
Tberézio na Capital
para assinar Convênios

O Pre�eit? Bensdítn Therézio de Carvalho Netto es

teove elIl: �lorIano,polIs em fios da semana passada, seguindo
5. à n�Ite e ret?r!lando na tarde de sábado, dia 19. Em nos
sa capital, Therézle �es�eve na Secretaria de Educação e Cul
tura, assl�ando conventos para a construção de mais quatro
escolas.

.

Um Be!á para a construção de mais um grupo muni-
clp�l, com 8�lS salas, no valor de CrI 131),000,00, a ser eons

trUld� no bairro do Campo da Agua Verde, o mais populoso
da CIdade. '

Os demais convênios, todos no valor de Cr$ '35.000,00
referem-se a construção de escolas nas localidades de Rio
do Pinho, distrito de Paula Pereira, Santa Haidê e Salseiro.

As aludidas obras terão inicio imediato já com a de-
vida concorrência publicada.

'

Therézio esteve ainda no Tribunal de Contas do Es
tado, para a devida orientação sobre o seu precedímento na
área financeira.

O noss? Prefeito seguíu novamente à. Florianópolis
para novos e _Importantes contatos junto aos vários órgãos
govemamentaís, devendo retornar na noite de segunda ou

terça-feira.

ACIC reclama
reivindica

�
Associação Comercial e Industrial de Canoinhas,
mpre presente na solução dos principais proble
as de nossa comuna, enviou o seguinte ofício à

1ELESC ,- Telecomunicações de Santa Catarina:

oi. n ,? 277/77
Canoinhas, 18 de Fevereiro de 1977.

Ilmo. Sr:
Dr. Douglas Macedo de Mesquita
DD. Presidente da Telesc -

Telecomunicações de Santa Catarina SA.

88.000 _ Florianópolis-SC
Senhor Presidente:

A ASSOCIAÇAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE

CANOINlIAiS em reunião plenária realizada no último dia 8,
deliberou trazer ao seu conhecimento a posição da classe em

presarial, em -relaçã:o à decisão adotada pela TELE8C, elímí
nai do o atendimento ao público para ligações interurbanas
em sua sede e solicitar o seu empenho no sentido da regularí
zar:ão desse serviço, de interesse público e comunitário alta

mente relevante. '

Daquela reunião participou o administrador local
da TELESC, Sr. Aristeu Manczak, convidado que foi para ex

por a 'atual situação e também na qualidade de representan
te da empresa, filiada: à nossa Associação, o que muito honra

a Entidade.

Desde há algum tempo, a TELESC' decidiu eliminar os

serviços de ligações interurbanas ao público em seu estabele

cimento local, o que vem ocasionando sérios problemas e

transtornos para a população. Em contrapartida, a TELESC

instalou num [bar local, um aparelho que possibilita ligações
'interurbanas. Ora, esse tipo de serviço não atende às neces

sidades, por uma série de razões, como falta de listas de ou

tras cidades; inibição para senhoras utilizarem o serviço em

função do local; falta de sigilo nas conversas telefônicas e

outras de igual 'importância.
É de se lamentar tal decisão, pois o prédio local

da TE'I.ESC recém construído, embelezando inclusive a cída-
, .. .

de é o que possue as,condições ídeaís para; esse serviço, pOIS
construído com essa finalidade específica.

A Associação quer apelar à V. S. a, no sentido de

que reconsidere essa decisão, determinando o reinício dos

serviços de atendimento ao público, na sede da T�ESC, .re
lativos às ligações interurban�s. Vale .obse�var, mC�USIve,
que quando ainda da utílizaçan das antigas mstalaçoes �a
TELESC em Cànoínhas, o atendimento ao público se fazia

durante todo o dia, prolongando-se até as 22,OP' horas.

Por outro lado se essa não fôr a decisão adotada

pela empresa, então a A.C.LC. quer .mar:ife�tar desde já seu

interesse em explorar os serviços �e l�gaçoes mteru::banas na

sede da T,ELESC, que é o 'local propno para o serviço em re-

ferência. '<,

Sem outro particular, aproveitamos para apresen
tar-lhe nossos protestos de consideração e apreço, sUbscre-'

vendo-nos
Cordialmente.

ASSOCIAÇAO COML. E INDL. DE CAiN'OINHAS

HILTON RITZMANN - Presidente

Cenoínhas-SC
26/fev./1977
Número 1408
Ano XXX

Canoinhas
sede

o nOS$O município foi no

vamente beneficiado com a se

de da Assocíação dos MUnicí
pios do Planalto Norte Catari
nense - AMPLA.

A eleição realizou-se 5. a

.feíra na cidade de Itaiópolis,
ali presentes todos os prefeitos
filiados, sob a presidência do
sr. Aloisio Partala que, após o

pleito, entregou os destinos da'
entidade ao seu novo Presiden
te, o Prefeito Benedito Theré
zio de Carvalho Netto.

