
. ("Nosso Amazonas" - em primeira edíção :_ não
. chegou aser publicado por tornar-se obsoleto antes de ' A.

receber a tinta do jornal. Sugeríamos nele "que o Nosso
AmazQna� fosse civilizado ...")

.

Transcrevemos aqui uns parágrafos:
. "Para aqueles 'que 'ainda· não conhecem ou não'

sabem onde ficá o "Nosso Amazonas", talvez já tenha
ouvido falal'\ na Rua José Boíteux (nobre homenagem ao
Presidente Fundador da Academia Oatarínense de Letras)
ou conheça a "rua da valeta." ou simplesmente "Valeta";
bem é ali mesmo.

'

"Nos achamos mais pitoresco chamar de Rio
Amazonas mesmo. Isso por um motivo fundamental: as

margens alagam facilmente. Contudo poderíamos arrolar
outros motivos: suas margens estão sempre cobertas por
uma Floresta' de estranha vegetação; suas águas são
constantemente barrentas; uma enorme variedade de
insetos, batráquios e répteis perturbam aqueles que
teimam em habitar ou povoar suas margens".

Therézio e Fábio, segundo já.
se manif.estaram, são em prin
cipio contra a referida transação
e o assunto será levado a con

sideração de. nossa ,Coleqda Câ

Para tanto a Direção da Faculdade de Ciências mara e Clubes de Serviço, op-.
Ad

..

t tí
.

d Canoinhas baixa a Resoluçâo n.? 1/77 �_�aDdo.se pela comp�a de outro
mims ra ivas e

, _. C Imóvel de custo mais acessível
estabelecendo as normas que re�ulamentarao t�ls ursos

.que p:rmita também a constru:
e publica a Portaria n.? 1/77 criando os refendos Cur- ção da rodovíáría, no prazo mais

sos Especiais de Extensão. curto possível, desde que o pro;"
bleme existe, está ai e urge

1.0 Modalidade dos cursos: atácá-Io com a maior urgência·
possível.

- Na Espreita
Fi""'=-======== Pedro A. Grisa ========;;

NOSSO IIIZONIS
'. -

. Za. edlCão -

, E assim, prosseguia a primeira edição de "Nosso
Amazonas", falando de medo de macabras enchentes,
d9s meus e,x-vizinJ;l9s,. todos muito. boa gente...

"

Acontece que, logo que o Dr. Therézio teve em

mãos as rédeas do Poder Executivo Municipal, as coisas
públicas tomaram· outro tranque. As máquinas começa-

. ram a apareeer' 'peras ruas de Canoínhas, aliviando os

solavancos dos veículos. E - mistério? ,_ apareceu um

bicho novo' às margens do Nosso Amazonas. Um verda
deiro monstro pré-hístõríco.:Começou .a devorar "a f16�

. resta" e a, alargar o leito do rio. Os habitantes da região.
começaram a sorrír, trocando significativos olhares. E
os 'caçadores de cobras se armaram de improvisada co-

ragem" .entrando ria luta.
' . .

Podemos dizer que - depois que o Therézio

começou a aparecer no local de trabalho dás máquínas
da PM, montado .em seu "corcel" ;_ sentimos que as

rédeas (não do corcel) da Prefeitura estão sendo domi

nadas por mãos firmes e decididas.

E parece 'que o Governo Municipal já está res

pondendo - antecipadamente - ao nosso apelo de Ia- "

zermos de Canoinhas uma linda cidade. "CANOINHAS,
EU TE QUERO BO'NITINHA!"

A metade do Nosso Amazonas já foi civilizado.

Em breve, cremos, o restante também o será. As ruas já
.

estão melhorando, depois de os buracos haverem melho

rado
.

durante muito tempo. - Vamos roçar, capinar e
'. '

pintar, pois: "CANOINHAS, EU TE ... "

Cursos Especiais' de
Extensão Cultural

ano de 1977
.

'

para
\

o
A FUNPLOC inicia uma nova forma de Incentivo

ao desenvolvimento científico e cultural da região, atra

vés dos Cursos especiais de Exten�ão.

_ Desde que você tenha 2.0 Grau Comple!o po

derã frequentar às aulas de uma, duas ou até três dis

ciplinas da La ou 2.a séries da Faculdade - ��rante o

ano todo ao final .do curso você recebe oertífícado de

freqüência e aproveitame?to, no, q':1al constarã'?A as. nota�
bimestrais e finais conteudo e índíce de freqüêncía. 2.

Se você tiver curso superior completo, terã 'possibilidade
de obter por disciplinas também da 3óa e 4.a séries, sen

do que não mais de três.

Dr. LUIZ FERNANDO FREITAS Presidente

-

nova

, I

e
Em sua primeira administra

çio, o Prefeito Therézio Netto

já pensou numa Estação Rodo
viária Municipal e para tanto

promoveu' u'ma enquete popular
para a escolha'do imóvel mais
adequado no quadro. urbano da

cidade, optando a maioria pelo
terreno da família Soares sito
em frente da Cooperativa de
Mate.

Therézio findou o seu man

dato e seus sucessores, 4 Pre

feitos, proeuraram resolver o

problema, a.té hoje ainda pen
dente, agora mais agravado' e
necessário.

O imóvel indicado agora seria
o da Estação Ferroviária, .em
completo abandono, com ums

autêntica. favela. no coração da
cidade.

Nesse sentido desde a admí-
'

nistração do sr. Alcides Schu
macher e posterfores, com muitas
marchas e contra marchas nos

escritórios da Rede' Ferroviária
Federal, em União da Vitória,
Curitiba, Porto Alegre, Rio e

Brasíhe, num processo do� mais
volumosos, com a interferência
e pedidos de parlamentares, Se
cretários de Estado, e até Go
vernador, afiDal a Rede se pro
nunciou aceitando a transação
do aludido imóvel e O leito da
linha até MarcUio Dias, pelo
preço da época, de pouco mais
de Cr$ 40G.OOO,00, perfeitamente
viável, com pagamento parcela
do, até 60 meses.

A primeira viagem adminis
trativa de 'I'herêzío e Fábio foi
a Curitiba, junto a Rede, afim
de se inteirarem de todo do

problema. De fato a Rede agora
está autorizada a transferir todo
o imóvel aludido à Prefeitura,
pelo preço de Cr$ 1.500,000,00,
com o pagamento de 20% DO

ato da escritura t' o .saldo em

60 meses, com acréscimos de Isí..
que, segundo cálculos vai a quase'
Cr$ 4.000.000,00. bastante fora
das condíçõ-s atuais de finanças·
da Prefeitura.

Acresce ainda que a atuill ad
ministr-ação já está em entendi
mentos adiantado! com a ge
rência atual da Caixa Econômica
Federal, para um financiamento
direto, sem intermediários, para
a construção da nova rodoviária.

A, seguir o oficio da Rede
Ferroviária Federal:

Curitiba, 09 de·fevereiro/1977

Canoinhas-SC

19/fev./1977
Número 1407

Ano XXX,"

Estacêc Rodoviária
,

'

verdade atual
,A Prefeitura Municipal
Canoinhas-SC

Senhor Prefeito
Em atenção ao vosso pedi

do e entendimentos verbais,
cientificamo-vos que:.

1.0) A Diretoria da Rede
Ferroviária Federal S. A. au
torizou a alienação da faixa
de domínio erespeotívas ben
feitorias, remanecenjes . do
Ramal Marcilio Dias - Ca
noínhas, a 'essa Prefeitura,
conforme RD n.O 111/76 - de
16-8-76;
2.0} O valor básico' é de

Cd 1.382.973,83 correspon
dente ao indice 904 da Coluna
"1" da Revista Conjuntura

Econômica da FundaçãoGetú
lio Vargas, que será atualí
zado .à época, da efetivação
do negócio;

3.°) Anexamos planta da
'.

área e exemplo da Lei Muni
cipal autorizativa de tal tipo
transação, que poderá se e

fetivar . com 20%, de ent ....ada
e o restante. até 60 presta
ções mensais consecutivas,
sujeitas a correção monetária
e juros.

,

·No aguardo de um imediato
pronunciamento a respeíto
somos

.

Atencíosamente,
Eng.o !BISRODRIGUES BUSSE
Chefe do Departamento

.

Regional de Patrímôníc:

CALCAMENTO
., .

NA BR/Se 280
A rodovía BRISC 2SÓ, u:na das prtncípsts artérias da

Região. Norte do Estado Catarinense, terá em breve mais um

trecho calçado a paralelepípedos de. granito.
Trata-se do trecho compreendido entre Rio Negrinho e

Mafra, nos acessos à ponte sobre o Rio Preto.

A informação é do.Departamento de .Estradas de Roda�
gem de Santa Cat ..rina, que, através da Reunião do Conselho
Administrativo presidida pelo Diretor-Geral EDg,O Antonio CarIo.
Werner, e realizada dia 8 deste, divulgou o' resultado da finna
vencedora da Tomada de Preços, que classificou à Lajatobrá&
Ltda., para execução da obra. cujo valor esta orçado em' aproxi
madamente em Cr$ 681.000,00.

A área à ,seI' pavimentada tem 5.090 m2 e uma extensão
de 1.400 metros. ' .

Nesta mesma Reunião,. fQram divulgados os, resultados
de Tomadas de. _Preços para aquisição de Equipamentos Comple
mentares para sondagem Rotativa, Firma vencedora - Comercial
Importadora Rocha Ltda. e ainda para fornecimento de placas de
sinalização tendo apontada como vencedoras, as firmas José Bor
ges & Cia. e Indústrias Petracco Nicolli S/A.

RIGESA, Celulose, Papel
e Embalagens Ltda.,

Fábrica de Três Barras-Seo
DMITE:

.

epartamento de
idade de «Auxiliar

chances

Estai' quites cem o rviço militar
Ter curso' ginasial ou 'equivalente completo
Ser maior de 1.8 de anos

Os interessados deverão procurar a RIGESA LTDA.
situada no km. 2 da Estrada de Três Barras a

Canoinhas. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO 1)0 NORTE 19.02.1977

Municipal de (anoinhas
EDITAL

Prefeitura
PORTARIA N. o 37/77

- Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto"
Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais, resolve:

CONCEDER LICENÇA EM PRORROGAÇA() DE,
ACORDO COM OS ARTIGOS 125,131 e 134 DA LEI

N �
o 1.149 de 25,/0 /74.

