,avancadas
J

úteis

Venh,� conhecer as vànta8ens�e as co'ndições de jpaganle-Ato e'�

KOHLBECK- &. elA. LTOA.'
Rua Vidal Ramos, 1146 - I,Fone: 22;.0536

um jogão, de ' bola

famosa equipe do

Castro, com á
DA LEC.

Canoinhas-SC

/

/

\ 29�04�78
N,e 1468
Ano XXXI

,
\ �

EDITAL
J Encontram-se em Cartório, à Rua Vidal Ramos, Edifíoio,

do Forum, para serem, protestados os seguintes títulos:
•

' r ,

.

, DP.

n.�3
25 5 - venciment \: 30.03. 78

- valor Cr$, ...
1. 700.� Hum Mil

. Setecentos Cruzei s), emitida por Miguel Pro ..

copiak omércí de Veículos Ltd ., C/JOSÉ CARDOSO DA
SILVA.

(
.

D
.

n�.rl
417 23 - ven mento: 30.03.78 - valor Cr$ ...

2. 200,00 (Do� e Duzentos ruzeiros), emitida por Merhy Se..

leme & Cia.. d ., C/JOAO ATISTA,PONTAROLO NETO.
,

DP. �"
2 775 - ncimento: 28.02. "8 - valor Cr$ 150,00

(Cento e cinco a Cruz iros), emitida por Aristides Mallon, C/
REINALDO 'KU ES' .-

NP. iQJ 03 , vencimento: 02.04.78 - valor Cr$ 1. OOQ,OO
(Hum Mil Cru�os , ,.edor Fabiano 'Veleski, C/JOAQUIM

JOSÉ I

KRAUSS.
,�

.

Por não r si�o �ossível encontrar os refe::idos resp�nsi-
veis, pelo prese e os íntimo, para no prazo de três (03) dias, :A

contar da publi ação deste J nal "Correio do Norte", virem pagar
os mencionad ,títulos ou dar as razões porque não o 'fazem e

ao mesmo te po, no caso de não er atendida esta intimação os no

tifico dos mpetentes protestos.
anoinhas, 19 de abril de 1. 78, I

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestos

I
"

De volta o «Billr dos Caca·recos»
A ordem auxiliadora:de Senhoras Evangélicas

(OASE), estará promovendo na data de 29 de maio
J

'

a 10 de junho, o «Bazar dos Cacarecos». Como �nol
anos anteriores este bazar' destina-Se a oferecer por(
preços mínimos, objetos usados que ain�a tem uti-

lidade. (/
'

Pw;a isso as senhoras da OASE e�tão !desde
já re'cebendo r\. up. usadas, calçados, utensílios�do
mésticos, caber r ,móveis usados,· etc.. Sendo que
estes objetos ,P erão ser entregues na, C!lsa Schrei-
ber e na Ca rlita.

J /I

Aniversariantes da Semana-

,

I

agradece aos doadores:e desde já
con a a todos para que divulguem e /prestigiem o

<�Bazar dos Cacarecos». /

- CARTAZ ,00- CINE JUBILEU -

I \.. .......

Hoje às 20,30 horas - Sensacional programa duplo
1.0 filme: «;.\ GATA BORRALHEIRA» • Des,enho "Wali Disney
2.0 filme:

,

«ESCALADO PARA MORRER» • Ação

I
Amanhã às 14 Q.oras em matinê - Sensacional desenho de Walt Disney

«1\ Gata BorralheIra'» . ,Colorhfo

Ama' ã em sessão ú'nlça às 19,30 horas \ (

E N - H U R » - Colorido ,/

são das 19,1lO em virtude do filme

\,

» • Colorido· censura 18:anos
'

6.- feira às 20,80 horas - Mais um máximo �m artes �arcial8
«KUNG-FU O EXTERMINADOR» ,. Celorido

\I
I

Dia 2g • a sra. lulia Bar- I 'Dia 02 • a sra. lzolde esp.
,celas; qs srS., DaTcy Wiese, \do sr. Alvino rrantz; O jovem
L60p,0ldo �e�eira, aliciai. do ltamar/ rrederico Koepp. '

K,eglstro Czvll de
.

Bela �l_st.al Dia 03 - a STa. Anna Zélia
do T_oldo;. o garotInho FlaVIO e$(jJ. do sr. João B. Rutkes;
Padzlha fllhQ .do sr. Wander. oi S1 s. A'ntonio GrosskoPT.
ley Leal Padtlha, Félix da Costa Gomes' os

Dia 30 II a sra. Clara' esp. jovens Luiz R.o�ério Mi�htl
do sr. Osvaldo Silveira; o sr. Valdecir Elvis Novak; O ga:
Ernesto Noenberg; o garoti- rotinho Giovani filho do sr.

nhD Carlos . Augusto Nunes J"ão Dirschnabel.

P�res f· o d� sr. Carlos Nune� Dia 04 - as s,as. Olga esp.
/ Pzres; 'I' o, lovem C�s.a, R.,oSSt do sr. Pe,dro Toka,rski, Lenv
lVodel res. em Cuntlba.

. esp. do sr. Rudolfo Steterlein;
Dia 01 - a sra. Lurdes esp. os srs. Ubaldo R. da Silva,'

do sr. _Alvacir Fedalto; a srta'. Osvaldo Cidral; o jovem Pe
Ma,.ise Marta Rudolf; a ga. d,o Schulka.
rotinha Marilisa t.2 do sr. - Dia 05 - o jovem VaZnir

I

Fábio e M"Ji Fuck. Elcio No'l)�k.
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CI'NOINBAS
DI ONTEM

Eng.1David da

'Luz Fontes
\.

Barras
r

LEI N.o 438 DE 31 DE MARlÇO DE 1978

DISPõE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO
(

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras, Es
tado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e em,
consonância com o parágrafo 1.° do Artigo 95 da Lei Com
plementar n,? 05 de 6.11.1975, e de, acordocom ô constan
te no parágrafo 2.° do Artigo 3 da mesma Lei, decreta e

sanciona a seguinte:/

É esperado nesta cidade, pro
cedente do «Rio Timbó», Estra
da DODa Francisca, onde se en

contra dirigindo' os serviços da

ponte d.e concreto armado que
o atual Governo está censtrutn-

_; do sobre aquele curso d'água,
Art. 1, o - Fica criado o cargo em Comissão de Diretor ,o Engenheiro Civil Dr. David

ii do Departamento Municipal de Estradas' e Rodagem" om as atri- da Luz Fontes,' pertencente 8

buições próprias do cargo� \ '

) tradicional família catorinense
If A o A' e que .vem 8 esta cidade /pro-
1'1

/ rt. 2.; .::Jl.... despesa decorrente com a prese te Lei cor-
vídenctar 8 instalação dos ser-rerá, à conta da dotação 09-DMER-3510. ssoal - 11 9 - Venci-

I
mentes e Vantagens Fixas, do Orçamento igente, de ndo ser su- viços de 'construção de uma

I' 'plementada quando necessário. ponte sobre o Rio Canoínhss.
A o E'

/,
, � A notável inic�ativ& dos atu-rt. 3. - sta Lei entrara em vIgor na dat de sua pu-

blicação, revogadas as disposições em contr� rio. J ais Governo do Estado e do

I
r Muincipio, há de asstnaler, de

Prefeitura Municipal de Três Barr '(Se) 31 de março de mane'iru indelével, a passagem
dos senhores Irlneu Bornhausen

I ODILON PAZDA - Prefeito unicipal )
e Benedito Th. de Carvalho Ju-

Esta Lei, foi registrada e publicada no Depa tamento Ad- nior pelos Governos de Santa
ministratívo desta .Prefeítura, na data supra�\e será publicada in Catarina e de Canolnhas. ,

(
"Jornal Correio do Norte".

,

"

Confiada 8 obra 8 experiên-
PAULO ADÃO FRANK -� Diretor A ativo eia profissional e 80 ttrocínío

do Dr. David de Luz Fontes,
Canoínhas, já em' 1953, há de
se orgulhar da magoíftce ponte.
urbana, toda de concreto, que\
será construida em substituição

'

a atual.

