
Assinatura Anual: Cr$ 2.00 00
. , Número'Avulso: Cr$ 5,00

o Futuro'
�onder

.: o tutare Govlrll&QOr JORGE KONDER
BORNHApSEN fQi reaepcionado no aeropor
tQ: !I.rcího Luz, em Florianópolis, sábado
último, . quando do seu retorno de Brasília
P9r uma grande multidão de amigos e cor:
r,ligionários,. calculada em 5.000 pessoas.
O 110180 munícípío ali esteve presente. atra
V'i de expresB�vas lideranças, entre eles, o
Deputado Fe�eral Aroldo Carvalho que veio
[uatamente com, o Governador; Prefeito THE
R.E�(O NETTO; Presidente do Diretório Mu
níoípal da ARENA, sr. João Seleme; Presi
den;te da, Câmara Municipal, Henrique Kres
zesínskt; Vereadores, dr. Paulo E. Rocha Fa
ria, Guilherme Prust, Edmundo Bitencourt;
srs. Oldemar Mussí e Pedro Tyska; Odilon
Pazda 'e Ademar Schumacher, Prefeito e
Presidente da Câmara do vizinho município
de Três Barras; Claudio Gadotti Prefeito'

- de Major Vieira. Todos os carros' da nossa

região ostentavam uma faixa com os díze
res: «O PLANALTO DE CANOINHAS APOIOU
E ESrÁ COM JORGE..

.

.

O grande acontecimento, seguídode um
verdadeiro e autêntico comíeio, foi t assim

.
. \

regtstrado pelo [ornal, O Estado:

O candidàto escolhido pelo Presi
dente Geisel para governar Santa Cata
rina, Jorge Konder Bornhausen. concla
mou ontem os arenistas do Estado a uma

união para uma vitória nas eleições de
novembro deste ano.

cEstendo minhas mãos juntamente com

mil�ares de mãos dos catarinenses. pa
ra juntar-se às deles (dos outros pre
tendentes). pois pretendo congregar a

ARENA para a paz) - d í

ase o candidato.
afirmando em seguida que uma vi tória
maior da ARENA garantirá as reformas de

aprimoramento do regime pr·econizadas
pelo general Geisel' e seu sucessor. o

general João Baptista Figueiredo.

Já no palanque. montado em frente
ao saguão do aeroporto Hercilio Ltiz, e

depois de ser recepcionado pelo gover
nador Konder Reis. o Senador Lenoir Var

gas, o Prefeito Esperidião Amin e mem

bros do Governo, e após ser carregado
nos cabros por correligionários, Bor

nhausen disse que iniciava ali <la oami

nhada vi toriosa para o pLe
í to de 15 de

Bf>vembro» .

O cand í da to a Governador de Santa

Catarina. com efeito. prometeu percor
rer todos os 197 municipios de Santa

Catarina. «para veriticar os desejos e

as n61cessidades:b do povo e então formar

'um Plano de Governo' . Mesmo assim, dis

se que as metas pr ior i tár ias do atual

Governo serão continuadas e que, parti
cularmente. irá se preocupar 'com os

problemas sociais. com o homem do cam

po, das fábricas e oficinas, com o mo

dssto e valioso funcionário público. e

com o homem da periferia que precisa de

uma ação comunitária'.

O candidató Jorge Konder Bornhau

sen. que vestia um paletó escuro, ca

misa esporte e calça clara, e que 59

mostrava visivelmente emocionado, fez

também uma menção especial à juventude
de Santa Catarina, afirm_ando querer

sentir-se "sempre moço como ela, para

trazer j unto ao coração seus ideais e

. diriculdades�. '

\
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RiCEPÇÃO
Desde as duas' horas da tarde (€)

Boeing 737 da Varig, que trouxe Jorge
Bornhausen. chegou às l7h 15m. no aero

porto) uma mu l t í dão já aguardava o can

didato, e consumia festiva.mente quan
t idades de cervej a à espera do desem

barque. Camisetas com o retrato de Bor
nhausem e Faixas de saudação foram es

palha�as também pela estrada que dâ a

cesso à pista do Hercílio Luz.

Jorge veiQ do Rio de janeiro, onda
estava aguardando a sua indicaçãa, a

companhado da esposa Indea I e foi rece
bido n� pista do aeroporto apenas pelo
filho Rafael, uma filha e a mja liarieta.
O povo aguardava atrás de uma cerca que
separa a pista" de onde acenava com ban
deirolas. Duas escolas de samba ...._ Copa
Lord e Protegidos da Princesa -, batu-
cavam para o candidato. f�

UNIÃO

No palanque montado, onde se ergueram
três grandes cartazes de Jorge Konder e Lenoir,
três saudações foram feitas, antes da palavra
do candidato. O prefeito Esperidião Amin, o

primeiro, disse que todos estavam ali incorpo
rados e animados "na esperança para Floria

nópolis e Santa Catarina", e que havia "con

fiança neste grande instante da vida política".
E acrescentou: "Em 78 e nos próximos anos

précisamos dar uma lição de bravura e civismo,
e por isso precisamos e desejamos a sua feli
cidade".

,

O senador Lenoír Vargas, presidente da
Arena catarínense, por sua vez, destacou que
aquela "apoteótica homenagem", por certo, "já
é antecipação de que a escolha de Geisel e Fi

gueiredo haverá de ser homologada pelos com

hanheiros da Arena".

Lenoir também pediu que, finda a refrega
da disputa natural nas fileiras partidárias, "so
memos e harmonizemos para que a Arena seja
mais popular em Santa Catarina e, em novem

bro, expressivamente vitoriosa".

O governador Konder Reis, num discurso
bastante emocionado, quando já começava a

escurecer, ralou que Jorge "foi candidato; é

candidato e será o governador da Arena",
porque soube unir e somar.

- E enfatizou que a escolha do presidente'
Geisel recaiu em um homem simples" capaz, I
lúcido e que deve colocar o bem comum em

Santa Catarina. Konder Reis disse mais que

Jorge Bornhausen será um governador maior
-

que ele "pois tem mais capacidade e é vigo
roso". E desde já delegou ao cahdidato esco

lhido o comando político com vistas às eleições
de novembro: "De hoje até 15 de novembro,
Governo e povo serão uma só força sob o co ..

mando de Jorge Bornhausen, para a vitória da

gente de Santa Catarina" .

femando luiz t�

A extração desenfreada das matas do Planalto Norte Ca..

tarínense solidificou-se a tal ponto que agoura-se o fim Imínente
de nossas florestas e a consequente perda de riquezas pelo homem
da região. Desde os primórdios deste século, a derrubada incon
trolável de milhões de árvores nativas tem como quociente a atua.!
tormenta econômica que assola a terra e seu povo. A indústria -el[,..

trativa vegeta], manipulada por uma minoria, e ainda em: franca
decadência, gerará profundo mal estar nos meios econômicos e so

ciais do Planalto, causados justamente pelo colapso financeiro en

frentado pelo país, e para o qual/tais empresas também não tem cu..

tra alternativa, uma vez que para si os devidos canais de fuga esta
rão obturados, principalmente em face a escassez da matéria....prima.

Uma das poucas opções de salvaguarda da indústria ex ...

trativa vegetal do Planalto Norte, o reflorestamento, não vem ope
rando com resultados satisfatórios, uma vez que o seu concurso,
além do seu altíssimo custeio, somente traz rentabilidade a longín
quos prazos. No mais, o desajuste ecológico que vem interfédndo
na região é dos mais acentuados. O motivo, bastante preponderan
te, é pela falta de equilíbrio entre as áreas de florestas nativas pos
tas à pique e as atuais' áreas reflorestadas, contendo cerca de 97r�
de pinus elliotis, inaturo na região, o quah não favorece o desenvol
vimento da fauna e do restante da flora.

O definhamento do ramo madeireiro regional, entretanto,
não deverá declinar tão gradativamente. Medidas de contenção
deverão ser tomadas pelos órgãos competentes e pelas empresas. (

Há quem diga que das nossas florestas naturais muito ainda existe.
Mas se estas reservas forem comparadas às que haviam há cínquen
ta ou cem anos passados, tornam-se insignificantes. E justamente
estas reservas merecem a preservação é O' respeito do homem. O
futura é incerto. Ninguém prevê o amanhã. Preservar ainda .� o

melhor remédio.
Fundamentado nesses 'ínfimos detalhes, .cremos, a agrícul-

.
tura técnica é a melhor solução aos problemas básicos que a regíão
enfrenta, e que serão majorados ao passar dos dias. Qualificandô-�
como o refúgio de nossa economia, teremos na agricultura o mais

ajustável dos caminhos vasculhados a procura de ríquezas , Os
campos favoráveis, \ a mão-de-obra abundante, e a assimilação da

agritécnica nipônica, faz do Planalto Norte, notadamente Canoí
nhas, um polo a ser ativado para a elevação dos valores naturais e

sociais, donde firmaremos nossa causa de labutar em prol da re

compensa, num mundo caucionado pela moeda . e poder, os quaie
integralizam o totalitarismo dos nossos dias.

Canoínhas, 05.05. 78

Em •

maio 'deis incêndios
-

cidade, .em nossa
A .nossa cidade foi abalada com dois. incêndios, já n�sit,s

primeiros dias de maio, o primeiro, na madrugada do dia 3, nUIDa
casa do empresário Estefano Wrubleski, a rua Vidal Ramos, ao la
do do Hotel Continental. A casa sinistrada, segundo dizem,
foi a primeira construção de alvenaria de Canoínhas, quando ainda
vila, edificada pelo sogro do sr. João Petschow, seu primeiro pro
prietário. O fogo somente foi .debelado pelas 3 horas da manhã,
após muitos esforços e grande colaboração de todos, Outro, ocorreu
:na tarde de 5. a feira, numa casinha nos fundos da Farmácia Alla
ge, logo também debelado. A respeito, o Prefeito THER.ÉZIO NET
TO, enviou o seguinte telegrama ao Governador Konder Reis.

"Cumpro o dever comunicar V. Excia. que somente cor

rente mês tivemos dois incêndios em nossa cidade vg devido gran
de estiagem assola nossa região com incalculáveis prejuízos deeor
.rentes pt Consulto V. Excia. possibilidade fornecimento urn carro

bombeiro Batalhão Pohícia Militar aqui sediado fim dar combate
outros possíveis sinistros pt Oportunidade vg agradecendo pel:a\
atenção vg renovo protestos consideração e apreço.
(a) Benedito 'I'h , de Carvalho Netto. ,
Prefeito Municipal".