A CLEMENTINO EiSTANI U PIECZAR-
KA, Tesoureiro, Padrão P. E:. 1, 13, po ais 90' (no-:
venta) dias, a partir de 08/02/77 a 08/0 7, con
forme laudo médico que acompanhou o re ri
menta protocolado sob n. o 169 de 09'/02/77.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoi-
nhas, em 10/02/7-7.

'

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

; Esta portaria foi registrada e publicada no

Departamento Administrativo, na .datasupra.
FÁBIO NABOR FUCK

,Vice-Prefeito Municipal

De conformidade com o artigo n. o 276 do

Código Tributário. Municipal, o D.O.P. , publica
mediante o presente Edital os elementos referente.
a taxa. de Memoria, sobre a pavimentação asfáltica
da part= da Avenida Ivoâe Aquino, entre Cohab e

Frigorífico' Canoinhas S.A.

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.

1) Escavação e remoção Cr$ 18.546,89
2) Brita . . .. . . . . . . Cr$ H5-.899,�5
3) Emulsâo asfáltica .. .. Cr$ 41.231,73
4) Equipamentos p/aplicação Cr$

,

42.155,38
.5) Mão de Obra p/aplicação Cr$ 41.231,73
6) Meio-fio 637,00 ml a Cr$

24,80 . . . . .. . . Cr$ 15.797,60

Total' ., . . . . . . . . •• _e • Cr$ 244.862,80

PORTARIA N. o 38/77
D�. Benedito Therézio de Carvalho Netto,
Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de .suas atribuições
legais, resolve:

EFETUAR PAGAMENTO
A JOSÉ CARLOS CORDEIRO, a impo

cia de Cr$ 700,00 (setecentos cruzeiros), r 'ente
ao mês de Janeiro do corrente exercício, serviços
prestados como vigia na Cooperativa letríftcação
Rural do Planalto Norte Ltda. (C ana), devendo

, da quantia paga ser deduzida arcela devida ao

INPS.
- Gabinete' do

nhas, em 11/02/77.
BENEDITO THE 10 DE CARVALHO NETTO \

efeito Municipal
� (
Esta portaria foi registrada e publicada no'

Departamento, Administrativo, na data supra.
FÁB,IO NABOR'FUCK
Vice-Prefeito Municipal

Cr$

, d) Área total da Obra 3 694,60 m2, a ser financia
da pela Prefeitura Municipal de Canoinhas, ...
1.231,53 m2, correspondente a 1/3 da Obra, em
moeda representa Cr$ 76.354,86.

e) A ser financiada pelos' contribuintes 2.463,07
m2, correspondente a 2/3 da Obra e mais 637,00

No Departamento de
-

Veículos ,Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos .

Ltda�, você encontrará
" para. pronta entrega:

,

Marca
Veraneio luxo
Opala 4 portas
Caravan
Fusca 1300
Fusca 1200
2 Pick-up Willvs 4x4
Corcel ar

Ano
1973
1973
19c5
'1973
1969
1969
tsts
19c6

MIGUEL P OCOPIAK (O DE VEicUlOS LTDA.
Conce$sionárlo Beneral Mo ora do Brasil S. I.

Rua 289
Santa CatarinaCanoinhas \ -:-

Dra. Zoé Walkyria H�tividade Seleme
Cirurgiã DFntlsta

G I G OOS5891S,/DEP

Clínica'dentária de �enhoras el crianças.
Especialização em Odontopediatria.

Hora marcada
Praça Lall1'o Müll�r, 494 FODe, 22-0461

,

. Seja um Soldado da

Polícia Militar
, )

do Estado de

Santa Catarina
Vantagens:
- Vencimentos
- Adicional por. tempo de Serviço
- Fardamento
• Calçado
- OUflOS
- Férias
• Licença Especial
Assistência: Médica

Dentária
Hospitalar

,Requisitos tecessários;
- Ser Díspensado de. Incorporação
• Ser Reservista .de 1.· ou 2.· Cate-
goria ,

- Ter no máximo 24 anos e seís
meses na data da inscrição

• Boa Estatura
- Boa Conduta Civil e Militar'
- Curso primário completo
- Ser brasileiro nato
- Não possuír defeito físico
- Ser Isento do Servíeo Militar

Seja um Policial Militar e prateja
os Direitos do Povo CatarineDse
INFORMAÇÕES: No Quartel do 3.8
Batalhão de Políoía Militar em Ca
noinhas.

'OUTRAS LOCALIDADES: Delega
cias de Polícia

INSCRIÇÕES: Até 20 de março/77
,

WANDERLEY LOPES
Asp Df Resp pI Chefia do, SERP/3.G

Material escolar e', de 1. escritório você. encon-

I'
'tra na loja da

.

Impressora Ouro Verde

ml de meio-fio.

1) Empresa Industrial, e Comercial F�ck Ltda.
frente 318,5-0 ml cota 3.86667 '

pavimentação asfáltica ,

1.231,53 m2 a crs 62,00 p/m2 Cr$, 76.354,86
meío-fío
378,50 mi a Cr$ 24,80 p/mI .. Cr$ 7.898,80

3) Irmãos Procopiak & Cia. Ltda ,

frente 100,00 ml cota 3.86667

pavímentação asfáltica
-386,67 m2 a Cr$ 62,00 p/mz
meio-fio ,

00,00 ml a Cr$ 24,8Ü' p/m; ..

c-s 23.973,54

Cr$ 2.480,00

Tota Cr$ 26.45,3,54.. '! " ••• ,••••••••

�OMA DAS PARCELAS
A SEf financiada�ela Prefeitura .

Municipal de Carioínhas . .. .• Cr$
À 'ser financ. pelos contribuintes Cr$

76.354,86
168.50.7,94

Total .. .. .. .. ., .. , .. '.. .. Cr$ 244.86,2:80·
(Duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e

sessenta e dois cruzeiros e oitenta centavos') .

Canoinhas, 11 de Fevereiro de 1.977.

BENEDITO- THERÉZIÕ--D'E· CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal
JOÃO S. ANDRADE
Fiscal do D.O.P.

Ministério da Previdência e Assistência Social
Fundo de Assistência ao Trabalh. Rural. FUNRURAL
Diretoria Regional no Estado de' Santa Catarina
Divisão de Fiscalização da Arrecadação

'

Alertamos que de acordo com o ítem lI, do art. 132,
do Regulamento do FUNRURAL (Dec, 73.617 de 12/02/74)
a falta de apresentação da Declaração de Contribuinte do

.

FUNRURAL (DCF) sujeitará aos faltosos multa de 1 a.

10 salários mínimos de maior vigência do país.
Florianópolis, 07 de fevereiro de 1977

Henrique Ramos Fortes Neto
Divisão de Fiscalização da Arrecadação - ASSISTENTE

alação moderníssima.

Proc�....-óÔ escritório de Derby Carlos
,UlhÚlann,. na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina

Avisamos aos senhores contribuintes do FUNRURAL
que as Declarações de Contribuintes do FUNRURAL (DCF)'
de que trata o ítem V, do art. 68, do Decreto n.? 73.617,
de 12/02/74, referente ao exercício de 1976, deverão ser
entregues nas Representações Locais do FUNRURAL, nos.
municípios, ou na Divisão de Fiscalização de Arrecadação
do FUNRURAL, sito à Rua Jerônimo Coelho, 14, 9.0 andar,
Ed. Ceisa,. nesta Capital, até o último dia do mês corrente.

Lembramos que os contríbuíntes que adquiriram
produtos rurais já tributados, no exercício de 1976,
deverão relacionar em formulário próprio. (Anexo I, da
DCF) o nome do contribuinte fornecedor, com endereço
'completo e CGC, bem corno; o montante em Cr$, adqui
ridos em 1976 daqueles produtos.

AVISO ! I

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
,

eite.' -�--._-._.-.�--
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le;
Acontecendo. • • • •

Responsabilidade J. M M e C.

* Finalmente a tão espera-
da festa Brasileira che

gou, trazendo muita alegria.
E nos Clubes de nossa cida
de toda a patota reune-se
para festejá-la, Desejamos
que todos aproveitem no má
ximo, pois o carnaval acon-.
.tece apenas uma vez por ano.

* Por [alsr em carnaval,
muito animado esteve o

grito de carnaval que aconte
ceu na Sociedade Beneficente
Operária no sábado próximo
passudo. E pelo que falam
os garotos de nossa cidade a-

. proveit�ram muitíssimo nõe é.

* Sábádo próximo passado
Juceres M. Wiese e seus

familiares deixaram nossa
cidade para curtir o .sol e o

- mar de Camboriü.

Esperamos que voltem lo
go, não é mesmo Saulo!

:* Também Maria Helena
Dambroski passando al

guns dias em Piperres. Espe
mos que volte bemmoreninha.

* Esteve com nós passando
uns dias muito agradá

veis a menina-moça Raquel
Costa para matar as sauda
des dos parentes e amigos.

* Soraia e Regina terça.
.

feira próximo passado
deixaram a city afim de
passar um« gostos. tempora
da na praia de Caiobé.

Voltem logo pois iá esta
mos' com saudades.

* A linda moreninha de o-

lhos azuis Maria Clara
Wendt também está passando
algllns dias na praia de Cam
boriú. Aproveite bastante.

* Notamos os olhares a-

paixonados de UIII certo
rapaz moreno de olhos cas

. tanhos par. Silmara TabaliPa.
Dá uma chance a ele tá!

* Há uma certa menins
loura que esta apaixonll

da pelo Carlinhos {Shimo).
Vê se dá uma olhadinha a

ela Carlinhos.

* Márcia R... Atbanezio a

linda moreninha àos o

lhos verdes partiu segut,ada.
tei,.,a próximo passado para.
Rio do Sul. Sempre que qui
ser dê um chego aqui tá!

* Provavelmente estará com
nós neste sábado Sérgio

Fernandes, para matar a

saudades dos amigos e' de
sua namorada, e também sem
dúvida para passar com to.
dos tJ carnaval que pelo que
parece vai ser muito alegre.

* E o Jaiminho está dei-
xando muitos corações

parados. Pelo que tudo indica
há uma certa moreninha a

paixonada mesmo.

*. Também notamos os o-

lhares apaixonados de
uma moreninha muito fofa
para o Esmael. Vai enfrente
moreninha pois ele está livrj.

* Passando uma temporada
distante de nossiíl cidade

Mauri A. Passe. Deixando
com sua ausência muito triste
uma certa lourinha.

* Entre muitos parzinhos
simpáticos encontra-se

Sanderson e Raquel. E o cu.

pido atacou novemente.