L E I :

1978. ,.

. 'LEI N.o 439 DE 25 DE ABlUL D ' 19 8

PRORROGA PRAZO PARA PAGAMENTOi\D ·IMPOSTO
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E D 'VARA DE

. 'LICENÇA PAHA LOCA�IZAÇÃO, E D UTRAS
PROVIDÊNCIAS. Cabe-nos, nesta i conjuntura;'

desejar bons vindas ao ilustre
profíssíonal, desejando-lhe, tam
bém, pleno êxito na empreitado.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal d rês Barras, Es
tado de Santa Catarina, no uso; lde sua avibuiçõ�s, faz
saber .que à

�

Câmara Municipal decreto e -eu sanCI0110' a

seguinte: ,/ , /

L E I:
Noivados

\
I '

Com a gentil srta, Eleusa, fi-
lba do sr. A lbano Voigt � sua

exms. esposo, contratou casa

mento, dia 25 do mês próximo
passado, o sr. Alfredo filho' do

.

sr. Augusto Salfe r, e sua exms.

'esposa, residentes em Joinvtlle.

, )
Contratou casamento difi 26

de outubro, 8 prendada sr ta.

Madalena, .filha do sr.. José E·
mílísno Ubs e sua exms. espo
sa, com o sr. Kaissar Sahr, fi
lho da exma. Vva. sr a. Chams
Seleme Sshr.

Art. 1. o - Fica prorrogado até 31 de m lio· de 1978, o pra
zo para pagamento sem multa do Alvará de Lic liça para localiza
ção do exercício de 1978, e da 1.a parcela ou

�a
única do Im�

posto Predial e Territorial- Urbano de 1978, ve
I
cí el normalmente

em 31 de março 9.e 1978, prevalecendo aquela at o desconto de
10% (dez por cento) para o pagamento integr 1 di IPTU para os

carnês parcelados.
,

,

Ait. 2. o - Após este prazo, os contri uintà\s, em atrazo, fi
carão sujeitos ao pagamento com multa.

Art. 3'. o - Esta Lei entrará em vig na f'
, ta de sua pu

blicação, revogadas as disposições em contrá to.

Prefeitura Municipal de Tiês Barra (Se) , \25,04,1978 ,

ODILON P4\ZDA - Prefeito unicipa
'

"; Esta Lei foi registrada e publicada o Depaâtamento Ad
minístratívo desta PI\efeitura, na data supr e será publicada no
"JornaI Correio do Norte". t

PAULO ADAO FRANK - Diretor dministr tivo

LEI,N,o 440 DE 2;DE ABRI DE 1978 \
AUTORIZA FIRMAR CONTRATO -DE A UGUEL D:El tMÓV�IS

PARA FUNCIONAMENTO DE SERV ÇOS PÚBLIÇOS E)ESCOLA NO BAIRRO SÃO CRISTÓ ÃO, E DA OTfTRAS
_

" PI�?,VIDÊNCIAS ,\)
ODI�ON PAZDAf Pr.efeito Mun}bipal de Trê� ��r�as,- Estado de Santa Catarina, no us� de suas atribqições faz
saber que a Câmara Municipa J decretou e eu sanciono a

seguinte: �
1 \LEI.: ,I, I J '

Art. 1. o - Fica o Chefe do Joder Ex�cutivo auJorizado 'a
.alugar e firmar contrato de aluguelÍ' por um ano, prorrogáveis,,

anualmente até quando necessário cie acordo com o aurpent6 do
salário mínimo, � conforme a Lei n. 200/67, dos seguintesímóveis
no Bair�o São Cristóvão. l <!

'

� \
.

a) Imóvel para funcionamento de !Extensão do Grupo Esqolar Es
tadual "Frei Menandro Kampsl até a edificação de prédio pró
prio em convênio com a Secretaria de Educação do Estado de
Santa Catarina conforme Lei) á existente. ,- L, ,

b) Imóvel para instalação de S�'ViÇOS Públicos como:' Pó'sto Mé- I
dica, -e Atendimento Social, osto de distribuição de qvisos e'

de �rrecadação INCRA, Ce 1'0 Social da FUCABEM, etc.
Art. 2. Ó

- Esta Lei e trará em vigor na data de sua pu-
blícação, revogadas as disposi ões em contrário.

. '

, Prefeitura Mupicipal de Tr�s
\
Barras (SC), �5. 04.1978

ODILON\PAZD, - Prefeito Municipal
\

.

Esta Lei foi registra a e publicada no Departamento Ad-
minis:rativo desta Prefeitur , na data supra e será publicada no

"JornaI Correio do Norte". J

PAULO ADÃO FRANK -

.

iretor Administrativo

,

Nossos parabéns.

. Nas,Cimento
Acha-se em festas o lar do

sr. Angelo Alberti e de sua ex

ma. esposo dona Leonor Müller
Albertl, com o nascimento no

. dia �3 de outubro, de um ro

busto garoto qu� Da Pia BBtiS�
mal receberá o nome de Osmar.

, '

Tratar na Casa Santa Tere-
'

zínha. 4

Nossos psrebéns ,

\

(Correio do Norte, novembrortsõã)

/

Vend -se um óti o lote de
terra, es uína, co 600, m2,

Faculdade,
Rua Bernar lsen. PreçoI •

de ocasião. Ot o ponto para
comércio. Ta be, lotes no:
.Jardím Esp ança, a "',10,0 mts,
do asfalto.

/

Você . ,

Ja pensou em

ser sóéio' 'contribui'nte

da APAE

de Can'oinhas?

\

\

,

,(' .

-, I,Âtençao.
,

A CONSTRUTORA PARCAT LTDA. está dando os

. retoques finais no, moderníssimo p��d!o de apar!amentos .do
Conjunto Reside:Qcial "Ouro Verde', a Rua Felipe Schmidt

esquina Rua Curitibanos, nesta cidade. '

.

Logo serão posto à ven.d , sendo 20 ap�r�fa'mentos,
dos quais 8 tipo A (120 m2 8 t

_

o B (80 m2) e 4 Tipo C ...

(65 m2). (
,

São' apartamentos c, �cabamento de luxo, azulejos
até o teté, parquet nos pis � cerãmica vitrificada e demais
acabamentos de primeira ualidadê ,

,
"

Urbanizacão c .pleta e churrasqueiros externes.
"

_ *&&'==

\
r

Consertos de

estofados, 8

lonas, refarmas da móveis,
estofamentos de carros em

geral. (com

�E
I

Keiser
,

Rua Bernard Olsen. 509 - Canoinhas
\,

IM· •

,

BASiliO HUMEHHUK & (IA. lIDA.

1 Revendedor FORD 1\
19181948·

,

30 ANOS
J'

e a melhor o rta em veículos novos FORD
usados de' ualquer marca.

DISP IBIL ADES DA SEMANA:
'Camionete Pie -u 1961 4x4 . cinza
Corcêr GT 1976 - ama,relo
Ford F-IOO 1960 . a�ul
Rurai 1969 � 4 4 . verde
Belina LDO 19 5 - dourada
Brasili a H�/7 - vermelha

'

Volks 130 1970
\ \

Adquira seu veíc
\

o usado com a mínima entr�da.,
Veículos Inteiramente revisados, de boa proeedêneía,
aos melares preços da região.
Viliijte- s sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal R mos, 203 - Fones ,22-0268� 22-0468, 22-C024

Fazemos se

J '

.'i e
.

'M'MiSH

)

4 . gg

, )

No Departamento de Veicnlos",Usades
de Miguel Procopiak Comércio .dtt
\ '

Veículos ILtda., vo'cê, encontrará
para pronta entrega:

Marca
... '

Pi '-up W illys 4 cilindros
C'hev 'te

Opala

Ano

1976
1974
1974

19"(4

1974

•

Maoerick

I
. )

MIGUEL P OCOPIAK COM. DE' VE1lULOS LIDA.
( ConcessiOnário General Motora do Brasil S. I.