'26 anos da instalacão do .nosso
,

Batalhão da Polícia Militar
- Ontem, dia 5, foi comemorado
os 26° aniverssário de instalação
'do 3°BPM, que teve a seguinte
programação:

8 horas, início das solenida
des, constando do hasteamento
das Bandeiras Nacional e Esta
dU11, Recepção da Bandeira Na
cional e Estadual; Compromisso
de Oficiais ao primeiro posto;

entrega de medalhas de 'serviçp!
prestados; leitura do Eole__t·hlt
Especial à data; cant ) da Canção
da PM e desfile em contínêneís
às autoridades ali pr�s..ent�s.
Os nossos cu_mpr_iJnmt�j' àt}

Comando, Oficiais t: Praças da
briosa corporação, fator da llJ)S:"
sa segurança e t�b�m <1......"
volvimento .

A , E N ç A O: leia na última página I Camuliclçjo da M.N. Juiza de
Direito de CaRoinhas, dando a pOSição do nlSSI Jldi
ciário sobre a

-

reunião dos herdeiros dI Comendador Corrêa



)

CORREIO DO NORTE
--------------------------------------------------------------,----------�--------------------------------------------------------

06 de maio de 1978

De acordo com o Artigo n.? 276, ;rdo: Código Tributário Maria Gõss Glínskí, Oficial
Municipal, o Departamento de Viação e Obras, publica mediante do Registro .Civil do Distrito de
o presentevEdttel, OI elemento! referente a Taxa de Serviços de Paula Pereira, muníeípto e Co-
Pavimentação da parte da Rua Felipe Schmidt entre as Ruas 12 marca de Canoínhas, Estado de
de Setembro e Pastor Georg Wege.,:. Santa' Catarina, faz saber que

a) Memorial Descrit�vo do Projete:» pretendem casar:

,
A pavimentação da parte da Rua Felipe Schmidt será Antonio Ariélcio Gomes (�orreia e

fálf A b á
. t' Karidalva Bosko. Ble natural deste

8S
,

Ica. ase ser convemen emente preparada. A camada 88- Bstado nascido em Paula Pereira no
fáltica far-se-á depeís de compactada a' base sobre uma camada dia 11 de agosto de 1954, lavrador,'
de sub-base (pedra splloade), pó de brita e areia. ' solteiro, domiciliado e residente nss-

I te Distrito, filho de Olivio Correia e
, b) Orçam.nt� do custo da obra por metro quadrado Maria de Lourdes G. Correia. Ela

a) Escavaçlo e remoção . . .
' '. Cr$ 22,00 naturàl deste Estado nascida em

) /
Paula Pereira no dia 7 de [unho de

b ,Brita (0,2,5) p m2 . .
» 51,00 1960, doméstica, solteira, domlnítíada

c) �muI8i,0 8sf'AIUe8 6 kg p/m2 » 32,00 e residente neste Dtstríto, filha de

d) Equipáo:iento p/ aplicação' . :t 2l,OO João Buske e Osvaldína F. Busko,

e} M�o de Obra :t 24.00 José André do. Sant98 e Judite de

Total fi.'r$ 150,00
Almeida. Ele natural deste Estado

\:ii nascido em Três Barras no dia 30
de janeiro de 1954, operário, sol.
teíro, domiciliado e residente neste
Distrito, filho de Antonio A. dos
Santos e Flora Cordeiro do Santos.
Ela natural deste Estado nascida em

Xarqueada no dia 26 de abril de
:950, doméstica, solteíra, domicilia
da e residente neste Distrito, filha.
de Adolfo de Almeida e Maria I. C.
de Almeida.

.

Apresentaram os documen-
tos exigidos pelo Código Civil
art. 180. Se alguém tiver co

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

'PreFeitura Municipal
. de (anoinhas

'c) Custo da Obra
à):��E8cavação e remoção, .

b)" >I3rita '

.)
. .

'

c) :' Emulsão 8sfáltict. .

d) ,rEq�ipa�ento p/ aplicação
e)i Mio .de-Obrs

Cr$ 23.519,23
» 54.521,853
» 34.209,79
lt 22.450,176
:t 25.657,34

Cr$ 160.358,40
"

",
.

- r-Ô Total

.'
d} Ares total da obra 1.069,056 m2, a ser financiadaip�la

Pre�eitura Municipal de Cenoínhas 178.176 m2, correspondente 8

1/5 d. obra, em moeda representa Cr$ 26.726,,40.
, - ,e) A ser financiada pelos contribuintes 890,88 m2, cor-

respondente • 4/5 da obre. em moeda representa Cr$ 138.633,00.
1)

" CASA DA CRIANÇA DE CANOINHAS
frente 41,00 mi cota 4,80

:

pavimentação asfáltic8
248,64 �� s Cr$ 150,00 p/m2 .

2)" SOCIEDADE ESCOLAR EVANG�LICA (Jardim de-�Infânci8)
.'

-trente '·42,00 mi cota 4,80
,

"pivlmen'tação asfáltico
.' 2Q:,l,60 m-2 a Cr$ 150,00 p/m2
. �,..,

3)" ,ALFREDO ERNESTO LEPPER
.frente ,41,00.,mI cota 4,80

; ,,;pavimentação 8sfáltica
" ,248,6.4 m2 a Cr$ 150,00 p/m2

,ti, ',; , meto fio
.

47,00 ml a Cr$ 35,00 p/mI
.. ,

Cr$ '37.296,00

Cr$ 30.240,00

Total

4) .. HERDEIROS DE VALERIO F. SILVA
frente 26,00 mI cota 4,90
pavimentação asféltica

124.'80.m2 � Cr$ 150,00 p/m2
melo-fio )
32,00 mI a Cr$ 35,00 p/mi

c. $ 1.645,00

Cr$ 38,941,00

Cr$ 18.720,00

Cr$ 1.120,00

C1'$ 19.840,00
5)

Total

MARIA IZAB�L�E TEREZINHA ANDRADE
frente 14�00 mi cota 4,80
pavimentacão asfáltica;
67,20 :rn2 a Cr$ 150,00 p/m2
meío-fío
14,00 mIa.Cr$ 35,00 p/mI

c-s 10.080,00

Cr$ 490,00
----

Cr$ 10.570,00Total
Soma:das:Pàrcelas

A:ser financiada pela Prefeitura Mun. de Canotnh ss

A ser fioBDciada':pelos:contribuintes:
pavimentação

.

meio-fio •

Cr$ 26.726,40

Total Geral

Cr$ 133.632,00
Cr$ 3.255,00

Cr$ 163.613,40 .

(Cento e sessenta e três mil seiscentos e"" treze cruzeiros e qua
rentá centavos].

Canoinh88,�24 delabril de 1978'

Luiz� Fernando Fuck - Eng. Civil do D.O.P.
J

.

Benedlto}Th.ide Carvalho Netto - Prefeito Municipal
João S. Andrade - Fiscal da D.O.P.

•

omuruc dó
"""

BERNARDO TOKARSKI comunica a quem
interessar possa, que- estã terminantemente proibida a

entrada de pescadores, caçadores, e outros, em suas

terras localizadas em São Sebastião e Santo Ánto
nío do Timbozinho, Rio dos Poços, Rio d'Areia e em

especial .. na Ilha .do Canivete, município
/

de Mafra.

" t=-: Os' infratores estão sujeitos às penalidades
previstas em lei. 4

.1 '

Canoínhas, 28 de abril de 1978

R
,I

C Iegistro ivi

•

/

Paula Pereira, 28 de abril de 1978 .

MARIA GóSS GLINSKI
Oficial de Registro Civil

"

JACffiA EMILIA PAUL COR·
R�A, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros, Co
marca de Canoínbas, Estado de
Santa Catarina, fR� saber que
pretendem casar:

Aatenor Senn e OUvia Ribeiro. Ele
natural ele Timbosinho, deste· Dis
trito, nascido em :I de janeiro de
1950, agricultor, solieiro, domiciliado
em Timbosinho, deite Distrito; filho
de Albano Senn e Maria Senn. Ela
natural de Timbozinho, deste Dis
trito, nascida em 30 de maio de
1949, do lar, solteira, domiciliada
em Timbosinho, filha de -Iose Ri
beiro e Florisbéla Ribeiro.

Se alguém SOUbeI' de algum
Impedimento. oponha-o na for
ma da lei.

Pinheiros, 26 de abril de 1978

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

Oracão ao
,

Divi,no Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus caminhos

para que eu atinja meu ideal,
Tu que .me dás o Dom Divino
de 'perdoar e esquecer o mau

que me fazem; que em todos os

instantes de minha' vida estás
comigo, quero neste curto diá

logo agradecer-te por tudo e

confirmar uma vez mais que
não quero separar-me de Ti.

, Por maior que seja a ilusão
material, não será o mínrmo
da vontade que sinto, de um

dia estar contigo e todos os

meus irmãos, na glória perpé
tua.

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

oração três dias seguidos I sem

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

a graça.
Publicada por ter r8e�bidQ

uma graça.
J. A.

lar, Restaurante e Cburrasoarla,
"GALO 'OE OURO"

J .

fSPlto carrl�o IUOI os dias além dls ISJleilll�adls di CISI

Segunda: C:anj a e virado de feijão à pauUsta
terça: Costela especial e rabada

quarta: Buchada

quinta: Linguada com ervilha
sexta: peixada
sábado: Feijoada à carioca

domingo: Espeto corrido especial (10 qualidades de

carne) e büffe americano

Em breve estará servindo à La Carie com 35 prllos .

a sua dil'lsi,h
Atende-se também pedidos de galinha. leitões, cabri
tos e carneiros assados e pratos especiais para festas

de aniversário, casamento, etc.
-

Bar, Restaurante e (horrascaria «GALO DE 'OURO-
BAIRRO slO,8RISTÓVÃO - Agor. 80b •••• Direçlo

/ FOTOCÓPIAS XEI\OX'
Serviço instantâneo e perfeito

Instalação modem&sima,
"

Procure no escritório de E>erby Carlos lfibmann, na

Praça Lauro Müller, 251 - CaRoinhas - SaDta �WiRa

Consertos de lonas, refarmas de móveis.
'.

estofados 8 estofamentos de carros em

geral. é com

Edmundo Keiser
Rua Bernardo Olsen, 509 - Canoinhas

(

Economize e valorize seu crédito.
)

Abra uma �oDta popular nl

Caixa Econômica Federal

1- e pague com cheque.
, . I

. '
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BarrasTrês «em nova dimensão»
PAULO FRANK

1. o D� ,MAIO COMEMORADO EM, T'Ri:S BARRAS
, ,MagmfICa '''Passeata C' Ii ti " ,

ções do "Dia do Trabalho" '

IC IS IC� marcou o início das comemora-
e de bronze foram entre u�:n nÇ>ssa cidade. Med�l?-ões de o�ro, de prata
lhas e camisetas "MOBRÃL'� ,aods. prlmeIros �l�ssifIcados, alem de meda-. a Iversos partICIpantes. '

A iniciativa do Esport CI b T
A

da Prefeitura Municipal e da eEsc�lae B re.s B�,rras e MObr_?l. t�ve o apoio
"Passeata Ciclística" e d "M "

asica q-eneral .�sono... Após a
da ao "Trabalhad r"

a. �nsagem do Pr'efeito Municipal, Odilon Paz
Ó" ." "C 1 bO M' degladIaram-se as equipes de futebol do "Generalserro x o orn o

: Salles", vencendo o primeiro por penaltis. A ren-da_do ch�rrasc� e bebIdas reverteu em favor d "C d C' S-Joao Batista" A tard· _
a asa a rrança ao

. '", .

e com os portões abertos ao público defrontaram-seas �qUIpeS do Atlehco Pinheiros" de Curitiba x "Esporte Clube Três Barras l�c�l, sagrando.-see vencedor o "Clube Visitante". A promoção teve O'patrocínio da PrefeItura Municipal.