* É uma pena que (I Luiz
Carlos Mikus seja tão

distraido � não note os olha
res apaixonados de uma certa
moreninha de olhos ezuiz.

* E o .toto do Zico encon-

tra-se novamente entre
nós, depois de passar uma

temporada na praia de
Itapema.
* Ha uma certa moreninha

aPáixonada pelo Roberto
Shimoguiri. Olha Beto ela
esta ceidinha por você, ve se

da uma chsnceia ela.

* «Nada parece dificil quan
do S6 tem método e ho

rerio, e se quer chegar ao fim».
Até a próxima

Hegistro Civil - Editais
NEREIDA C. CÔRTE. Oficial

do Registm Civil do 1.° Dietrito
de Canoinha_, Santa Catarina faz
labell que 'pretendem calar·le:

«JOÃO JUARÊZ RODRI,
GUES. com «IVONE FERREI·
RA OLIVEIRA., hra.Ueiros, sol

teiros, domiciliad e u_identes
neste di,trito; ele op rio, nSlci.
do em Rio Claro - Mal Vieira
aOI 10 de novemhro de 1 .

lho de Joveotino RodIigue_
ROlalioa Vieira; ela do lar, n

cida em Canoiohal aOI 11 da
.

.

neiro de 1959, filha de NiVáldo
Ferreira Oliveira e de Maria da

Conceição Oliveira.

«ESTANISLAU MILCHES·
Kh com LUCIA MARICY ZIE
MANN., bralileirol, loiteiro., do-

. micililldol e residentel oe.ta ci

dade; ele motorilta, oalcido em

ColoDia Ouro Vel'de n/ Município
aOI 15 de maio de 1951, filho de

Alexaudre Milchelki e de Fran
ci_ca Milchelki; falecidol; ela do

lar, oascida em. Canoinhal aOI 16
de novemhro de 1958, filha de
Leôoidas ZielDann e. de boida

Aniz Ziemann.

eZENOR CORRÊA� com

c:JOECI SCHIRLEY MÜLLER •.

heesileiroe, sclteiroe, domiciliado.
e reeideotel nelta cidade; ele au

xiliar de elc[' ôrio, naacido em

Dist.? Peecae a Brava-Laguoa-SC
aOI 17 de osto de 1951, filho
de Simão o.ê Corrêa e de Narni
Feli. C êa; ela Secretária, oal

cida Caooinhal aol 27 de

ma· de 1954. filha de João dOI

ntoR Müaer e de Diva Michel
Müller, '

«ANTONIO ALDONI GO·
Oy. com «DAVINA ALVES ••

h lileirol, solteirol, domiciliadol
e ideotel Delta cidade; ele o

perá '0, nalcida em Gaooio.hal
a08 1 de agosto de 1953, filho

da Ad o Godoy 8 de Donilda

Godoy; Ia do lar, nalcida em

Caooioha' aOI 20/dezembro/1951,
filha de iOlê Alves e de Maria

Augultinho de Oliveira, faleci:la.

CanoiDhal, 17 de fevereiro, dei 1977

NEREIDA CHEREM CÔRTE
Oficial do Regidro Civil

l' �

Aniversariantes da semana

Dia 19 .. a sra. Maria da
Luz est». do sr. Renato Sil
veira; a srta. Diva Maria de
Carvalho; o menino J�1arcos
t.o do sr. Teodoro Sconhete
ki, res. em Floroi-Pr.
Dia 20 - a sra. Yone es».

do sr. Fernando L. Freitas;
o menino A'gos José f. ° do
sr. Lourioaiao , Burgardr; a

menina Danelise Terezinha la.
do sr. Lourituldo Burgsrdt,
Dia 21 - a srs. Otilia esp.

do sr, Alex Michel; o sr. An
tonie Aloisio Afonso; a srta.
Augusta Lúcia Pereira.
Dia 22 - a srta. Sonia Cris

tina Mayer; o jovem Ocimar
Michel.
Dia 23 - a sra. Francisca

esp. do sr. Ioâ» Werka; a

srta. Carmen Lúcia Pazda.
Dia 24 - as stes. Sieglinde

Maria ésp, do sr, Hilário
Jerschel e Regina Mariiíl Se
leme Sampaio; a srta. Zoé
Pokrilviecki. .

Dia 25 - a sra. Carolina
esp do sr, Paulo Bockor; a

menina Sueli de Fatima t.e
do sr. Bernardino Schupel.
Aos aniversariantes nossos

parabénS.

Oração ao Divino
Espírito Santo

E.pírito Santo, Tu que me

elelarecel em tudo, que Ilurni
na todo. OI camiohoe pera que
eu atínja meu ideal, Tu que
me dál

.

o Uom Divino de
perdoar e esqueeee o mau que
me fazem; que em todoI OI

indante. de minha vida edá.
comigo, quero nede curto
diálogo egradecer- te por tudo
e confirmar uma vez mail que
não quero .eparar-me de Ti.

Por maior que .ej 8 a ilu.ão
material, não lerá o mínimo
da vontade que .into, de um

dia edar contigo e todo. OI

meu. irmão., na glória
perpétua.
Agradeço·te uma vez mai••••

A pel.oa deverá fazer eda
oração trêl dia. .eguido. lem
fazer o pedido. Dentro de três
diaI .erá alcançada a graça,
por

_ mail difícil que leja.
Publicar allim que receber a

graça.
Publicada por ter recebido

uma graça. L. S.

Registro Civil EDnAL
JACIRA EMILIA PAUL COR
RÊA. Oficial do Registro Civil
do Distrit» de Pinheiroe, Comarca
de Canolnhae, Estado de Senta
Catarioa, faz _aher que .preten
dem calar:

ALCIDI CARVALHO e DA
VINA D SOUZA CARNEIRO;
ele natur 1 de Rio do� Pardos,

_-

deste dilt ito, Dascido aos 18 de
. jaDeiro de 930. agricultor, lol!:eirc,
domiciliad e residente em Rio
Pretinho, este distrito, filho tle
FraDcisca arvalho; ela nBtural de
Irioeópolis, deite Estado, nascida
a08 17 de gosto de 1930, do lar,
solteira, do icili.da e resideote em

Rio Pretio ,filha de Joaquim de
Souza Carn iro e de Maria Fran
cisca da Sil a, falecidol.

Se algué souber de algum
impediment, opooba-o nB forma
da lei. ;

Pinheirol, ,5 de fevereiro de 1977

SILVETE DARCI PAUL
Escrevente .Jurameotada

19-02-77
N.· 1407
Ano. XXX

.

Cooperativa Agro-Pecuária
de Canoinbas Ltda.
CGCMr n.O 83.192.294/0001-28

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
De acordo com os Estatutos Sociais,' ficam convocados os

Senhores Associados da Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas
Ltda., em pleno g080 de seus direitos Assocíaís, pera a Assem
bléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 19 �dezenove) de março
de 1977, no Àuditório do Grupo Escolar João José de SOUZ& Cabral,
Sito à Rua Barão do Rio Branco, nesta cidade de Canoinhas-SC,
às 8:00 horas em .PRIMEIRA CONVOCAÇÃO com o mínimo de
2/3 de seus Associados, às 9:00 horas em SEGUNDA CONVO
CAÇÃO com o mínimo da metade e mais um de seus Assocísdos,
às 10:00 horas em TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇAO, com
a presença de no mínimo 10 (dez) de seus Associados, DO qual
havendo número legal será díscusída 8 seguinte:

ORDEM DO DIA

1) - Apresentação, - discussão e julgamento do Balanço Geral e

demais documentos de 1975/1976.
2) . Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Diretoria.

3D - Eleição da nová Diretoria e Conselho Fiscal.

4) - Assuntos Cerais.

NOTA: Para efeito de cálculo do quorum para instala'ção dr.
�s8embléia esta Cocperativa tem (241) sócios..
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Luiz Fernando Freitas - Presidente

Aviso Resumido
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Papandu,a

Será re lzada eleição dia 27 de março de 1977,
na Sociedade Hip Recre' a Papanduvense, para Com
posição da Diretoria, o . he Fiscal e Delegados-repreaen-.
tantes, devem glst� de chapas ser apresentado à Se
cretaria, no horário de 08 à .18 horas, no periodo de 20 (vinte)
dias a contar da publícaçãoüeste aviso. Edital de Convoca
ção da eleição encontra-se afixado na sede desta entidade.

Papanduva, 15 de fevereiro de 1977

LEOPOLDO ZIELINSKI - Presídente

PreFeitura Municipal de Papanduva
Lei 'N. 443, de 16/02/77

Criação da Comissão Municipal de Esportes·
. o Prefeito Municip!ll de Papanduva, Estado de Santa

Catarina, fez saber que a Câmara· Munic' ai decretou e eu san
ciono a seguínte Lei:'

Art. 1.0 - Fica crísde a Comi ão Municipal de Esportes.
Art. 2.° - São finalidades da C missão Municipal de Esportes:
1. - Estimular o desenvol mento do esporte no Municipio;
2. - Coordenar competiç es esportivas amadoras de âm

bito Municipal.
Art. 3.° to .Dentro de O (sessenta) dias, .. Comi8são apre

sentará ao sr. Pre
.

o Mu cipal, para sua .aprovação, um pro
jeto de Regimento In rDo onde conste a sua compolição, orga-
nização e 88 diretrizes presidirão o seu funcionamento.

.
. § 1.0 - Será 88S rada a participação l,l8 Comissão,' de

um representante do C lé '0 Comercial e de um representante
da Sociedade Hiplca ecrea a local.

§ 2.° - O Re i[l,lento I erno poderá ampliar aa finalida
des previ8�88 na pr seDte Lei.

Art. 4.° - st. Lei entrará. vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. �/ - Revogam-se as disp08i'Ç��s em contrário.
Prefeitura/Municipal de Papanduva, 16 d� fevereiro de 1977

Natani.1 Rezende Ribas - Prefeito Municipal
Esta Lei foi publicada na Secretaria dest& Prefeitura Mu

nicipal, S09 dezesseis dias do mês de fevereiro de mil novecentos
e setenta e set•.