Rua Major Yieira, 289
Canolnhas -'

. Santa Catarina '(
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O leiaS v e' Escreveu:
,

ESMERALDINO ,M. ALMEIDA

,A NOTíqA DAS NOTíCIAS
<Conforme divulgue'

número 1464 de que
I por esta coluna em seu

. .' a sua costumem, tíci -

sena divulgada por um espa o de .'
. no teia �ao

a�ora volta com sua habitual divul tempo relatIvo,
SIm. aos nosso.s prezados assinantes ,g�ç;O, dando as

tunidade de fIcarem ao par das not,e. eldo��s a opor-
,

,

.
.

ICIas

ej
a coluna.

MUDANÇAS NAS ATUAIS CEDULAS
I

,

. Durante a reunião do Conselh M ,.

cional fOI aprovada a instituição de ?d lonedtano Na-
1 000 5 000'

ce u as .e 20 200
. e. cruzeIros bem como -

' ,

t
.

êd I d' a suspensao das
a UaIS ce u as e 1 e 5 cruzeiros E t 'lt' '_

t d b
. s as u imas serao

apresen a as so a forma de moedas S dident d:n C
. egun o O' pre-SI e o rsanco entraI as cédulas 'd'l .

, d
-

I
'

r
e mI cruzeI-

ros everao ser ançadas ate o final d t "

t t di
es e ano. Quan-o as ou ras, isse que deverão aguard

.

.

1 t
-

d
. . .

ar mais e quesua imp an açao efinitiva só ocorrerá dentr dquatro anos. (G . P . )
o e

LJ

.

DINO ALMEIDA EM LONDRES
A. convite da direção brasileira da Britidch _

C,oIedomam .(Empresa aérea da Inglaterra) rumou
d� 02 de abril para Londres o jornalista e advogadoDmo Almeida, d� Gazeta do Povo e T.V ..Canal 12
(:r:ed� Globo.). Dmo' Almeida viajou partlcipando -do
y� maugur�l do super-avião DC-IO e de Londres
Irf! para Pans-Am�terdã (Holanda), Lisboa e Madrid
Jae a segunda VIagem este ano que Dino Alm�id�
1a,z ao velho mundo a convite de\ autoridades.

C�!.G. OS)yAQUEANOS. & 8U��SSO
.

FOI realmente fora de série o 1.o Campeonato
Regíonal de Gmeteadas e Torneio de Laço promocão
d? C.T.G. Os Vaqueanos. Já no di 08' durante o
dia todo houve um verdadeiro espetáculo de bravu
ra, coragem e .sangue. frio dos 38 C. T.G. inscritos nas
�r�vas. No dI� seguínte (09) uma incalculável mul
t�dao se. comprimiu por todo o vasto pátio para assis
tir a mirabolesoas proezas, dos ginetes, cada um tudo
fazendo para consegqir colocação nos pontos. Assim
nossa P�p�nduva recebeu de braços abertos visitan
tes de diversos Estados com seus respectivos C. T.G.
que mUl!o .velO abrilhantar as grandes festividades,
sendo ate filmado parte do vasto programa realizado.

VISITANTES ILUSTRES

E.m visita a parentes e amigos estiveram em

noss� cI�ade o Sr. Ivan Corrêa e sra. Teresinha S.
Corrêa Juntamente com seus familiares residentes
em. Curitiba .. Na oportunidade aproveitaram para
assistir O magestoso Campeonato Regional do C. T . G.
Os Vaqueanos. A elegante senhorita Ivana filha do
casal, ficou deslumbrada com o que viu e 'ouviu re
lativo ao Torneio.

O .JORNALZINlIO
I

I �

, Em meu poder o número 105 'do simpático 410
Jornalzinho", órgão Oficial do GrêmióXV de Julho
editado na cidade de Canoinhas tendo como seu Pre�
sidente jovem Sérgio A. Scopel', inclusive uma seléta
equipe da Diretoria integrada por válores jovens de
alto relevo intelectual o que muito vem valorizar a

imprensa de nossa terra. O· colunista agradece 'O

exemplar, almejando toda sorte de felicidades e pro

g_r�sso ![la sublime m�ssão de c�:m:�,nic,ar, di:rul�ar, no
tIcIando sempr'e' aqUIlo que o leItor e Ó prmclpal be-
neficiado.

'

FAZEIJO BEM NÃO OLHAR A QUEM
,

Dando, se recebe - isto é a lei da vida. Não
germinará a semente que 'não for semeada, quándo
mij,ior a doação, rpaiores serão os benefícios que se

recebem ...

\ MELHOR COLUNISTA SOCIAL DO ANO \

" ,

Em solenidade' realizada no T'eatro Guaira, em
Curitiba, O jornalista Décio de Almeida recebeu em

nome de seu irmão, jornalista e advogado Dino AI-;
meida, que encontra-se em Londres, o troféu COMU

,NICAIÇÃO, como melhor colunista social do ano de
1 .977. A promoção foi organizada pelo -.\ programa

Comunicação da Cidade, da Televisãolguaçu Can�l 4,
da Capital do Estado Paranaense.

\
IGARASHI LTDA & CONFRATERNIZAÇÃOJ,

A Empresa Lavoura e Pecuár:ia Igarashi Ltda.,
promoveu dia 1. 'O dai corrente uma grande festa de

confraternização . reunindo' em sua Isede convidados
num número superior a :tnil pessoas. Entre os presen
tes encontravam-se Técnicos vindos de· países extran-'

geiros, 'da Holanda veio um representante, da Ale-,
\.
\

manha 1 comissão de alto nível inclusive autorida
des federais, estaduais e municipais. Foi realmente
uma grande festa de congraçamento, dois aviões, um
de São Paulo outro do Rio transportaram as comiti
vas que vieram até Mafra nos aviões de médio porte':
O colunista, em palestra informal com o acadêmico e

chefe de campo da empresa sr. Alinon Eufrasio,
adiantou-me que foi um dia muito festivo\ e alegre o

dia primeiro de abril, na poderosa firma .do Sr. An-
.

tonio fgarashi. O colunista agradece o convite recebi
do, não tendo comparecido por motivo de saúde.

/

PASSARELA; DA SOCIEDAD-E

Dia 5 do corrente festejou estréia de idade no

va a bondosa Sra. Cacilda Malakoviski, virtuosa es

posa do sr. Victor Malakoviskí , Muita alegria pon-
tificou 1jla data. .

ELAINE DE FATIMA, dia 6 festejou niver 'O

broto Elaine de Fátima, filha do 'casal Albaro (Do
nilda) Morais. Muita alegria pontificou no dia ale
gre para todos que compartilharam da alegria., ,

Dia 8 comemorou mais um feliz aniversário a

Sra. Pasqualina 'I'revisani, esposa do Sr.' Dionisio
Trevisani, residentes em Rio do Sul. Cumprimentos
em alta rotação

. \_
, Dia 12 do fluente niver da Srta. Kabla Beatriz,

�ilha do casal; H�rnani n:eresinha) WOY�fief'()sk�: A
Jovem guarda fOI responsavel pela alegr'ia e anima

ção reinante na-festinha da Karla Beatriz.

Dia 13 quem festejou seu niver fQi Q garotão
Gerson Luiz, filho do casal Sgto . Jamir Carvalho e

senhora Rosi Gomes e bebes na ponta da linha para
a turminha que Etstevel presente.

"

Dia 14 quem festejou niver foi a elegante Srta.
Eliane, filha do casal sr. Eugênio (Alzira) Sidorak
do alto comércio local. Em Curitiba onde estuda foi
realizada a. festinha com coleguinhas estudantes. �

Dia 17 comemorou sua data natalícia o garotão
Gerson Cezar, filho do distinto casal Victor (Cacil
da) Malakoviski, ele alto comerciante. Alegria .muita
pontificou np dia festivo para o Gerson e familiares.

Dia 18 do andante completou mais um ano de
vida a senhora Silvia Almeida Mizeriskoskí . Na data
festiva recebeu cumprimentos e recebeu amigas para
as felicitações de praxe.