,

Dia 07 de maio. -. a Comunidade Católica do Rito Ucra'niano es-tar,� promov_endQ grandIOsa .festa, com o lançamento da "pedra fundamen-,tal da Igreja a ser Constrmda nesta cidade. O local da festa será no terreno d8: f,utura con�trução da Igreja, localizado no Jardim Zilda Pacheco.As !estn.?!dades te,rao início na parte da manhã e estender-se-ão por todoo dia. Nao faltara o gostoso churrasco, bebidas e atrações diversas.

.
Também no dia 07, os proprietários do Loteamento "Jardim Zilda Pacheco", Senhores Doríval Bueno e Wilson Bischopp" estarão lançando a veada dos terrenos do referido Loteamento O local da venda serájunto ao da festa da Igreja Ucraina. o. referido Loteamento "causa de:rp.uitas críticas"l �� está para. ser visitado e c�mp�ovandOo se; a "futura

area �e expansao d.� nossa CIdade, sendo o primeiro Loteamento dentrode. T'res Barras .que _J,a conta com área destinada à "praça" _ jardim público, e com projeto ja em execução de duas piscinas, sendo uma para adultos e Oo�tra para c�Ianças, além de canal destinado à "pedalinhos". A implantaçao do refendo Loteamento irá beneficiar o desenvolvimento da cidade além de oferecer locais para horas de lazer ao. público.
,

_.

Em visita' à "Casa da Criança" no último domingo, pude constatar
o apoio de parte de Empresas e Entidades, além da Prefeitura Municipal.Assim, de parte do "Lions Clube de Canoinhas" a Casa da Criança São
João Batista recebeu donativos em fazendas e tecidos destinadas a confec
ção de "roupas de cama" para os menores ali residentes. De parte da Ri
gesa, após visita do Sr. Robin A. Collins - Diretor e de Willy Sudoski _
Vice Prefeito Municipal, e Entidade recebeu "camas" e colchões para vá
rtascrtanças. ,A Prefeitura por sua vez, doou parte de chapas de compensado destinadas a completar o revestimento do teto, sendo que anterior
mente já havia doado todo o ripamento e mão de obra para a colocação do,
forro do pavilhão em que se acham abrigadas aquelas crianças. Falta
agora um maior apoio da Comunidade local, pois até agora, apenas um pe
queno grupo de Senhoras lideradas pela bondosa "Dona Neca" tem se preo-
cupado em colaborar com a Casa da Criança São João Batista.

.

Também em fase de conclusão a elaboração dos Estatutos da
"APAE de Três Barras". Semanalmente os Dirigentes daquela Associação
tem se reunido visando elaborar seus "Estatutos" base fundamental para
o desenvolvimento das atividades da Associação. A Diretoria agradece de
público ao Senador Otair Becker a sua mensagem dirigida através de te
legramas individuais à todos os componentes da "APAE" ..

"EVITE INCÊNDIOS"
,

Em razão da grande seca que assola nossa região, o Prefeito Mu
nicipal Sr. Odilon Pazda, lança um apêlo à toda a população de .Três Bar
ras no sentido de que se evite queimadas e fogueiras, bem �om? soltar
"b�lões" pois os mesmos podem ocasionar incêndios, que devido a escas

ses de água, tornam-se ainda m�is difíceis de serem debelados.

"CEMI'EÉRIO MUNICIPAL" RECEBE MELHORAMENTOS:

A Ad�inistração Odilon Pazda - Willy S��o�ki vis,ando melhor�r
o aspecto urbanístico em todas as áreas do MumcIpIO m�ndou constrUIr
nàs duas frentes do Cemitério Municipalponito muro com ÜJol?� de concre

to. Serão colocados também novos portoes, todos de �e�ro. �aIS mel.h<;>Ta
mentos comprovam o ritmo dinâmica da atual AdmIlllstraçao MumcIpal
de Três Barras ...

,

"ABRIGOS NOS PONTOS DE ôNI�US"
Também aplaudida a iniciativa da Prefeitura Municipal e� I?an

dar construir abrigos para os passageiros nos �iver:sos pon.tos de ombus,
especialmente no Km. 02 e adjacências:, onde ha malOr':r:novIm.ento de pas

sageiros. Dentro em breve serão construídos nOoVOS' abngos vIsando dotar
todos os "pontos" com este melhoramento.

ACONTE
* A melhor obra é a que

se realiza sem a preocu
pação do êxito imediato; e o

mais glorioso e-To, po é lJ que
le em qUe' se põ m (J S e ..pe·
r snpa« mat s ulém do h'Jti
zont» utsioel,

* .N«. tu noite o que prU:"
ln ete mu i» é (.. pa ecer H/'

C/ubp on de ao som de tú.,·

cotheque se dioertir prá Valer.

* Dia 1.0 de maio quem
recebeu os cumprimentos

Toi a Jurema D., onde uma

boa turma lá esteve pafi'a
cumprimenta-la. Felicidades.

* Hc [e no Pinho um jantar
super bade'ado.' Se· você

toi conuidado chegue' Já
* Silmara T. uma graça de

menina contando idade
nova desde ontem.
A você, fofa tudo de bom

* Primeiro, olhar foi por
acaso, o segundo também

por «caso, ma s o terceiro já
é coincidência.
Goiaba e Ma,ia- Clsr«, um

Aniversariantes da Semana,
Dia 6 - a sra. Zilda Voigt

Fernandes res em Curitibo;
o sr . Alvino Tremi. '

Dia l' - a sra. Hülda esp.
do sr, Gustavo Thiem; o sr,

Alvino Bolsuf; as sr tas Lau
dei Tremei. Maria' Petnnt
chuk.
Dia 8 II os srs, Roberto

Iêohrbacher, Glauco J. Bueno;
a srta. Irene Roesler; os JOIl
vens Haroldo Carlos Koepp,
[air Pedro J.Vendes.
Dia g ', os . srs. Gilberto

Ritzmllnn, Luiz Krüguer; o
I

jovem Ka"�l Peixoto.
Dia 10 . a srta. Senta Ma

ria da Cruz,' Q jovem Aroldo
Paulo Seleme.

.

Dia 11 - o sr Guilherme
Mohr.
Dia 12 '.:, as srtas. Marilda

Davet, Cezarina dos Santos,
Hilda Tarchéski, Lúcia Gros·
skoPT, a menina Vitó,ia filha
do sr. André Czarniak; os jo
vens /temar Antonio Soares,
Helder Nacij SeJeme.
Aos aniversariantes nossos

cumprimentos.

I
\

sofisticadas - avancadas
•

- úteis

Venha · conhecer as vantagens e as condições de pagamento em

& elA. LTDA.
Rua Vida I Ramos, 1146 - Fone: 22-0536 - Canoinhas-SC
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namoro sensacional.' Muitas
girl e' boy» com inveja. Con»
tinuem vocês são uns amores.

* Outro pareinho que mar-

cou nosso final fie sema

na passada foi sem dúvida
Lorena e Marcos. Sempre
assim.

* Neto e Tânia, Beto e t.e.
lia voltando as boas. Isso

é bom.
* Sandra Allage, pa,ssando

'uns dia s com a gente.
Com muito chsrme matando
as saudades.

* Quem estava desaper eci-
da e apareceu roi a Lu

ciane Pie. Saia sempre me-

nina,
.

* Domingo a L1!atlene este
ve a mil. Realmente quem

esteve lá «dorou.
O desfile estava ótimo) tra

zendo para nós muitas novi
dades. Continuem.
* Ivo e Darci dois totinhos

entre nós, e ameninada
só de olho.

* R.egina e Nilton, Sandra
e Nivaldinho, muito ame,

entre eles. É isso- aí.

* Balançando o coreto' da
meninads, Zeca, que a

gora é de Florip«, entre nós.

* Terçs-Ieira algumas me»

ninas apareceram na ca- .'

sa da Paulinn para um gos.

AgradeCimento
A firma Estefano Wrublevski & Filhos Ltda.

vem por meio deste Jornal agradecer a todos que
de qualquer forma contribuiram e auxiliaram no com

bate ao sinistro ocorrido em sua indústria na última

quarta-feira, em' especial às firmas Irmãos Procopiak
,

& eia Ltda; Rigesa Celulose Papel e Embalagens
.

Ltda Abrahão Mussi SIA Ind. e Com. bem como ao

3.° Batalhão ';da Policia,� Militar,' Prefeituras de. Ca
noinhas e Três·. Barras e ao Corpo de Bombeiros de

Mafra., Solicita ainda aqueles que utilizaram seus ex

tintores que os tragam até seu escritório para serem

recarregados.

D� volta o «Bazar dos Cacarecos»
A ordem auxiliadora de Senhoras Evangélicas

(O ASE). estará promovendo na data de 29 de maio
a ,IOde junho, o «Bazar dos, Cacarecos». Como nos

anos anteriores este bazar destina-se a oferecer por
preços mínimos, objetos usados que ainda � tem uti
lidade.

Para isso as senhoras da OASE estão ldesde
já recebendo roupas usadas, calçados, utensílios do
mésticos, cobertores, móveis usados, etc.. Sendo que
estes o,bjetos poderão ser entregues na Casa Schrei
ber e na Casa Erlita.

A OASE agradece . aos doadores e desde já
convida a todos

_ para que divulguem e prestigiem o

«Ba�ar dos Cacarecos».,

O mesmo situa-se no prédio da Caixa Econô
mica, na antiga Mini-Loja.