Luiz Carlos Oczkovskl - Secretário MuniCipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Estudantes de diversos
fazem estágio de férias

estados
na VWB

Estudantes de Engenharia Mecânica e Eletrotécnica e téc
nicos de nível médio, selecionados entre os melhores de diversas
regiões do Pais, estão iniciando. dois meses de estágio de férias
na Volkswagen do Brasil, O programa, que egora está atendendo
um grupo de 50 aluaos, será repetido anualmente nos meses de'
janeiro e fevereiro, nos termos de convênio firmado entre a em
presa e o Mi'listério da Educação e Cultura. O objetivo é dar a

oportunidade a estudantes de nível superíer e profissionalizante
de 2.0 grau das regiões Norte, Nordeste, Leste e Centro Oeste

d� conhecer � t�abalhiJr com 8 realidade da tecnologíe da índús
trIa automobílísnca num grande e avançado laborá tório prático
como a Volkswagen do Brasil.

.

«Na verdade esse programa - lembra o sr, Admon Ga-
nem, diretor de Relações Industrías da VWB - representa um'

de�dobramento do cPrcjeto Estagiáriolt VW», que prevê o apro
veítameuto no periodo de março a dezembro deste ano, de mais
400 estudantes de nível supertor e profissionalizantes de 2.0 grau
recrutados no Estado de São Paulo».
COMO FUNCIONA

O Minlstério da Educação e Cultura é quem selecíone,
nas regiões abrangidas pelo convênio, os estudantes que Se bene
ficiarão do estágio na Volkswagen. Por conta do MEC correm

8S despesas de transporte do local de origem do estu-dante até
·São Bernardo do Campo e vice-versa. A Vulkswagen do Brasil

além. da e�ininistração, �companhamento e controle dos progra:
mas íntenstvos de estágio, cabe o pagamento de bolses especiais
de trabalho de Cr$ 4.800,00 para estudantes de Engenharia e

Cr$ 2.520,00 pata estudantes de 2,° grau.
A Empresa também estende aos �stagiários os beneficios

adicionais da aUmentaçio subvencionada, o díreito ao transporte'
gratuito até & fábria, a utilização do VW Clube, seguro' de . aci
dente' e assistêocia médica no local do estágio.

.

Além do estágio prático, realizado em .setores ligados ao

Planejemento, Produção, Controle de Qualidade e Engenharia
do Produto, os estudantes beneficiados com as Bolsas Especiais
de trabalho participarão de palestres , farAo trabalhos em grupos
e realizarão, �isitas de estudos também às fábric&s VW em. São
Paulo .1.' Taubaté.

Do atual periodo de estágio estão partlcipando 50 estu
dantes - 15 de Engenha.da Mecâoica e Eletrotécnica e 35 técnicos
de nivel médio - dos estados de Alagoas (5), 'Amazonas (1), Bahia
(5), Ceará (5), Espirito Santo (2), Goiás (4), Maranhão (2), Mato
Crosso (2), Pará m, Paráiba (5), Pernambuco (5), Piaui (3) e Rio
Grande do Norte (4).

.

Funda.ção das
.'

,Pla'nalto Norte
Escolas do
Catarinense

: A FUNPLOC, através de sua Direção, avisa todos. seus
alunos que observem os seguintes avisos e tomem provid�'ncias

. para que os mesmos sejam cumpridos:
Lo. - Matrículas da Faculdade (2a., 3s, e 4a. séries)

encerram impreterrivelmente no dia 18/02/1977. .

'

20. -- A 241. época, para os acadêmicos de Adminis·
tração, serão realizadas do dia 14 a 19 de fever.eiro, segundo
horário de 1976. .

30. - Matrículas do 20. Grau, Curso Técnico em

Secretariado, até o dia 23/02/1977, lmpreterrivelmeate também
para os alunos de 2a. e 3a. séries.

40. - Início das aulas - dia 1.0 de março de 1977,
para todos os cursos.

I

«Estudar é a melhor forma de investir!»'
Luiz Fernando Freitas - Presidente

Deus e a fraterni�a�e nas· Letras
PEDRO A. GRISA

x x

E isso não vem diminuir seu valor literário.
Se a mensagem é mais forte que a arte li

terária, isso é força. Somente se perpetua a

literatura que possui conteúdo. E a poesia
de Zoraida é um colar de jóias . .E, einda que
08 espiritos bitolados ou «quadrados» não

gostem da poesia de Zoraida, os corações
puros e simples haverão de se enriquecer,
entueíaamar e fortalecer. Assim é que pude
ouvir dos lábios de minha mãe: • «Que livro
bonito, Pedro!s

«A própria vida é uma religião I se

for vivida com alegria / e com pureza de

intenção, / dentro da fraternidade / que
convida I 8 fazer feliz o n08SO irmão».

«Esses silo versos de FOLHAGERANDO·,
livro da poetisa Zoraida H. Guímarães, de

Tubarão-SC.

Acostumado a ler literatura • em espe
cial poesia - Da qual 8 presença de Deus se

faz sentir apenas pela beleza literária ou

artistica, pela busca da justiça ou inconfor
midade diante das injustiças, essa linguagem
nova «quase nos asauste s. Ou levanta pre-

.

eoncettos: - Isso será literatura? ...

E veja se não é bonita essa amostra:

O CANTICO DOS POETAS

Há no canto dos poetas
quando falam em coisas sérias
uma terna piedade
sentida Das horas quietas
por todas essas misár.ia8·

que atormentam a humanidade.
E no seu canto, nos gestos nus

há também uma saudade'

que é a saudade de Deus.

Palavras como: «religião, Deus, Cristo,

I
Jesus, amor ao próximo, fraternidade ...»
não se faziam presentes de forma direta e

categórica nas páginas qu s Ils, Mas, desde
o lançamento conjunto Oe autores catarínen-
ses e parenáenses realizado em «Porto União
de Vitóriu, em outubro-Jê, senti - em meio
s uma atmosfera altamente intelectualizada - a

valorização dada ao aspecto religioso, desta
cando Deus e a fraternidade. Entre outros,
destacou-se, na oportunídade, o poeta Claro
Alves com seu «livrinho» BOM SENSO.

De Tubarão r ..cebo, depois, esse FO
LH�GERANDO de Zoraida H.G. que é um ver

dadeiro cântico cristão e evangélicó. A poe
tha empresta sua sensíbjltdade e sua arte à
voz de Deus. Transmite-nos a mensagem de

-:risto, através de seus poemas repasaedos
de simplicidade, otimismo e esperança. Seus

poemas se faúm salmos e suas crôntcae
profecias, pregando o amor e a fraternidade.

. Talvez essa presença de Deus e do

Amor-Justiça, em muitas e novas págioas
líteráríes, desperte corações eheios de ideais
de grandeza, e esteja sendo aberto o cami
nho para uma Fraternidade mais viva e mais
vivida.

.

• Um aperto de mão, smígosl
x.x.x.x.x
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CANOINHAS
(asa da Criança

ele Canolnhls (C.C.C)
Entre o Presidente desta as

sociação e o Diretor do Hospi
tal Santa Cruz, ficou' estabele
cido que poderão ser interna
dos, no último, correndo as

despesas pela primeira, as mu

lheres grávidas depois do. 7.0
mês e as crianças' doentes de

quslquer , idade, devídsmeute

guiadas.
Pondo .em relevo este euspí

cíoso sconteetmento para o fu
turo da C.C.C., observamos que;
em que. pesa' sua recente fun
dação, ela já se a1irma com

evidente utiltdade social e, do
outro lado, adquirimos prova de
monstrada de que com dez cru-

'1.- �-------- --._----------------,

IIUNGER11 o seu problema:
Sempre voltado ao ramo da "Construção Civil" é fabricante das

afamadas esquadrias "UNGER" em ferro simples e em perfilado.
(Portas simples e trabalhadas, portas de aço de enrolar, janelas de

correr e basculantes, • portas para indústrias).

Rua Desembargador" osta' Carvalho, 41 e 44 Fones: 23-1770 e 23-2014

DDO 0425 Postal, 1106 UNIÃO,,-DA VITÓRIA - Paraná
<,

UNGE

1/25

• LTDA.

vem prestando servicos às
_________�J �

indústrias"anos

Rua Major Vieira, 360. - . Fone, 22-0336

Representante em Canoinhas: Waldemar Knlippel
Canoínhas - Santa Catarina

'1--------------------------------------,

DE
zeiros mettsais podemos estan
car lágrimas em olhos de mães
desafortunadas e de sílencísr
vagidos de crianças famintas e

sofredoras.
\

Devemos encerá- lo também
como eloquente convocação aos

nossos comuníctpes para depo
sitarem no cofre da benemérita
instituíção, aquela insignificante
quantia como a segurança 'de
concorrerem para a fundação de
uma catedral à cujo adro irão
abrigar-se a mãe solteira e a.
criança sem lar e em seu inte
rior Cristo amanhecerá todos os

dias a sorrir, como nas telas
florentinas, envolvendo no mes

mo alo de bemeventurança su

blímade.eceorrentss e socorrídos.

O referido entendimento per
dura até que a c.e.e. - CSS8
da CriaDça de Cenoínhee, tenha
os seus próprios estebelectmen- -

tos, segundo o plano estatutal
que a rege.

Vai a Roma o casal
Theodoro Humenhuk
Acompanhada de 8U8 exma.

esposa, deverá embarcar pa·ra
8 Europa, n08 próximos dias,
o sr, Theodoro Humenhuk, fi-

. gurs de relevo da nossa sccíe
. dade e grande industrial no

municipio.
I

O estimado c!isel,. em pere
grinação pelo transcurso do Ano

Santo, viaitará Roma, a cidade
eterna, capital do mundo católico.
cCorreio do Norte» aoresenta

ao distinto casal seus votos de
boa viagem.

Baile na $.8.0.
Foi além da expectativa o

baile que a S. B. Operária de
. Canoínhes levou a efeito no

dia da PáSCQ8, em seus salões.

ONTEM -
Todas '8S dependências da de

mocrátiea sociedade estiveram
cheias, havendo grande anima

ção e muita alegria. A orquestra
«Yaru vinda de SAo Bento do

Sul, abrilhantou o grande baile,
tendo ágr�dado imensamente.

Te ve inicio às 21 horas e ter
minou às 5 horas da manhã de

segunda- feira ..

NolYOS
Com a gentil srta. Leinir, di

leta filha do casal João Moreschi,
ajustou suas futuras núpcias, o.
estimado jovem José Kawa.

Parabéns.

Consórdos
Realizou-se terça-feirá, nesta

cidade, Q enlace matrimonial do
sr. Júlio Costa, fúncionário do
Centro de Saúde, com a srta.
JolBnda Vick, elemento de nesse

sociedade. Parabéns.

- Viram realizado seu sonho
-dourado, ontem, com o seu en-

lace, 08 jovens Romeu Müller e

Jurandir Lucas,' ambos muito
estimados nesta cidade.

