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,
Levamos nossos cumprimentos a todos que participaram

doa exames vestibulares, neste (inicio de ano. '

Parabéns aos aprovados! \
,

E aos q�e, desta vez, não lograram eprovecão, nosso -esti
mulo e nosso apoio' para, com redobradas energia e, confiança,
perseguirem o objetivo, no próximo' ano.

,

.

Numa mensagem especial ao. alunos e calouros da Facul
dade de, Ciências Administrativ:as de Canoichas, da Fundação das -,

Escolas do Planalto Norte Cetsrínense - «FUNPLOC», transcre
vemos di. revista «BRASIL RqTARIO» o segutnte artigo:

,

« A. EMPRESA. • A. COMPETIÇÃO MODERNA ..

,

1 A trájetória da Apollo n foi projetada por uma
- equípe

de cientistas, cuja idade média é de 23 anos,
"

Desde a Revolução' de março de 1964, a população do,
,

Brasil aumentou em mais de' 10 míthões- Este aumento equivale
à metade da população da, Argentina. ,

.

, Computadores fornecem dados 500 vezes �ais depressa do
que @ mente humana pode assimilar.

60% de todas as invenções técnicas foram feitas' nos;

Tem a .presente a finalida- últimos 15 anos., \

de de solicitar, à V. Sa. a in- Mais ou menos 90% de todos' os cientistas, do passado e-',

elusão na programação de do presente, se encontrem-vívos atualmente.
'

construções de prédios esco- A massa humane que, normalmente, resiste a mudanças
lares as seguintes unidades:, bruscas, recebeu o impacto da conquista da Lua. (

,

Em todo esse turbilhão acelerado de' acontecimentos, de
1) E. I. Rio D'�rei� <te San- métodos novos, que a ciência apresenta em número nunca visto,

ta -Emídía, Município: de I Ca- se situa a. EMPRESA. A empresa tein como finalidade e objetivo
noínhas, há necessidade de 'a formação de lucro, a fim de poder aceitar e preencher a sua

se construir mais uma sala; posição de responaabíhdedes na sociedade. E a empresa, para
- poder atingir os .seus alv9!i, tprá que, forçossnrente, acompanhar2) E. I. Rio do Pinho, mu- .

nicípio deCanoinhas,há neces- .0 desenvolvimento vertiginoso também em seus métcdos e pro-
, cessas administrativos.
,sida;de de prédio novo; Na direção da empresa, é de máxima importância o am-

3) E. 1: Anta Gorda, muni-
. brente de gerência, 0\ qual depende de:

'

eípíode Canotnhas.necessída-. 1 - Setor humano; 3 - Setor econômíco;
de, prédio novo; 2 - Setor tecnológico; 4. - Setor polínco-socíal.

-, - Foi'-se a época em que 8 direção dá empresa, podia estar
4) E. I. Arroio Fundo, mu- entregue a autodidatas 'que não fizeram acompanhar a experiênnícípío de Canoinhas, neces- cia dos anos, os conhecimentos de administração 'moderna.sita de prédio novo;

.

Administiãr empresa é hoje considerado uma cíêncía.jque
5) E. I. Cochos, Município requer estudo profundo e preparo (profissional, não menos cuida-

de' Major Vieira, necessita doso do que o preparo dI;' um mêdíco ou de um advogado.
'.

pédio novo; Nunca passaria pela cabeça de alguém deilFar uni médico
exercer a sua profissão, sem que estivesse devidamente preparado.A exploração do jogo de bicho será institucionalizada dentro ,6) G. E. Rodolfo Zipperer, I E&�ar preparado não é. facultativo, pois' a conêj>rrência,

em breve, por meio de decreto presidencial. Funcionará nos Município de Canoínhas, ne- hodiernà nos obriga a isto. Esta concorrência está' mais preseritemoldes da Loteria Esportiva. A Caixa Econômica. será a oessítà muro e cancha para do que pensemos.
.entídade administradora da. exploração e o Ministério da esportes;

Y

Nunca houve tanta mudança e transforl!lação em tempo �

Educação receberá os' recursos liquidos apurados p.ara , - ., tio curto. ','
.

destiná-los ao MOBRAL e ao reforço de fundos de ensmo, 7) EERR Margarida de A.
Nunca se formaram grupos tão fortes, fundindo-se em-\

d
'

tã J t· ( é t
.

i Carvalho, Mu'ri. de,Canoínhas,:Três Ministéri.bs estu aram a ques ao: us Iça asp c o jur -
,

presas, fábricas, empreendímentes em gigantes de Interesse comum. I

p'ico), Fazenda (arrecadação e ,impostos) e Educação. '\ necessita mõveís.
'

Nunca foi tão' evidente que, quem não souber scompa-
X X X ,Dentro de seu espírito em- nhar, ficàrá para trás e terá fracassado. Não só dentro do âmbito

° Ministério da Agricultura' decidiu ma�ter
"

o. dia 17 de ( preendedor peço vênia para de sua empresa, porém, fracessedc- em sua míssão.: Sim, porque
, Ievereíro como último prazo para ,que as Indústrias se adap- os pedídos acima enunciados. nós temos uma missã,q 8 cúmprir.

,

\ S N t f" 1 d M'
.

té
. r ,A empresa tem respoasebílldede perante a aegurançatem às exígênctàs da Lei do' uco. o a o lO_la ,o mIS erro Na oportunidade, renovo nacional. Transcende easa responsabilidade, o. âmbito necíonal, \

da Agricultura esclarece que a prorro�a�ao �o. :erazo por os meus protestos de estima pois ela envolve uma filosofia: É ela .o esteio e a base mais firme'mais 'BO dias, como pretendia a eNI, preJudIca�Ia:..naoapenas . e aprêço, de nossa forma de viver dentro da/sociedade, isto é, a democra-os produtores de laranja, como os de uva, lIma0. e . <1ut�as /

cia. É, a empresa muito méís responsável do que a politica. É ela.

frutas que estão enfrentando problemas, de com��c�a�Izaçao. Atenciosamente
'ÉNão. mais os brasileiros vão beber refrescos aruttcíaís. Dep .: Th'erézio -de Carvalho que transforma o. conceitos filosóficos e� realidade. ela que

. permite viver a -demoeracta.
'

,X X X Não está distante o tempo em que a palávra lucro tinha
A Piefeitura Municipal de Can'Oinhas está agora preocupada sentido pejorativo. Entretanto, somente por intermédio do lucro
com a .estaçâo rodoviârTa - onde con�truí-la. ° imóvel �a A'V I SO é que a empresa pode desenv,olver-sel dando estabilidade profis-
ex-estação ferroviária'ainda não está lIbera:do - �l�� de, nao

.'.

sional aos seus funcionários, ,mantendo o padrão de vida dos
ter sido 'erradicado que é um processo muito dífícíl de ter .' ,'" dependentes dos mesmos e pagando os justos impostos 80 Estado.
solução .sem buroc,racia, a Rede quer ,:ender por qr.... Poder pegar 'impostos por ter lucro é a divisa certa e

570.QOI),00, uma exig�ncia absurda. A PrefeItura está p�dIndO O Posto da Receita Fede- não a de obter lucro pelo não pagamento de impostos. \

autorização à Câmara pará, coptrat�r um advogado'resIdente ral de Canoinhas, avisa que É qentro deste conceito da responsabilidade do homem.
em. Curitiba que propoz, a Mu�ici'palí4ade cobr�r CrS12.000,OO se acham nos estabeleci- de empresa dentro da sociedade que advém a gecessidade im
se conseguir a lib�ração do Imovel por doaçao �e retorno. mentos bancários desta cida- ." pf!riosa de fazer com que este ,homem esteja atualizado, 'e!iteja
Nada' custarâ. ao, Municípi? se não 1]0l!ver doaçao_. J;lem -es-

. de, bem como nas Prefeitu- à altura de poder dirigir e disponha dos neceli!s,ários conhecimentos
critura. ° advogado nada receberá. UltIma oportUnIdade. e das ferramentas adequadas para o exercicio de sua profissãó .

.

ras Municipais de' MAJqR A FILOSOFIA DA. GEBbfClI. PBOFIiSIONÀL' ,

VIEIRA e TR�S BARRAS, 1.0 - A organização cresce e ,se desenyolve confurme crescem e se

envelopes contendo formu- ' desÍ!nvolvem as pessoas que fazem parte da' mesma. I

lários do Impôsto de Renda 2.° - Liderança é responsável pelo desenvolvimento do pessoal.
_ PESSOA FíSICA, exercí- 3.° - O líder deverá ser o catlllizador entre os obj@tivos da orga-

nização, o desenvolvimento individual e os resultados.
'

cio de 1975, modelo «B'., 4.0• O, lider deve �ser facilmente seguido porque:
os quais deverão ser retira9-os ..:.. Tem uma misllil;
pelos, interessados. - Pratica superviHão consultiva;

, ..:.. Tem maturidade intelectual;Canoi.nhas, 27 de janeiro - É emocionalmente estável;
de 1975., 5.°,. O lider apela para a8 qualidades maia sublime! e mais

Francisco Ea;ciski
'

produtiv9S do homem.
'

,

GERENCIAR é agir, nilo .reagir. O gerente f,az. aa coiaas
Chefe do PRF acontécerem.