AVISO
DOMINGOS COELHO" especializado em Baterias,

AVISA aos amigos e fregueses, que doravante passará aten
der à rua CeI. Albuquerque, n. 169 defronte a garagem da
Empresa Reunidas, contando também com grànde estoque de

. Baterias e material para reforma.

/
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REGISTRO
NEREIDA C. CôRTE, Ofietq)
do Registro Oivil do 1. o Distri
to de Canoinhas, Santa Catari
na faz saber que pretendem
casar-se:

ROBERTO ALVES PEREI
RA e TEREZINHA MARLI LO
PES, ambos solteiros, domicilia
dos e residentes em Agua Verde,
desta cidade. Ele, comerciário,
nascido em Santa Leocadia, des
te Município em 12 de agosto de
1953, filho de Sulferino Alves
Pereira e Luiza Rodrigues Pe�
reira. EIra, do lar,' nascida em

Cachoeirinha, distrito de PO/�o
Preto, deste Estado, filha. de An
tonio Onofre Lopes e Maria da '

Luz Lopes.
.

EDENIR PADILHA e NIL
ZA AMARO DOS SANTOS,
ambos solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade. Ele, 0-

perario, nascido em Rio dos Po

ços, deste Município, em 25 de
julho de 1953, filho de Miguel
Carlos Padilha e Francelina Mi
randa Padilha. Ela, do lar, nas
cida em Antinha, distrito de
Timbó Grande,' Município de
Santa Cecilia em 24 de maio de
1963, filha de Amazonas Leite
dos Santos e Zulmira Amaro dos
Santos ..

BERNARDO BROZOSKI e

VERGíNIA STELZNER, ambos
solteiros, domiciliados e residen
tes nesta cidade. Ele, eletricista,
nascido em Canoinhas, em 17 de

agosto de 1950, filho de Wlades
lau Brozoski e Lydia :Heuko
Brozoski . Ela, do lar, nascida
em cidade - de Mafra, deste Es
tado em 26 de junho de 1960, fi
lha de Teodoro Stelzner e Lau
rentina de Sousa.

, FLORENTINO GEVIÉSKI e

MARIA. DAS GRAÇAS SIL

VEIRA, ambos solteiros, domici
liados e residentes nesta cidade.

Ele, protético, nascido em lugar
Pedra Branca, deste distrito em

3 de dezembro de 1955, filho de
João Geviéski e Parainka Oissa
Geviéski. Ela, auxiliar de admi

nistração, nascida nesta cidade
em 24 de junho de 1951, filha de
.João Silveira e Jenny Ida da Sil
veira.

LUIZ CEZAR WACHTEL e'

ZILIA MARIA MARTINISKI,
ambos solteiros, ele bancario,
nascido em Timbó, deste Muni
cípio em 12 de julho de 1954, do
miciliado e residente nesta cida
de, filho de Carlos Max Wachtel
,e Adelina Waohtel. Ela, 'do lar
nascida em Bela Vista do Toldo

I ,

deste Município em 15 de julho
de 1960 filha de Antonio Marti
niski e Ana Kogi Martiníski ..

C I V I L
Silveira e Marta Massaneiro da t

Silveira. Ela, do.lar, nascida em

Lança, distrito de Poço Preto,
deste Estado, filha de Maria
Kuitschal. Nascida em 28 de Fe
vereiro de 1959.

DIRCEU DOS SANTOS e

MATILDE GUENZER, ambos
solteiros, domiciliados e residen
tes nesta cidade. Ele guarda vi
gilante, nascido em Paula Frei
tas, Estado do Paraná 'em 18 de
dezembro de 1953, filho de Fe
lisbino dos Santos e Maria Ora
cy de Sousa dos Santos. Ela, co
merciaria, nascida em Santa
Leocádia, neste Município em 23
de março de 1940, domiciliada e

residente nesta cidade de Canoi
nhas, filha de Narciso Guenzer
e Rosa Teodorovicz Guenzer.

JAIRO PINHEIRO e VITA
LINA JIENTARA, ambos soltei
,ros, domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele, pedreiro, nas
cido na cidade de Caçador, des
te Estado." em 4 de maio de 1958,
filho de Elibio Pinheiro e Alcin
da da Rocha Pinheiro. Ela do,

lar, nascida em Rio Claro, Mu
nicípio de Major Vieira, deste
Estado, em 15 de abril de 1957

.

,

filha de João Jientara Filho e

Julia Kaléski Jientara.

HENRIQUE PLACHEK FI
LHO e MARIA DELLER, ambos
solteiros, domiciliados e residen
tes em Bonetes, neste Município.
Ele, lavrador, nascido em Bone
tes, neste Município em IOde
dezembro de 1921, filho de Hen
rique Plachek e Ana Maria de
Lima. Ela, do lar, nascida em

Canoínhas em 16 de janeiro de
1922, filha de João Deller e

Francisca de Lima Deller

ANTONIO MICHEL LINO
DE LIMA e MARIA OLIVIA
DE LIMA, ambos solteiros, do
miciliados e residentes nesta ci
dade. Ele, motorista, nascido em

Rio dos Poços, neste Município
em 29 de setembro de 1954, filho
de Julio Líno de Lima e Nilda

l'fogueira de Lima. Ela, do lar,
nascida em distrito de Poço Pre

to, Município de Irineópolis, des
te Estado, em 29 de outubro de

1961, filha de Americo Ferreira
de Lima e Olivia Milita de Li
ma.

EURIDES FERREIRA DOS
SANTOS com ROSELI DE FA
TIMA DE LIMA, brasileiros,
domiciliados e residentes em

Fartura nl distrito; ele viúvo,
operário, nascido em Fartura n/
distrito aos 26 de dezembro de

1935, filho de José Ferreira dos
Santos e Maria Simões Mendes;
ela solteira, do lar, nascida em

Sereia nl distrito aos 29 de abril
de 1959, filha de Lucilia de Li
ma.

MARIO LESNIOSKI com

ZONIR FERREIRA DOS SAN

TOS, brasileiros, solteiros domi
ciliados e residentes neste Muni

cípio; ele motorista, nascido em

Rio Negro-Pr. aos 25 de feverei
ro de 1960, filho de André Les

nioski, falecido e de Olga Ribi

Lesnioski; ela do lar, nascida em

Paula Pereira ri/ comarca aos 30
de dezembro de 1953, filha de
Dorvalino Ferreira dos Santos e

deAngela Porta.

MARINHO DA SILVA com

CARMEN LDIZA BLOSFELD,
brasileiros, solteiros, domicilia
dos e residentes neste Muni

cípio; ele escriturário, nascido
em Tres Barras ri/ comarca aos

13 de novembro de 1957, filho de
José da Silva e de Antonia Ko

gut da Silva; ela auxiliar de es

critório, nascida em Canoinhas
aos 9 de abril de 1960, filha de .

Heins Blosfeld e de Irma Augus
ta Blosfeld .

PEDRO DORIVAL DE

A R O L DO WILSON DA
SILVEIRA e VERA 1DCIA NE:"
VES, ambos solteiros, domicilia
dos e residentes em São João dos
Cavalheiros, neste Município.
Ele, operário, nascido em Três
Barras, deste Estado, em 10 de

março' de 1956, filho de José da

, - ,

UN'GER '& CIA_. LTOA.
INDÚSTRIA - COMÉRCIO - EXPORTAÇAO

Telef.: Escritório 23-1770. Loja 23-2014

25 1952/1977 25 /

Ind. de Talhas e Pontes Itolantes Elétricas, Exaustores, Ciclones, carrinhos

para movimentação de carga, serras circulares e taqueiras.

Esquadrias t'UNGER" _ Janelas de correr, basculantes, max. ar, portas, gra
des para muro, portas de rolo, gradeadas e portas de correr, em ferro simples
e perfilado. ESQUADRIAS EM ALUMINIO - Portas simples. e de correr, ja-

nelas de correr, basculantes, max.· ar' e box para banheiro.

DISTRIBUI:DORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA

DOS MOTORES ''"WEG''.

Completa seeção de vidros a preços diretos da fábrica.

IJOJA "UNGER", a mais especializada da região, em peças para locomóveis,
caldeiras e maquinários industriais. Cabos de aço, pregos, parafusos de todas

as bitolas. Canos e conexões para água e pr�ssã.o, fechaduras e Ierramentas
em Geral.

Rua Des. «osta Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

Representante em Canoinhas: WALDEMAR KNÜPPEL.

Rua Major Vieira, 360 _ Fone, �2-0336 __ Canoinhas - Santa Catarina

,

_._
• EDITAIS

tes nesta cidade; ele operário,
nascido em Santo Antonio nl
distrito de Irineópolis-SC. aos

4 de janeiro de 1955, filho de Al
fredo Martins e de Ernestina

Miranda; ela operária, nascida
em Corrêa Pinto, comarca de

Lages-SC . aos 23 de fevereiro
de 1959, filha de José Luis de

França e de Dinorá O:RitZ de
França.

Canoinhas, 02 de maio de
1978 .

FRANÇA com DILACI DE

DEUS BUENO, brasileiros, sol
teiros, domíciliadcs e residentes
nesta cidade; ele operário, nas

cido' em Pinheiros n/Município
aos 30 de março de 1954, filHo de

José Luis de França e de Dino

rah de França; ela do lar, nasci
da em Serra do Lucindo nl Mu

nicípio aos 28 de agosto de 1956,
filha de João Maria de Deus Bu
eno e de Olinda dos Santos Bu
eno.

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Oivil

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina CGm travessa

15 de Novembro (próximo à Igre�a Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

- Fone 22-0960 -

. FRANCISCO DE ASSIS
MARTINS com MARIA GO
RETE DE FRANÇA, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residen-

BASILIO HUMENHUK & (I,A. LTDA.

I Revendedor

1'948
FORD I

197830 4NOS

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

Fasemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
.Camionete Pick-up 1961 4x4 - cinza

Corcel GT 1976 - amarelo e preto
Ford F-IOO 1960 - azul

Rural 1969 - 4x4 - verde

Vo1ks 1300 - 1970

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa proeedêaeía,
aOE melhores preços da região.
Vj�jfe-nos sem compromisso, em nossa loja à

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

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especlalízaçâo em Odontopediatria _ I'

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

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak, Vomércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega:

1.\larca
Pick-up W illy,s 4 cilindros
Cheurtte

Üpala 4 podas
Maverick azul
Maoerick oerde
Volks 1300

A�o
lf)76
tor«
1970
1974
1974
]f)75

-'
. Santa Catarina-

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEítULOS ,lTDA.
Concessionário General Motora do Brasil S. I.