(Correio do Norte, abril de 1950)

29 anos a serviço da flomunidade
DirelDr: RUDEIS RIBEIRO DA SILVA
Gerelfe Comercial: GLAUCO J. BUENO

Composição, impressãe e redação:
',

Impress�ra DUfO Verde L�dl.
Rua Paula Pereira, 165 - Fone 22-0319

CAIDlNHAS � Sanla Calarina
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JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINl;IAS
-:- SANTA CATARINA '_

O DOUTOR IRINEU JOÃO DA SILVA, JUIZ DE DI
REITO DA COMARCA DE CANOINHAS, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NlA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SAB' a todos quantos este edital virem ou
dele conhecimento iverem e ainda: ALICE FUCK, ANA PE
REIRA, FRANCTSC !PERE:IRA, CECíLIA PEHE']}RA, ALFRE
DO PEREI.I{.A, AR OLDO CARDOSO, ANTONIO CARDOSO,
MARIA CARDOSO, ELVIRA CARDOSO LOURDES CARDO

S<=? �.L�ONORA C ; DOSO, de qualific�ção, residência e do
micílío Ignorados, c m o prazo de trinta (30)· dias, que por
parte �e DORCELI DANTE CRE'STANI, por intermédio de
seu procurad_?r Dr." aulo Carvalho, foi requerida uma ação

, de USUCAPlAO, de a área de terras 150.000 m2 (cento e

cinquenta metros qu drados); encravado no terreno com a

�rf�a de 262.500 m2, onfrontando-se pela maneira seguinte:
Ao norte e a leste co terras de José Ignacheski, ao sul e ao
oeste com terras de adalena Crestani, limites esses consti
tuídos por quatro lin as retas, perfeitamente demarcado no

solo, e formando uma fígura geométrica de um quadrilátero
regular, na qual mantém posse mansa pacífica e ínínterrup
ta. "A referida ação acima citada foi proferido o seguinte
despacho: "Vistos etc. Com razão S. Excía , o Dr. Promotor
Público, quando em s u parecer de fls. '44/44v., aponta ir
regularidades das quai se ressente o até agora processado,
algumas acarretando lidade insanável, tornando imprestá
vel a justificação proc dida, mister se tornando a repetição
dos atos a partir de fls 28v: com designação de nova data

para a audiência de ju ificação liminar de posse. Com efei
to as pessoas em cujo n me se acha transcrito o imóvel usu
capiendo, não tendo sid encontradas, segundo a certidão de
fls. 39v., deveriam ter ido citadas por edital, o que não foi
feito, inclusive inibindo- s de não comparecerem a audiência,
si interesse algum tivess . Assim, chamo o processo à ordem,
anulo os atos cometidos a partir de fls. 28 verso, devendo
outra audiência de [ustí ícação ser designada. "E:X positis",
designo adia 10 de març de 1977, às 10 horas, para se reali
zar a audiência- de justi icação liminar da posse. Citem-se

por mandado os confina tes certos do imóvel ou imóveis; por
edital com o prazo de tr nta (.30) dias, os ausentes incertos,
ou interessados -desconh cidos, e aqueles em cujo nome estí-

,

ver transcrito o imóvel o mesmo si não encontrados pelo se

nhor oficial de justiça ós a citação pessoal o edital será

publícado uma vez no
,i iário da Justiça" e duas vezes no

jornal local, fícando asso os interessados citados para, . no

prazo de 15 (quinze) dia a contar da intimação da sentença
que declarar justificada a posse, o que será feito pessoal
mente ou na 'pessoa do urador que for nomeado. A citação
valerá para todos os at s do processo. Afixem-se também os

editais, no lugar de cos ume , Cientifiquem-se, por carta pre
catória, as fazendas públicas Federal e Estadual, na pessoa
de seu representante legal. Cientifiquem-se também o muni

cípio na pessoa de seu/representante. Intime-se o autor. e o

Ministério Público. Canoinhas, 23 de agosto de 1976. (as)
José Geraldo Batista - Juiz de Direito". Dado e passado nes

ta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, aos dez

dias do ·mês de janeiro de mil novecentos e setenta e sete.

Eu Zaiden E. Seleme, escrivão o subscrevi.

IRINEU JOÃO DA SILV,A
Juiz, de Direito, Substituto em �xer?ício.

,
- ,

BASILIO HUMENHUK &- -(IA� 'LIDA.

I· Revendedor FORD I·
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos
novos FORD:· e usados de qualquer marca.

. sJi)onibilídades a semana:

Rural 1962 trapão nas .4 ''-0 as - verde pastel e branco
Ford F. 350 1960 - azul e reto
RuràZ 1971 - ração nas rodas - tiirquess royal
Opala cuPê Z xo - 197. - branco
J1averick 1974 - sed 4 portas - preto
Volks 1969 - v r ho cereja

'

Ford F. 350 19 - amarelo bonanz.a
COrcel cupê xo 1971 ,. azul mosaico
Corcel cu Stan rt 1976 - branco nevasca

Cheora Camione 1971· azul
Vo s TL ,. 1973 - ania

__;!3dina luxo - 1975 - m ron canela
Volks 1965 - branco .. Opala SS 1972 " prets
Volks 1975 _ bege alabastro """ Ru,aI1976" bege e branco

Adquira seu veilJDlo usado com' a minima entrada.

VeiClulos inteiramente revisados, de boa pr8CledênClia,
aos melhores pre�os da regiio.

Visite-nos sem compromisso, em n08S8 loja
-

à

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

Prefeitura

Municipal de
Canoinhas

Portar a N.O 39/77
Dr. Bene ito Therézio de Car

valho Netto Prefeito Municipal
de Canoinh a, Eatado de Santa
Catarina, n uso de suas atrt

buíções lega s, resolve:

DISPÉNS R A PEDIDO

A IVILAs O COELHO, do.
cargo em Co íssão de Diretor
Ftnsncetro, P drão P.C.2.17, a

partir de 01/0 /77.
Gabinete d Prefeito Munici

pal de Canoi ae, em 14/02/77.
Benedito The éeio de C. Netto

Prefeit Municipal
Esta Portar a foi registrada e

publicada no epsrtamento Ad
ministrativo, Il data supra.

Fábio 'aõor l'uck ,

Vice-Pref to Municipal

Portaria
Dr. Benedito Therézio de Car

valho Netto, P efeito Municipal
de Canoinbas, stado de Santa
Catarina, no u o de suas atri

buições legais, resolve:

DESI N AR

A IVILAsIO COELHO, para
o cargo em Co íssão de Coor
denador de Tri tos Municipais,
Padrão P.C.2.1, a partir, de

01/02/77.
Gabinete do refeito Munici

pal de Conotnh s, em 14/02/77.
Benedito Ther io de C. Netto

Prefeito unicipal
- Esta Portaria

publicada no De artamento Ad
ministrativo. na data supra,

Fabio Na or f'uck
Vicl!-Prefeit Municipal

Portaria .0 41/77
Dr. Benedito T erézío de Car.

valho Netto, Pre ito Municipal
de Cenoínhes, Es ado de Santa
Cata rins, no U80 de SUtiS atri.
buições legais, re lve:

DESIG

CRESTANI,
para o cargo em Comíssão de
Diretor Financeir, P a d r I o

P.C.2.17, 8 partir de 91/02/77.
Gabinete do Pr f�ito Munici

pal de Canoinhas, em 14/02/77.,
Benedito Therezi d« C. Netto

Prefeito Mu iCipal,
Esta Portaria fo registnda e

publicada DO, Depa tameuto Ad

ministrativo, ns da a supra.

f'ábio Nabo Fuck
Vice-Prefeito

Portaria N.- 42/77
Dr. Benedito Ther zio de Car

valho Netto, Prefeí Municipal
de Canotnhss, Esta o de Santa
Cata rins, no U80 SUllS 'atri
buições legais, reso ve:

DISPENSAR E SIGNAR

IRINEU GONZA A, do cargo
de Diretor de Ed cação Muni·
etpal, Padrão P.C .1'1, para o

cargo em Comiss o de Assessor
de Viação e bras, Padrão

P.C.2.11, a parti de 01/02/77.
Gabinete do P. efeito Munici

pal de Canoinh ,em 15/02/77.'
Benedito Ther io de C. Netto

Esta Portaria foi registrada e

publicada no D partamento Ad
ministrativo, n data supra.

Fábio 'abor Fuck.
Vice-Prefeito Muoicipal

Miniatério do Ellército
lU Exército
5a. RM e 5ê. DE

Campo de Instrução Marechal Hermes
Trê. Barra. Santa Catarina

EDITAL
O CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL HE:RMES,

devidamente autorizado pela 5. a REGIÃO MILITAR, venderá
mediante alienação, 2 (dois) lotes de gado, conforme discri
ção abaixo:

LOTES DE GADO.N.OORD AVALIAÇÃO
01 15 {quinze) vacas leiteiras e 2

(dois) terneiros . .. .. .. .. Cr$ 22 . 500,0'0
------

-02 19 (dezenove) reses de 7 (se-
te) meses a 1 (um) ano e 1/2
(meio): sendo 11 (onze) no- -

vílhas e 8 (oito) novilhos .. 'Cr$ 11.000,00
------

- O gado acima poderá ser" examinado nos dias e ho-
rários abaixo díscríminados:

� Das segundas às sextas-feiras, das 15�OO às 17,0'0
horas, na granja do CIMH, situado em Três Barras-SC.

As propostas deverão ser entregues ímpreterívelmen
te no dia 28 (vinte e oito) de FE�RE'IRO de 1977" às 08,00
horas, no local de apuração das melhores ofertas, em 3 (três)
vias em papel. tamanho almaço, corri os preços por lotes de ga
do, nome e endereço do proponente legível e .em envelope fe
chado.e Iacrado, devendo estar presentes os interessados.

Qualq_uer proposta que não esteja de acordo com as

presentes instruções será rejeitada.
No ato da entrega das propostas, será exigida a im

portância de Cr$ 50,00 (cincoenta cruzeiros) em moeda cor

. rente, correspondente a caução de inscrição, que será restí-
tuída aos concorrentes não v�ncedores.·

.

Ao vencedor, no ato do pagamento da Caução- de '

Compromisso, 10% (dez por cento) do valor do lote de gado,
que se verificará no dia da abertura das propostas, será dedu
zida a Caução de Inscríçâo, perdendo esse direito, nos casos

de recusa ou desistência.