A chapa vitoriosa, graças
a coesão do antigo munícípío
de Canoinhas, compreendendo
os municípos de Papanduva,
Monte Castelo, Major Vieira e

Inspetor. do DH'
recebe homenagem
o Inspetor do Banco do

Brasil, JAYME STROZZI, em

serviço na agência local, foi
hemenageado 5.8 feira, na sede
da AABB, com um churrasco,
ali presentes autoridades e

convidados, ocasião em que
fei saudado pelo Presidente
da Câmara Municipal, Verea
dor Henrique Krzesinski.

,

O sr. Jayme, por sua vez,'
usando da palavra, teceu co
mentários sobre a economia
nacional, e, agradecendo a

homenagem, disse da satisfa
ção em passar algumas sema
nas nesta cidade de Canoí
nhas SC, onde já observou o

perfeito entrosamento exis
tente entre o Banco, as auto
ridades, empresáríos e a co

munidade em geral.

Nova Diretoria
da APAE

Dia t.o de fevereiro p.p. toí
eleita e empossada a nova

diretoria da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcio
nais, de nossa cidade, a qual
ficou assim constituida:

Presidente: Rosicler Fuek;
Více-Presldente: Leonora Car
valho; La Secretária: Maria de
Lourdes Trela; 2.a Secretária:

_- Fléride Bíttencourt (reeleita); ,

1.0 Tesoureiro: Arno Court
Hoffmann (reeleito); 2.° Te
soureiro: Orlando TremI; Con
selho Deliberativo: Niceto
Fuek; Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Vera Stulzer
Lopes, Frei Luiz Walmorbido,
dr. Hélio Herly de Miranda;
Promotor: Paulo de Oliveira
Gerlaeh; Díretoríade Relações
Públicas: Dolores Balloch de
Oliveira, Soeli Bertão Bona,
Lia Prohmann : de Carvalho,
Valcir Dormena eNildaBurigo.
«Correio do Norte:. cumpri

menta a nova diretoria e de
seja-lhe uma feliz gestão.

novamente como

da, AMPLA

Três Barras, ficou assim cons

tituída:
Presidente - Benedito Th.

de Carvalho Netto;
1 .

° Vice: Waldemiro Meis
ter, de Monte Castelo;

2. o Vice: Claudio Gadotti,
de Major Vieira;

Conselho Fiscal: Odilon
,Pazda, de Três Barras; Nata
niel Rezende Ribas, de Papan
duva e Francisco Linzmeyer,
de Itaiópolis;

,suplentes: Placido Gaíss
ler de Mafra; dr. Vitor Buch

F. 0, de Perto União e Roberto
Hatschauer.

A outra chapa foi encabe
çada pelo Prefeito de Mafra,
Placido Gaissler, tendo como

vice: dr. Vitor Buch e Nataniel
Rezende Ribas.

Conselho Fiscal: Francis
co Linzmeyer,' Roberto Hats
chauer, de Iríneópolís, Benedi
to Th. de Carvalho Netto e co-
mo Suplentes: Claudio Gad
dotti, Odilon Pazda e Waldimi
ro Meister,

FUNPLOC AVISA
A Fundação das Escolas do Planalto Norte Cata

rinense • FUNPLOC, através de sua Direção, avisa aos

ACAO:mMICOS do Curso de Administração de Empresas
e aos ESTUDANTES do curso de 2.° Grau - Técnico em

Secretariado que:
- AS AULAS TERÃO INICIO somente no dia

07 de março, 2.a feira.

O adiamento do início das aulas se deve ao fato
de a nova Direção ter assumido há poucos dias e estar
«situando-se no contexto. da Fundação», e, igualmente,
serão realizadas reuniões de professores antes do início
das atividades escolares.

«Ensinar e orientar é ser a mão que conduz os

destinos da Humanidade».

«Estudar é a melhor forma de investir».

AVISO
,

REFLORESTADORA ZUG
MAN S.A., avisa aos srs.:
Sebastião Ferreira da Silva,
portador da Carteira Profis
sional n.O 79.250/510 SC, Der
cílio Rodrigues dos Santos,

.

portador da Cai'te+r'r"'P'J!'mn,�-'fi'��ItÍfI�:uunD_arecimento ím-.
síonal n.O 09.792/426 SC, An- plicará na rescf§'ão,.�de con
tonia Bueno da Rocha, porta- trato de trabalho por-abando
dora da Carteira Profissional no de serviço, nOB termos do
n." 32.632/458 SC, Maria. Irene artigo 482 da C.L.T.

Padilha, portadora da Carteira
Profissional n." 57.349/426 SC,
a aprese rem-se na empresa
no pr

�
e 3 (três) dias pa

iilarízarem sua situação.
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Cooperativa Agro-Pecuária
de Canoiubas Ltda.
CGCMr «» 83.192.294/0001-28

Assembléia,Geral, Ordinária
Edital .de Conv'ocação

Prefeitura

ipal
inhas

Dr. Benedito

De acordo com 08 Estatutos Sociais, ficam convocados 09 Carvalho Netto, refeito Muni

Senhores Associados da Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas cipal de Canoinh s, Estaria de
'

Lt�a�, em pleno gOBO de seus direitos Assoeíaís, para a Assem- Santa Catarioa, uso de 8U8S
'

blêía Geral Ordinária a ser realizada no dia 19 (dezenove) de mnço atribuições legais resolve:
de 1977, no Auditório do Grupo Escolar Joio José de Souza Cabral D E S I G
sito à Rua Bario do Rio Branco: nesta. cidade de Canoinhas-SC'

