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É tempo d�'''t0 im ,nto Econômico
o ICM representa � s\ 80% da arrecadação mu-

nicipal. Agora é tempo de V �ENTO ECONOMICO. Ajude
a sua Prefeitura.,' 1

'

'\., .

, O prazo para a ntr ga: das declarações do Movi-
mento Econômico rinda dia 15 d m�io.

.

,

Pecuaristas, ag ic tores, dus�rillis e comerciantes,

cooperem.
com o/seu u.,i'icípio,

d lara�do expontaneamente
o . seu MO,vimento' Ec �mico. . \ \

. Procure �s Sjtos, os EsCrl\Óri08\ de Contabilidade,
os Despachant;!s: a Escolas, as Repartiçõ�s Públicas e re
ceba ainda a Visit r q/o cadastrador, como à�igos.

. ,Repeti,fu08 é/ tempo de Movime\to Ecb:nômico.
,

A su, de�la'ração não implicará \em �alqUer tribu-
lação, se�do/ aI! nàs a avaliação para d�termin'8.r o índice
do ICM par� o s�u município. \ \
: Estlifi e/larações 'referem-sé ao e��rc�cio d�_1976.
. ' Qu. nao gosta de ver o seu muníêíplo colocado na

arrecadaç o do 10M, acima dó seu vizinho?\
"

...' , V·' os assim, ajudar, cooperar, estimu"a� e rec,�mendar, par que todos e cada um, façam o mais breve possível,
a sua 'd claração,'

'

,

-,

Ajude ol seu Município. � tempo de MovJmento Econômico.

I
•

P�ra�én:�' p'ra vo ê,
Fábrica Três 'Barras!

3 anos!'
, Há três anos e, mais precisamente no dia. 24 de março

de 1974, era embarcado em Três Barras com destino a

Valinhos-SP, o primeiro papel fabricado pela RIGESA em

TERRAS CATARINENSES.
Eram, naquele dia, 627 funcionários e, .nisso se inclue

o Departamento Florestal, a. rejubilarem-se, orgulhosos, pelo
início de uma nova etapa, de uma nova era para a minús
cula cidade catarínense de Três Barras que, em tempos idos
foi sede de um dos maiores complexos madeireiros da
América Latina - à Southern Brazil Lumber & CoI. Co.

. Descortinava-se, então, a possibilidade de que Três
Barras: outrora devastada pelos machados daquela empres,a,
esquecida dos poderes públicos e, hoje a área mais densa
mente reflorestada da região graças ao trabalho de outra

empresa' - a RIGESA, se' transformasse numa força viva,
num município economicamente forte .

. . . ,e, aqui estamos, três anos após, nos ufanando, or
gulhosos em poder dizer aos quatro ventos que nos situamos
entre as 100 empresas catarinenses que mais recolhem I CoM.
e que, somos a PRIMEIRA empresa em valor recolhido de
I.C.M. na região fiscal de Porto União.

,
Percentualmente à arrecadação catarinense desse

Tributo, colaboramos com 1,5% e isso,
.

graças ao esforço
conjunto do Departamento Florestal, Fábrica Três Barras,
Fãbríca Valinhos, vendedores, compradores e toda uma gama
de colaboradores' anônimos.

Retrocedendo na vida da Fábrica Três Barras, vere
mos que no primeiro mês de produção atingimos a médía
diária de 59,5 toneladas para, em dezembro- daquele já lon

gínquo ,1974 atingirmos a média. de 134 toneladas por dia.

Em março de 1975 atingimos a média de 158,8 tone
ladas diárias e" em março de 1976 chegamos ao .recorde de

174,2 toneladas por dia.

Como dizíamos em nosso segundo número do Bígetoce
(hoje estamos no décimo segundo número), "o desafio está

lançado" e, se pensávamos atingir um novo recorde, pois
para isso todos estavam empenhados, esse ponto foi atingido
antes que pudéssemos comemorar o terceiro ano. - em ja
neiro de 1977 nossa produção atingiu a 6.202.950 kg. de papel
de diferentes gramaturaa..o que representa a média diária
de 200 teneladas. Até a hora em que redigíamos estas notas,
neste mês de março, estávamos com a média diária de pro
dução de 196 toneladas, mas nossa pretensão é de igualar
011, talvez, superar o recorde de janeiro para comemorarmos

o terceiro aniversário da nossa Fábrica Três Barras.

Estão de parabéns, portanto, todos os que emprestam
seu concurso para, o perfeito Iuncíonamento (que há de vir)
da FABRICA TRES BARRAS!... .