. Rua Major Vieira, 289
C a n o i n ha s
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SOCIEnADE ANÓNIMA DE CAPITAL AUTORIZADO

Capital Autorjzado: " ., .

Capital Subscritor .. .. " .. .. .. .. ..

Capital Integralizado: .. .. .. .. ,. .. :. .. ..

Senhores Acionistas':

Submetemos à apreciação. de V. Sas., o. Balan
ção Geral da Empresa, encerrado. em 31 de dezembro
de 1977, acompanhado do. parecer do Conselho Fiscal.
Vale observar que não. aparece no. Balanço. Geral a

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, tendo
em vista que o empreendimento "PLANALTO HO
TEL" está em fase de construção.

Merecem destaque no. exercício ora findo. os se..

guintes fatos:

a) - em reunião da Diretoria realizada no dia

15.03.77, foi aumentado o Capita1 Subscrito da So
ciedade em c-s 4.774.290,00 (quatro milhões, sete

centos e setenta e quatro mil e duzentos e noventa

Balanço :;:" Geral
,

";..:t'"�Y

-,

A , I V O
Ilmobilizado

Terrenos: .. . .

Edifícios: .. .. .. .. ..

Máquinas e Equipamentos: ..

Imobilizações Financeiras: ..

Disponível

Cr$ 160.000,00
Cr$ 4. 324 . 603,34
Cr$ 355.000,00
Cr$ 22.428,00 c-s 4.862.031,34

Cr$ 7 . 000 J)'OO,OO
Cr$ 6 . 634 ..290,00\
Cr$ 4.981Ji80t53

Relatório, da Diretoria

cruzeíros), passando de Cr$ 1.810.000,00 (Hum mi

lhão, oitocentos e dez mil cruzeiros), para Cr$
6.584. 2�0,00 (seis milhões quinhentos e oitenta e

quatro mil, duzentos e noventa cruzeiros)

d) - a Obra do "PLANALTO HOTEL" segue
.: ormalmente, e sua. conclusão está prevista para mea

dos de 1978.

Finalmente, desejamos externar nossos agrade
cimentos pelo apoio recebido durante o exercício que

I

passou, e colocar-nos a inteira disposição dos Senho-
res Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que
eventualmente se fizerem necessários.

b) - Dado �o grande interesse que o empre
endimento. vem despertando, a Diretoria .tem recebi

\
do o apoio da classe empresarial em geral, inclusive,
tendo-lhe sido adiantada no exercício de 1977, impor
tâncias para futura subscrição. de ações.

c) - o Procape "Programa Especial de Apoio
à Capitalização de Empresas", participante do empre
endimento com um capital de Cr$ 3.000.000,00 (três
milhões de cruzeiros) integralizou 2/3 de sua subs-

I

c rição, durante o exercícío findo ..

Canoínhas, 15 de janeiro de 1978.

A DIRETORIA

Encerrado dezembro de
PASSIVO

em 31 de

Não Exigível
Capital' Autorizado:

(-) Capital à Subscrever: .. .. ..

(=) Capital Subscrito: .

(+) Reserv. Cap. à Subscrever ..

Cr$ 7 . 000 . 000,00
Cr$ 415.710,00

- _._._- ._--

Cr$ 6.584.290,00
Cr$ 50.000,00 Cr$' 6.63,4.290,00

crt 646,84
Cr 318.019,47 Cr$ 318.666,31

Cr$ 1.652.609,47
Cr$ 219.450,00 c-s 1.872.059,47

Cr$ 59.918,96 Cr$ 59.918,96

Caixa: .

Bancos: .

,

Capital à Realizar: .. ., .. .. ., ','

Contas Correntes: .. .. .. .. ..

Pendente

Despesas Pré-Operacionais:

Compensado
Títulos, em Cobrança: ..... , ....

T O T A L D O "A T r v O"

E
.. , Ixigrve

Fornecedores: ..

Contas Correntes:

Obrigações à Pagar:
Participações à Integralizar:
Financiamentos: ...

Títulos Descontados: .. .. ..

c-s
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

,

341.401,17
2.875,14
41. 895,75
11.214,00
71.000,02
10.000,00 c-s 478..386,08

r Cr$ 7.235.296,08

Compensado

Cobrança de títulos: .. .. .. .. _. Cr$ 122.620,00
.

Cr$
-=-=-=======-=-==-===========

T O T A L DO' "P 'A S S I V O"

c-s 122.620,00 Cr$ 122.620,00 122.62(),OO

Cr$ 7.235.296,08

MIGUEL FONTES PROCOPIAK

Diretor-Executivo
CPF-005588939

ILDEFONSO CORREA
Contador - CRC 024/77
CPF-072725029

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fis

cal da "CORAL EMPRE-ENDIMENTOS E PARTIC� ..

PAÇÕES SiA", com sede em Canoinhas-S'C, cumprin
do preceitos legais e estatutários, declaram para to

dos os fins e efeitos de direito, que exarnínaram
i

»

1. Examinamo.s o balanço geral e respectivos

anexos da CORAL EMPREENDIMENTOS E PAR-
,

ri ICIPAÇÕES S/A, em fase pré�operacional, encerra-

do em 31 de dezembro de 1977. Nosso exame foi efe

tuado consoante padrões reconhecidos de auditoria,
,

incluindo, consequentemente, verificações parciais
em

registros e documentos contábeis e outros processos

de comprovação que consideramos necessários nas

,

Parecer do Conselho Fiscal

Balanço Geral e demais documentos contábeis da

Empresa, relativos ao exercício findo em 31.12.77,
encontrando tudo na mais perfeita ordem, pelo que

� ão de parecer que os mesmos merecem a aprovação
dos senhores Acionistas.

Canoinhas, 30 de janeiro de 1978.

MOACYR DE. PAULA E SILVA

ROBERTO' FERREIRA FILHO

JOAO EMILIO GALLOIS ZANETTI

Parecer do Auditor

circunstâncias.

2. Em nossa opinião, o balanço geral, acima ri
ferido, reflete satisfatoriamente a posição patrimonial
e financeira da CORAL - EMPREENDIMENTOS E

'

PARTICIPAÇÕES S/A em 31 de dezembro de 197'7,
c:e acordo com os princípios de contabilidade geral
mente aceitos, aplicados de maneira consistente em

relação ao exercício anterior.

Curitiba/PR, 16 de Fevereiro de 1978.

EDGARD BITTENCOURT

Auditor Independente PF1011
Conto CRC/PR 3080 - CRC/SC 3080-8

GEMEC-RAI 72/002-PF
,

CPF 000797749 '
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.,lotivias ,de ,MAJOR VIEIRA (anoinhas

de ontem

Escreveu
Francisco Krisan

41.0 Aniversário
do Município

I '

Transcorre u dla 12 de setern-
tiro, o 4l.° aniversário da íns

talscão do nosso Município.
A data, sem dúvida grats ps

rs todos os filhos deata terra,
foi asstnalada com sucessos de

grande ímpor tâncta, quais se

jam os noticiados na primeira
págtns, da última edição, rela
tivos a vinda de unida 'jes do
nosso Exército para o Município.
O nosso quadragésimo prr

meiro aniversário encontra o

Município no afã de - progredir
e se engrandecer. A bela cida
de de hoje, o Município rico e

prospero diferem, sem dúvida,
do vilarejo de Santa Cruz de
outrora e do Município de en-

-

tão. Eis O de que 'é capaz o

esforço em conjunto, o trabalho
construtivo, a dedicação do ho
mem à gleba.
Oxalá a' data assinaladora do

nosso 50.0 aniversário encontre
o Município mais prospero, e

mais progresststs , a cidade com

'todas 8S suas ruas cslçaldae, do-
I '

tada de água e esgoto, a zona

rural reflorestada e produzindo
trigo em abundância.

A Terceira Companinha Iso
lada, brtlhsnte unidade do nos

sa Policie Militar, homenageou
o Governo do Municipio pelo
transcurso da efeméride. Um
Pelotão de infantaria, às 6,00
horas da manhã, tocou alvora
da em frente à residência do
s�. Prefeito, percorrendo as tuas
da cidade ao rufar de sua ban
da de tambores. A iniciativa

,

tomada pelo sr, Cápitão Jubal
Coutinho, diligente Comandan
te da 3.a eis, teve grande re

percussão.

Nosso futuro Governador
No dia 26 de abril pp, o Prefeito Claudio Gadottl, juntamente com

outros lideres politico. em seu gabinete, ao receberem telefonema direta
mente de Bralma informando da oficialização da .candídatura de JORGE
KONDER BORNHAUSEN ao governo do Estado, no mesmo Instante de
terminou os seus comandados e admiradores da Jorge K. Bornhausen quefestejassem a grande notícia. Em Major Vieira, culminou com um foguetório
prolongando-se noite a dentro, com passeatas de carros etc. Para nós foi

I'
um motivo de orgulho a escolha de Jorge K. Bornhausen como eandída
to ao governo, poís foi um dos primeiros Municípios que manifestou-se
favorável a SUl. candidatura. Portanto vai os parabéns aos líderes ARE

I
MISTAS de Májor Vieira por mais esta vitória ao nosso parttao,

Dia 3 de junho a Inauguração do SESC
Por várias vezes foi divulgado através desta coluna que a inau

guração da agência do Banco do' Bstado de Santa Catarina, em nossa ci
dade seria no dia 22 de abril pp, mas, como tanto o Governader Konder
Reis e o Presidente do BESC estavam, aguardando OI problemas suces
sórios, a data da inauguração foi adiada para o próximo dia 3 de junho.Temos certeza que nesse dia muitas autoridades ligadas a Esféra Estadual
Tirão a Major Vieira afim de assistirem a inauguração da referida agência bancária, e também outras inaugurações, tais como: Posto Telefônico,
Ponte de Ooaereto Armado sobre o Rio Bonito em Pulador, EletrificaçãoRural .nas localidades de Pulador, Rio Novo, Colonia Ruthes, Colonia Sao
to Antonio e Colonia Butiá, cujas redes já se acham ligadas desde o dia
22 de abril. Esperamos que desta felta o Gocemador e o futuro Gover
nador virlo mesmo a Bossa cidade, visita essa que aguardamos comprazer.

.

Aniversários
I

Giovani Dziedzek, dia 1.° de maio último comemorou seu aniver
sário. Giovani é filho do casal Arlete' e João Dziedzek, residentes nesta
cidade. ,

Pedro Paula Fernandes, dia ,2 de maio festejou sua data natalícia.
Pedro Paulo é do alto comércio desta' cidade, pessoa que goza de gran-des préstimos em nossa cidade. '.