\

Opiniões sobre O' PEAO NEGRO
«Gostei muito do seu cO Peão Negro» como

tive ecasíão de dizer nas orelhas ,do mesmo.' A'gra
dou-me sua identificação com 'o meio zsocíal que
retrata, dando-nos, com muita sutileza, uma sutileza
impressionante, essa «psicologia» complicada do
homem do campo, que só para os superficiais é
simples. Meu entusiasmo por seu livro foí natural e
só posso, renová-lo.»,

LUIS DE ASSUNTA'
(Crítico literério em S. Paulo)
x x

«Dirijo-me ao eminente colega para cumpri
mentá-lo, efusivamente, pelo lançamento de seu Iívro
de contos, autêntico retrato dos costumes do valoroso
interior do. nosso Estado, tão bem'e�presso por sua

aguda sensibilidade e s�u inegável talento.» .

JOÃO JOSÉ RAMOS' SCHAEFER..
(Presidente. da ardem dos Advogados do
Brasil - Secção de Santa Catarina)

�'
,

.

, ,
.

«Li o teu livro ainda em Balnéario Camboriú,
podendo assim apenas confirmar o�quanto és rico em
idéias. Aliás, dizer -que li teu livro será pouco.. Na
verdade, como de costume em minhas Ieituras, estu
dei-o, anotando verbetes de maior curiostdade, de
modo que, no futuro,' terei prazer (e necessidade) de
empregá-los em citações, especialmente porquê a obra
é planaltina, zona de minha área' de estudos. O teu
pioneirismo literário ,·é .outra qualidade que. somos .ao

estilo pessoal, fácil, fluente.»
'.

(

JOSÉ ALBERTO BARBOSA
(Promotor Público • Jornalista)

/

-QueDi ,é No(jt}ia . (QEN)
'\

,.

.Os técnicos do BNH \ estão ultimandp preparo do programa
de Iotes urbanizáveis, com o objetivo de atender as camadas
até agora não abrangidas pelos programas habítaeíonaía do
Governo. ° plano permitiria financiar terrenos por parte de
pessoas com renda inferior a um salário mínimo mensal É
também idéia do BNH financiar Governos Estaduais e. Pre-
'feituras para implantação de serviços de infra-estrutura
básica' em terrenos por eles adquiridos e serão divididos em

lotes para revenda às pessoas de baixa renda: Os lotes se

rão entregues apenas com pontos .de água e luz, Iossa. sép
tica, e, deverão ficar próximos a sistemas de transporte
urbano e suburbano.

'

X X X

F a I e c im e n to,
Faleceu nas últimas horas' da noite de 4.a feira p.p.",

dia 29 em sua residência à rua Paula Pereira, após pertinaz
molésÚa, a CHALBIE ALLAGE SELEME, viúva do saudoso
sr. i DanieJ Seleme, deiKando filhos, genros e, netos.

Seu sepultamento, com grande a'companham.ento, foi
realizadO' na tarde de 5.a feira.

Nossos pesares ã,' família enlutada.

';
Ano XXVIII Canoi"hu .. - Silnta Catarina" 01 de fevereiro de 1975 - Número 1307,

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
,

CAIXÀ POSTAL,. 2 - FONE, 128 .;_ CIRCULA' AOS SAB'ADOS N.O avulso Cr$ 1,20

o'

Rotary Clube de 'CanoinhasDep. Therézio
setore

de \ ensino
\

° operoso Deputado Bene
dito Therézio de. Carvalho
"Netto, jã no aRO passado, em
tempo hábil, delígencíoujun
to ao órgão competente,. no
sentido de, construção, e me

lhorias nos vários estabeleci
mentes de ensino de

.

nossa

região. Agó'ra retificou o pe
dído, com a seguinte COrres:"

pondêncía:

Florianópolis, 21jjaneirol1975
Prezado senhor.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 01.02.1975 .

abertura de' ruae no loteamento Rodolfo BO,lIauf;
nova torre TV.canal 3; ,

Posto do IBDF �eónvêDío); . eeconstrução Elc.ola Campo da. MocasJ�dt);
/ . inepetoeia do departamento de caça e pesce:

.' /,
E"

nAh
Rede de ab8ltecimento 'de água OCónv. iluminação pública da

ru?a
mlhO,i!l!JCloltz;'

'

EltadoD; cal,Çamento a paralelepípedo nó Cemitério Municipal; <, alargamento e conclusão rua . ento de Lima (Campo
alargamento e abertura de nova., rua. no revestimento Ser�a do Lucindo,' .

.

da Agua Verde; -. ,

"

.

exte�.ão da, iluminação pública; revestimento na localidade de Imbuia {Bela V. doToldo); alargamento rua Mé:�JG6;
,

conltrução do 'Ginálio de Esportea: ilumiuação a mereúrio na.' Praça. Lauro Muller' e aquieíção de um JJ'IiÍ�r de elteira 14.500 kgl;
continuação da 'pavimentação, alfáltica da cidade; Oevaldo de Oliveira; aquieiçãe de I.!�pá earregadeira Michigan modelo 55.S;
abert�ra de ca'oai. de drenagem no Campo d'AguaVerde;, arboriaação daa_ rnae da cidade (2.0 ano);

.

Ponte Copã6do ,Erval l Matão}.
'

,

ponte. de concreto lebre o Rio Agua Verde (uma): e ensão doe cureos <lo "MOBRAL (convênio): in.tal!lãtf do Banco do livro (convênio); .

elcol� de alvenaria em Barra Man.a (Distr. Pinheiro.�; exte Ião do. lerviço. da CAI!'ASC (conv êoíoj: inlt�{ção do curso MOBRAL CULTURAL (convênio);

elc�la de al�eoaria em Lageado (Diste. de Felipe Schmidt); íDltala ão da Guarda· Urbana Noturna (oonvêuio]:
' �,hÍi'tura de euaaloteamentu Watzko (Campo �a.Agua V.9;

. 'calçameo a paralelepípedo do pátio da Prefeitura; . 4'/�ber�ura de �ua� lotea.mento Pedro : Alve. Vieira;
deetocsmento figrÍcola '- prosseguimento; , . .'

. ",/' ilumineção publica Bairro So••êgo;

I reve.timento em Anta Gorda (Distr. Paula Pereira); pavlmentaça
,

asfâltioe de onze quadra.; ,,/' idem' na rua Alvioo Voigt (Campo da Agua Verde);

laboratório de aementes de batatal. certificada I Ginclmt.); reveetimento. e rads de Velinhol Qdiltr. Felipe Sch2):fdt); .

aterro' da ponte sobre o Rio Agua Verde (prolongamen-

construção do Canoiobea Palace Hotel (Incentivo); Instalecãc de Valinho.

Z(Diltr.#FeliP8
\ to da rua Paulá Pereira);

. 'Schmidt): e.trada de .Tsquerjeel (35 km);
coeeervacão da. rodovia. municipaie;

.

d d
'

P L M II
iluminação pública d ,Di.trito de Paul Pereira; . \�uro . � pe ra?", raça auro u er;.

cooltruçãd da garagem da Prefeitura; _

iluminação pública do 'D tr. de Mar:j:}fffo Dias (convênio'; l!lstalaçao de britador em Santa Leo,cÁ.dla; '-.

construção da fábrica de tubos de 1,50; , '
.' ttei ' abertura e ..Iargamento da rua Mexlco entre a rqs

reveetimento e alargemento da Colônia -Ouro Verde'
deetooamento egncola de 1 ai . elfel (2.0 ano); Berão do Rio Beanco até o Frigorífíéo;

CDiltrito de .Bela Vi.ta do Toldo'; cO�lerv8ção de eltradel mu
.'

ipaia com construção de idem rua João Allsge da rua Emílio Scholze até a rua

ilumiueção pública rua México;
naval pontes, poutilbõesy' oe o� com tubos: Bolívia;'
incentivoa industriaie jk�ção de I óvei.�;

.

idem rua Uruguai até 8 rua João f\lIage; .

aterro paute rio Agua Verd�\ (prolongamen. Caetano Coita); aquieição de 4 tra�j'tiíG de elteira;, � idem rua Chile entre a rua'México atfla rua 'J0110 Allage;
'-

alargêmento e revettimeoto esteada Valinhol-'Boneteli; conetrucão de 1/.;Ctím9� poote de con eto eobee o rio idem rua Parsguai entre a rua México até, a eua

alargamento e abertura de nova. rua. Campo da Agua Agua Verde ��longomento da rua Pa a Pereira); , Joio AlIage;
,

Verde. squiaição d�du'81 ,(2) motoniveladoras « ber-Weroo»: idem rua Bolívia até a rua Roberto Ehlke;

a,feltomento, retificação e drenagem do núcleo da .aquiliçâ&;qAí'ma (1) Hetro-Eseavadeira <Poela »; idem rua Argentipa entre, a rua João Allage até a rua

COHAB; recuy..}-reç!O de toda•.al Jláquina, r�doviária ',' Mé�ic?;'
alargamento e reveetimento do bairro Pie,d�de; r�!iperllç8o de 2 caminhõee-csçembea; . idem rua Panama;.