Canoinhas-SC
. 02/abril/1977
Número 1413

Ano XXX·

Sal'do de
.

dois, meses de, ..governo
A atual administração, THERÉZIO E FA

BIO, completou ontem dois meses de fecundo
e operoso governo, desde que assumiu dia 1.0
de fevereiro, iniciando seus trabalhos no dia,
seguinte.

'Difícil e árduo o primeira mês, na arru

mação da casa, no gosto e estilo dos jovens
. governantes. THERÉZIO, já experimentado, com'
o seu primeiro governo e passagem pela Assem-'
bléia Legislativa e Institúto Brasileiro de Re-

forma Agrária - IRASC .e FABIO, empresarro
e professor, 'víndo das lides privadas; Contudo,
de pronto, todos já notaram as mudanças, com
uma nova imagem na cidade e interior. Por
absoluta falta de espaço no presente número,
no próximo, publicaremos um completo relato
da nova administração, bem como um trabalho
levado à reunião da FACISC, preparado pelo
Membro do Conselho Consultivo da' ACIe,
.sr. Luiz Fernando Freitas.

.

as instalações da

Alto

Venda vai destrói

do Canal 3 em

repetidora'
Paraguassú- Itaiópolis

Já há' alguns dias que saiu do ar
o Canal 3 de Blumenau, o melhor som
e imagem em toda a nossa região.
Agora, por', informações do Prefeito
de Itaíôpolís, .estamos sabendo que

um vendaval destruiu todas as insta
lações da ,TV Coligadas; sitas em

Alto Paraguassú, cujos reparos, se

gundo informações, levarão ainda
.algumas semanas.

"

M ASSEY�FER,G USON
TÉCNI(�OS

TREIN A

EM 19'761350

° Centro de Treinamento Massey Fer

guson; um dos mais bem equipados de toda a

América Latina, realizou 70 cursos em dife-
,

rentes especialidades durante o ano de 1976,
,
treinando 135>0 técnicos em mécanízação agrí
c<?la e aplicações industriais.

A duração dos cursos varia de uma a :

cinco semanas e neles são ministrados conhe-
.

'cimentos sobre mecânica de reparação, ma- .

nutenção, ajustes e· operação de produtos
Massey Ferguson. As inscrições são faculta
das aos chefes de oficina, mecânicos, pessoal
de vendas da rede de Revendedores MF e aos

estudantes de agronomia, engenheiros agrô
nomos e proprietários de máquinas agrícolas

ou industriais MF.
'

Contando cõm uma área construída de
1.850. m2, que abrange 2 auditórios dotados
de recursos para audío-vísuais, 2 amplos gal
pões para aulas prático-teóricas e 5 salas para
aulas práticas sobre componentes, o Centro
de Treinamento MF dispõe, ainda, de 75 hec
tares para prática de campo com tratores, e
máquinas agrícolas .

Desde sua fundação, há 8 anos, cêrca
de 750.00 alunos receberam os benefícios do trei
namento proporcionado .pelo Centro de Trei
namento MF, 'que contribui destacadamente
para o desenvolvimento da mecanização da
nossa agricultura.

*
, \

Massey..Ferg1,lSOD do Brasil S. A.

REVENDEDOR PARA A REGIÃO:
COMÉRCIO E INDÚSTRIA «SCHADECK» LTDA.
Rua Caetano Costa, 1122 - CaIxa Postal, 263 - Fones: 22-0557 e 22-0357 - CANOI�HAS - S.C.
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CORREIO DO NORTE 02-04-1977

PREFEITURA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Canoinhas, estado
de Santa Catarina, torna a público. para o conhecimen
to dos interessados, que fará realizar no dia 11.0.4.77,
às 14:0.0. horas, no edifício desta Municipalidade, to
mada de preços de calçamento de ruas.

Calçamento da rua Paula Pereira, entre as ruas
Joaquím de Paula Vieira e, Paulo Ritzmann, extensão
195,0.0. mI. largura 13,50. mI., totalizando 2.632,50.m2.,
a ser executado. com paralelepípedo.
1 - Os serviços de terraplenagem serão executados

pela Prefeitura, bem como:

a) - Meio-Fio;
b) - Drenagem;
c) - Grade regularizada e consolidada;
d) - Fornecimento da areia na obra.

2 - Condições: O ínícío da obra deverá ser imedia
to após a expedição da "Ordem de Serviço".