Ao licitante vencedor será concedido o prazo de 48

(quarenta e oito) horas, a contar da notíücação de que apro
vada digo foi aprovada pela 5. a REGIÃO MlliI'I'AR, para in
tegralizar o pagamento e 10 (dez) dias a contar dessa data,
para retirar o gado, prazo esse que, se ultrapassado, consig
nará a multa de armazenamento, na base de 1% (um por
cento), por dia que exceder esse prazo, até 15 (quinze) dias
de prazo, e 5% (CiÍICO por cento), 'por dia que exceder do pra-
zo precedente, até 30 (trinta) dias.

.

O licitante que, terminado quaisquer dos prazos que
lhe forem concedidos, deixar de retírar o gado adquirido, sem
qualquer entendimento com o Diretor desta Unidade, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, -perderá o direito de posse do
mesmo, hão lhe cabendo a restítuíção das importâncias depo
sitadas.

J
. Quartel em Três Barras-SC, 09 de Fevereiro de 77.

NILSON SANTOS WALLBACH
TceI Presidente da Comissão de Licitação

..

Fotocópias?
Em apenas lÓ segundos, você tira FOTOCÓ.
PIAS, d'. qualquer documento, jornais ou

livros, no C A R T Ó R I O O O R E G 1ST R O
C I V i l de NEREIOA C. CORTE, no edifício

do, FORUM desta cidade.

Aparelhos de Som
Tele!unken ; Philips � Taferka

Fifas-
-

Ca-s
Rua Vidal
Rua Paula

r I ita
<, I------o

Ramos, 184
P.�i�t 848

_
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ESQ U A O R I 'A S SANTA CRUZ S/A
C.G.C., n. o 83.188.789,(0001-83 i I

\

RELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
Cumprindo o dever legal e estatutário, trazemos para a devida apreciação" o balan

ço geral, conta de lucros e 'perdas relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
���.

.

Numa rápida apreciação dos valores, podem ser constatados os resultados das de
cisões tomadas pela diretoria no decorrer do exercício.

, Entretanto colocamo-nos ao inteiro dispor dos prezados acionistas, para os esclare
cimentos que forerd julgados oportunos e necessários e, esperando poder, no próximo exer

cício, melhorar o resultado de nossas operações.
Canoinhas (SO), 28 de Janeiro de 1977:

JORGE ISAAC SZPECHT -- Diretor Presidente - CPF 002144857

JULJUSZ TARGOWSKI _ Diretor Superiptendente - CPF 019360937

ANTONIO TRELA - Diretor Comercial - CPF 010139209
OLAVIO SOARES _ Diretor Técnico - CPF 00'5590169

BALANÇO GERAL ENCERRADO EJ,"VI 31 DE DEZEMBRO DE, 1976.

.... (

\

!>.:
.

"ATIVO"
DISPONíVEL

365.996,00Caixa e Bancos .. .. .. ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

REALIZAVEL
.

Contas Correntes Devedoras, Devedores por Duplicatas,
Ações Diversas; Duplicatas de Terceiros a Receber, Adicio
nal do Imposto de Renda, Fundo de Indenizações Trabalhis-
tas, Sudene, Embraer, Eletrobrás, Adicional BNPE" Fundos
DL 157, Fundesc, FGTS Não Optantes, Procape, Fiset-Pes-
ca, Fiset-Turismo, Fundo de Investimentos Finor 6.468.921,84
Produtos, Matérias Primas (' Acessórios .. .. . . '." .. . . 5.993.234,93

. ESTAVEI.
, Títulos de Capitalização, marcas e patentes ..

.. .. .. ..

IMOBU,IZADO
'I'errencs, Construções, ��uinário e

.

Instalações, Ferra

mentas, Móveis e utens!F0s,veIê'ülãsj*G�eção monetária e
reflorestamento .. .. <' •• •• •• •• •• .:' •• •• •• •• ••

.

COMPENSAÇÃO .

u .'

Ações Caucíonadas, carteira de cobrança, c0z:!�e descon-
tos, banco� conta cobrança simples, endosso a Tercei{os e Tí-
tulos Aceitos I••••••••••�,••••

RESULTADOS ,PENlDENTES "'
Sep.u!o cOIlt�a íncêncío, matéria prima a receber e manll��

.:tenção de veículos .. .. .. .. ..
..
.. ., .. .. .• .. �,

<,
<',

12 .462.15,6�77

3.590',20'

s. 385.554,03

5.337.528,47

107.166,76

Total do Ativo ..... , ...... , .. Cr$ 23.:6'61.992,23

"P A ss I V O"
NÃO EXIGíVEL

Capital, Reservas. Depreciações e Amortizações Acumuladas,
Depreciação da Correção Monetária, Correção Monetária
ua, Deprecíações, Provisão p/Devedores Duvidosos, Previsão
p/Imposto de Renda .. .. .• .. .. .. .. .. ..'.. .. .. ..

EXIGíVEL
.

c-

Contas Correntes Credoras, Credores por Fornecimento,
Bancos conta financiamentos, obrigações de descontos, lu-
cros e perdas, gratificações estatutárias .

CQMPENSAÇAO.
Efeitos a Cobrar, 'endosso de Terceiros-Duplicatas, Títulos

�

,

a Pagar e caução da Diretoría ..
,
..

Total do Passivo .. •• I.··

JORGE ISAAC SZPECHT - Diretor Presidente - CPF 002 4857
JULJUSZ TARGOWSKI _ Diretor Superintendente - C F 019:36.0937

ANTONIO TRELA - Diretor Comercial - CBF O ,1392.09
OLAVIO SOARES _ Diretor Técnico - CPF 00' 90169

ARGEMffiO DUMK.E - Tec. Contabilidade CPF 00'4711789 - CRG 4. 4 - DEC 3326

DElVIONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS EPERDAS Encerrada em 31

DE - Ações diversas, Fundo de Investimentos, conta de re
sultado industrial e provisão p/Devedores Duvidosos

.P. - Veículos. Conta de ,Resultado Comercial, Conta de
Administração, Fundo de Reserva, provisão p/Deve
dores Duvidosos, Previsão p/Imposto de Renda e Sal
do a Disposição da Assembléia ..

11.477.489,43
'

;

11.477.489,43'

TO T A L " .. ..
.. .. .. .. 11.477.489,43 11.477.489,43'

Canoinhas (SC) :31 de Dezembro de 197'6.
JORGE ISAAC SZPECHT - Diretor Presidente - CPF 0'02144857
JULJUSZ TARGOWSKI_ Dít etor ,superintendente - CPF 0019360937

ANTONIO TRELA - Diretor Comercial - CPF 01013920'9

OLAVIO SOARES 1_ Diretor Técnico - CPF 0.0559,0169
ARGEMIRO DUMK.E..,.- Tecnico em Contabilidade (,F.B' .004711789 - CRC/SC 4 . .o(?4 - DEC 3326

,PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Esquadrias Santa Cruz S.A.,
tendo se reunido na. forma legal e estatutária, na sede da Empresa, situada a Rua Princesa
Isabel, 6�6, Campo D'Agua Verde, cidade de Canoinhas, as dezoito horas deste dia proce
deram ao exame dos papéis e documentos bem como o Balanço Geral, relatório da Diretoria
e conta de Lucros e Perdas, relativos ao exercício findo em 3'1 de Dezembro de 1976,
constataram a mais perfeita regularidade e correção pelo que, são de opinião que os mes-

.

mos devem ser aprovados pela assembléia geral ordinária a se realizar para sua apreciação.
Para constar, lavram a presente ata que assinam.
Canoinhas (SC) 28 de Janeiro de 1977

MARIO AiRTUR FERRARESI '- CPF l'Ü4814359�72
ADOLFO HEDLER _ CPF 0101352;19

OSóRIO BEMl'O' DE OLIVEIRA ,- CPF 0.19'4211'59

anla Cruz SlA.
3188789/000'1-83

AS1SEMBL A GE:RAL ORDINARIA

Ficam co ocados os Senhores Acíonístas
desta Sociedade i

ara a Assembléia Geral Ordinária

.à realizar-se às " 4 horas do dia 17 de março de 1977,
em sua sede cial sita à rua Expedicionários, s/n
Bairro Cam. d'Agua Verde, nesta cidade, com a

seguinte
ORDEM DO DIA

xame, discussão e deliberação sobre o Ba

lanço Geral,' Relatório da Diretoria, conta

de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho

Fiscal referentes ao exercício encerrado em

31 de dezembro de 1976.

- Eleição dos membros do Conselho Fiscal e
,

ríxação de sua remuneração.

.

o
_ Outros assuntos de interesse da sociedade.

AVISO

Acham-se à disposição dos Senhores Acíonís
ta.:, na sede social, os documentos de que trata o

art. 99 do Decreto-Lei n .? 2.627 de 26/.09/40 e art.

133 da Lei n. o 6040:4 de 15 de dezembro de 1976.

Canoinhas (:SC), 14 de fevereiro de 1977.

JlJLJUSZ TARGOWSKI
Diretor Superintendente CPF 0.19.360.937

-1-

�\
",I...

t.adrias· SaDIa Cruz SIA
-,
'\. CGCMF 83188789/0'00'1-83

'\;,
'�
'\_

\ CONVOÇAÇÃO
"

ASSEMBL� GERAL EXTRAORDINARIA
<,

Ficam co�tQCados os Senhores' Acionistas
. '. "-

desta sociedade para-a Assembléia Geral Exttaordi-
nária à r�alizar:se às )� horas do dia 17 de março
de 1977, em sua sede sociij,l sita à rua Expedicioná
rios, s/n - Bairro Camp�'d'Agua Verde, nesta ci-

dade, com a seguinte -'\"
"
"

\ ORDEM DO "DIA
"-

.

\\\,.
1. o - Aumento do capital social de'Çr$ .. � " .....

4.200.0.o.o,oÓ para Cr$ 6.3.00>000',.0.0 com a

incorporação das reservas, correção e lucros,
de acordo com o Parecer do Conselho Fiscal.

2.° - Alteração dos estatutos sociais em seu arti

go 5. o, capítulo II.

3. o - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Canoínhas (SC), 14 de fevereiro de 1977.