Roberto Ehlke
alargamento e reveetímento em Rio Bonito �D' t /� vimentação

. a.�áltica na. Prsçal Lauro

MUI,�
, idem rúa Emílio Scholz� entre' a rua

I II r.
,-94" OlValdo de Oliveira] ,até 8' rua' B{ rnerdo Olsen;

Bela 'Vilta do Toldo;
r

;/ computação de dadol' eletrônico.; id�m iua Toma8chitz eptre a rua Roberto Ehlke até
. pOltO de in.eminação artificial; nova, planta cadastral;' .

o loteamento Braodes;
pOlto de carrapatecida; ,/

. novo cÓ,digo. tribut'r�o Mu?icipal;. ,

�d,em rua Góàtemala;
rede telefônica lubterrâírea· DDO (conv,êoio)'rl aterro no RIO da Areia de Cima (Olltr. B,ela V. �o Toldo); ; em rua Honduras;

alsrgBmerito da e�trada PBrado/Matãoj /' ,revelt!mento da rua Alvino Voigt; rua Gil Cos.ta;
,

'1;"
reveltlIDeDto da eatrada do Parado; rua Paul R.tzmano;

81�rgamento da elltras)a da, .. artura; .

'

alargame�to da eltrada de Volta, Grande (Diltrito de 8 Jorge Wegger
abertura da lUa Alfredo Mayer; Paul9 P1lreira; ,ru Paul Harris;:
conltrução da �ltBção Rodoviária' alargamento e prolonglllliecto rúa Emilio Scholtz; ..... rOIi lois Stueber;\

iluminação' no loteamento Mali eiro: obelilco oa Praça Lauro Muller (iucentivo�·. ' rua demiro O!sen;

il,uminação n: Jot�amento A_,t(uio Salomon; ,io�liza5ão do C,idade cl iOl�al�ção de I��áforol DOVO';
.

rua aen '�ue, Zugmano;
., .. _

,

' , uf)u '. ballz8ç80 dOI logradouro. publiCai a acnhco; Idem rua Frede ço Kohl,c·r;
hummaçao do penmetro I urbllno da Cldllde, Ilqui.ição de 4 novol Q,amÍnbõel caçambal; alargamento da r.ta São JOlé e reveltimento;'

PB,Yimeot8çã'O da rua
>

uq?e de Caxi81 • extensão' 2 abertura da rua Venezuela; moro de, ped�a. na'fachada do Cemitério MorlicipaJ;
&'ffil, até o, Alto dai almelfa,; . -abertura da rua Buão do Rio Branco (prolongamento); ponte de madeia na di,vila Felipe Schmidt-Irioeópoli.;
eletrificaçllo rural errito' - Caraguatá e, Fartura; variante Santa Leocádis; baila na divila de Feli�e Schmidt com o município de

pavimentação a Itica rua Roberto Elke até Avenida con.trução de doi. mata·burro. em Anta ,Gorda .(extin. Paulo Frontio � Pr.;
Senador II,vo í\quino;_' Çao. de portõel);:

.,

iluminação do Salto da Agua Verde;
.

cODltrução e oma Praça na rua Maior Vieira\ .
�arlante Paula P�reJra à Anta Gorda;.. abertura de ruaI no lotea�ento Mall.anelro CCampo

bifurcaçã com a eltradli Dopa Fraocilca
� aterro e revedlmento eltrada Serra do LuclOdo a ?a Agua VerdeD;

.
'

/

. Barra MaDla; .

Id�m loteamento Odilon Pazda (Campo da Agua Verde);
çODltruçao eltrada ,Tamanduá (3 kdl'�; " remoção e recomtrução de' 23 caiai Campo' d'Agua abertura de rual, no loteamento Antooio Salomon

'coo.trução eltrada Serra dOI Borge.. _ Verde e cidade para alargamento e abertura de rual; �Alto da. Palmeira.�.

Prefeitura -Municipal
'-

.

Obras Concluldas
,

Obras em Execução

de Canoinhas

" .\

I

Frigorífictf Vanoinbas S.I.
FRICAS'A

AVISO_: - Av' amos que se acha à. disposição dos senhorel!
a,,'oni5tas os documentos a que se refere o'Artigo!99

,

o Decreto-Lei, n.o 2627 de 2,6/09/1940.

OINHAS-SC, 14 de janeiro de 1975.

FRIOORIFICO CANOINHAS S/A.. - 'F R I C A S A

ROMANO MASSIQNAN

R�g·stro
'E ,ITAL

Ci vil: Semea,deiras
_ _,

C.G.C.M.F. 83.188 110/0001-56
. o GREIN - COSTA,

egistro Civil do , mu- ,

nicipip de 'ajor Vieira, Comorca
de CaQoinh 8, Estado da Santa
'Catarioa

F�z sabe que pretendem casar:

UNO, B RGES SIMÕES e

OLIVIA A VES1 OE UMA.,

1 do Estado do Pa
em Rio Preto,Pr.,

no dia 15 d setembro de 1912,
lavrador, sol eira, domiciliado ii

residente De te município, filho
de Joeé .Segu dino Simões fi Ana

BíJrges Vieira falecidos. i'

Ela" natura de8te Estado, na8-'
_ cida em Ri da Estiva, no dia'
18 de deze,n ro d; 1941, domés
tica, solteira, domiciliáda e re8\i
dente neste município, filhe de
Manoel Alve de Lima e Ana

Siqueira de

ASSEMBLÉIA GERAL
.

'

_Convocaçao
São cO'nvid8do� os St'!Dhores Ado�ist8s FRIGORIFICO

CANOINHAS S/A" cFRICASA», a se reunire.fu, em Assl'mbléia
veraI' <?rdinária, em s�a Sêdê Social

:Sit�'
à Áve�:lida S_enador Ivo

de AqUlDo, 1330 na Cidade de Canolnha se, a realizar-se: Em

primeira convocação às 9,00 (nove) hora do dia 22.' de fevereiro

/ próximo, ou em ,segunda convocação ls 14.00 (quatorz-;) 'horas
do mesmo dia, csso não haja quoru suficiénte em primeira ou

segunda convocação a meSma será ealizllda às 16,00 (deze8seis)
horas do ,mesmo, dia e local, co qualquer número de A,cionistas

present�s, f;lfim de deliberarem obre a s�guinte ORDEM DO DIA:

a) - Discussão e rovação do' Relatório da Diretoria,
Balanço Geral, demon!ltrati o da conta de resultado, bem como

parecer do Conselho I Fis.c , relativo ao exercicio encerrado em

31 de outubro de 1974.

b� \ - 'Eleiçã da. Diretoria, do Conselho Fiscal, e fibta:;;
ção de seUs, honorár.'os.

I

c) - Apresentara QS documentos
exigidos pelo Migo Ci'Vil artigo
180. Se algué tiver conh,ecimento
de existir algui$ impedimento legal

1
acuse·o para

f�-I
8 de direito.

,

Major Vieira 21 _de janeiroj75.
SEBASTIÃO GREIN COSTA

Oficial do, egistro Civil

interesses socieis.

Diretor Presidente

com Adubadeira

Armazém . To�arsti
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ANOTAÇOES
por mauricio

)

A propósito de verão: é uma das quatro estações
do ano: o pior é que cai sempre' 1)0 per iodo' mais
quente.

Carnaval
No Club Canoinhense será realizado os quatrobai
IEJs de Carnaval. Além de tudo também será promo
vido tardes dançantes para os filhos dos associa
,dos. A animação estará aos cuidados do veterano
Americano-e seus velhinhos.

States'
Pedro Segundo filho de Pedro Mehry (Juli ta) Se
leme. �starâ dentro dos próximos dias embarcando
para os Estados Unidos. Pedrinho vai vis i tar sua,
irmã Regina que la já encontra- se com seu espdsoJ,
ele faze?do cur so pós gráduaç�o. O embarque acon -

,

tecerâ dla 15 de fevereirq. Pedrinho. foi o segun
do colocado no vestibu,lar de Administração da
FUNPLOC' Cano inhas .,

Destaque
Mais uma jovem brilhou
no vestibular fora da
sua terra 'natal. É a

j ovem Mar ilda Horski
filha do casal João

(Angelina) Horski qu�
em Florianópolis obteu

aprovação no vestibu
lar de Bioqu�mica. Ma

rilda é consider�da
como uma das jovens
que pontifica na city
cbm mUlta elegância e

simpatia.