Dia 19 .festejou niver a Srta. Maria Marli, fi
lha do casal Vitor (Emilia) Kachorroski, ele/Vereador
e líder da Arena na Câmara. Muita alegria pontificou
na data.

Emília Kchorroski., Também na mesma data
completando um ano de vida a Sra. Emilia Kachor
roski .esposa do Vereador Vitor Kachorroski, líder
da Arena. Muito cumprimentada foi a anivêrsar iante.

D� 20 aniversariou o jovem estudante Joel
Alberto, filho do casal sr. Alois (Teresf) Werka, ele
do Cartório local. A/'jovem-guarda promóveu a ale
gria festiva no dia natalício do Joel Alberto.

Dia 25, data importante para a grandiosa fa
mília Scha�eck, é data do natalício da Senhora Maria
Schadeck, virtuosa consorte do Sr. Jacob Schadeck.
Na intimidade da numerosa família as comemorações
devidas. \_

) Srta. MIRIAM SILVEIRA. Na mesma data
nossa agenda social registra a passagem de idade no

va da elegante senhorita Miriam, filha da Sr-a. Vva.
Alice D. Silveira. A sociedade local esteve presente.

Dia 27 festejou troca de idade nova o sr. Luiz
Schadeck, do alto, comércio local integrante do Grupo
Schadeck. Muitos cumprimentos. pontificaram no dia
festivo' do distinto sen40r.

Ta,mbéní na mesma data aniversaria o garoto
José Malakoviski, filho do casal Victor (Cacilda) Ma
.lakovÍski./ Comes' e \,Bebes foi o ponto alt10 do alegre
acontecimento. '

,

Sra. CLAUDETE A .. DE LUCCA. Ainda na

mesma data comemdra estréia de idade nova a dis
tinta dama sra. Claudete, virtuosa �posa do Índus ..

trial Pedro G. de Lucca. Cumprimentos e felicitações
pontificaram em alto estilO' para a distinta dama.

Com o mesmo calendário"""registramos também
o natalício do Sr. Antonio Malakoviski, do comércio
lacal e suplente de Juiz 'de 'Paz. ° honrado cidadão
foi alvo de inúmeras manifesta'Gões de amizade e con··

sideração no seu festivo dia na�taljcio.
Sra. MARIA INÊZ. Dia 29 estará comemoran

do estréia de idade nova a Sra. Maria Inêi,·virtuosa
esposa do Sr. Arno Reckziegel, proprietário do ma

gestoso Motel "Mini-Center" em Barra Velha. Cum-
./"

primentos em alto estilo para a' distinta dama.

UM POR SEMA��A
Se cada dia em sua vida representar um raio

de luz, aO' fim da jornada você terá iluminado o mun

do.

/

Cor�reio do Norte

AROLDO CARNEIRO DE _CARVALHO

Artigos pI presente
(�ristais

,

Prataria Io'óx
inete da Câmara Federal:

P a manhã: das 9:30 às 12:00 hs.
Pela tarde: das 14:30 às 18:00'hs.
Telefone: (0612) 223�9395

Leia! A8sine! DivulgueI
Rua
Rua

,

Paula Pérel!"8
VI(jal R.mos

/

Agradecimen to e

Convite Missa 17.0' Dia
Os familiares

\

I

agradecem. as m n atações de pesar· recebídas por
. ocasíão' de seu fa cimento, ocorrido. no último dia 23,
e em especial a . Reneau Cubas .

idam \a todos para assistirem a Missa
de 7.0 Dia, e màn<f!m celebrar em Intenção de sua

alma, no dia 29�hoje, �@ 19 horas, na Igreja M. Cristo Rei.
"

Por mais e te ato de ré.. e caridade cristã, agradeeem.
-:

/

eAgradecimento
Missa 30.0Con vite

Esposa, filh' ; noras" genros (e 'tos de

agradecem as m ííestaçõ, s de pesar reeebídas por
ocasião de seu fale lmen e em especial ao Dr. Haroldo
Ferreira, ao Sr. Fredé"E' () Saehweh e aos padres da Pa
róquia. Outrossim, co �m a t040s para assistirem a,

J

Missa de 30.0 Dia, a er c\�lebrada' no dia 29l hoje, às
19 horas, na Igreja atriz" Cristo Rei.

,

Por mais este at de fé e caridade cristã, 'agradecem.
/'

Oracão
,

ao Divino Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, -que ilumi
na todos os meus

I

caminhos

para que eu atf ja meu ideal,
'I'u que me dás Dom Divino
de perdoar e esq ecer o mau

que me fazem; qii'�m todos';os
instantes de minha vida e ás
comigo, quero neste curto diá

logo agradecer-te por do e

confirmar unia vez ais que
não quero separa de Ti.

Por maior q seja a ilusão
material, nãe l será- o, mínrmo
da vontade· ue sinto, ,de um

dia estar contigo e (todos �

meus Irmãos, na glória' perpé�
tua. .

ti '_.

Agradeço-te uma vez mais...
A pessoa deverá fazer esta

oração três dias seguidos sem

fazer o pedido. Dentro de três
dias será alcançada a graça,
por mais difícil que seja.

receberPublicar assim que
a graça.
Publicada mor .terr:'

\
uma graça. (

reeebido

I I
Uma Devota

AVISO
\ os COELHO, especializado em Baterias,

, AVISA aos a :gos e f�égueses, que doravante passará aten

der à rua' C .� Albuquerque, n. 169, defronte a gara�em da

Empresa un: as, contando também com grande �stoque de
Bateria e matel'ial para reforma.

D,R. ZEN,O AM�RAL FILHO
.
- CIRURGIÃO DENTISTA -

'

CONSULTo. TO: 'üa 12 de Setembro - esquina conl trave�sa
15 de Novembro (próXimg à Igre�a Matriz,
ao lado da Associa�ão Comercial) .

, ,

:fone 22-0960 -
I '\

Uma Devota
, , ,

)

Novena Poderosa ao
I
\

.,Jesus Pragade
te: "Ped·&- e receberás, procura e

brirá".

e Maria, Vossa Sagrada Mie, eu bato,
minha prece seja atendida. (Faça o pedido)

Maria Santíssima, Vossa Sagrada Mie,
80 Vosso Pai, em vosso nome, qua minha

oração seja 8 o pedfdo) ./

(
O . Jesus que �sseste: O céu e a terra passarão, mas

8 minh palavra não p8ssl�rá.
P.or intennédio de· Mltria, Vossa Sagrada Mãe eU confio'

que minha oração seja ouvida. (Faca o pedido),
Rezar 3 Ave-Marias e 1 Salve Rainha. �m

essa novena deverá ser feita em hores. (9 horas).
·-Manda publicar por ter uma g,raca IIlcaDçada,

casos urgentes
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, Avenida Ivo D'Aquino da Fonseca n.? 1013 CANOINH,/\S ---- se

•

Senhores Acionis;,as:
: ' , Relatório\da , Diretoria

Em atenção ,à� disposições legais e estatutárias, te�os o prazer d��ubmeter à apreciação dos Senhores-A!cionistas, o alanço Gera�, Demons-'
tração da Conta de Resultados e' demais docum�ntos referente ao exercício e\acerrado em 31 de Dezembro. de 1.977. Os dad s constantes desse do

cumento evidenciam, clãramente, a real situação da empresa; dispensando, e�mosso
I

entender, outros comentários. Não o ,I tante, estabos à disposí-
, \

ção dos Senhores Acionistas. para 'quaisquer outros esclarecimentos. '
"

I .

. \
<>

Canoínhas, 01 de Abril de 197�.
'--

/ .

. \
LUIZ F;ERN4NDO FUCK ESTEyÁO FRANCISCÇ) FUCK
Diretor de Engeriharia Direto. Industrial

C G C M F, 83.188.219/0�Ol-93
/

I

\.

I
'

/

NICETO OSMAR FUCK

.