,N A R

às 8:00 horas em PRIMEIRA CONVOCAÇAO com o mioimo d� JOAO SILVIO UTKA, JOA-

2/3 de seus Associados, às 9:00 ,horas em SEGUNDA CONVO-· QUIM ANGELO PEREIRA e

CAÇ�O com o mínimo da metade e mais um 1e seus Assocíadcs,
" WENDELIN ME ZGER, para

às 10:00 horas em TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇAO, com prestarem serviç li no Correio

a presença de no mínimo 10 (dez) de seus Associados, no qual
dê Felipe' Schmi , Bela Vista

. havendo número legal será discutida a seguinte:
do Toldo, Mareili Dias respsc-
tivamente com. gratificação

O R D,E MOO. O I A mensal de Cr$ 2 0,00 (duzentos

1) _ Apresentaçio, díseussão e' julgamento do Balanço GereI e
e cinquenta cruz iras), a partir

demais documentos de 1975/1976. desta data.

2) • Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Díretoríe. Gabi,nete do' P efeit; Munici-
3' _ Eleiçio da nova Diretoria e Conselho Fiscal. ,

pai de Caaoinhas em 15/02{77.

4� _ Assuntos Gerais.
Benedito Th. de arvalho letto

'Prefeito, mcípal
NOTA: Para efeito de cálculo do quorum para inst�18çio da E@ta Portaria

Assembléia esta Cooperativa tem (241) sócios. e .publicada no

Canoinhas. se, 17 de fevereiro de 1977 2 AdministrativoC;, 'a data supra.

Luiz Fernando Freitas - Presidente lábi. Ia or 'ock
Vice-Prefei,t Municipal,

liga Esportiva Canoinhense
Edital de, Convocação

.

. o Presidente da Liga Esportiva Canoínhense, sr. Orestes
901anoski, no uso das atribuições que lhe são cO!\lfer,idas pelo
estatuto em vigor L·'RESOLVE: '

-

Convocar os clubes filiados a est, ga, com alvará e em

caráter extraerdânárío, para ••
".

'

.. ORDEM "po,;, ..+15IA:
1.0 - E�eiçio pera PJi�(!iehte e Vice-Presidente da L.E.C.
2.° - Dia 06/03/77 Ala .sede da LEC sito' à Rua Felipe Sch-

midt 47, às 18:00 ho�/;;-' .

<, �, NOTA: As"cliapas dos candidatos a Presidente 'da. LEC '

deverão ser apresentadas aó Secretário da LEC até às '9:00 horas
do mesmo dia.

'

e-:

Canoirihas-SC, 18 de fevereiro de 1977

ORESTES GOLANOSKI - Presidente da. LEC ' 2

\

FOTOCÚPIAS ..�
.

Servi,o instantâne�",�rfeito., '

, ,�tila,ão moderníssima.
"

",esê�it6rio de Derby Carlos
UI nn, na Pra,a Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Cataril)a

Muni
de Can

43/77

'1 , --,

IIUNGER11 resolve o seu

Portari'a .0 44/77
Dr. BENEDI O THEREZIO

DE CARVALH NETTO, Pre
feito Municipal de Caaoinhaft,
Estado de San 8 Catartne, no

uso de suas at íbutçõee legais,
resolve:

CONCEDER �ICENÇA EM
PRORROGAÇ O DF ACORDO
COM OS, ART OS 125, 131 e

13'4 DA LEI N.o .149 de 25/04/74.
A JANETE DOS SANTOS

PEREIRA; Esc turârta Mec�nó
grafa, Padrâo ':E.J.07, por mais
19 (dezenove] ias, a partir de

02/02/77 8 20/ 21'77, conforme
lsudo médico ue acompaohou
o requeriment protocolado sob

n.,o :WO de 15/ 2/77.
Gabinete do Prefeito Muoicl

pal de Canoio s, em 17/02/77.
Benedito Th. d ,Carvalho Netto

Prefeito unícípal
Esta Portaria foi regístrads e

publicada no epartameno Ad

ministrativo, n data supra.
'
;

Fábio I or rock
Vice- PrefC!i o Municipal

IEsfiila,dr�ias Santa ICruz S/A.
, '\

CGCMF 83188789(0001-83

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉ,IA GE;RAL ORDINARIA

Ficam convocados os nhores . Acionistas
desta Sociedade para a Assemb éia Geral Ordinária
à realizar-se �s14 horas do dia 7 de março de 1977,
em sua sede social sita à rua ;E::JqJedicionários, s/n ,

Bairro Campo d'Agua Verde,' nesta cidade, com a

seguinte
OH:Ç>E.M D DIA

1. o - Exame, discussão e d�libera·ção sobre o Ba.,�, lanço Geral, H�latóri da Diretoria, conta
'de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho
Fiscal referentes ao e�ercício encerrado em
31 �e_dezembro de 1976'\.' "

-

.