Carnaval
Canoinhas pelo_que tudo indica. não terá �eu car

naval de rua. como aconteceu anos anteriores. Co
menta-ée que somente nos clubs aconteceria esco

lha de fantasias masculinas.' femininas e blocos.
Mas os organ)zadores tem' suas razões para não
programar o carnaval de rua e des file .doa blocos.
pois sem verba ningúém faz nada.

Festa do Tiro
Logo mais. terá inicio a tradicional festa do �1.
ro ao Alvo de Canoinhas. As 12.30 mo Clube de Bo

Lão-Sext.ão', Rei e Rainha. Guilherme Prust e Emi
lia Linz�eiQr estarão oferecendo u� coquet.! ao�
associados do Tiro preséntes. Após o coquetel. na

Praça Lauro MUller. acontece�á a cqncentração de

todo o corpo associativo do riro. para em seguida
ao som da Banda Wiegando Olsen de, Marcilio Dias',
marchar até o Stand , aonde dar-se-á o início das

competições de t
í

ro . O melhor ponto masculino e

feminino será à noi te durante a realização do bai-

1e coroado rei e rainhà/75. O aaLão da SBO esta

todo preparado pa�a o grande e tradicional Baile

do Tiro ao Alvo de Canoinhas.

Cores ençalanados
Dr. Antonio (Dilaci) Seleme sorridentes com-a che

gada dum robusto garoto no começo da semana que

se finda. Outro casal que também curte a alegria
da chegada duma linda garota é Luis (Bernadete)
Davet. Aós ,casais acima. votos de felicidade�.

* Também cumprimentamos as calo�ras sra
..
Mara P.

Hoesch e a jovem Mària Apareclda C. Dlener
•.
a

pr í.ae
í

ra , Direito e a segunda Pedagogia. pela Unl-
versidade Federal de Santa Catarina. ,

Última ,

. Paulo S. Carva.lho (Paulinho) dentro �m breve. vai
, esnobar com seu boni to carro Puma na mate Cl ty.
O carrão já 'está' a caminho da cap . paulin.ho' que
desfruta um grande circulo de amlzades •. fol apro
vado no 've s t ibular de Eng. Ciyil na Capl tal Para

naense, dando mais alegria a seus pais Dr. Saulo

(fRula) Carvalho.
Até semana que vem.

•

Fotocó Ias
JaponêS Hashua 230

Preço por Fotocópia Cr$ 1,00

Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Esportivà) - Caooinbas

CERTIFICADO Ano XXVIII -- Canoinb88 (SC}.Ol de fevereiro de 197�.o 1307

EXTRAYIADO
Guilherme J. • de Souza,

�
declara para os devidos fins,
que extravíoú Certificado
n.? 124246-SC, do veículo
Aero Willys, pla a CA-0345,
ano 1969, chassi '012666.

O mesmo fica sem efeito FOTOCÓPIAS· XE.J\OX
por haver requer do 2.a via.

Serviço instantâneo e perfeito.
1 '

Material esco ar e de Instalação moderníssima.
escritório voe encon- )

tra na loj da

Impressora O(ulo 'Verde
, I

Procure I no elcritório de Derby Carlos
Ulhmann, ga Praça Lauro Müller, 25.

CANOINHAS .

- 'Sa�ta Catarina
I

�

«Te l,escóp i o»
I,

NOS' BASTIDORES DO ESPORTE

C�ANOINHENSES

CUI1ITIBA
DERA.M SHOW EM

45 MEDALHAS"
Na última semana nf) cidade de Cutiti a,

por ocasião da reahzação da Olimpíada Lu e

rana a representeção Csnotnhense conseguiu 2
medalhas de ouro e 3 de prata. Çompotíresn
com nossa cidade: Castro, Curitiba Sul, Curi i
ba Norte, Porto União, Rtomefra, A cida e

Carnpe,ã Geral que foi Canoinhas disputará a

/ regional em São Bento do Sul dentro dos pr -

'ximos me8e�, para em .seguida disputar a n -

cional. Eis 3S' modaltdadea- papadas pelo

Canoinhénses:
Futebol de Salão, Volei Masculino e Feminino,
Tenis de Mesa Masculino e Feminino, Atletis-.
mo Masculino e Feminino. Destaca-se com

muito brilho a participação dos atletas Renato
Jarschet e Rose Fischer, que foram agraciados
com 5 medalhas de ouro cada um. J\ delega
ção Canoinhense toi comandada pelo técnico
da. CME; Odel de Freitall, que com sua 'expe
riência também foi responsável pela excelente

part)cipação dor. Canoinhenses,.

Campeonato . de
f Futebfl

Por solicitação do Coordenador de Expor!-
tes da CME, estiveram reunidos na sede iareferida comissão 08

r.fprese.ntantes dos clube:
'

Coroas, G. E., Benfica, Ehgesa A, Rigesa ,

A.A.B.B, Satélite" Mbjap Esporte Clube, S 'o

Bernardo, Arrastão, Bradesco, MU'isi, Irm os

More�chi e AREP pera ser .elaborada a ,tab la
de futebol 'de salão entre outros 888,Unt9s, 0-

mo seja a criação da junta disciplinar consfít i-
da pelos srs : Waldemar Nader, Orestes Go 8-

noskí e Julio J: de Andrade, 'para julgar os

casos que acontecer, e moralizar o Campeon to
da cidade de Futebol de Salão. Também oi
foi eleito e empossado o Diretor de Fute 01

Salão,de .

vai começar
de Salão do,'Campeonato sr. Célio, Oscar Rei
'nert, pessoa dedicada e responsável. cA UNIÃO
FAZ A FORÇA.»

O Cam peonato foi dividido em 2 chaves,
ficando assim:

)

CH�VE A

1 Irmãos Moreschi
2 A. A. Arrastão
3 AREP
4 A. A. s. B.
5 União
6 Coroas
'7 Rtgesa B

CHAVE B
1 Abrãhão Mussi
2 Rígesa A
3 São, Bernardo
" G. E. Benfica
5 Bradesco
6 Mojap E. C.
7 Satélite

)

4s disputas ficaram 'assim istribuidas em, ambas as' chaves:
Rigesa B x União
Bradesco x Satélite

Coroas x A. A. B. B.

Moj�p x G. E. Benfica

União x AREP
Bradesco ]C São Bernardo

Irm. Mores hi li A. A. B. B. Arrastão x AREP

A. Mussi x Benfica Rigesa A x São Bernardo

Rigesa B � AREP Irm. MOreschi x Arrastão

Satélite x São Bernardo A; Mussi x Rigesa A

Coroas
)'

x Arrastão Rigesa B :x: Irm. Moreschi
MOjBP x Rigesa A Satélite :x: A. Mussi

Irm: More chi :x: União Coroas x Rigesa B

A. Mussi x Bradesco Mojap x Satélite

A. A. B.

j'
x Rigesa' B União x Coroas

Benfica x' Satélite Bradesco x Mojap
-,

AREP I x Coroas À. A. B. B.
'

X / União
São Bernardo x. Mojap Benfica x Bradesco

Arrastão X União AREP x A. A. B. B.

Rigese A x Bradesco São Bernardo :x: Benfica
\.

A, A. B. B. :x:
,

i

G. E. Benfica x

Arrastão

Bigesa A

x Irm. Moreschi
x Sao Bernardo

. AREP
A. Mus8i

Arra&tão

Rígesa A

x

x

Rigesa B

Satélite

Irm. Mor'eschi x
A. Mussi x

Coroas

Mojllp

Segunda-feira, dia 3, primeiras partidas, entre Rigesa B x União e Bradesco x Satélite.
Sairá de cada chave 3 clubes, disputando 1 turno único entre os seis, prevalecendo o

saldo de gols.· Os -jogos setão realizados nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 20

horas, 'na Cancha do 3.0 BPM. Parll o Correio do Norte - Mauricio NascImento'

.B.R�••�•••••••••••••••••m•••••••B••••
• •

I· Partic'ipe do crescimento de sU,a cidade pagando I
·1 '-... H .. , �m 'dia seus'

o'

tMP6-Si O i,,",", I
I Prefeitu-ra Municipal de Canoinhas I
1••••••••••••••••••••••••••••••••••••1·

,

, \
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CORREIO DO NORTE

� Publicação Oficial

Prefe· ura Munici�al �e
(

Art. 3.°) � Esta Lei entrará em vigor na da\de sua

publicação, revcgsdes as disposições em contrário. /Prefeitura Municipal de Major Vl,ira, !4/i'D.lr0i1�. I SITUAÇAO
a) Vlclor. Borges - Prefeito Munidpal \

..