ABIO NABOR FUCK
Téc. Cont. CRC-SC 7267

em' 31 \de/

\ P A 5
\ ========�==��===

EXIGíVE\' A CURTO PRAZO

Fornecedores, Instit. Financeir s, Diretores e Acionistas,
Empres. Su\sidiárias ou Coligj Comissões a Pagar, Obriga
ções ��c. e llfibutárias' a Pag , Outras Contas a \Pagar,
Previsão p/Irrs osto de Rend .. .. .. .. .. .. .. .. .'. ..

\
EXIGíVEL ,A U

", Insttt. Financeiràs
\

,

NAO EXIGíVEL

Capital Social, Cor tária, Fundo p/Aumento de Ca-

pital, Reserva Legal Fu do Manutenção. Capital' Giro Pró-

prio, Saldo Ad-Refer n m Assembléia. . ", ..
I

CdMPENSAÇÃO

" 41��:�nstra��v�HE�:AS�:;������AIS ... , .1 .••.•..•.
-1.509.807,35 10 - DESPESAS NAO OP RACIONAIS . _! ••••• : • ': •.••• I ••

39.872.383,84
12 - IMPOSTO DE REN A PAGO NO PER ODO

,
.

13 - LUCRO LíQUIDO PóS IMPOSTO DE ENDA .

14, - REVERS�O D� PfOVISÔES�PREVISa S E, EfSERVAS
15 - PROVISAO PARA. IMPOSTO DE RENDA .

.

16 _. RESULTADO AIDISTRIBÚIR "

Canoinhas, 01 de abril dê 1978. I
,

\
f,
f \

Parecer dos" Auditores
i
,t

, \. ,
I l '

Examinamos o balanço patrimonial em anexo, levantado em 31 de dezembrofde 1977" e as respectivas demonstrações' ° resultado econômico-

financeito do" exercício findo naquela data. Nosso. exame foi efetuado.'de acordo c/m' as normas da auditoria geralmente aceit s e, consequentemente
inclui a� provas nos registros contábeis, e outros procedimentos de audito ria que '�lgamos necessários nas, circunstâncias.

Em nossa opinião, o balanço patrimonial e as demonstrações do re sultad ' econômi20-financeiro acima referidos, represen am adequadamen- l' '

te, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA INDUSTRIAL E CO MER AL FUCK S/A., em 31 de dezembro de 1�77, 'e' o resultado de suas
\

operações correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com os p, incípios de contabilidade geralmente/aceitos; aplica os com uniformi-
dade em relação ao exercício anterior. 'I

\,

Joinville, 19 de Abril de19 8 ..
, �

(
\ Diretor Comercial)

, I

); GeralBalanço Encerrado
j

DISPONIVEL

lA IT v o

Caixa e Banços .. . ', ..
J
••••. :••••

'
•• •• • •••

REALIZAVEL i\ CURTO PRAZO \
)

Estoques, Dupls. a Receber, Empresa. 'Subsidiarias 'ou Coligo
A�iant.

.

a Empreg., Cheques e11l Cobrança, Contas Cor-
I

rentes DIV. . '. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ..\ .. .. .. .. .. ..

�

REALÍZAVEL A LONGO PRAZO

Reflcrestamentos .. .. .. .. .. .. .. ,'" .. .. ..

IMOHILíZADO
Veículos Máquinas e Equiptos., Ferramentas, Móveis e

Utensílios, Aplicações Financeiras, Correção. Monetária

1.001.382,00

12.540.410,62
I
1.222.042,92

\ 13.663.489,52

PENDENTES

Despesas Deferidas, Imposto a Compensar . �,;.. .. .. ..

'\"

COMPENSAÇAO ,

Bancos - Tit. em Cobrança" Caução e Vinculadas ..

816.809,15

• -, • • • -I ••••

ução e Vincuiadas ..

\1
Títulos em Cobrança1
TOTAL .

I 3,.930. 153,98

33.174.288,19

f

-; .

TOTAL
/

.
I \

01 - RENDA OPERACIONAL BRUTA

02 - IMPOSTO FRTÚRADO .

, I I

03 - RENDA LíQUIDA OPERACIo.NAL
04 - CUSTO DOS PRODUTOS E PRES-

lTAÇÃO DE SERVIÇOS VENDIDOS.
05 ,_ LUCRO BRUTO .

06 - DESPESAS COM VENDAS
.

07 - GASTOS GERAIS .

08 - LUCRO OPERACIONAL .

\ j

11 - LUCRO LíQUIDO A TES DO IMPO U'O DE RENDA ..

31.450.596,98
8.421. 786,86
3.666.692,62
3.400.067,27
1.355.026,97

\

\

/

AUDIT _. SERVI'ÇOS DE AUDITORIA SIC LTDA
.

,

Reg. DEI C RAI 74/116 -,PJ
J

I
CELSO MOREIRA �OPES

Reg. Auditor Independente
DEMEC-RAI-74/116-PJ. 'Con
tador Reg. CRC-SC n. o 0331

r

1977
(

I
"

.-J

)11.321.777,52

2. 545 . 782.,73

/
,

15.376.573,96

3.930.153,98

33.174.288,19

.....

1.477.116,51
316.452,23

2.515.691,25
. 551.04;5,00
1 � 964 . 646,2'5
189.279,62
646.178,00

1.507.747,87

\

\
'

� \ I

I

•

WILLIAN KOHLER
Bel. Ciências Contábeis (CRC-SC)
5235-Econop-lista CREP n. o 367 7.8-
Região., ,

,
. ,

"

T'

pró-construção lIo, Colégio. e
/

Dias 21 e

Jardim 'de
,

22· de

Sánta Terezinha
1978

Infância

maio de

, Festa

, \
\

"-

de�, (anoinhas
I

j

Participe e d'ê a sua colaboracão, afim de dotar
,

Canoinhas de mais um. estabelecimento .

de ensino.
,

\

I .......

/

\

\

, \ \

\
,
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Registro Civil
, ,

NJmEI!>A C
..�RTE, Oflct� ,

ARI ANTONIO KOEP ed� RegIStro Civil do 1. o Distri- SILVET� MARIA FERREIRA,to de Canoinhas, Santa Catarí- ambos olteiros, domiciliados e',na faz saber que pretendr-m resident nesta cidade. Ele
easar-se:

,t�,atorista nat'cido .em Timbo-
JUSCELINO sp zinho, M icí io de Iríneópolis. RENATO JARCHEL e AN-

, AK e ELI- d
' GELA RAQUEL WENDT, 'a'm-ZABETH LUZIA CHAVE este Esta o, em 19 de agosto, S am- d 1954 bos solt iras, domiciliados e re-bos solteiros, domiciliados � re- �. ,fH de Alais Koepp e·d id d El bid t t Nicia da S a Koepp , Ela, do SI entes es a ci a e. e, an-

S1 en es nes a
.

dade de Canoí- 1 cí o / em 2 de agostonhas

E�per r�.d
ar, n.a,sc.id tm Barreir,os, deste,

'.' , nascioo em M 1·1 o de Egon HarroC I t umcípiq e 29 de Janeiro deo orua n o nt nio Municí- Jarschel ríeda Holla Jars-.

de Irí
, 1·' 1959, fil a de José Ferreira, e n

�IO e rm o. .
IS, ste Estad,o, Maria ..ereíra Ferreira. chel. E' auxiliar de contabili-filho de Ba 10 Sp e Josefa dade, "((�cida em 18 de agostoMar�ins Ba, �a. E�, dó lar, VILMAR GONÇALVES DO de 19i , filha de Juliano Wendt

nascida e", TlICs Barras, deste NASCIMENTO e ROSALIA II gelina Bechel Wendt�
Estado, em 13 àe julho de 1961 BUENO DE OLIVEIRA, amb�s tfilha de Joaquim Chaves' An� solteiros. Ele, pedreiro, naSCI- O S V AL D O ROGERIO
tonia Chaves.