'

2 .

o
- EleIçao dos membros d \ Conselho Fiscal e

fixaç:!ão de suá remuner ,ção.
3. o -:- Outros assuntos de int resse da sociedade.

AVIS O

Acham-se à disposição d�s Senhores Acionis

tac, na sede social, os documerítos de que trata o

art. 99 do Decreto-Lei n , 02.62 de 26/.09/40 e art.
133 da Lei n. o 6.404 de 15 de ezembro

..
de 1976.

Canoinhas (SC), 14 de

JULJUSZ TAR
Diretor. Superintendente,

Esquadrias sw1. Cruz S/A.
.

CGCMF 83188-ts9/QOOl-83
AÇÃO
XTRAORDINARIA

,. ,

Ficam convocados os Senhores Acíonístas
desta sociedade para a As embléía Geral Extráordi�' '.

ná J ia ft realizar-seàs 16 oras do dia 17 de março .

de 19'77, em sua sede so al sita à rua Bxpedicíoná
rios, s/n - Bairro Ca o d'Agua verde, nesta cí-
dade, com a seguinte

"

DO DIA

1.o·_: Aumento do' pítal social de Cr$ " .

4.200.000,00 para Cr$ 6�300.000,OO com a

Incorporaçã �as reservas, correção e lucros,
de acordo c m o Parecer do 'Conselho Fiscal.

,
I I

"

2. o - Alteração os estatutos sociais em seu àrti-' ',' ,

go 5. (), ea ítulo II.
"

3. o - Otit�Ot aS1�ntos, de interesse da sóci�dadJe:. ':'
"

,

., Canomhas (SC), 14 de fevereiro de 1977. ,
,

Leial Divulguei JLLlrosz TARGOWSKI
.

,.
,

Correio do Nortfe' Diretor super\nteml;'ente cry 01�.360.937
'----------��--�----�����-�����

problema:
Para melhor servir os seus distintos clientes, comunica que já tem

.uma completa, seção de vidros, a preços diretos da fábrica.

:Para os próximos, eses lançará mais um produto "UNGER",
portas, janelas e box em alumlnlo.

UNGE
Costa Carv�lho,

Caixa Postal, 1106

Rua Desemb�ga,A1KJl'
DDD 0425

-AI
e 23-2914

DA VITORIA .: Paraná

I 1125 anos vem prestando ------���------------------�
às indústrias"

Representante em Canoinhas. Waldema ',,�nüpp'el
,

,
.

Y ,

-Rua Major Vleira, 360 - Fone, 22-0336 - Canoínhas - Santa Catarina

,-----------------------------------------,

Aparelhos ide�_Oj;n
Telelunken �,p�jli�''',

··.D�Fifas

,�Rua Vidal,
Rúa Paula Pereira, 848

Dras Zoé Walkyria Na·tividade·'Seleme
Cirurgiã Dentista

G I G 80SS891S'/DBP .

Clfnicà dentária de senhoras e crianças.
�specialização em Odontopedíatrfe.

r- ',"

Hora marcada
, Prap Lauro Müller, 49.& _' rODe, 22-04.61
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Dia 26 - OS srs. Haroldo

Koepp e Doriual Bueno, res.
em Três Barras; a menina

. Maria Beatriz, filha do Sr. Er
wino Tremei.
Dia 27 - o sr. Cesar José

Rosa.
Dia 28. - os srs. Max Schu

macher, Valdir Seleme, nosso
colaborador em Agua Verde,
João Dirschnabet e Pedro
Senczuk.
Dia 1.° - o sr. Agenor Vieira

Côrte; a sita, Ceris Rosilane
Tremi.
Dia 03 - os srs. Waldomiro

Pereira e Alcides Pires; a
, srt« Roselis de rátima Artner,

Dia.04 .. os srs, Willy aor-.

seitz e Saul Chunv Zugman.
Nossos parabéns.

29 Bnos a servi�o da Comunidade
Diretor: RUBEiS RIBEIRO DA SILVA
Gerente Comercial: GLAUCO 1: BUENO

Composição, impressãD e redação:
Impressora Duro Verde Lida.

,

Rua Paula Pereira, 165 - Fone 22·0319

CANOINHAS _ Santa Catarina

II lo Departamento de Veículos Usados.
,de Miguel Procopiak Comércio de'
Veículos Ltda., você encontrará
para . pronta entrega:

Marca Ano

Opala 4 portas 1973
Caraoan 1975

Fusca 1300 1973
,

1 Pick ..up Willys 4x4- 1969

Corcel aT 1973

Comodoro 1976

/.
/

�

MIGUEL PROCOPIAK (OM. DE VEICULOS LTDA.
Concessionário Beneral Motors de Brasil S, I.

Rua Major Vieira, 289

-:- Santa CatarinaCanoinhas

BASILIO HUMENHUK & (IA. lTDA.

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

Disponibilidades da semana:

Rural 1962 " tração nas 4- rodas - verde astel e branco
Ford F. 350 1960 - azul e preto
Rural· 1971 -, tração nas 4 rodas -

OPala cupê luxo - 1972 - branco
.�:lverick 1974 - edan 4 porta. preto
Volks 1969 - verme cerei
/Ford F. 350 1970 - am õonanz�
Corcel cupt luxo 1971 "uzu osatce

,

Corcel cuPê Standar,,) 1976 - brâ zo. nevasca

Cheorolet Camio'!Jété 1971 - azul
"

Belina luxo - J9'75 - marr on canela
.