,...-
___;. '---'"'--_---'_j

Registrada e publicada 8 presente Lei· Da Secretaria M� / N. de cargos
nícípalne mesma data.

.

--------------------

/
/

. /
Lei n. 356 de 14 de Janeiro. de 1975.

/
Suplementa dotações do orçamento �'ig9nte

VIC'.xOR BORGES, Prefeito Municipal de Ma)or Vieira,
Estado de Santa Catarina, fez saber que 8 Câmauy Muntctpsl
decretou e, eu sanciono a seguinte !

I L E I: /
Alrt. 1.°) .: Fica suplementads por contaIdo saldo do

exercicio anterior, as seguintes dotações do orçam�nto vigente:

Setor de Educaçâo e Cultura
.

I c'

,

311-111 ,Prosseguimento de obras / Cr$ 1� 000,00

Departamento Municipal .de Estrada1 de Rodagem
3318-149 Veiculos Automotores I Ci$ 14,500,00

T O T A L / c-s 29 500,OG

Art. 2.°) - Esta Lei entrará em ligor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
I

Prefeitura Municipal de Majúr V�ira, 14/janeiró/1975.
IJ) Victor Borges - p+feito Municipal

�

Registrada e publicada a preselte Lei na. Secretaria Mu-
nicipal na mesma, date. I

8) Jair DlfschD8,b t Secretârío

14 de Janeiro de 1975
Eleva os va res dos padrões de

vencimentos dos rofessores municipais
VICTOR' BORGES, pfeito Municipal de Major Vieira,

Estado de Santa Catarina, fa saber que • ,CâlDara Municipal
decreta e, eu ssncíono a seguínt

L E :

Art. 1,°) - Os vencimentos dos professores do quadro
único do Magistério Municipal, ficam reajustados 8 partir de l.0
de janeiro de 1975, na forma estabelec �a no artigo 2.° desta lei,

Art. 2,°) - A escala-padrão de � ncímentes adotada pela
Lei n.? 6, de 13 de' dezembro de 1961, é re' rssentada pelas letras
de «A a Q., e passará a vigorar de aco do com os valores
especificados na tab,ela seguinte:.-" x...

I. de cargos Cargos Padrão
Professor Normalista Q'
Prof. Reg. Ens. Prtmárío L

Prof, Complementarista F
Professo!" Habilitado A

Cr$ 405,00·
• 353,00
:t 326,00
lO 300,00

a) Je.lr Dlrschne.bel - Secretário

Lei n. Janeiro de 1975
, '

Eleva os valores da e cala-padrão de ven

cimentos dos· f��c.ion��, i.os do
-

quadr� único
do mUnlClplO, fria, cargo e da
, ,outras providências.VICTOR BORGES, Prrfeito Municipal. de Major Vieira,

Estado de Santa Catarine, faz! saber que 8 Câmara Municipal de-
cretou e, eu sanciono a seguinte'

L E I:

Art. 1.0) - Fica ele ade os valores da
. escala-p./drão de

vencimentos dos funcionári s públicos,municipais, de CODformi
dade com a escala-padrão nexa a esta lei, a partir de 1.0 de

j,aneiro de 1975, nalorm,a stabelecida no artigo 3.° da presente lei.

Art.. 2.°) - Fica criado no quadro único do município, o
cargo isolado de provimento elD Comissão de «Auxiliar de Con
tabilidade., Padrão «H», que ficará fazendo,p�rte integrapte do

quadro 'geral· dos funcionáriQs públiços ciV)1I do municfpio de

Major Vieir�.
Ar,t. 3P) - A escala-padrão de vencimentos adotada pela

Lei D.o 12, de 7 de fevereiro de 1962 e representada pelas letras·

Dia 01/02 ,

A srà, Janete, esposa do sr,

RaPhael Boing; o jovem Ni
valdo Roeder Filho,' a meni»
na Indialci de Fátima, filha
do sr, Alcides Pires.

Ola 2.
A sra. Hetwig, esposa do sr.

Antonio E. Kohler; os S'S.:

Milton Humenhuk, lnocenci»
Tokarski .e Adelmo Bollaut; o
menino Glaucio filho Ido sr.

Guilherme Lohse.
Dia 3

As sras.: Rosi, esposa do sr,

Luiz Fernando Freitas, Za»
gala, esposa do sr. Silvio Si.
queira; os srs.: Severo Senc-

\ Cargos isolados de provimento em comissão zucl: e Vilson (Iranemann

\ ,. do quadro, único do município
Costa. '

Dli:l 4
.

M. d�\ cargos Vargos ou ,funções Padrão Venc. mensal A sra. Walfrida esposa do
- sr. Antonio Vailaie; a srta.

� 'Secretário Municipal Elza Ma,.ia Soares; os jovens:
\

. de Admín. Geral C Cr$ 750,00 Nivqldo R..of1sle,. e (Ieraldo.
1 \ Auxiliar 'Cootebilidllde H • 1.200,00 Orosskopt; y menino, Oi/mar

filho do sr. Raimundo Dam-

\
.

broski ..
Art. t» - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, ,rev.ogadas as disposições em contrário. Dia 5
,

I O sr. Ismael Tadeu Treoise-

Pre.feitu�a Municipal de M_aJ·or Vieira, 14/J'anei.ro/1975.
.

t M' L'"
'

�.1
tu; a sr a. arta aaa

,', a) �Ict\r Bo��es
-

Prefeit� Municipal I(uhl;�a 6
Regtstrada �publlcada

a presente Lei na Secretaria Mu-
nicipal na mesma d ta. ), A'sra. Eva, esposa do sr. Se

vero Senczuck; a srta . .F.uni-
a) Je.lr �Irschnabel Svcretârto ce Maria Bartnick; o jovem

\
Fábio Toubia Sakr.

.

Ola 7'

L
·

358 d
.

14 d J
·

d 1975
DIA DOS GRAFICOS; as

el n. 'e \ .

e· aneuo e sras.: Frida, esposa do sr,

, '\ Jovino . Iêoesler Maria Ida

Homologa '.�e..
eretos d,0. chefe

-

_.,

esposa do 'sr. Sietried Olsen
.

.,.
e Ernestina esposa do senhor

do pod f' exscunvo I Vicente Novak; os,., Elisio
Preissler; a srta. Iuete Ma.

VICTOR BORGES P f' M
.

I d dalena Bollauf; o jovem,. re"elto unicipa e Major Vieira, Amilton F,.oehne,..Estado de Santa Catarina, faz �aber qu� a Câmera Municipal
eprovou e, eu sanciono a seguin�e .

'Aos aniversa,.iantes d6S'é.
,

,

L E\I: jamos felicidades..
. Art. 1.0) - Ficam homolog�dos os Decreto� '1'1.°5 226 de,

10.12.1974

.e
227 de 2ol.12.1974, resp!i!.ctivamente do

ch@fedoPo-1der Executivo', que abriram crédito 't,pecial e suplementár por
conta de excesso de arrecadação do 1êS de dezembro 4e 1974.

Art. 2,°) - Esta Lei entrará e'(D vigor na data de sua

publicação, revogadas as dil!po�ições eo\ contrário.

Prefeitura Municipal de Major Vi\ira, 14 de janeiro de 1975.
.) Victor Borges - pret'ito Municipal

,
I Registrada e publicada a

p.resente\ei
na Secretaria Mu-

,nicipal na mesma data. "
•

r

,

8�, Je.lr ,DlrschDilbel - \e,cretáriO
-IM-PR-E-S-S-OS EM GERAL �em �a ou ma;. c8re.9

\
Serviço rãpido e perfei o'

da

Vieira
valores sspecí-de «A à 1» passará e vigorar de

ficados na tabela seguinte:, //

Escala�Padriio de vencimento,/dós funcion •. públicos'municipais
Escala-Padrão Veni. mensal Vencimento anual

/

I
600,00 ; '�;r$ .7200,00A ' ,r$ 7001,00

,

'·8.400,00B »
I » ��:.' �

C ! » 750,00 ir ;' I» gOOO,oP
D 1 900,00 • 10800,00 .

I
•

"

E » 950,00 » 11.400,00
F. » 1.000,00 \ li 12,000,00
G » 1.100,00 » 13200,00
H II » 1.200,00 » 14.400,0.0
I » 1.300,00 » 15,600,00
J / '\

» L400.00 • 16.600,00

/
,

I

Cargos isolados de provimento efetivo

� / do quadro único do município

I. de)argOs
�

Venc. mensalCargos ou funções Padrão J

/1 Tesoureiro H c-s 930,00

/� Secretário H li) 930,00
Escrit. DMER D li 690,00,

-/ Fiscal DMER D » sso.ee
! 1

PROPOSTA'

Cargos ou funções Padrlo Venc�1 melsal

Tesoureiro H I Cr$ 1.200,00
Secretário , H :t 1200,00
Escrít, DMER D » 900,00
Fiscal DMER (vago) O li 900,00

1
1
1
1\

IMPRESSORA OURO

01 ..02-1975

(oléSio
de (anloin as

,Matricu as
.