\ do na cidade de Papanduva, des- /Í<OCH �"MARIA IVONE PADI-
A L C I D E S KUTAC2\ e

te Esta o, em 11 de dezembro" LHA D SILVA, ambos soltei
ISOLDE .. GO�ETI NEPOMU- de 1958 domiciliado e residen- ros, do iciliados e residentes

CENO, a bos solteiros, nasel- te na ci ad de Monte Cast�lo 'nesta ci ade , Ele, auxiliar de

dos, domí Ui dos e residentes- deste Es ,'filho de a{rili; escritóri nascido em' Taman
em Sereia, este Município:' �onça�ve o Nascimento/e Ma- duá, de e Municíplo em 29 de

Ele, lavrado nascido em 6 de \fla Luíza ueno do Na�imento. julho ..

'

e 1955, 'filho de .Delfíno
,

_ julho de 195 filho de Paulo \Ela, do ,nascida �Ín Rio da Koch e I ura Fernandes Koch.'
Kutacz e 'A ides Herzinger S,erra, u Icipío de/Major Viei- Ela, do lar, nascida nesta cida

Kutacz . Ela, do lar, nascida em ra" de, e E tado, em 8 de outu- de em 7 de outubro de 1961� fi-

14 de outubro d 1957 filha de bro de 1959', filhi de Ludovico lha de Waldemiro Padilha da'

Damaso Nepomuceno' Filho e Bueno?-e Oliv7Ir� e, Carol�n.a Silva e Mira Cordeiro da Silva.
Sofia Nepomuceno , l\_1odeskI de�velra, e domici- C�noinhas, 25 de abril de

"W I LM A R QUADROS e hada\e resi/ nte nesta cidade. 1978,
'

MARIA FRANCISCA DE' L1- MANO�L JOSÉ MUNHOZ NEREIDA C. CORTE
MA, amb. solt iros, domicilía- DE L1MÂ e MARIA RITA Oficial do Registro Civildos e resI. nt n�sta cidade. JARRO}?, E�:KI, ambos soltei-
Ele, motorist nascido em Far- ros. E)e'\_ la radar, nascido em

�ura, deste icípio em 2 de Rio �6s , o� s, deste Município
Junho de 195, [ho de João Ivo em 9 de e embro de 1954, do
Quadros e I demàr Bõge. Ela, miçiliado residente em Rio
do lar, nascida em, Canoinhas, dos Poços deste Município, fi
no dia 4 d: outub:-o de 19?,8, fi- l�o de L u 'r�no Munhoz 'de
lha de Joao Romao de LIma e ,Lima e ra cisca Munhoz de
Luiza Pereira de Lima.

"

íLima. la, � o lar, nascida em
,

MIGUEL FREITAS 'SOBRI
J Rio Bonit.o, ne\t�e Mu.nicípio e�

NHO e AGLAIR DE FATIMl I? de abril de �\,.59, fIlha'.de AI

FERREIR DOS SANTOS �_ v��o. Iarrocheski � Alzira da

b lt
. ·d'" d' Srlveira Iarrocheski ,

os - so eIra SCI os, ornici- '

\,
\ Iíados e resí e tes em Salséíro, B L A U DI ONOR RODRI-
deste Municíp·o. Ele2 lavrador, GUES RpCHAe M�RIA APA

� nascido em 2 e setembro de RECIDA DA SILVE'�RA, ambos
1958, filho d ancisco /Corrêa 'solteir', domicilíadós e resi
de Freitas .e Madalena Zacaluz- dentes es 'a cidade'. ÉHe, operá-
,ne. Ela, do lar, nascida em 11 rio, nasc d eem Agua, Branca,
de junho de 1961, filf{a de José Municípi de São Mateus do
Ferreira dos Santos F'ilho e Nair 'Sul, Esta do Paraná em 29
Lorena Petters. ! de julho ü 1956, filho de Nady

AQUILES BU.tNO DE OLI- de Pau. '

cha e Carlota Ro-

VEIRA e IRACI :PRIEBE, am-
drigues Rocha. Ela, comeréiá-

, ria, nascida nesta cidade de Ca-
bos solteiros. .�le, mecânico, noinhas, em 14 de abril de 1959,-nascid - em cCufi'tibanos, deste- filha de João da Silveira e Me§
Estado, em 4/de dezembro de sias de Lima Silveira.
1956; filH, fi Valencio Bueno
de Oliveir é Anna Alves de
Oliveira, /domiciliado e resi
dente ne éi' idade. Ela, do lar,
nascida rA Nrarcüio Dias, des
te Munid�io em 3 de maio de

1958, doj;:,iciliada e residente
em Marcjlio Dias, deste Muni

cípio, fil!_a de Emitio Priebe e

Lecticia Martins Priebe.

-

,

'JOÃO PEDRO RIBAS e

MAR! RIELI WILLE, am

bos s01t
.

os, domiciliados e re

sidentes esta cidade. Ele, mo

.toristá, as ,ido em,Rio da Areia,
neste unicípio em 26 de mar

ço de 951, filho de Zacarias
Cubas Ribas e Isabel Cubas Ri
bas. Ela, do lar,' ,nascida em

\

Passeios: Leva até � pessoas

1· tonelada
(

de cargaNo

r6xlma aqulsl�ao pense!

81«KO "

elA.
Clnoinh�s .. se

"".,

Rio dos Poços, deste Município
em 2 de setembro de 1962, filha
de Gustavo Wille e Leonor
Wílle.

Sebastilão Grein Costa, Es
crivão de Paz e Oficial do, Re
gistro Civil do município de
Major Vieira, Comarca de Ca
noinhas, Estado de Santa Ca
tarina.

Economize 'e valoriz� seu crédito.

Abra· ma conta popular na

I

\

e· es de terra situa-
oão dos Cavalheiros.
o sr. Waldir p,

, São João ou nesta

I pagne, com cheque.

FO 'OCÓP'IAS, XEf\OX

\ Faz saber que pretendem

cas�:
J08é\Kizema eLidia Raphallki. Ele,

natura�e8te
,Estado, nascido neste

Municí to no dia',03 de agosto de
195:, la rad • solt Iro, QomicilIado
e resid ote est MUD cípto, filho
de Migue Kiz . a Justí a Kízema,
Ela, natural d s e Est elo, nascida
em Salto (Jano· has, n uníeípío no
dia 23 de fao e 195 , do lar, sol
teira, domi�i ad e r sidente neste
Município, 'lI a e A usto RaphaII-

, ki e Salvér,\ Jul ova.
Franeiseo Sehrdede e Leenides Jo

eOlki. Ele, na\ural d ste Estado, nas
cido em Rio ovo, neste Município
no dia 19 de!

< go� de 1958, lavra
dor, solteiro, �()mi

iliado e reSid,ente neste Mu ípi filho de Carlos
Schroeder e ·t de Oliveira Sch
roeder. Ela, a aI deste Estado.
nascida em g dos, deste Municí
pio no dia 3 e agosto de 1960, do
lar, solteira. d clllada e residen
te neste Municf i �ifiIha de Vences-
1au Jucoski e crhi�a Jueoski.

Miguel

peChibil8'lil�'.
e Celia lIarià

8ohezak.

Ele,�atur
1 deste Bstado,

nascido e ueim d08-Papanduva
no dia 29 d setemb o de 1055, la
vrador, solt r , domiciliado era.;.
sidente nest Município. filho' de
Vitor Anto Pechibilski e Cecilia
Gmack Pec llkl. Ela natural des-
te Estado, a ida em Rio Novo,
deste Mun· ípi no 'dia 23 de janei
ro de 195W, do r, solteira, domici
liada e r��idente neste município;
filha de ,�lipe Sobczak e Olga Jien
tara so�zak.

Apresentaram os documen·
tos eXigidos pelo Código Civil
Jirt ..�80 .. Se algu�m. tiver co

nheclmento de eXIstIr algum
inlpedimento legal, acuse-o pa
ra fins de direito.