Pick-up - tr-áí;ão nas 4 rodas" 1975 - larania 750

Ru,aI19r6' " bege e brmco Opala SS 1972 # p,et�
Volks 1965 - branco . Volks TL .. 1973 . larsnje

Adquira seu veiculo usado 110m a mlnima entrada.
.

Velculos inteiramente revisados.. de boa precedência,
aos melhores preços da reuiao. .

'Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

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

. ?��--I�-a 5 I!

Em a"
. �Sêg�-�dO�CÓ

PIAS, de qualquElr:...-documento, Jornais ou

livros, no C A R T Ó R I O O O R E G I S � � �
C I V I L de NEREIDA C. CORTE, no edlflclO

do FORUM desta cidade.

Extinçãoopção
Procape

CIRCULAR N.o 1.918-16.2.77-
"oão será mais permitida a opção
incentivos Fiscais a partir de
16.02.77· Precape. No Cam

po (05� dos documentos de Ar

recadação Estadual (DAEs:) não
será mais permitida a adeção
dos códigos 116-normsis e 333
pua cooperativas.
ROBERTO' ENNES FILHO

Coletor

Oreçêo eo Divino
Espírito Santo

E.pÍrito Santo, Tu que me

esclarecee '1m tudo, que ilumi
na todol! o. caminho. para que
eu atinja meu ideal, Tu que
me dá. o Dom

-

Divino de
perdoar e eaqueeer o mau que
me fazem; que em todo. o.
inetante. de minha "ida eltá.
comigo, quero nelte' cudo
diálogo agradecer- te por tudo
e confirmar um" vez mail que
não quero leparar..me de Ti.

Por maior que leja a ilu.ão
material, não .erá o mínimo
da vontade que .into, de um

dia eltar contigo e todo. o.

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

A pe..oa deverá fazer es'ts
oração três dia. .eguido••em
fazer o pedido. Dentro de três
dia. lerá alcançada a . graça,
por mail

.

difícil que .eja.
Publicar a..im que receber a

graça.
Publicada por ter eecebídc

'

uma graça. Uma Devota

1-1 egistro Civil
EDITAISII

Sebastiilo Greio Coita, Escri
vão de Paz e Oficial do Registro
Civil do município de Msjor
Vieira. Comarca de Caooinhas,
Elitado de Santa Catarina.
Faz saber que pretendem cuar :

cOLINO ALVES DOS SAN·
TOS. com cJOS�FA FRAN .... IS·
CO:.; ele natural deste Estado
nascido em .distrito de José Boi
teux no dia 08 de junho de 1952,
lavrador, solteiro, domiciliado e

residente oeste Municípi.J, filho de
Miguel Alve. dos Santos e de
Matilde do Nascimento. Ela na

tural deste Estado, nascida em

Rio da!! Antas, MUD. de Monte
Castelo no dia 09 de outubro de
1938. do lar, solteira, domiciliada
e residente neste Municipio. filha
de Paulins Maria Feaocisco,

«VICE,TE SOBCZAK. com

«ADELAIDE PECHIBILSKI»;
ele natural deite Estado nescido
Deite Município DO dia 24 de
outubro de 1'753, lavrador. solteiro,
domiciliado e residente neste Mu·

- nicípio, filho de Miecesleu Sobe
sak e de Marcelina Baerenkievics,

. Ela natural deste Estario nascida
neste Munícipic no dia 1.°· de a

bril de 1957, do lar, solteira, do
miciliada e relÍdente 'oeate Mu
nicípio, filha de Vitor Antonio
Pechíbileki e de Cecilia Pechibi
lski,
Apresentaram OI documentos'

exigidos pelo G:6digo Civil art.
180. Se alguém tive., eonhecimen
'to de exiatir algum impedimento
legal, acuse-o para' finl de direito.

Major Vieira, 21 de fevereiro/1977 .

SEBASTIAO GREIN COSTA
Oficial do Regi.tro Civil

Crédito Rural
Isenção de juros para compra

-

de ferílllzBntes
BRASILIA - O Conselho Monetário Nacional, concedeo

8 isenção de juros para todas as operações de crédito rural que
tenham por finalidade a aquisição de fertilizantes e que sejam
realizadas pelos órgãos integrantes do sistema nacional de crédito
rural.

A isenção foi estendida também àlt' parcelas de recursal
destinados igualmente à aquisição de fertilizantes, integrantes de
projetos amparar programes especiais, como o Ptoterra, Polonor
deste e Polocentro, De acordo com a resolução do Banco Ceptral,
e-sse benefícíq tem efeito retroativo a 1.0 de janeiro de 1977.