Zélia Franco de Oliveira, esposa do senhor Silvério F. deOlívet-
ra, dia 3 de maio festejou sua data natalíeía.

,

'

.

SueU Streít, Professora da. Escola Básica Barão de Antontae de
Mafra, festejou seu aniversário dia 3' de' mato. ' '

Etelvina Borges, mãe do ex-Prefeito sr, Victor Borges�:comemo
rou sua data,;natalicia dia 4 de maio. Cumprimentos em alto estilo ponti-ficaram para:a destinta senhora.

.

,

,

Melania Malicheski, dileta' esposa do sr. Paulo MaUcheski teste
teíou lua data nataUcia dia 4 de maio último.

Gildo Adancheski (nosso assinante) comemorou sua data natalt
cia dia 4 de maio.

Dia 5 de maio quem aníversaríou foi a sra. Edviges Schermaek,
dileta esposa :do sr. Franctsco Schermack, residentes nesta cidade.

'

Flavio José de Souza, comemora' amânliâ dia i"'d.e 'máio sua data
natalicia. Fíevío José é um jovem que goza de grandes amizades em
n08sa cidade. j

Eudete -Velga, dileta filha do casal Nilda e Pedro Veiga Sobrinho
eomemora sua data natalícia dia 8 de maio próximo. Por certo a socie
dade local festejará a data.

.Rosani Krisan, filhinha da Viúva sra, Ooneguades Krisan feste-
jará sua data "natalicia dia 9 de maio. '_

Dia 1,2 de maio quem festejará sua data natalícia é o Sr. Fran-
oísco Schermack, residente, nesta cidade.

' ,

A todos os aniversariantes a coluna envia sínceros parabéns.

Nascimento

'_

De tudo I um pouco
o Prefeito ,,Municipal Claudio Gadotti, esteve esita semana em Floria
nópolis tratando .de. diversos assuntos administrativos.
Já bem adiantado a construção do prêdío do Sr. Aloacir Veiga, o qual,multo embelezará a BOS8a cidade.
Depois que ligado a energia elétrica no interior do município, muitas
pessoas tem procurado a CERPLANA para se associar.
No último dia 2 de maio, uma equipe de Cat�qui8tas _

deram uma pa
lestra sobre, a religião católica, em nossa cidade.
Os apaixonados na política, já estão apontando (ou melhor), cogitando
08 posstvets candidatos a Prefeito e a Vice para o próximo período;
são muitos os postulantes, para a próxima no Poder Legislativo. Tem
muita gente boa que está interessada em concorrer na: próxima elei
ção, pelo que se nota o,maior interesse está na juventude, mas va
mOI ver na hora efí».
No próximo domingo teremos a grande festa do Padroeiro de nossa
Paróquia, a qual esperamos que seja bem animada como nos anos
anteriores.

- Pelo que se nota, mais dois jovens irão dizer o sim bem breve diante
do aUar da nossa. Igreja Matriz, trata-se de Pedro e Silda. Parabéns.
Faleceu no' último dia 3 de maio o sr. João Muchaloskt, de tradicional
famflis. de Major Vieira.
Ana Zelia Buthes comemorou sua data natalícia dia 3 de maio, a se
nhora Ana Zelia, virtuosa esposa do Vice Prefeito João Batista, Ru
thes, foi multo cumprimentada pelas suas amigas e familiares. Para -

'

béns a aniversariante.
No próximo, dia 20 contínuará o Curso de Batismo em nossa Paróquia,
nesse curso outros palestrlstaa irão ministrar o curso, pois conforme
julgamento, uma das palestra do curso anterior foi péssima.

Acha-se em festas o lar do
sr. Hugo Peixoto e de sua exma.

espose, dons Irmengarda I Pei
xoto, com o nascimento de seu

primogenito, que aa pia batís
mal receberá o nome de Heron.

Parabéns BG novo canoínhense
e aos seus dignos pais.

Casamentos
Realizou-se a 25 de outubro

o enlace mstrtmouíel do sr..

Wiegando, filho do sr. João'
Hsnsen e exma. esposa, com a

srta. Irmengarn, filha do saudoso
Rodolfo Zipperer.

.R! a líz a-s e h je o enlace ma

trimonial do sr. Alcides Sans,
dedicado chefe das oficinas de

Tipografia AI tes Graficas desta
Cidade, com 8 sr ta. Ortrum Bol·
lmann, filha da exma. vva. sra.

Psuls Bollmann. ,/

Para bén�.1 80S nevos pans,
com votos de felicidades.

(Correio do Norte, novembro.!l952)

CARlAZ DO,CINE JUBILEU, --

1.°
2.°

Hoje às 20,30 horas - Sensacional programa ,duplo
lilme.: «A CONQU/STA 'DO OESTE" � aventuras
filme: «KUlYQ-FU O EXTERMiNADOR»

Amanhã, às 14 horas, em matinê

«KUNG-tU O EXTERMINADOR,.

.cions Clube de Canoinf)as,

Casa da Criança
de Três Barras

Em Três Barras, uma entidade
assistencial desponta, para que a

quela comunidade possa dar de si,
em favor dos pequeninos que nada
possuem e necessitam. O Lions Clu
be de Oanoínhas. tendo presente a

solicitação em Assembléia para. dar
sua ajuda aquela entidade, assim o

fez, dando lençois e fronhas a �odas
8S camas daquela entidade assísten
cía: contando' a mesma com 30 pe
que�os internos. Participaram tam
bém da doação, as senhora� que
compoem os clubes de bolão de
nossa cidade «Sete de Setembro» e
mais «Ouro Verde», sendo Presiden�
te do primeiro a senhora �UDITE
KNOPEL e do segundo MARQILANE

ZlMMERMAN. As seguintes senho
ras, participaram da doação: Cecilia,
Lucy, Ester, Leoni, Saleta, Trela,
Ruth Eliete, Anita Leon, Gussi Loet
ler Sorlene, Stella, Gloria, Virginia,
EI�na Gerda, Olívía, Inês, Erica,
Céres' Anita, Judith, Asta, Marcila
ni, Rita, AncHa, Jese, Emilia e Sô
nia Shiquefuze. Os agradecimentos
do Clube de Leões de Oanoinhas,
por poder contar com a sensibilida
de e doação de pessoas que com

os j mesmos comungam, em lavor de

campanhas meritórias, visando o

nOS80 próximo mais carente, valo

rizando
.

cada vez mais a pessoa
humana.

t CONVI1-E PARA MISSA

DE 1 MÊS DE FALECIMENTO
Os hmiliares de

MAURO ANTONIO KRAUSS

convi 16m e todos para assistirem a missa de 1 mês de fa

lecimento, que será, celebrada em intenção de S�8 81rn� DO

dia 11 de maio, às 19 horas na Igr�j!l Ms trlz Custo Reí.

Por mais este ato de fé e caridade cristã, agradece
j

a' família enlutado.

t Convite-Missa,

Os familiares de

JULIO PEDRO SAMPAI�
ainda consternados com seu falecimento, convidam para a

missa de 1 ano e 6 meses de seu fl}lecjm�nto, que será ce

lebrada dia 9 às 19 horas na Matriz Cristo Rei.

Por mais este sto de fé, agradecem os femiliaree.

COO vite-Missa
2 a nos de taleclmento

A família de
CELSO BUCH

I

convida parentes e amigos para' e. missa de 2 anos de h
lecím ento que será celebrada no dia 11 de maio, quinta fei
ra próxima, 8S' 19 horas na Igrf'j � Matriz Cristo Ret.:

Por mais este at» de fé e caridade cr istã, agradece,
a família enlutada.

'o
•

pISO
do momento

,

e com
/

Material
,

'

de
Ltda..Construcão

�

�ua Major uieira, 589 .,.. Fone 22-0502
- Colocação por, gente que entende -

Festa

de
'pr,ó-construção do

'Infância Santa r{"erezinh,a
Colégio

de

e Jardim
·Canoinhas

Dias 21 22 de • de 1.9,78e maio
,

'
,

, '. -

Participa e dê a sua 'colaboração, afim, da dotar Canoinhas,

de mais um estabelecimento de ensino.

Amanhã, em duas sessões, às '19,30 e 21,30 horas
Um 'avião avariado ... um criminoso desesperado ...
.5.0.5. A 15000 METROS" - colorido

Este filme REPRISA segunda e ter\,a-feira, às 20,38 horas
�

Quarta e quinta-feira, às 20,30 horas

.0 JOGADOR» • colorido .

,
,

Sexta-feira, às 20,30 'horas - Mais um grande filme de Walt Disney,

-AVENTURAS NA NEVE» - colorido
'

Atençãp: colabore com o seu cinema, apresente a sua

Carteira de Estudante ou Identidade Militar
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Marcelo Jacob Fuek

'ependuva
Notícias de

-.ere...eu:

.meraldiao II. Almeida
Ir

taro Aqui fica o esolareclmento a todo. BOI.OI amigol
e correliglonirios.

MÉDICO
,Espedallza�ão em, Iparelh'Qldigestivo

(línica)fe (irurlia
. "HORÁRIO: 10 às 12 horas e 13,30 às 18,30 horas

".�ua- Major Vieira, 846 (ao lado da Retífica Canoínhas)
, Fone, 22-0734 - CANOINHAS • se

(

Primeira mulfjer Sacerdote
A cônega Michael Slmpson, de Nova Iorque,

tornou-se a primeira mulher sacerdote a p�gar na
abadia de Westminster, na Inglaterra. A freira angli
cana de 52 anos cônega da Catedral de São João, em
Nova Iorque, fez um apelo para que as mulheres não
sejam mail consideradas ccristãs de segunda classe
num míníatérto de segunda classe». A cônega disse
que a «criatividade cristã na presente época da Igreja
não deve depender unicamente de liderei mescultnos».
(G. P.).

Pino Almeida . no velf)o mundo
o jornalista e Advogado Dino Almeida, o maia

solicitado eolunista acetal do pais, envia para elte
colunista (seu progenitor) noticiai do velho mundo as

quais transcrevo a seguir: «Primeiro cartão recebido»:
Londres, 4 de abril 78. QuerIdo papal. Abraçol. Aqui
estou eu, na bela Londres. com sua neblina e sua

história fantástica. g sensacional. Daqui vou a Paris
e Lisboa. Beijos do Dino. «Segundo cartão recebido»:
Paril, 10 de abril de 78. Querido papai. Aqui estou
novamente em Paris. Pela 4.· vez, Paris eade vez mais
bonita e fascínante.. Abraços na Eva e na Lü. Beijol
do Dino Almeida. É isto at minha gente, um filho ea

tarínense brilhando na Muropa.