A Secretaria do
Comercial de Canoin s co

munica que estará at nden
do de 17 a 24 de fe ereiro

próximo vindouro, à partir
das 19 horas, os int ressa
dos em matricular se em

qualquer das 3 sé ies do
Curso Técnico:, de Conta
bilidade. 3

A

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA

TINTAS'
Plástica e Oleo
Armazém Tokarski

J

Certificado
perdido

EMIDI6 N. DE SOUZA, decla
ra que perdeu o Certificado dI!

Propriedade n.O 239502. do vei�
culo Jeep Willys, ano 1960. 3

O mesmo fica sem efeito
por ter 8ido requ'!rido 2.8 vis.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO, DO NORTE
,

01.02-1975
,

· NOTICIAS DE PAPANDUVA
,118

, Festa ,e Resultado Dia 9. 'festa de Santo Antonio
, ,

, I

A festa d� São
'

Dia nove do corrente, será realízada na maJes-
Sebastião, padroeiro de' tosa I_greja de Santo Antonio, em nossa cidade, uma
Papanduva, transcorreu grandíosa Ieste cujos resultados serão revertl'dos no

muito' animada e nem / término das obras, ,da suntuosa Igreja. que dá um

mesmo o tempo ames- colorido diferente na cidade. Os trabalhes estão se

çador veio empanar () desenvolvendo normalmente. tudo Indícaado que será
movimento que foi real- coroada de pleno êxito maís esta promoção soeíal da
mente grande. Devotos, Igreja. Os convites estão sendo dístríbuídos não só
romeiros' e a comunida- para ,a sede, mas também pára, outras cidades a

de toda estavam presen� exemplo das festas· anteriores. '

tes na tradicional festa
d,a ano. O resultado foi ,

compensador, 'cujo lucro
,líquido está na casa dos
29 a 80 mil cruzeiros,

, restando ainda parte de
prendas que não estão
eoutaaílízadas neste va

lor. Aqui fica os mais
reconhec_idos agradeoi- "

mentos a todos que, de uma forma ou outra, colabo-
raram para que se consegursse tal resultado. Agrade
cimentos estes dos Festeiros, Comissão da Igreja
e Padre Vigário.

DO, ,BRASIL
'Sele'�ão

'

de, 'A�liliar de Iscrita'

A V IS
,

Avisamos, aos candidatos scritos para ó Concur-
so, de «AUXILIN'R DE ESCRI í\ N.o 118», que' foi fixa
da a d.ata �e 23 de fevereiro

i
75 (23.02.75); domingo, para

a realização das provas, o decendo o seguinte horário:
\

'

7 h ,30 min -. sinal p
-

a fechamento da entrada do pr�
dio e ent da dos candidatos nas' salas de prova;

dis _ibuiç�o do material para a prímeira
- 7 h 45 .mín

12 h 10'-min
14 horas

ova;

tér�ino das' provas escritas;
início da prova de Datílcgrafia.

Escritas: Nó Colégio Barão de
-

Antonina ao
/ -I

• ,

lado do Palácio dos Esportes, MAFRA' (Se).
de Datilografia: Na Agência do Banco do "Bra

sil S.A., em MAFRA (Se).
Canoínhas (se),

Fernando Rocha
Gerente

2í' de janeiro de 1975. 1

Carlos Benkendorf Jr.,
,

-

Subgerente I_nt.°
'

'

ORDINÁRIA

Cooper
;-.... \

de
" \,AgrQ-PecQária

Ltda.anoinhas
ASSEMS: ÉIA GERAL

de Convo�ação
De acôrdo] com os Estatutos

'

Sociais, ficam ecnvocadca
.os seDhor�� associ dos da Cooperativa. Agropecuária de Csnoínhaa
Ltds. em pleno g zo de seus direitos sociais, para ai Assembléia
Geral Ordínárla.. ser realizada no dia í 3 d_,e março de 1975 da
sua sede socíal si !l a rua Paulo Rttzmann n;o 20, neste cidade de
Canoínhas (SC), s

,
7 horas em Primejra Con,vocação com o

minimo de! 2/3 d .

seus associados, 'às 18 .horss em Sagunda'
Cqnvocação co o minimo da metade e mais um de seus associa

dos, as 9 horas m Terceira Convoc,ação com a, presenea de
no mínímo 10 a socíadoe, no qual havendo número legal será
discutido a se�ti nte: .

' (

,ORDEM Do DIA,
1) Àpre entação, discussão e julgamento do Balanço Geral

e de ais documentos do exercício de 1974.
-

)
Parecer do Conselho Fiscal e' o Relatório da Diretoria. '

. . .

I r
•

-

-,
' ,,\ '"

2D Eleiç O peta o Conselho de Administração' e Fiscal,
'e Del!egaclo junto a Cooperativa Central. \"

.
, I '

) 3) Desti ação de sebras e perdas verificado .n'o exercício
de 1 74. ��

<,

r

'4} Outr s assuntes de interesse da Cooperatíva.
OBS.: Os regís ros de chapas" par:a concorrerem a8 eleições 'para'

o Cons lho d.e Administração e Fiscal, deverão' ser feitos
eté 30 ias ap�s a publicação' do presente Edital. '

\ Para e eito de cálculo de qqorum para instalação' da\ As-
sembléia, esta

tooper8tiva
tém, 495 associados.' 1

Canoin as, 20 de janeiro de 1975 "
\

'\ WALD MIRO NCJERNBERO _._ .pl'esid�nte

Dra. Zoé Walkyrla "HatividaCle Seleme
( Cirurgiã DeDtl�ta
\ c I C 00558915�/DEP

--"",.'lfni'C'l'"'"aentãrla ·d�, senhoras, ê cri1m� ....._

Especialização e� .0doD��diaírta.

, \

'Hora marcada
Pr.c- La_ Mii1l"r, 494 -" Fone, 369

, ,

ANTONIO TOKARSKI,
declara que foi roubado o

Certificado n,.o 397614-SC,
do veículo Pick-Up Willys,
chassis n.o LA3BMIy-08674.-

O mesmo fica sem efeito
por haver. requerido 2.a via-.

Aju�te -de núpcias
.Día 26' do mês p.p., se uniram pelos laços indissolú
veis do matrímônto, o jovem JAIME. filho do casal
Olimpio (Teresa) Schadeck, com a srta, ANA JOSS'E-'
LIA, filha do casal Jovíno Tabafípa Filho e exma.

senhora. Foi um dos mais elegantes easamentoa da
temporada. Após as cerimônias de praxe os convida
dos foram recepcionados na sede da Soco Hípica local. �

EsCreveu:
Esmeraldino M. Almeida

\ E' O, progresso continua

,

Amanhã, as- grandes corridas
( \

Conforme já policiamos nesta coluna, amanhã,
na, aprastvel pista da Hípica Papanduvense, será-rea
lizada a grande corrida em PENCA, 'onde disputarão
.a primasia da primeira, colocação os seguintes ani-,
mais: Pangaré, de propriedade do sr. �anoel V. dos,
Santos; Tostado, do sr, Baltazar Kraiesld e Barbela,
de propriedade do sr, Odair F. Gonçalves. Tudo está
indicando que o.ôía turfístico serã.muíto movimentado
e as apostas estão- aumentando. Vamos colaborar
com mais este salutar esporte das multidões.'

�
,

Papanduva que por tantos anos permaneceu
inerte, adormecido, sem um mínüsculb sinal de pro
gresso, agora é o gigante que despertou de sua

nostalgia. avançando' a passos largos' DO caminho da
grandeza. Podemos facilmente notar aa.novas eons

truções que recebeu a cidade nestes poucos 'meses,
o movímento- comerctal, Industrial. agropecuário, au
mentou a olhos, nús, sem lentes -telescôpías ou de
grau. Para breve o majestoso prédio da COTESC,
'(Empresa do Grupo TELEBRAS), cujo terreno já foi
doado' pela Prefeitura. Também, em depósito um lastro
eprecíável de material para a Instalação de água e

esgoto na cidade, material este enviado pela (jASAN,
tudo Indicando que \0 progresso pontifica em todos
os setores da vida do município. 'O lema aqui ê este:
«Aqui se trabalha».

"-

Passarela da Sociedade
.