Resolução N.o 419
O Banco C,entral do Brasil, Da forma do artigo 9 da lei

n.? 4595, de 31 de) dezembro de 1964, torna público qoe o Con
selho Monetário Nacional, em sessão realizada nesta data, tendo
em vista 68 dlsposícõés dos artigos 4, incisos VI, IX e XVII, da
referida lei. e 5 e 6 d. lei n.o 4.829, de 5 novembro de 1966,

Resolveu:
I"- Determinar que não incidirão juros sobre todas as

operações de .crédito rural que tenham por fiDalidad@ a aquisição
de fertilizantes e que sejam realizadu pelos órgãos integrantes
do Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR.

II - Estender 8 não incidência do juro às parcelas de
recursos, destinados igualmente 8 aquísíção de fertilizantes, inte
grantes de projetos emparados por programas especiais, e exem

plo do Proterra, Polonordeste, Polocentro, etc.

III - Assegurar, nas operações da espécie, aos órgióá
integrantes 'do SNCR, através do Funagrf-Fundeg, remoneração.

limitada a 15% a. 8. (quinze por cento ao aDo)�
IV -- Autorizar o Banco Central a proceder aos ajus

tamentos que se fizerem neeessârloa a efetivação das presentes
. determinações.

Brasi1ia QDF). 16 de fevereiro de 1977, Paulo H. Pereira.
Lira -:- presídente,

Regisfro Civil - EDITAIS
NEREIDA C. CÔRTE, Oficilil do Regiltro Civil do 1-. Oi.�.

trito de Canoinhae, Saota Catarina, faz lIaber que preteodem caiar.

«LAURENTINO DE SOUZA» com «MATILDE MANSE»,
brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes Deste distrito;' ele
operário, nascido em Santa Cruz do Timbó Munlc. Porto União
aos 28 de fevereiro de 1952, fil�o de An8sta'sio Maria de Souza
e de Margerida Alves Schmidt; ela do lar, nascida em Tamanduá
nl MUDic. aos 16 de abril de 1948, filha de Marcos Mansa e, de
Balbina Fernandes.

«DAMIAO KONDRAS» com «ELIVANIR PRESTES DE
SOUZA», brestleíros, solteiros, domiciliados e residentes nesta
cidade; ele militar, nascido em Floresta-Papanduva-SC aOI 27 de
novembro de 1954, filho de Antonio Kondras e de Rosalia Ra
falski Kondras; ela do lar, oascida em Monte Castelo-se aos 30
de dezembro de 1962; filha de, Eduardo Prestes de Souza e de
Francisca Ribeiro de Souza.

«ALINOR BONETES DE OLIVEIRA. com «MARIA EL
VIRA GONÇALVES», brasileiros, solteiros, domiciliados e resí
dentes' neste distrito; ele operário, nascido em Arroios neste dis
trito 80S 3) de janeiro de 1953, filho d� Oripes Bondes de Oli
veira e de Maria Estsnislaskl dto Oliveira, falecida; �la do lar,
nascida em Arroios neste distrito aos 03 de janeiro de 1962,
filha de J06é Gonçalves e de Donalia Luiza Gonçalves.

Canoinhas, 24 de fevereiro de 1977

N.reida C. Côrte - Oficial do Registro Civil

PREFEITURA MUN. DE CANOINHAS
Decreto N.o 09/77, de 18/0241977

Declara Ponto Facultativo aos Servidores Municipai.
Doutor Benedito Therézlo de Carvalho Nett: Prefeito

Municipal de Canoinhas, Estado de Santa 'Catarina "o U80 de
SU88 atribuições e considerando 88 festividades rnavalesca do
corrente a:"1O,

Art. 1.0 '- itameoto ao reto n.? 07/7'7, de 16 de
f@vert>iro de 1977, fica c síderad ponto facultativo», a08 servi
dores Municipais lotados n S e,.� EdHicio João Seleme, dia 21
do corrente mês, Sf.'gUD� I .

Art. 2.° - �éi)ecreto e ará em vigor na data de sua

publicação, f':.y»gâdss as di!lposlçõell� contrário. .

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhse, em 18 de
ferereiro ds

'

1977

BENEDITO TH. DE CARVALHO NETTO - Prefeito Municipal
Es�e Decreto foi registrado e publicado no Departamento

Administrativo, na data supra.
FÁBIO NABOR FUCK - Vice·Prefeito Municipal

V-ENDE-SE
uma Chácara lita, à Rua 3 de Maio './n.o com ,inten.

li"o. de lavoura e criação.
Preço de ocaliã�. Melhorei informaçõel na relidência

ou Açougue do popular Bruda nal proximidade. do Giná.io'.
Santa Cruz. Proprietário .r. Jo.é U••• Lemol.
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daCasa )) é tema

Fraternidade
«Comec,e

, ,

,',< C�'mpanha
Notas Esparsas

.,

sua-em

daA firma Zaniolo formou t�m
bém uma empresa agrícola 'f#
vai plantar aproximadamente
300 alqueires Da antiga fazenda
Salim Zatar.'

x x x

O sr. José Guimarães Ribas,
Zeca Ribas, mais popular e co

nhecido, é o assessor do seu

filho Nataniel, Prefeito de Pa
panduva, no Setor de Obras,
semônus para a Municipa'lidade.

x x x .,

O nissei Paulo Muhkami, se
transferindo em definitivo para
o Mato Grosso, reuniu conheci
dOB e amigos pára Uma chur
rascada 3.· feira à noite em Fe-
lipe Schaiidt:

'

x 'x X

Vem aí sábedc e domingo
próximos o Torneio 'de Pesca,
em Paula Pereira, com váriss
atraçõe,s, mais ·uma promoção
do Clube de Caça e Pesca Ma-
jor Tomaz Vieira.