Major Vieira, 20 de abril de 1978

SEBAsrrIÁO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

Serviço ee e perfeito
Instalação modernfssima o

eserl,tório de �rby Carlos Ulhmann, na
"

\

Praça Lalll'O üller, 251 - Canoiahas - Santa Catarina

Lincoln Simls,',Dr,.
Médico especíalíst em 'crianças, comunica a população
de Caneínhas e das têlades vizinhas, que já está aten

dendo no Hospita .-santa Cruz e em seu consultório,
situado à praç auro Müller D,o 85, ao lado do IBDF.

Agora afe·ndendo também pelo I P E S C

/

===-==-= áT ICA CONFIANÇ,A
<
-

Fabr�ca�s
todos �s tipos de Ieates para óculos,

desde vi ão simp).ri, bítoeaís, até lentes Varilux 2.
- Aparelhag '" oderaa, perfeita montagem, garantia

de qualida e assístêneía permanente.

ReSD sável Técnico: InD. o IARVIS WUIDERLIVH

Praça Lauro Müller, 514 - Canoinhas SC

o Cartório do gistr,JY'Civil, de Nereida �. Côrte, instalado
/

no Forum, acaba e receber a mais moderna "FOTOCOPIA-

DORA" Auto tica que tira fotooopia dupla façe e simples
de q alquer documento em diversos tamallhQs.

Em apenas 5 segundos

Bar, Restaurante e Vborrascaria
"GALO DE OURO'1
fspato' eOrrJ�o tO�OI os dias Ilúm das e$JICilli�ades da casa

Segunda: nja e

vir�do feijão -à paulista
terça: Coste especial

,

rabada
quarta: Buch da '

quinta: Linguad,a m ervilha
sexta: peixada
sábado: Fei· ada à carioca

domingo: speto corrido especial (10 qualidades 'de'
carne) e büffe americano

Em ve estará servindo à La Carie com ,35 pratos a 'sua disposiçãD
Atende-se também pedidos de galinha, leitões, cabri
tos e carneiros assados e pratos especiais para festas
de aniversário, casamento, etc.

B.r, Restaurante e (hurriscaria «GALO DE OUIO»
BAla.o 810 GBISTÓ'fÃO - Agora lob ...... Direçle



Llons Clube de Canolnbas

IDivulgando a MAT-CIP
Um dos objetivos básicos de Lions Clubes, é divulgar

I, sua gente através de suas artes, de sua cultura e de seus
. produtos manufaturados. Seja porque congregamos um maior
I número de líderes em todo' mundo, é nosso dever, quando

, em Reuniões Festivas, quer sejam elas, regionais, distritais,
I nacíonaís ou mesmo internacionais, dar ênfase a nossa terra
,; e o que' fazemos. Por isso, os membros do c'ube de Leões

1 d� C.anoinhas, �umprin�o um
. �xtenso I?rograma n� �eunião

dlstrltal de Itajaí, onde ponttíícaram Iíderes leouístlcos de'
todo o Estado de Santa Catarina, divulgaram seu príncipal
produto, ou seja o chimarrão e o chá de mate. Nossas con-

, síderações as firmas participantes, Indústria' Ervateira Evaldo

Zipperer e' Indústria Brasileira de Mate' Ltda., que doaram
ao Lions, mais de 500 pacotes de seu produto, fartamente dís- I

I tribuido entre os convencionais presentes em Itajaí, os quais
manifestaram seu agrado,

.

ela lembrança.
j O «crachá'> de con encíonal ainda continua na lape-
la do 'casal esídente CL. aiden I (Zoé) Seleme, e mais CL.

I
Luiz (Bernade ) Davet; C . Grimaldo (Zena) Furtado; CL.

Ir
Ildefonso (Popt) rrêa; CL., Antonio (Helena) Simões; e, Cl.,
Walmor (Maria de urdesj] Furtado.

No desfile de cerramento, desfraldamos, não só a

bandeira do Clube, mas ambém, a /oandeira. de Canoinhas,
�a qual foi vivamente aplâ dida, pois, pela primeira vez é
I desfraldada fora de nossas �frd'nteiras, entre 4'.500 convencio-

I
nais e 132 delegações do ,E�tado..,

, "

1 rês Bafras em'Jjputa
Na última reunião das Domadoras, levantou-se a ques

tão da ajuda à entidades .que estão se· criando em Três Bar

ras, . com o Um de uma e'ntre-ajuda humanitária, e, foi assim

que tornou-se óbvia a necessídade da. criação de um clube
de Lions naquela eídade, justo para observar e dotar as no

vas entidades assístencíaís de uma estrutura que possam ga
rantlr sua sobrevivênci;, porque, Lions- assim pode oferecer,
com bastante sabedoria.

,

Já na semana � ue chega, uma, comissão de domado

ras, 'levará até aquelas entidades de que falamos, fazendas,
para suprir as suas pr meiras necessidades. Parabéns as do
madoras do Lions Clu e de Canolnhas que tudo fazem por
honrar o nosso código de princípios leonisticos.

Açasalõos
A DM. Zoé Walkyría Natividade Seleme, já está mar

cando data para distríbutção dos agasalhos angariadas. Na
}is-ta de distribuição, todas as domadoras estão convocadas
e o destino dos agasalhos já foi definido. Assim vivemos e

assim fazemos visando a pessoa humana em toda a sua ple-
nitude. •

'--
(

Organizações Alessandra
('

VENDE
Apartamentos em cambortu nos Edifícios - Imperatriz e"Mari-

lu Financiáveis em Vários planos. ,
_

.

Terreno localizado na Agua Verde, 160rfm2, preço CrI 35.000,00

- Casa de "madeíra, localizada nas pr-oximidades da nova rodo-
viária com terreno de 800 m2. Preço Cr$ 140.0UO,0

I
Casa de alvenaria. localizada na praia de Camboríú, mobiliada,

:! quartos, cozinha, BWC, sala e varanda. Terr o arborizado. Preço,
Cr$ 10fJ.OOO,OO. Entrada crs 40.000,00.

10 alqueíres, de terra a 7 km da cida ,e,�preço Cr$ 20.000,,00.
Otimo para sitio
,6 alqueires terra, localizados na argem da estrada Mafra-

Canoinhas próximo a. ão João; Terreno tod destocado - Preço Cr$ 20
mil o alqueire.
15 alqueires de t 1'8 próximo a strada Mafra-Canoinhas a

13 km da cidade - Otimo pa gado Preço do aluqeíre Cr$ 20.000,00.
200 alqueires de terrà.para Refi estamento - preço do alquei

re Cri 8.000.00 - município de Major Vi ira

Vendê terreno próximo' a�col, Báslea Oabral, preço 45.000,00.
AlugJ. - Barracão para a a�enagem no Centro da cidade

Aluguel Cr$. 1.500,00. '

.

,

Casas Pré-construídas em di ersos modelos montamos nas

praias l !
Lotes na Praia de Itapoã ln vá \

CARROS U�AifOS \
Maveríck, an 1974, cor azul único dono, 28'.o.PO km, aceita troca.

,

- Opala Cupe ano 75 com t9lrnil quílometros -'']Feço' Cr$.: 47.000,00
ótimo estado \"_

,

- Fusca 1500 - ano 71 cor B anca em ótimo estado pteço Cr� 44.000,00
- Camionete Ford r( 100. ano 75 - carroceria de madeira - preço

Cr$ 45.000,00.
'

- Fusea - 1300 L ano 76 com 22 mil quilômetros;' cor amarelo preço
Cr$ 45.000,00.

- Fusca 1500 ano 71 c azul preço 22 mil cruzeiro,
- Fu�ca. 1500 - ano 71 reformado' - Preço Cr$ 23.óoo�00
- Corcel Luxo - ano 973 em excelente estado - Preço Cr$ 34.000,00
- Brasilia - ano 1977 com 12.000 km - Preço Cr$ 63.000,00
- Fiat - 1977 com 2 .000 km ,. Preço Cr$ 65.000,00

)

- Pag,amos O 'elhor preço pelo seu carro usado

remos ótimos negócios. "·isl�e-nos�

ORGANIZAÇÕ'ES ,t\LESSANDRA
Rua Major Vieira, 433 � CANOINliAS se

ESP,ARSAs
No último fim de semana

em nossa cidade, aproveitando 6
.

feriadão, dr. Francisco de Assis,
de Florianópolis; Benito. Gastão
Bastos, de Curitiba'; Waldemar

Nader,· de Ponta Grossa; entre

outros, todos em visita a famí
liares e amigos.

xXx

O sr. Wiegando Knop, é o

segundo cavalheiro do último
Torneio de tiro, realizado no

bairro do Campo da Agua Ver·
de.