Dia 7 do corrente. festejando Idade
'

nova a

menina Irene, filha do Professor Garloe Kovalski.
, I

* Também na mesma data, fe'stejando niver a srta.
Elízabeth, fillia do casal Ilpidio (Etelvina) LI�bôa.

* Dia 18 do fluente, comemorando troca de idade o

sr, Alais, Werka, funcio�ário do, Cartó�io CíVEl}.IA lgreja. invencível e belá
,Ama· a Igreja ca esposa de Crist� é 'opri�lda-;

mas não perece; maltratada; mail não sucumbe;
perseguída; mas não vencida. Nela se desfazem todos
os ataques como as ondas' espumantes do granito.
E, como elas tornam os rochedos mais puros, mais
brilhantes, mais belos. assim os contínuos assaltos,
dos herejes e descrentes só servem para purificar
mais a Igreja, fazer sua fé brilhar mais pura e res

plandecer mais admiravelmente o seu fulgor em

novos santos. Os inimigos só conseguem duas coisas:
sua própria eondenação e a vitória da .Igreja» ..

(M>Wolter)

* Na mesma data, aniversariando o sr. João Deoni- '

sio Maioso, filho do sr.. �milio C. Matoso, nosso
prezado assinante.

'

A coluna almeja aos entversaríantes muitas
felicidades.

Um por semana
"

DEFEITOS: Aquele que contigo fala dos-defeitos
alheios, com os outros' fala dos defeitos

teus, (Díderot)
.

\ '"

"

Comércio Interestadual
E D I�T A L·

- Notas fiscais
,

Estatística'� 'do
\

Torno público, pare ccnhecí
mento dos emitE!Dtes\de NOTAS
FISCAIS de série especial, ex

traídas obrígatortameute Da ex

portsção de ,mercadorias, deste
para 'outro EstadO, por qualquer
"via Interna, terrestre ou aérea,
que B legislação especifica em

vigor (Decreto, n�s. 60467, de
14.03.67 e 62158, de 18.01.68)
pres�re'l!e que 8S S�GUNDAS
VIAS dos referidos documentos
"deverão ser entregues, até o

dia 10 de cada mês subseqüente
ao ,da emissão, à Agêncl!1 d@
Coletà do IBGE, da jurilildição
do seU domicilio.

'

'ta entidade.

No caso de ser utilizado o

transporte marítlmo no' comércio
Interestadual as �as. vias das

, notas fiscais deverão ser entre
gues, pelos emitentes, ju'nt�men ..

te com uma c6p,ia, à repartição

adueneírs,
-

quando da remessa

ds mercadoria, p�ra, despltcho. "

Florianópolis, em 3 dê Jane,i
ro de 1975.

Ass. ross BECK LOUREGA'

Delegado, de, Estatistica

\

Fotocópias?
Em apenas 10 segu�dos, você tira TOCÓ-
PIAS, yda qualquer d e,nto, jornais ou \'

CAR O o REGI.STRO,
NEREIDA C. CORTE;, no edifício �

dp FORUM desta cidade.

As empresas que utilizam

equipamento de processamento
automático de dados para @mis
são de notes fiscais p()derão ser

dispensados da entrega d!lS 2as.
vias 'das· notas, 'de"de que o

re-qu6iram por escrito, a toste"

Delegacia de, EstatJ"tica, obri-

gando-se & fO,rnecer um, resumo Uma' RETRO-ESCAVAD
\ de SU9S operações' interestaduais, , -8/12, -com pouco uso e

segu'ndo Jorm1,1lário-mqdelo des- estado de conservação.
I (�

Entre outra's finalid es a retro ..

escav,adeira ,e us ift pare:
regar barro em

cerâmic , \,
-par 8bertura de valas para

-

a ozeiras, etc.

T atar :qa rlta F",ei Menandro Kamps,
, 268, com o sr. Evaldo Gonehorovski.

Certifica:do
"roubado'

.

'yalorize �
"

o' C!�! é. s�� , p,re.stigiando' �
'Prete'ifura Municipal de Ca'noinhas

( I
. f ", /

� . /. .

M'ANCOM
ESTOQUE

(00 lado da loja· de Eleírodoméstlcos Tokarsld � CI�.· Lída.)
, ,. I '

NO ,ARMAZEM ,ToR"AR'SKI
NDO
,\

'

( ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Notas
\

' I �-... . Esparsas

x

x·

ra com

cultura.
a .Secretarta da Agri-Recente decreto do Governo \

Federal determina a colocação
de lombadas, quebra-moles, nas
ruas de acesso a08 estabeleci
mentos de ensino.

x x x /

Um conhecido grupo indus
trial do Estado esteve em nossa

cidade em contato com os téc
-nícos do AGIPLAN estudando
a possibilidade da Industríâlí
zação da batata.

x x. x

Dois novos médicos atenden
do no Hospital Santa Cruz,
devendo vir, dentro em breve,
um espeCiélista em ortopedia ..

A informação é do admíntstra
dor do aludído hospital.

x. . X ,x

Quem veio até nossa cidade,
domingo último, por ocasião
do amistoso, com o Igusçú de
Porto-União da Vitória, foi o

Prefeito sr, Alcides Fernandes
Luiz, nosso ilustre coestadoano
e que chefiou a embaixada

visitante.

x x x

Os irmãos Trevisani, Sérgio
e Argos, de olho. na esquina
da conhecida Farmácia Machado,
colocada a venda pelo adv.ogado
dr. Orty de M8g8lh�es Ma�hado.

x x x

Já em exposição na cidade,
"agora na Prefeitura, as msque
tes d'as construções do AGIPLAN
no bairro industrial do Campo
da Agua Verde, Frigorifico de
Batata Semente,) já em eons-'
trução, Centro .de Treinamento,
concorrênci,a a ser apreciada na

próxima .semana e Laboratório
de Test.

.! Virológico, obras or

çadas em st'te ' milhões, sete
bilhões antigos.

x x x

Hoje, o anunciado Torneio de
Tiro ao Alvo com as tradício
nais competições do Tiro Rei
e baile, com entrega de prê
mios, Da. SBO.

xx

O advogado dr, ·-Jo8.é
. Guebert, do alto comércio de
Silo 'Paulo, no setor de material
de construção, em' visita a nossa

região em estudos para a ex

ploreçãc de uma cerealista.

x x x

Confírmado agora pelo Pre- Reuniu-se dia' 28 último, o

feito sr; Alfredo de Oliveira Clube de Caça, Tiro e Pesce,
Garcindo, o Governador Colom- Major Vieira, comparecendo
bo Machado Salles virá à nossa vârtos representantes de caça
cidade no período de 25 8 ,28 dores e' pescadores. Na oportu
de fevereiro róximo, afim de nidade formaram-se comissões

Inaugurar Importantea obras do para estudos baseados em
--'

con

seu governo, pontes da Represa vênios com entidades admínis
de São Lourenço e rio Ganoi- trativas e de fiscalização, traba
nhas e, toda a implantação da lho' a ser apresentado à 'apre-

'

nova rodovia Canoinhas-Mafra; dação, na .reuníão já marcada

'serviços -de abastecimento de para o dia 28 do corrente, às

água, novo prédio da COTESC 20 horas, .na sede da :' f�CIC,
e ainde no setor munícípal, Também foi eleita a nova di-,
aterros e. novas pontes de "con- retoria do Clube, agora com

creto, novos acessos a SC-21,' funcionamento legal, perante o
.

além do Posto de Inseminação 'IBDF e SüDEPE,' sob o co

Artificial, convêni� da Prefeitu- mando do sr. Oldemar Mussl.

"x x

PUBLICAÇÃO O�ICIAL DA

PREFEITURA, MUNICIPAL
AJOR VIEIRA

Lei D. 359
-

e 1-4 de Dezembro de" 1974

DE

Eleva os valor s da escala-padrão de ven

cimen.tos dos fu ionários do quaqro único
do po sr legislativo. '

VICTOR BORGES, � efeito Municipal de Major Vieira,
Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e, eu sanciOno a segui te

,

E I:

Art. 1.0) - A Escala-Pad -o de vencimentos dos .funeio
n�ios do Quadro Único do Poder egislativo, adotada pela Re-

solução n.O 7 de 31 de julho de 19 a partir de 1.0 de janeiro
do corrente aDO passará

.

a vigorar ,acôrdo com os valor�s
especificados na tabela seguinte:

.

Padrão Vencimento rh'ensal
,D- CM
F-eM
'-H- CM
J -,CM

Cr$ 846,00
960,00

1.080,00
.

1.200,00

10.152,00
11.520,00
12.960,00
14,4QO,00

'"

,

Art. 2.°) - Esta Lei entrará em vigor n

publicação, revogadas as disposições em contrário.,
- .'