.

x x x

.

Flnaou o nOBso carnaval, com
programação nas 4 noites, na

'SBO, sempre bem concorrtdss
e animadas.

'

x x �

Pertence ao «lube Atlético
Industrial, a nova Rainha do
Campeonato do Interior.

x x x
,

O Prefeito Therézío Netto vai
determinar local úníco para a'
venda smbuíante de frutas e

verduras, em imóv(!l baldio sito

à rua'Major Vieira.
x x x

Depois de long� serviço téc
nico 011 telefones da cidade estão
todos restaurados, principal
mente OS ramais Xarqueada
e Bairro Industrial n.? 1.

x x x
O jovem engenheiro dr, Este

vão Fuck, contratado, vai tam
bém prestar serviços no Depar
tamento de Obras da Prefeitura
�qnicipal.

•

vivência da criança em famí
lias desajustadas e com atri
tos pelas "qualidades, negati
vas, hábitos defeituosos, tem

peramentos geniosos" ,.anoma
lias psíquicas e neuroses dos

adultos", Dom Vicente Sche
rer defendeu a indissolubilida
de do casamento e �estacou a

importância da participação
de pais, filhos, empregados e

domésticas para a manutenção
da paz familiar.

,- Não se apele primeiro
ao psiquiatra, aos amigos, ao

,padré, aos santos e nem a

Deus, mas começa tu mesmo,
afirmou e completou:
referindo-se à Ilustração dos
cartazes da campanha - uma

porta aberta: "amemos a porta
da nossa casa. Nossos constan
tes pensamentos não se volta
rão para a porta do cinema, da
boate, dos campos de esporte,
dos clubes, da fábrica, da esco

la, dos' encontros sociais e nem

sequer para as portas da igre
ja" .

O cardeal comentou ainda
a alocução do Papa Paulo VI,
dizendo que "começando e re

começando sempre de novo em

casa, as famílias se conserva

rão boas e cristãs, a maldade
nelas não entrará, mas se fir
mará no seu interior reino da

alegria e da' felicidade" .

.tras que tem pedra no coração,
mas tudo é um processo de

educação" .

cAo final, Dom Ivo Lcirs
cheiter lembrou que a mensa

gem da fraternidade foi confir
mada através da palavra do

Papa Paulo VI, transmitida ao

Brasil por lima cadeia nacional
de rádio e -televísâo .

RIO '(AJB) - A Conferên
cía Nacional dos Bispos do Bra
sil através de seu Secretário
Geral, Dom Ivo Lorscheiter,
lançou oficiafmente, em âmbito
nacional a Campanha de Fra
ternidade deste ano, que tem o

lema "Comece em. Sua Casa",
cujo enfoque principal é dado à
familia e sua influência na fra
ternidade entre os homens.

x x· x
,

O Prefeito Odilon Puda, do Sobre a importância da
vizinho município de Três Bar- Campanha, disse Dom Ivo
ras, bem ,assessorado, está agra- Lorscheiter: "lamentavelmen
d�ndo em cheio em sua admi-

I te,
ao.mesmo tempo, parece -que

'

Dlstl'ação.
_

se agigantam os obstáculos à
�. :x X verdadeira e sincera fraterni-

O comerciante sr. Pedro Tys- dade: a ganância de possuir
k� p�rtiu também para a ln- mais, a cruel competição, a des
dústrte e ��tá.com uma bem contíança, o desrespeito aos ou
montada serraria em Bela Vista tros, as injustiças e violências
do �oldo. de todo gênero estão em gri-

x ]C ]C tante contradição com a vaca-
O conhecido Tte. NELSON ção dos homens e com os re

COELHO, bastante fã do espor- quintes sociais a que chegou a
te, que há 4 anos se tranderiu humanidade atual. Daí a gran
do 3,0 BTL aqui sediàdo, agora deza e urgência .da Campanha
retorna para a mesma unidade, da 'Fraternidade, que se inicia
como capitão. e que deverá desenvolver-se du-

x x x rante todo o tempo da quares-
Devido os feriados do carne- ma.

vai, cem o nosso pessoal das Dom Ivo lembrou ainda'
oficinas também de folga, este que durante asrts campanhas
semanârfo circula com 4 pági- já realizadas até aqui, a prin
nas, sendo que a próxima edí- cipal característica observada
ção voltará normalmente.

'

. .tem sido a mudança de menta-
lidade individual e social, "pois
existe pessoas generosas e ou-

CONTRA 0, DIVóRCIO
Na prédica que fez duran

te a missa de lançamento da
Campanha de Fraternidade no

Rio Grande do .sul, o cardeal
Vicente Scherer afirmou que
"a resistência às tentativas do
divórcio se inspira no propósí
to de afastar dos lares o verme

que lhes'róeria as raízes vitais"..