JULJUSZ TARGOWSKI
Diretor Superintendente CPF 019.360.937

, ..
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Nós e o mundo Notícias· de Papanduva
.------ Pedro A_ Grisa -------1

Logo que os primeiros exemplares de FAROIS
DENTRO DA NOITE começaram a percorrer as ruas,
do mU!ldo, de dia e de noite, enviei um exemplar
ao amigo Theobaldo Costa Jamundá, Presidente do
Conselho Estadual de Cultura e Secretário Executivo
da Academia Catarinense de Letras. Em resposta
recebi dois livros, dentre eles estava «NOS E O
MUNDO» da consagrada escritora MAURA DE
SENNA PEREIRA.

Mas naqueles dias andava eu assoberbado de
trabalhos profíssíonaís e, além disso, envolvido por
uma série de atividades outras: lançamentos, viagens,
etc.. E, os livros menores que vinham chegando eu lia.
durante as viagens ou nos momentos de espera, ou
- aos retalhos - nas pequenas pausas que encon
trava em casa. NOS E O MUNDO foi ficando de
lado. Numa viagem li a metade. Depois li mais UDJa

parte em sala de espera de dentista. E ... agora nessas
"férias" em que aparece algum "feriado", resolvi'reler
algumas passagens e ler o restante de ESTORIAS
QUE EU NÃO INVENTEI. A 1.8 parte é uma cole
tânea de comentários sobre acontecimentos culturais,
destacando-se os de livros. Por isso é um verdadeiro
banho de informações sobre literatura dos últimos
anos. Tudo escrito numa linguagem viva e concisa.
Maura de Senna Pereira sabe nos dar informações
cristalizadas em verdadeiras jóias literárias. A grande
maioria dos comentários são breves, mas realizados
com aquele poder de "dizer tudo em poucas palavras"
tão próprio da autora. A vasta cultura de MSP apa
rece. como em transparência, em todas as páginas.
Mas não é uma coletânea de conhecimentos sobre
postos como em enciclopédia; é, isto sim, uma cul
tura personalizada, . que nos faz sentir todo o vigor
de sua' personalidade literária. Aliás, a letra grande
e forte de sua dedicatória diz o mesmo.

A 2.a parte enfeixa uma série de estórias ou

contos onde a vida humana é enfocada sob os as

pectos cômico, fantástico, dramático e humanamente
humano. Leitura agradável e cheia de sabedoria vi
vencial. Enfim, como é bom a gente saber que há
uma mulher catarínense fazendo literatura do mais
alto padrão.
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.Almanaque do Pensamento
o mais completo guia astrológico publicado no Brasil!

Seu companheiro para o ano inteiro!

V. Sa, O encontra na loja da

Impressora"OuroVerde

Telefones & noticias

6:onforme divulguei no
número anterior expe
diente recebido do Ex
mo. lenhor Governador
dr. Antonio esrlol Kon
der Heis sobre o alluoto
dOI telefonei a lerem ins
talados em Pepanduva,
Tranecrevo ebsixo a cor

respondência enviada em

reeposta 1110 Ermo. aeahor
Governador, cuia Iotocô-
pia eucoutra-ee em meu Escreveu:

poder: Exceleutieàime De- Esmeraldiuo H. Almeida

nhor Antonio Carlol Kon-
der Reis, DO. Gavernador do Estado de Santa
Catarin.. , Palácio do Governo, nelta-data 19.08·76.
Senhor Governador Renova.me vOlla Excelêncíe
atravél o ofício GG.IU5.76 de 31/3/76, o apeio
que lhe foi apeeaentado pela Prefeitura Municipal
de Papanduva para aprellamento dOI trabalhol
de inltalação dOI telefonei daquele Município, an
teriormente previ.tol para lerem ativadol em le

tembro deite ano, conforme tive a oportunidade
de expor atravêl o ofício 017�7 de 7/8/75, que
relpondia identico pedido de VOlla Excelência,
dirigido a elta emprela pelo expediente GG.577/75,
Cumpre-me informar a VOSIO Excelência que a

Centra! UD da phillipl com capacidade de 100
terminsil que atenderá aquela cidade já eltá em
noaso poder, no almoxarifado d� amprela. Apenai
OI trabalhos de tranemi..ão ainda em andamento,
nos levam a prever a ativação daquela central
para o mês de ianeiro de 78. Na certeza da ge
nerola compreensão de VOlla Excelência, renovo

lhe õ. protestoe de alta coneideeeção e apreço.
Atenciolawente. Douglas de Macedo de Mesquita
Peesidente da TELESC.

Novo código vem ai
I

O mini.trCi Armando Falcão receberá ama

nhã em Brasília o' anteprojeto do novo Codigo
Nacional de Trânsíto, que fará publicar no DiÁrio
Oficia) imediatamente, para que lua leitora permita
.. apreaenteção de lugestões paslíveil de aproveita'
mento, antel de seu envio difjoitivo a peeaidencia
da República e, daí·, para o Congrello. Uma dai
nevidades do novo código ê o artigo que pune

. com a callação da Licença todos OI motoriltal
que- com menos de um ano de habilitaCão - ultra.
paliem a velocidade de 60 quilômetroe, �coluna
de Ibrahim Sued).

Jovem: eis o que lhe

oferece a Naç6.o
Uma carreira para servi-lo••ervindo ao. Bra

sil. A Força Aerea necePlita de Têenícos de Vôo
ou Terra para msnter em Vôo leUI aviõel atra
vés de todo o Território Nacional. Iogrellando na

Escola de Elpecialiltal de Aeronáutica, ela fará de
você em 24 melei om Sargento e Técnico de Vôo

.

ou Terra, Futuro Oficial da Força Aer9a Brali·
leira. VANTAGENS COMO ALUNO: fardamento
igual ao Ssrgento (diftlrençsl Dal divila.) • Ótimo
ordenado - todo material escolae - alimentação
farta e ladia • aloiamentos higiênicos e confortá·
veil • al.ietência Médica e dentária. educação
filica - elportel - Serviço Militar (Evitando leli

vir como loldado) • férial Etc. Para maiorel de
talhei, remeta Uma carta para o seguinte endereço:
Escola Prê-Técnica de Aeronáutica. Caixa Postal
310 • Belo Horizonte. Mioal Geeaíe.

Senhorita Clrene Maria Morais

VeQcendo .1 rígidal plloval do Veltibolar.
jngrellou n8 Feculdade de Medicina de Palao
Fondo.RGS a lenhorita Cirene Maria Morail, fi.
lha do diitínto C81al Ir. Albaro (Donilda� Dial
Morai., ele grande agro·pecuarilta squi e fazen
deiro no eltado de Mato Grollo. São filhol da
terra papanduvenle que brilham em outrol elta·
dOI. A coluna almeja a nova .cademica de medi·
cina um brilhante triunfo nos bancol

.

acadêmicos
riograndenlel.

E O Correio. reabriu•••

O Correio local permaneceu de portal fecha;
dai pOli 7 dial. O motivo foi o funcionário encar

regado tel' fechado o expediente dia 04 do corrente
colocando as chaves. tanto do prédio cOmo a do

·cofre, dentro da prôprie mala pOltal endereçado
8 Agencia de Joaçaba, (declaraçõel feitas pelo en

carregado que veio reabri" II agencia local�. O fa.
to como não podia deixar de ler, causou tranltor
no no comércio, indultria. Banoo e comunidade
toda. AI autoridsdee municípaie de imediato to.
maram ai pros idêuciee cabiveil DO oalo e o pro
blema eatá aclucíonedo. Esperamoa que fatol de
tal natureas, não venha maia le repetir.

Passarela da sociedade

Dia 25 do corrente felteiando niver 8 se
nhorita VERA LÚCIA, filha do caiai Ir. Dioniei«
(Paequaline) Trevisaoi. A simpática aniverlariaDte
promoverá Uma festinha com a prelença obriga-
tória da jovem guarda.

.

Também nll melma data 8niverlariando a

garota, MARIANGELA. filha do cal.l Il'. Walmi.,
�Marilza� S. Senea, 'ele Coordenador ·local de E·
duceção. Feltinha em alto estilo Da feltiva data.

Também Da mesma data e no mesmo lar
nivel do jovem estudeuee, WALMJR LUCIO
SENNA JR. filho também do distinto caiai Wal
mir e ara. Marilza, ela Diretora do Grupo Esco
lar Alino" V. Côrte. Dupla festa e muita alegria
pontificará.

Dia 26 do fluente anivenariando o garotão
RONEIEL ERON. filho do caeal, Atinor (Ines)
Eufrasio, ele da alta admi[!iltração da «LliVoora
Agropecuária Ltda». A feltinlla promete muita
alegria.

.

Um por semana

SORRIR I Saibemoe lorri" alegremente 008

dias belos, corajosamente nOI mau. dirll. Não per·
.

camoe nada dai pequenes alegrial que Ião o. raiol
. de 101 da exiltência. GMarguerite Baur�•.

Agua mineral
poluída

Uma garrafa de Agua Santa Catarina,
adquirida no comércio local, que além de
estar poluída, continha em seu interior
um inseto em decomposição, foi' enviada
pelo secretário Zany Gonzaga, do Interior
e Justiça, à Secretaria da Saúde.

Por determinação do secretário Hélio
Ortiz, o Laboratôrío Central do Departa
menta Autônomo de·Saúde Pública fará
um exame bacteriológico da fonte de
equipamentos de industrialização da Agua
Santa Catarina. Por decreto federal cabe
às Secretarias de Saúde o controle da
\ fiscalização sanitária das águas minerais
destinadas' ao consumo.

·Vende-se
uma Chácara sita ã Rua 3

de Maio s/n.o com intensivos
db lavoura e criação.

Preço de ocasião. Melhores
informações na residência ou

Açougue do popular Bruda nás
proximidades do Ginásio Santa
Cruz.

Proprietário sr. José Hus
Lemos.

h
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19-02-77
N.o 1407
Ano XXX

Prefeitura Municipal de (anoinhas

Edital de Tomada de Preços
A Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catlrina, torna a público para o conhecimento dOI i teresssdoe,
que fará re lizar no dia 21/02/77, à5 14 horas, no dificio desta
Municipalida Tomada de Preços, na forma da le slacãc vigente,
pafa a execução 08 serviços de mio de obra, ara a construção
abaixo, no Bairro rdim Esperança, à Rua P raguai.

'

1.° � Obra a) - Construção d w (duas) sals8 de aula,
cozinha, 8ala de administ ção e sanitArios, m área total de 168 m2.

b) Construção alvenaria, piso de tacos,
coberta de telha de barro esquadri de ferro, com acabamento
de primeira.

2.° - Condições - inicio da obra deverá ser

imediato ap6s a expedição d 'c rdem de Serviço" e concluída
«50 (sessenta� dias ap6s.