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 14 de, jane

8) Victor Bqrges -. Prefeito Municipal

Registrada e publicada '8 presente Lei Da Secretari ,Mu

nicipal na mesma data...

a) Jal� Dlrschnabel
\

Secretário
,

•

10

P r e I ú d i,o
I

,

E triste o cair da, tarde. Mais triste é quando nos ape� ..

cebemos que O' sol não brilha mais, e o crepúsculo nostálgico ,e

romântico iovade. E nesta metamorfose, somos revestidos de uma

saudade inexplicável, 'talves algo que não percebemo!' acontecera.
O éntão de algo que está prestes a suceder. � tão cativante e

deprimente, que perdemos completamente a noção do exato, Nesta
jornada nos desligamos ria matéria, rumamos a um interior que
sempre é melancólico. Lembramns da infância, são 8S pequeninas
coisas que ainda nos ensinam r. relembrar. Nesta seqüência de

f"tos le \sentimentOlj, as trevas mansas, 'entretanto, devastadoras,
1

saciem sua sede negra. Quando há estrelas é agradável. Como

aconchega a brisa que nos transmite mil perfumes. � um êxtase

que vai se tornando deUrio imortal.

Mss, como é diferente a emoção à luz do dia; é mais

alegre, expontânea. Talvez por ser tão extertortzads que se torna
tão contrária.

\

'

I

No entanto, a noite'-é sonhadora. Como é terno sentir-mos

braços fortes envolverem-nos. E um novo momento que na�ce e
vive. Até certo ponto é engraçado. Quem di:tà 9ue nos despoja
mos de nossa máscara social, a famosa «boas epsrênctess., Neste
momento não somos a realidade do dia. Hebítemos um mundo de

caricias, de suavidade. � tudo tão sereno, t�anqüilo. que um se

gundo 'sequ�r nos concíentízamos do' antes, ou do depois, ,é um

eterno AGORA. � tão calmo, doce, extra-terreno.. Tudo 'é
.

total.
O silêncio seria ermox, não fosse a festa dos Insetos, e o vento
bailando os espaços, ,

(

E uma vida. Uma nova vida.·�·
. \

"

Mas o dia nasce todas as manhãs, e vai marcando tanto,
tanto, que temos a sensação, de jamais sermos doces. Procuramos
reencontar a sensibilidade extasiante de outrora. Mas como pode
uma criatura bitolada, lapidada pelo meio ambiente socíal voltar
a inocência e pureza.

'

E então o que chamamos FOSSA, transforma-nos num ser

triste, muito triste. As filosofias orientais nos vem 1l mente, � num

emaranhado de frases, eprofundemo-nos nums Interpretação
pess�mista.

.
.

.

Mas onde está a beleza? a suavidade? a candUra? os braços
fortes? o beijo casto da noite? onde??? ....

Será que é saudàde que sentimos?...

Não serA 8 frustação do maravilhoso" que n�o podemos
eternizar?

Que será? ...

'Creio que cada um Encontrará sua verdadeira definição.

\

FUSÃO .. .l

Permito-me desta vez, comentar um ar

tigo"- Observações de um �iajante - publicado
oeste mesmo jornal, no sábado passado. O re

ferido artigo em toda a (l(QUILOMETRAGEM-,
não conseguiu exprimir em seu conteúdo, algo
realmente palpável, para que se realize a -tão

propalada fusão. Iáclusive c,tou' demais a pala
vra: MICRO-REGIÃO, Desconfiei! Quis dizer o

autor do 'citado artigo, que com a fusão CA
NOINHAS-TREs B,ARRAS, a n�ssa Micro-Re-
gião - AMPLA - se veria beneficiada. Não
vejo o porquê? Continuaria o de hoje, pois os

beneficios que poderiam advir, segundo o au

tor, ser�am os mesmos devido a arrecàdação
.que continuaria igual, apesar de somadaS. ,Ca,
noinhas realmente é a sede da Micro-Região,
mas sabe o autor qual o motivo? Porque a se

'de da AMPLA veio a ser Canoinhas? Fácil' de
explicar: pelo fato de que na ocasião da elei
ção do ilustre Prefeito Municipal de Canoinhas
sr. ,Alfre.do de Oliveira Garcindo, para ,a pre-
sidência da AMPLA, decidiu-,e' sediar a AM
PLA em. Canoinhas. Ai então, Canoinhs8 per
manec@'U como sede da Micro-Região, compos- •

ta de ,9 municípios até hoje, devido 8 reelei
ção do ilustre Prefeito a frente d. Ampla. Em
fevereiro do corrente a,no, �erá reaJlzada uma

Dava el@ição, poderá então, surgir um novo

Presidente", e consequentemente transferir-se 'a
sede da Micro-Região para emtro Município.
Agora, o que causou espanto� foi o fato de que
o autor do artigo é observador demais. Em
9pena� três (3) viagt.ns a Canoinbas - ressal
te-se e CANOINHAS - conseguiu enxerga!
tantol! probl!ma8 e indicar taotas soluções. E
um gênio! Pelo que transparesse em seu artigo,
não fez nenhuma viagem até Três Barra8, e

desta forma, não poderia saber que Três Bar
res em poucos anos deve se tran$formar em

CIDADE MODELO. E por acaso. 0_ referidcJ
viajante' não reside em Canoinhas?

,

X-X-X�x

Tabelionato
,Palíla S. Carvalho
EDI AL

Acham·se' em cart6rio, A Rua'
Vidal Ramos, ed fício do Forum,
para serem prote tados os seguin«
tes tituloll:

Dp n.O 3777 .• vencida em da·
ta de 13.01.75. vaier Cr$ 380;00
(trezentos e o tenta cruzeiros)
emitida por Toka ski & Cia Ltda.
contra ADEMIR DPS SANTOS"'
MORCELLES.

'

Dp n.". 2731· - vencida em�
data de 16.1L74- alor Cr$4,I53,25
(quatro mil, ceDt

_ e-cibquenta e

três cruzeiros e �nte�cinco cen

tavos ), emitida por Sociedade
Industrial e Com cial «Sic6l» S.A.

.

c/WILSON SIL A.

Por não ter ido possível en
contrar os referi aí r.esponsáveis,.
pelo presente, o intimo para o

prrzo de três 3) dias úteis a

contar da public ção dêste «Jornal.
Correio do Nort », virem pagar
ou dar as razõe porque Dão o

fazem , e ao m smo tempo, no

eaeo de não ser tendida esta in
timação o n,,!ifi o

.

do co�petente
protesto.
Canoinhas. 2 Janeilo/1975�
Tabeli.nato P '»Ia 'S. Carvalho'
ALCIDES se' UMACHER

Esce, Jurem,nta o em exercício

Toca Fitas

para au omóveis

Eletrodomést (OS Toklrs�1 10.10.74 MARIZA

Wilson
Tr,ês

Ante

VERANEIO
o pref�ito Municipal, sr. José Felicio de

Souza, juntamente com a sua família"em ve

raneio pelas prailis catal:inenses, ao mesmo tem

po em que \estréia seu Passat, de cor amarela,
z�ro KM� )

focalizando
Barras

J ,

SOCIEDADE
Doríval Bueno Presidente eleito do

Clube Tresbarrense (ex Operário) - "com o

seu peculiar dinamismo, estudando as reformu
Iações a serem introduzidas Da sociedade" que
ora dirige. Consta de seus planos: reeatrutura-

I _

ção do quadro social' e reformas do prédio do
Clube. «Bola Branca- Preaidente. Siga sm fren
te nos seus objetivos, e conte com a gente, se

·preciso. for.
.� X-X-X-X

NASCiMENTOS
Engalanado o lar do casar Renato Simão

(Elza) H@rnandez, com o nascimento dia 26
corrente. de uma lioda menina. Seu nome:

PRISCILA. Parabéns.

Também e cBsal Luiz Fernando' (Celia)
Olsen, com o nascimento da ,men;na, que re

cebeu e nome de ELOA RAQUEL, ocorrido no

último dia 25. Nossas congratulações.
x-X-X-X

EMBELEZANDO A CIDADE
\

Muito bonitas as placas indicativas de
trânsito. colocad,8s nas rUlis da cidade, pr�mo
vida pela municipalidadtit em conjunto com' o
c.omércio local. Cumprimentamos os idealiza
dores.

x;,:_x--x�x
DICA DE DISCO: cS0LEADO::t - Daniel

Santacruz Ensemble. Foi vencedora do Festival
Eurovisãof74. Música comercial, mas muito bo ..

nita. Vale a pena ccmpru. Compacto Simples.
Selo EM!.

'

X-X-X-X

�om fim qe semana aós, amigos, e para
os inimigos que se formam Deixa prá lê!

, \

Tresbarrense!
, I

. Fique por dentro do que
,acontece em sua cldade_

\

Procure nosso agente nesta

'cidade, sr_ Antonio W�Wlese,
e taça sua assinatura' do
«CORREIO DO NORTE»
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