Para o cardeal gaúcho, "a
famíliá é o que de mehor sub
siste num mundo de agitação,
de tecnogracia, de.máquinas
sofisticadas, de luta inclemente

pela vida e de correrias para a

sobrevívêncla", e o divórcio re

presenta '''uma síntese mons

truosa que resume todos os ma

les de que a familía/padece ou

está ameaçada". A missa cele
brada na Catedral Metropoli
tana, comemorou também o

3:0.° aniversário de sagração
episcopal de, Dom Vicente
Scherer.

\

Responsabilizando a con-

Dona Frozina A-lJage
Com avançada idade, mais' 90 anos e rápida moléstia,
veio a falecer na manhã .de quinta-feira, a veneranda
sra. FROZINA ALLAGE, viúva do .saudoso Pedro .Allage.

À famHia enlutada, os nossos pesares.

.

Encontram-se em Cartório, à Rua Vidal Ramos, edifício do Forum,
para serem .protestsdos os seguintes títulos: '.

. p

•
NP n. 0001 - valor Cr' 7.884,96 - saldo Cr$ 6.642,26 ( is mil, seis

centos quarenta e dois cruzeiros e vinte seis centavos). em' da pI Banco
Bradesco-de estimento BtA, e! EMIUlO NATALIa DE ZA.

Df D. 2 .
- vencto.30.01.77 - valor CrI 9

.es�eDta cr\1:?Jelros), itida pi Miguel Proçopiak
Ltda. CI SILVIO CANC ª. '

DP_ D. 1.108 - venc 30.01.77 - va r$ 500,00 (quinhentos cru-

'zelros), emitida pi Fontana:M Is e! P O DARCY DE OLIVEIRA.
.

. Drs n.:PS-2�516/1 e PS-2
Cr' 1.000,00 (hum mil cruzeiros 800,00 (oitocentos cruzeiros), emitida
p/Comerclal'P�drassaDi Ltda MIN � S TAVARES DE CAMARGO FILHO.

- DP D. 521 - v. 0./30,12.76 - _v� Cr$ 3.445,00 (três mil, quatro-
centos quarenta e c' co cruzeíros), emitida',pl Fábr. de Brinquedos, Art.
de' Madeiras é T earía Arco Irís cl ijENRIQUE BEINERT.

Por/não ter sido possível encontrar 08 referidos responsáveis
pelo presente os intimo para no prazo de três (3) dias úteis a contar da
publi88Ção deste jornal «Correio do Norte», virem pagar os mencionados
títulos, ou darem as razões porque não o fazem, e, ao mesmo tempo. no
caso de não ser atendida esta íntímeçãe os notifico do competente protesto;

.

Canoinlías, :23 de fevereino de 1977
,

,

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestos

to Campeão Mirim de nesse cidade
. Est!l belísaíma colocação pertence ao Grêo1to Espol'tivo 5

de Maio, campeão de 1976. Equipe comandada por Avelino Ri
beiro sd da PM pertencente ao 3.° BI?M, que agradece a força
d9 vontade e o desempenho apresentado pelos seus atletas, pela
vitória alcançada. Agradece a seus superiores e Oficiai!! do 3.°
BPM que muito colaboraram com a permissão eolícítade, a08
pais dos garotos, enfim todos que tiveram participação neste
campeonato.

.

, Eis os futuros craques de Dossa cidade que forma� a

equipe que conquistou o 1.0 campeonato Mirim: Evilázio, Fonseca,
Adilson Carla, Rodrigo, Cesar, Tadeu, Alam, Nelson, Amauri, San
dro, Geovani, Olavo e Tequinha.

Você não perdeu por esperar.Chegou o diesel
mais econômico e evoluído do Brasil: o Caminhão
Chevrolet com Motor Detroit Diesel'.

Motordedoistem�s,4E:ilindrose 143 HP
(SAE) de potência bruta. E a maior novidade do ano.
em mctério de diesel: injeção direta, sem
bomba injetora; nada para requlcr, nem desregular.

Transmissão de 5 velocidades e diferencial de
dupla redução: 10 reduções diferentes.

\

. Suspensão traseira, com feixes de moles de
deflexão varíavel: adapta-se a quclquer tipo de
carga, com o máximo de resisrênclo e segurança.

, Embreagem com 13 polegadas de diôrnefro, E
maior resistênçia e maior cJurabilidade para Q

.

sistema:
Tanque com maior cepocldode: 1351itros de

combustível. E todas as tradicionais vantagens e
características do famoso Caminhão Chevrolet.

, .

Acl Abdala José e família�Não podendo apresentar pessoalment
despedidas, como seria de seu desejo, v�m pelas co

lunas deste jornal despedir-se de todos e aproveitam
a oportunidade para colocar à disposição a sua resi-

,dência, à Rua Blumenau, 616 Timbó (Se).
Canoinhasi fevereiro' de 1977

, �;:-

EXPERIMENTEO CHEVROLET DE CORPO E ALMA EM

MIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS' lIDA.
Concessionário General Motors do Brasil ,S. A.

,
'

e A N o I N H A S aua Major Vieira, 289 SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