3.° - Encargos'
proponente vencedora oest To ada de Preços, todos os encargos
sociais referente a mio obra.

4.° - Docum n'aç6 ...:... 1 - Persooalidade Juridica;
2 - Idoneidade Fin.nc ira; 3 - Ca BCidade Técnica; 4 Q Negatívas
Federais, Estaduais e Municipais; 5 - Certificado de Regularidade
do INPS; 6 ,- 'Os d cumentos acima poderão ser substltuídos pelo
registro de Foroe dor 'do Depsrtam nto Federal de Compras de
Saota Catarina o D.E.R.; 7 - A doc mentaçãe deverá ser apre
sentada em env: lope sepsrado da prop sta e devidamente fechada.

5.°. ulgamenfo - Será acessado até dia 25/02/77,
resérvando .. s a Prefeitura o direito de cutar a proposta que 'lhe
parecer ma' vantajosa. anular total ou parcialmente a presente
Tomada d Preços, sem que caiba aos p opooentes o direito a

qualquer
.

denizaçio ou reclamação judici 1.

noínhes, 07 de f("vereiro de 1977

Dr. De edito Therézio de Oarvalho NeUI -

�feito
Municipal

Este Edital foi registrado e puplicado O Departamênto
AdministretiVb, na data supra.

Fábio labor FUllk - Vice-Prefeito - Diretor de À�miDistração

eOJVO/CJ6' =;=

O DIRETORIO ACADÊMICO SANTA
CRUZ DE CANOINHAS convoca os alunos Ve
teranos da Funploe. para o Trote nos calouros/
77 da Faculdade.
DATA: - 26.02.77
LOCAL: - dependências da FUNPLOC, no Colé

gio 'Sagrado Coração de Jesus - n/.

cidade.
HORARIO - 14,00 horas.

='=
.

EDITAL
Encontram-se em Cart6rio, & Rua Vidal Ramos, edi

fícío do Fórum, para serem pr.otestados os seguintes títulos:

NP - contrato n.? 1.000.451.0047 - vencto. 20.i2.76 -

valor Cr$ 2.625,19 '(dois mil seiscentos vinte' cinco cruzei
ros e dezenove centavos), emitido pI ADEMAR EDRO KLEIN
em favor de Umbanco Fínanceíra S. A. - Cr. dito, Financ. e

Investimentos. r
NP- n.? 0001 - vencto. 19.01.77 - alar Cr$ 3.000,00

(três mil cruzeiros), emitida pI Artur .
Bar Fuck em favor

do Bancç Brasileiro de Descontos S. I"

DP n.? 26.691 - veneto. 31 ti.75 - vaior Cr$ 115,00
(cento e qui e cruzeiros), emitid , I Miguel Procopiak Co
mércio de Vei ... los Ltda·. c/MAU 10 ALVES DOS SANTOS.

DPs n. 8.345 - 28.68
.

- 29.110, vencto. 30.07.76 -

31.08.76 - '15,11.7 valor Cr ;276,15 (duzentos setenta e sei.
cruzeiros e quinze tavos /Cr$ 860,38 (oitocentos e sessenta
cruzeiros e trinta e OI c tavos), e Cr$ 917,88 (novecentos e

dezessete cruzeiros e oit ta e oito centsvos) respectivamente,
emitidas pi Miguel Pr op k Comércio de Veiculas Ltdo.
c/ JOAO BATISTA 'TEID

Por não ter. sido p�ssiv 1 encontrar os referidos res

ponsáveis, pelo pr sente 08 intim para no prazo' de três
(3) dias úteis 8 c ntar da- publicac;a deste «Jornal Correio
do Nortes, vire pagar os mencíon os títulos, ou dar as

razões porque hão o fazem, e, ao mes o tempo, no caso de
não ser atendida esta intimação, os notl

.

co dos .compet�ntes
protestos.

Canoinha., 16 de fevereiro de 1977 \

Paula S. Carvalho - Oficial de Protel!ltos

NOTAS
ESPARSAS
Dia 5 e 6 de março pr6ximo

mais um Torneio de Pesca, nas
barrsnces do Iguaçú, f com vá
rias atrações, conforme progra
ma que estamos publicando,
mais uma grande promoçi07do
Tiro de Caça e Pesca Major
Tomaz Vieira.-

x x .x
O Vice-Prefeito, Fábio N.

Fuck, a serviço da administra
ção, esteve 3.8 feira em União da

Vit6ria, acompanhado do ASl!les
sor Jurídico e Técnico Erico,
tratando de assuntoI de melho
ria de televisão.

x x x

Já em testes a nova fábrica
de papel, da firma Caráro, sita
no bairro industrial do Campo
da Agua Verde.

x X 'X

O advogado dr. Saulo Car
valho e esposa, dona Paula,
estiviram em C.onc6rdia,. onde
passaram 4 dia•.

x x x

Esteve em nossa cidade, pro
cedente de Ponta-Grossa, onde
exerce atividades na Receita
Federal, o sr. Egon J. Voigt.

x x x

O Operário de Mafra já eon

firmou e vai participar do pró
ximo campeonato catarinense.

x x x

A Liga Esportiva Canoinhen
se, LEC, promove amanhã gran
de churrascada de confraterni
zação, dela devendo participar'
esportistas e todos os atletas

que participaram do campeona
to do interior.

x x :x:

O engenheiro dr. Marco An
tonio dos. Santos é o novo

Chefe da Patrulha Rodoviária
n8 área da Ampla, devendo seu

antecessor, dr. Irapuã, chefiar a

Residência de São Joaquim ou

Curitibanos.
X' x :x:

Começa hoje o nosso, carna

vai, com muita' gente rumando

para o litoral.
x x x

O Prefeito Therézio Netto,
Vice Fábio N. Fuck, empresá
rio Luiz Fernando Freitas e

advogado dr. Erasto de MaiO,
estiveram 3.a feira em Paula
Pereira, onde participaram de
um jantar na residência do sr,

Ludovico Glinski.

Prefeitura Municipal
de Canoinhas

Decre o N. 07/77
Dr. Bene íto Therézio de Car

valho Netto Prefeito Municipal
de Canoinh s, Estado de Santa
Catarina, n uso de sues atri

buícões, co siderando as festi
vidades car avalescas do cor-

.

rente ano,

Art. 1.0 - icam considerados

pontos facul ativos nas reparti
ções munic pais, os dias 22

(terçe-feíre) e 23 (quarta-feira),
só durante o primeiro expe-
cliente, do rrente mês.

Art. 2.° - ste Decreto entrará
em vigor a data de sua publi
cação, rev gadas. as disposições
em contrá io.

Gabinet do Prefeito Munici

pal de C oínhas, em 16/02/77.
Benedito h. de Carvalho letto

Pt feito Municipal
Este ecreto foi registrado e,

publicad no Departamento Ad
ministra ivo, na data supra.

áblo labor FUllk

Prefeitura Municipal de Canoinhas

AVISO
o Setor de Tributação da Prefeitura Munici.

paI avisa a s interes.a�os que o prazo para .0 I

pagamento dos a rã de licença, sem �ulta, te�ml

Da impreterivelment dia 28 de fevereiro corrent�
.

&:anoinbas, 1 de fevereiro de 1977

Prefeitura
Canoinhas, 14 de

Prezado senhor

Comunicamos, com o p., sente, q e o edifício
H

do

sr. João Seleme, sito à rua étúlio Varga i .

estã alugado
para esta Municipalidade, .

'evendo assim, a conta do con

sumo de água correr p .'. conta desta Prefe ura.

Pelo esperado agradeci-
mento.

Atenciosamente,
BENEDITO

.

HER�ZIO DE CARVALHO NE TO
Prefeito Munic�pal

c . I. Industrial goleou
I. Sãomateuense: 5

.

I 2
Depois de eoaquistar o bi ...campeonato do interior, o Clube

Atlético Industrtsl voltou a prellar no domingo que passou na

cidade paranaense de São Mateus do Sul, onde .mediu força� com

o Clube Atlético Sãomateuense, e conquistou maIs um belo triunfo,
nio só para as suas cores, como também para o esporte da

Mate-Cap, pelo placar de 5 a 2.
.

Os tentos canctahenses foram assinalados por Gilberto (3)
Gilson e César, sendo destaque da partida o arqueiro Tico (que
re(lebe amanhã o troféu de arqueiro menos vasado do Campeo
nato' do Interior), Gilberto (que receberá O troféu de artilheiro) e.

Ricardo.
O Industrial jogou e Venceu com Tico • Vassoura - Bídío

(Bode) - Ládio - Jair - Britto - Ricardo (Grilo) - Garrincha - Gil
berto • Céllar - Gilson.

A diretoria do Industrial agradece a grande msssa torce

dora que aeompanhou a delegação e muito contribuiu para 8 vit6ria.

Sensacional! dias 5 e 6 de março
Promoção do Clube Caça, I Tiro e Pesca
nas barrancas do lguaçú, em Paula Pereira

PROGRAMA

Dia 5, às 4 horas, prova de natação em 200 metros para
maiores de 15 anos, Da lagoa de Paula Pereira. A noite fogueira
na área do camping, não faltllDdo violão, gaita e seresteiros.

Dia 6, às 7 horas, sensacional largada do ínícto do torneio
de pesca, com quase 20 barcos. As 11,30 encerramento do torneio
de pesca. Aos 3 véncedores de cada prova taças e prêmios.

As 12 horas, demonstração de esqui- aquático.
São convidados todos cs campistas para armarem suas

barracas em camping espeçíelmente preparado, inclusive luz elê
trica. No local haverá churrasco e completo serviço de bar.

Inscrições no clube caça e pesc,!, sempre pela manhã.

Liga E�pórtiva Canoinhense
-Edital de Convocação
o Presidente da Liga Esportiva Canoinhense, sr, Orestes

Golanoski, no- uso das atribuições que lh.e são conferidas pelo
estatuto em vigor

/

a esta �iga, com alvará e em

.�/�i7"'--f'�1f

Vice-Presidente da L.E.C.
situa à Rua Felipe Schí-

1.0 - Eleição par
; 2.° - Dia ô6

.

midt 47, às 10:00

NOTA: As chapas dos candidatos 8 • esidente da LEC
deverio ser apresentadas ao Secretário da LEC

.......
sté às 9:00 horas

do mesmo dil.
Canoinhas-SC, 18 de fevereiro de 1977

ORESTES GOLANOSKI· - 'Presidente ds LEC 3
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