, vereador com 3 proposições
o Vereador Silvino Chichocka vem se de.ta-·

cando com invulgar atuação no Legislalivo Munioipal.
Agora ainda entra com trêl petições das quais uma

já foi atendida. A primeira pedindo �elhora8 nas via.
de comunicações que dá acesso a morada do sr. MI
nêsto Leal, o qual não tendo via. direta para chegar
a sua casa, necessita fazer uma volta de 9 qullome-

, tros, quando com pequenos reparos naquela via de
eemunícaeão o trecho ficaria apenai de a quilometros •

.A. segunda pede a seus pares, ouvido o Plenário leja
enviado expediente ao Exmo. Sr. Prefeito MuaicipaJ.
seja dada a colaboração possível para a represa de

água para de!)óIUo p'ara dois tanques que s.rvirlo
para a manutenção de 2 granjas para criac;ão de suí
DOS, que por certo carreará o progresse a eomunída
de toda, lendo o maior beneficiado o próprio muni
cípio. A 3.· é & de agradecimeato a seus pares pela
aprovação do Legislativo na petiçã�em que solicitou
&s melhoria. na oobertura da ponté que liga Campo
da Estiva ao lugar denominado Arroio Fundo, dl ...l
sando co. o município de Itaíõpelts, que ct Sr. Pre
reito Munlolpal atendeu.

Nascttnento
Encontra-s. em festas o lat: de jovem caIai.

Rogério (Sra. Iclalr) Selbmann, o evento regtstreu-se
dia 19 de março p.p. na Maternidade de Rio Negro
PR. A coluna cumprimenta OI progenítores do Daniel
almejando um mundo cheio de alegria 8 saúde para
o Daniel.

Passarela da sociedade y

Dia 2( quem feltejou niver foi o jovem Jon,as
José, filho do casal Sr. Alols (Teresa) Werka.· Ele
Cartorário local, eumprímentos mil para o jovem ani
versariante.

,

Ola 1.°, níver do [svem (Vaqueano) Luis oarlol,
filho do casal Sr. Modesto (Silvia) Hirth, muita alegria
pontificará no. festivo dia de leu aniversário.

.

Na mesma data registramos com prazer a troca
-

de idade nova do Sgt. Jamir MD. Delegado de PoU
ela, muitos cumprimentos receberá o aniversariante,
de amígos, tnctastve do colunista. (

Dia .( completou mais um ano da sua preltativa
existência o Sr. Orlando S. Vieira, Gerente da CE·
LESe. Na sua festiva data foi homenageado por .,.

mígos e parentes e VOtOI da coluna.

Dia 4 também, niver da Srta. Marllete. filha do
casal Miguel (Elza) Mathiolki, jovem-guarda respon
sável pela alegria e comes e bebes.

Um por semana
Semblante que sorri radiante de alegria. Pala

vras vivas que transbordam em saúde e coragem.
Tais' pessoas andam semeando felicidade a08 circuns
tantes. Pessoa alguma deixará de se tornar feliz se

for alvo de palavra. e sorrisos cheios de alegria e

bondade. (Seicho-No-Ie).

- Luminosos e Plocas de Acrílico
- Molduras de qualidade para quadros
._ Artesanato em Acrílico e Vime

Eapelhos

==LOJA REFLEXO==

Mobral com tioua . comissão,
Dia 20 do corrente com a presença da Super

visora Estadual do «Mobrab. da Supervisora de Area
e da Supervisora local, foi realizada uma reunião pa
ra escolha dos novos Membros da Oomtssão. Diversos
elementos foram convidados para integrarellÍ a mes
ma, uns declinaram do convite outros aceitaram, fi
cando assim cenatítutda a atual comissão: Presidente:
Esmeraldino, Maia de Almeida; Encarregado de Finan
ças, Carlos Oczkovski; Seoretária: Alzira Lemos de
Oliveira; Rosí Maria Carvalho, Encarregada da Super
visão Global «ENSUG». A Supervisora Estadual, con
vidou mais o Sr. Walmir Lueío Senna e a Sra. Bro-

. nislava Frederico para exercerem a funeão de Mobi
lizadores. Vamos colaborar com o MOBRAL. cO Bra
sil espera que cada brasileiro cumpra 10m seu dever».

Você .....

Ja, pensou em

ser sócio contribuinte

da APAE de Canoinnas?

._

C_ 1. G. os Vaqueanos
com 4 ttxeâalõas

Dia 16 do corrente realizou-se em Rio Negrinho
um grandioso Rodeio Gaúcho com a participação de
dezenas de grupos dos C.T.G. tneíusíve o grupo «OS
VAQURANOS» de nossa cidade. Diversas competições
foram disputadas tendo a nessa representação se des
tacado" eonsegulndo quatro medalhas assim distribui
das: 1.° Deslile na cidade. 1.8 lugar, Laço por, .Equipe;
Z.o lugar, Laço Individual ganho por CarUnhos Neri.
%. lugar eGincana da Caderla» ganho por Santo Bseo
pinéli, Parabéns ao Patrão Modesto e a turma toda
pela brilhante vitória.

Artigos
Cristais

Leia! Alsine!' PivulgueJ
'Correio do Norte

asa-

Vende-se um ótimo lote de
terra, esquina, com 600 m2,
a 100 m�tros da Faculdade,
Rua Be!.nardo Olsen. Preço
de ocasião. Ótimo ponto para
comércio. Também h;)tes no

Jardim Esperança, a 100 mts.
do asfalto.

Tratar na Casa Santa Tere-
zinha. 3

\

pI presentes

.'
Praça Lauro Müller, 522 (ao lado da Ótica'Confiança) ,

.

". ," "

, Canoinhas-SC

\.

.,

ÓTICA CONFIANÇA
í..:..:..:Fabricamos todos 08 tipos (:de Je,tes�Çpara óculos,

v, , desde' visão simples, bifocais, ':até lentes Varilux 2.

:;- Aparelhagem moderna,' perfeita montagem, garantia
. de, qualid�de e assistência:permanente.

Adiado inauguração
do calçamento

A Inauguração do calçamento que dá acesse a

cidade pela BR-116 foi adiada para outra oportunida
de, mesmo anteI do nosso honrado Governador ter
recebido convite do Presidente General Ernesto Gei
sel para ir�a Brasília. O motivo fpi ao exiguo tempo
para inaugurar todas as obras doadas pelo nosso' Go
vernador. Damos a seg.uir o telegrama recebido do
Exmo. Oel Chefe dá Casa Militar: Sr. Esmeraldino
Maia de Almeida/DO. Presidente do Diretório MunI
eípal da ARENA:-Papanduva-SC, Rua Simeão d. Al
meida n. 446: Florianópolis Tel. 1367/93/18/1339. Em
virtude exíguo tempo dtsponível vg fica adiada vía
gem governamenta! esse município vg para data mais
oportuna vg quando haverá maior tempo para per
manência vg do Senhor Governador nesse município
vg oportunídade em que poderá ler incluido no pro
grama vg inauguração outras quadras Pt Ateneiosa
mente. CeI Décio José do Lago. Ohefe da Casa Mili-

- Prataria - Inox

",'

CREO IPISC Rua Paula Pereira
Rua . Vldal Ramos

\ ,RespoDsável Técnico: Enu.o�IARC'S,,"WDIDERLICB

Praça Lauro Müller,:514 -.��Cap�inhás-'SC
, . )'

.I

) ,

Simas
Médico espeoíalísta em crianças, comunica a população
de' Caneinhss e das cidades vizinhas, que já está aten

.. .dendo no Hospital Santa Cruz e em seu eonsultõríe,

situado à praça Lauro �üller D.o 85,
.

ao lado do IB'DF.

A·gora afendendo :também pelo I P E S C

·Fofocópias?
o Cartório do RegistrQ Civil, de Nereitia C. �órte, instalado
- ,

, ,:', "

.no Fer.um. acaba de receber a mais moderna . FOTOCOPlA-
.. ,.:r-',' .. I' '!

i)eRA" Automátlea que tira fotooópia ,dupla face e simples

de qualquer documento em díverscs tamanll�s.

Em apenas 5 segundos

"

(

Passeios: Leva) até 9 pessoas

No frabatho: 1 tonelada de carga

Pira ii próxima aquisição pense!

·«KOM,BI
MALLON & elA.

- se



06-05-78
N,o 1469
Ano XXXI

Miaistérl. da Elérelto
III Exército - 6,· Região Militar
16.· Oírcunacrlção do Serviço Militar
13.a Delegacia �o _Ier,i�o Militar

CONVITE
o . Sr, Prefeito Municipal de Canoinhas Dr.

Benedito Therézio de Carvalho Netto, e o Delegado
da 13,a Delegacia do Serviço Militar, Cap. Osvaldo
Conrado Narloeh, convidam as autoridades e o povo
em geral, para assistirem a cerimônia cívica de en

trega de certífícados'[taos 'cidadãos dispensados de
incorporação da classe de 1959, a realizar-se às

��,OO horas do .dia�08 de maíojdo corrente ano, pró
xima seguuda-feíra.tnc pátio do Colégio S. C. de Jesus,

Pelo comparecimento, atenciosamente agradecem.

Benedito Th. �de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
O.valdo Conradll Narloch • Cap Dei da 13a Del SM

25 Jnos de Funda�ão
..

.

" A ,PIA UNIÃO � DE SANTO:ANTONIO, mantene
Ãora da.C.sa Dr. Rolando Malucelli, comemorará no dia
.13 de junho próximo seu 2.5.oi�anolde fundação.

.

_ '". Em. regoz�jo a data, fará realizar várias promo
ç,�e8,�lnclulndo a apresentação de dois grupos·folclóricos
40 CENTRO DE. TRADIÇÕES GAÚCHAS «PLANALTO
LAGEANO». ". ...

. Apartamentos em camboriu nos Bdítícíoa - Imperatriz e Mari-
lu Finaneiáveis em VárI08 ptanes.

�

.-Terreno localizado na Agua Verde, 1608 m2, preço Cri 35.000,00
1.Õ,O m2 de terreno, à Rua Deodato de Lima, fundos João Sa

batk., murado e cercado, aplainado - preço Cr$ 130.000,00. Aceita-se
terreno de menor valor dentre do perímetro urbana .

. / Terreno para chácara com 2 alqueires, a 6 km do �entro com
um ta�que, reflorestado, casa de madeira e campo de futebol de p�Jada.
Neg6810 •

de ocasilo.
10 alqu�ires, �e terra 8 .7 km da cidade. preçólCrS 20.000,00

. o. alqueíre. Ótimo para sitio

.