Dia 3 de Dlaio, feriado municipal

�

No momento da energi�ação I
da eletrificação rural, realizada I
na noite de 5. a feira, dia 20, na
.Iocalidade de Pinho, improvi
sou-se uma pequena churrasca

da, falando sobre o grande even

to além do Prefeito Therázio
,

Netto, mais os srs. Henrique
Krzesinski, Presidente da Câ

mara Municipal; João Seleme,
Presidente do Diretório Muni

cipal da ARENA; Vereadores,
,
dr. Paulo E. Rocha Faria, Jair
Lessak, dr. Almir Bemvinute,
engenheiro 'da ERUSC; Duilio

Cornelsen, da Cooperativa de

Eletrificação e por último o

Deputado Federal, Aroldo Car
valho.

I

xXx

Q. advogado dr. Moacyr

'I

Terça- f'e
í

r a próxima. dia
31 de maio. Dia de Santa

Cruz. a nossa Padroeirà.
será :feriado municipal.
devendo ser observado e

guardado em todo o municí
pio. c referido feriado.
o único do município. foi
insti tuido pelo Decr e t o
n .

o 231 de 20 de janeiro
de 1967 I quando. por dec i -

são do Governo Federal. fo
ram disciplinados os feria-

29-04-78
N.o 1468
Ano XXXI

Budant, já residindo em sua no

va casa no. alto da rua Getúlio

Vargas.
xXx

Um canoinhense, acertando
na Loteria Esportiva, sr. Leoní, .

das Bueno, ganhando mais de
duzentos mil. Parabéns.

x x x

O bancário Saul Flôres, do'

B.B., foi promovido para a agên
cia de Farrapos, em PortoAlegre.

x x x

f Día 2, terça-feira proxrma,
véspera do feriado municipal,
o bailão, na S. B. O., promoção
do Clube do Sigilo, com pratí
camente todas as mesas ven

didas, garantindo o sucesso da
noitada.

dos em todo o país. incluin
do - se ainda. no mesmó dis _

positivo legal. como feria-

dos. Sexta. - Fe í.ra da Paixão"

Corpus Cristi e Finados.

Assim, todas as reparti
ções. bancos. indústria e

coeiér c í.o • deverão paraLf _

zar suas atividades no a

ludido dia. o nosso único

feriado.

xXx

A Associação dos Municí

pios do Planalto Norte .Catari
nense - AMPLA, com escritó
rio e sede em nossa cidade, con
tratou um novo engenheiro pa
ra seu sservsços, dr, Carlos Al
berto Bley, que provém de Blu
menau. \

xXx

O Prefeito do vizinho mu

nicípio de Três Barras, sr. Odi
lon Pazda, promoveu domingo
último uma bonita e concorrida
festa aviatória, com vôos pano
râmicos e salto em páraqueda.

xXx

O Prefeito Therézio
. Netto

pensou antecipar, no corrente

ano, o feriado municipal do dia

3, Santa Cruz, Padroeira do

Município, para o dia 2, medi
da aplaudida por todos, mas

não concretizada por outros pro
blemas.

CESC em foco

Jogos Estudantis Regionais
-

Cumprindo.Calendário da Secretaria da Educação. e Cul-

tura, elaborado pela Divisão de Educação. Física e Desportos, sob
o patrocínio da 8. a Unidade de Coordenação Regional de Educação
e colaboração da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Indústria e'

comércio locais, serão promovidos nos dias 28, 29 e 30 de abril; os
Jógos Estudantis Regionais, que entre os Estabelecimentos de En.

sino de 1. o e 2. o grau, s diados nas regiões abrangidas Ipela 8. a

UCHE. Os jogos têm a fi alidade de difundir e desenvolver o in

tercâmbio social e desport o er/tre os escolares, incrementando as
boas relações entre mestre e a'lunos, estabelecendo 'uma união se,

gura entre a classe estudant J. o poder público, fazendo surgir no
Vo.S valores no panorama d portivo estadual e nacional. Serão

aproximadamente 400 atlet'f provenientes de 8 'cidades, que aqui
se hospedarão por 3 dias, dãn .o a nossa cidade uma paisagem ale

gre e colorida. As .delegaç es ão ficar hospedadas nas, dependên
cias do Colégio Estaduah Santa Cruz, responsável pela promoção
e supervisados pela equi e de Educação Física e Desportos da 8. a

UCRE, de Mafra. "I'emo certeza. que mais uma vez Canoinhas, irá
receber bem e colabora. com esta promoção, que já se tornou uma

tradição e orgulho de nossa comunidade. Venha a partir do dia 28,
torcer, vibrar e se emocionar com as equipes que irão se apresen
tar no Ginásio de Esportes de nossa cidade.

Você necessita de uma higiene mental? Então faça uma vi

sita no alto da Colina, aonde se localiza o Santo Cruz. Lá você ve- .

rá as obras que nossa comunidade está fazendo: Centro de Educa

ção Física, Bosque de Recreação, uma Pracinha em frente ao. gíná-
-

sio de esportes.. O'S gramad� que ficam diante do prédio, quadras
de esportes, etc. Estamos trabalhando para tornar mais ameno e '

agradável seu domingo ou feriado. Porém não se esqueça, estamo?
em fase de construção. Participe e colabore! _) .

.

,

Colaboração: J.M.W .. )
'M.N.B.
O.O.J.M.

,

de·· Fundação
A PIÁ UN

-

O DE ANTO ANTONIO, mantene
dora da Casa Dr. olan Malucelli, comemorará no dia
13 de junho próxim li 25.0 an0oll,d-e fundação.

25 D

Em re'gozi"
ções, incluind.I�E apr·do CENTRO,,}JE TR.
LAGEANO».

data, fará realizar várias promo
sentação de dois grupos folclóricos

IÇÕES GAÚCHAS «Pi.,ANA�TO

)
••

x x s .

O Governador não veio, co-
. mo estava programado, por com
promissos inadiáveis, mas as

obras do 'seu governo aí estão
beneficiando o nosso interior, 'Icom a energização das linhas de

eletrificação rural nas localida
des de Residência Fuck e Ran
cho Grande, no. município de
Monte Castelo; Rio. Novo, Pula
dor e Rio Claro, em Major Viei
ra e Anta Gorda, Pinho e Santa

Leocádia, em nosso município,
benefício, tido hoje; como insu
mo agrícola. Quem ganhou en

tão foi o povo do nosso interior,
eis que a inauguração propria-

. mente dita, virá depois, com a

honrosa presença do Governa
dor Konder Reis.

xXx

Os srs. dr. Silvio Alfredo

Mayer, Marcos Süssembach, Ce
lio Reinert e Deucelio Crestani,
partiram para uma excursão no

Estado do Rio Grande do Sul,
em visita a várias cooperativas
agrícolas, numa promoção do
Adubo Trevo.

x XiX

O Vice-Prefeito, .Fábio N.

Fuck, .esteve em São Paulo, sub
metendo-se a tratamento de sua

saúde e assuntos adrninistrati

vos, tendo retornado 4. a feira.

Dia 3 de�maio
2.o Passeio Viulistico

LOCAL:

S.B.O.

TRAJETO:

Saída S.B . O ., rua Vidal Ramos

passa na Wolf Filho., entra na
,

Coronel Albuquerque, Barão do
Rio Branco. Volta na Vidal Ra··
mos.

PREMIAÇÃO:
- Ciclistas mais idosos
- Ciclista mais jovem
- Bicicleta mais enfeitada
- Bicicleta mais ant�ga

Haverá o sorteio (entre to

dos os participantes) de uma bi

cicleta, doação da firma SICóL.