6 alqu�ires de terra, localizados na margem da estrada Mafra-
CanelDha.s 'proxnn,-o a São João. Terreno todo destocado .:- Preço Cr$ 20

mIl o alqueire. .

.

/ 15 alqueires de ·terra próxíme a estrada Mafra-Canoinhas a
13 km da cidade - Ótimo para gado Preço do aluqeire Cr$ 20.000,00.

200 alqueires de terra para Reflorestamento - preço do alquei
re Cr' 8�000.00 - município de Major Vieira

..
-

. Vende terreno próximo a Escola Báslea Oabral, preço 45.000,00
.

Aluga - Barracão para armazenagem no Centro da cidade
Alucuel CrI 1.500,00. -

'.
.

.

Casal Pré·construídas em :diversos modelos montamos nas
praias . ""

Letes na Praia de Itapoâ em varios preços.

CARROS USADOS
-- Maveriek, ano 1974, cor azul, único dono, 28,000 km, aceita troca.
- Fusca 1500 - ano:71 cor Branca em ótimo estado preço Cr, 44.000,00
- Camianete Ford F. 100 - ano 75 - carroceria de madeira - preço

Cr$ 4:5.000,06.
- Fusça 1500 ano 71 cor azul preço 22 mil cruzeiros
- Fusca 1600 - ano 71 reformado � Preço Cr$ 23.000,00
- Corcel Luxo - ano 1973 em excelente estado - Preço Cr$ 34.000,00
'

__ Fiat '- 1977 com 22.000 km - Preço Cr$ 65.000,00 \
- Opala 2 portas, 4 cilindros, ano 76 - preço Cr$ 60.000,00.
� Polara, a.DO 78, com 12.000 km' - preço Cri 60.000,00.
- Coreel, com 23.090 km • preço CrI 48.000.ob:
- Brasilia, ano 70, õtíme estado - preço CrI 43.000,09.

- Pagamos o melhor preço pelo seu carro usado

Temos ótimos negócios. Vlslfe-nos.
.' .1

ORGANIZAÇÕES ALESSANDRA·
Rua Major Vieira, 433 - CANOINliAS - SC

)

NOTAS
. .

ESPARSAS
.. Aoonteceu dia 2 último, as

.

'Bodas' de Prata de feliz eon

sórcio
I
do casal SÍlvino Voigt

e exma. esposa Carmem F.
Voigt. Cumprimentos e tam
bém aos seus familiares.

x X x

O Senador Mattos Leão, do
Paraná, nomeado para a Di
reção Geral do Banco do Bra
sil nos Estados do. Paraná e
Sta. Cãtarina, com sede em Cu-
ritiba, substituindo o CeI Wal
ter B. Barcelos que vai para:
Porto Alegre, na mesma che
fia no Rio Grande de Sul.

x X x

Agora, a Delegacia de PQ
Iícía local conta com uma Es
crivã Auxiliar, Ana Lúcia
Sampaio, que provém de Join
ville e já "assumiu suas fun
ções.

relra.Quem circulou por ai, aten
dendo compromisso social,
foi o sr, Aldo Martelo, aqui
bastante relacionado e agora
residindo em Curitiba.

x X x I
A Casa Novo Mundo do sr.l

Antonio Tokarski, também

liconstruindo um moderno su

permercado, à Rua Paula Pe-

x X x

Com avançada idade, fale
ceu na localidade de Valinhos,
onde residia, o prestante eí
dadão, sr. Salvador Meade.
de Queiroz, um dos píeaeíroa
do nosso muníeípío, aqui bal- '

tante relacionado' e chefe de
tradicional família.

x X x

Já está sendo demolida a
conhecida residência do. sau
doso médico dr. -Osvaldo de
Oliveira, na Praça que lhe
empresta o nome, afim de dar
lugar a um DOVO e moderno
prédio, dscorrêacía do preço
do progresso.

x X x

Esteve em nossa. cidade,
visitando familiares e amigos,
o técnico agrícola, Claudio
José Ribeiro da Silva, acom

panhado de sua esposa Rose,
ele agora íntegranao o pro
jeto de fruticultura na cidade
de Bom Jardim da Serra, na
Ifronteira do Rio Grande do
Sul, município que conta com

a maior reserva de pinheiros
do pais, madeira nativa, par
tindo agora para uma nova
fonte de economia, o plantio
de maçãs, aproveitando a ex

celência do seu clima.

x X x

Animadíssimo e bastante
eoucorrtdo o anunciado' baile
do Clube do Sigilo, na noite
de terça-feira última,' nos am

plos salões da Sociedade Be
neficiente Operária.

x X x

O Deputado Federal Aroldo
Carvalho, com almoço festivo
para familiares e amigos, dia
primeiro último, em sua re.

sidência em Brasília, come

morando 35 anos de feliz con

sórcio, prestigiado o grande
acontecimento com a honrosa
presença do futuro Governa
dor dr. Jorge Konder Bor
nhausen e esposa. Ao Arolde
e Diva e fam ílíares, também
os nossos cumprimentos.

x X x

Também aproveitando o fe
riadão do fim de semana, vi
sitaram a nossa cidade 08

srs. Rubens Stulzer e Carlos
Benkendorff Filho, gerente e

sub do BB em Indaial, como

também o sr. Cylas Lourival
Ziemann, sub-gerente em La
ges.

Estade de Santa CatariRa

Poder Judiciário

AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO

Residência:
até às 9:00 horas da manhã
entre 12:.30 até 13:30 horas

Após às 2:00 horas
Telefone: 553-1061

Gabinete da Câmara Federal:
Pela manhã: das 9:30 às 12:00 hs.
Pela tarde: das 14:30 às 18:00 hs.
Telefone: (0612) 223-9395

( O Dr. José Geraldo Batista, Juiz de Direito da Comarca de, Oa- "

noinhas no intuíto de resguardar o cargo que ocupa, de eventuais invesã
das enc�tadas por pessoas menos escrupulosas e, ainda, objetivando aler
tar incautos, comunica a todos os habitantes deste Município e a quem in
teressar possa,

1. Ter tido ciência de que no dia 30 próximo transato fei realiaa
da 'reunião convocada por se dizente Presidente da "Associação dos Her
deiros e Admiradores do Comendador Corrêa", e cuja finalidade seria ar

regimentar associados, herdeiros ou não, mediante pagamento de certa :
quantia;

. .

...

2. Para atingir o objetivo, foi pelos dirigentes daquela "associa
ção", desenvolvido um trabalho preliminar de divulgação e motivação d.

. pessoas interessadas, nisso tendo absoluto sucesso, posto que enorme' mas

sa acorreu ao local designado para a reunião;
3. Entretanto, utilizaram, os dirigentes referidos, o nome deste

Juízo, indevidamente, no afã de imprimir àquela empreitada, caracterís
ticas de legalidade e a anuência no prosseguimento e consecução do! obje-
tivos visados.

•

Em oposição, levamos ao conhecimento de todos, que este Juízo
não deu sua concordância à realização de tal reunião, tampouco a proibiu,
por lhe falecerem poderes para assim proceder.

Entretanto, como já o fez anteriormente, manifesta-se inequivo
camente, contrário a tal tipo de empreendimento, cuja finalidade precí-

.

pua, redunda na exploração de incautos, no.mais das vezes pessoas humil

des, que se, deixam privar do essencial-para a sua: sobrevivência, destinan
do-o à utilização daqueles que, com palavras melífluas, conseguem envol
vê-los.

O Dr. Paulo' Porto Gonçalves, inventariante dos bens deíxados
pelo Comendador, afirma,' em correspondência existente neste Juízo:

I
.

"Tomei conhecimento que foram organizados comitês nessa e

.
outras cidades desse Estado, ao que parece Iiderados por um

advogado, que recebem mandatos e documentos. para poste
rior verificação da qualidade de herdeiros, mediante o paga
mento de quantia ao -redor de Cr$ 150,00 "por cabeça" ... !:J
so contraria o disposto no art.' 1.613 do Código Civil .. : Li
mitamo-nos ao exposto, na esperança de ter atendido à sua !!IO

licitação e assim contribuir para' o seu trabalho de ver respon
sabilizadas as pessoas inescrupulosas que mediante falsas no

tícias, buscam enganar gente boa e humilde ... "

Reafirma este Juízo, que nada tem a ver, tampouco emprestou
qualquer cobertura a quem se encontra envolvido na tarefa de arregimen
tação de pretensos herdeiros do Comendador, repudiando isso sim, tudo o

que acontecer que possa acarretar lesão de ordem patrimonial a pessoas
menos avisadas.

Dr. JOS:É GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

(joverno recomenda sobre perigo' de incêndio
o Governo do Estado, através de portaria enviada· às autorida

des municipais, adverte e recomenda slbre o perigo de incêndio, 001-

forme expediente que segue:
Prezado Senhor

HENRIQUE KRZESINSKI, Presidente da Câmara Municipal de Canoinhas.

Com 08 meus cumprimentos, tenho a satisfaçãO
.

de dirigir-me a

V. Exa. para, em nome do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Dr. Antonio Carlos Konder Reis, solicitar o seu apoio no sentido de que
08 habitantes desse Município, tanto 08 residentes na zona urbaaajcomo
os residentes na zona rural, sejam alertados sobre 08 riscos da oeorrêneía
de incêndios nos campos, matos e florestas, causados pelo longa período
de estiagem q,ue se verifica em largas regiões do nosso Estado.

A população deve ser orientada sobre a necessidade d. abster
se, enquanto perdurar o período das secas, da prática de quaisquer at88
capazes de permitir o inicio do fogo, principalmente fogueiras. qual.atlas
e colvaras. \

f ,

Cert� de poder contar com a colaboração de V. Exa., aproveite
a oportunidade para reiterar-lhe os meus protestos à. eonshtera9ã9' e'
apreço.

-
,

SALOMÃO A�TONIO RIBAS JUNIOR
Seeretário 'para Assuntos da Casa Civil

fundação das Escolas do Pllnalla Norte Catarinense FUNPLIC

Edital de Ali8Daoão N. 01/78
, ..

A Fundação das Escolas do Planalto Norte Cata
rinense, FUNPLOC, leva ao conhecimento de quem ínte
ressar possa, que, receberá propostas para Alienação dó
material'aproveitável de duas constuções antigas exísten
tes em anexo à sua nova sede física, na Rua Roberto
Helke S/N .0, nesta cidade.

O Edital e maiores esclarecimentos poderão ser
obtidos nesta. mesma Entidade, no endereço supra citado.

. Canoinhas, 04 de maio de 1978.

PAtILO DEQU:mCH - Presidente da FUNPLOC .