3 - Encargos Sociais: Correrá por conta da propo
nente vencedora desta tomada de preços, todos
os encargos sociais referente a mão de obra.

4 - Julgamento: Será processado até dia 13.04.77,
reservando-se a Prefeitura o. direito de aceitar
a proposta que lhe parecer mais vantajosa anu
lar total ou parcialmente a presente tomada de
preços, sem qjue caiba aos proponentes o direi
to a qualquer indenização ou judicial.

BEN,EmTO TH. DE CARVALHO NETrO
Prefeito Municipal.
Este Edital foi registrado. e publicado no

Departamento. Administrativo na data su

pra.
FABIO NABOR FUCK
Více-Prereíto Municipal.

LEI N° 1.355, DE 21 DE MARÇO DE 1977
Autoriza a pa'rticipação na aquisição de imóvel.

Dr. Benedito Therezío de Carvalho Netto,
prefeito municipal de Canoínhas, estado
de Santa Catarina, faz saber que a Câmara
de Vereadores decretou e em sanciono. a

seguinte Lei:
Art. 1'0 ---,,,. Fica o. chefe do Poder Executivo

, autorizado a conceder. um auxílio, como incentivo, na
soma de sessenta mil cruzeiros (60..0.0.0.,0.0.), acrescido.
dos serviços de terraplenagem à firma União Agro
Canoinhas - UNIAGRO.

Art. 21() - As despesas decorrentes da presen
te Lei, correrão. por conta de um crédito especial à
ser aberto na época oportuna.

Art. 3° - A presente Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário,
Gabinete do Prefeito' Municipal de Canoi
nhas, em 21 de março de 1977.
BENEDITO TH. DE CARVALHO NETrO
Prefeito Municipal.
Esta Lei foi registrada e publicada no De
partamento Administrativo, na data supra.
FABIO NABOR FUCK
Vice-Prefeito Municipal.

('LEI N° 1.356, DE 21 D'E �RÇO DE 1977 :

� ,

Prorroga pra.,m para, pa,g'am�n,to dOs "/'Alva,rás de Licença.

:I", !.
Dr. Benedito Therezío de Carvalho NettO_;í

'

wefeito municipal ide Canoinhas, esta:l� ,

,

de Santa Catarina, faz saber que a CâlIJ.'a
de Vereadores decretou e em saneio '�6 a

seguinte Lei: 4/ .

Art. 100 - Fica o chefe do Poder }futiv'o
autorizado a prorrogar o prazo para o pagam 7 'to, dosAlvará de Licença e Localização, sem mul ; ate 31
de março do corrente ano.

. Art. 200 - A presente' Lei entrará
data de sua publicação, revogadas as di

,

contrário,
Gabinete do Prefeito Munid
nhas, em 21 de março de 1
BENEDITO TH. DE CAR�
Prefeito Municipal.
Esta Lei foi registrada e publicada no De
partamento. Administrativo, na data supra ..
FABIO NABOiR FUCK
Vice-Ptefeito. Municipal.

1 de Ganoi-
7.
O NETTO

MUNICIPAL DE
LEI N. o 1.3,57 DoE 23/03/77

AUTORIZA AQUISIÇÃO DE TERRAS
E DA OUTRAS IPROVIDÊNCIAS

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto,
Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que a Câmara de

.

Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte'
L E I:

Art. LO - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a adquirir uma área de até quatro (�)
alqueires de terras; de propriedade dos 8rs. J.oaoArtner 8olbrinho e Emílio Henning, sita no Bairro
Industrial n. o 1, pelo valor máximo de cinquenta
mil cruzeiros (Cr$ 50.0.00,00) o alqueire, com a fí
nalí ade de ser incorporado àquele Bairro Indus
trial e posteriormente vendido às in.dústrias_ que aH
desej rem edificar ou ampliar suas instalações, com
o aba ímento de cinquenta por cento (50%) do
custo aquisição do imóvel.

P ágrafo único - As entidades industriais
beneficia s com a presente Lei terão o prazo im
prorrogáve de dois (2) anos, a contar da data do
recebimento da escritura pública, para iniciar e
ativar seus e abelecimentos industriais, caso não
seja cumprida ta exígência, reverterá ao patr�mônio Municipa a parte doada, ou seja, o abati
mento concedido.

Art. 2. o _ despesas decorrentes destaLei,
correrão por crédito e ecial a ser aberto op .ftuna
mente.

Art. 3. o _ 'Esta eí entrará em vi r na da
ta de sua publicação, re gadas as dís síções em
contrário.

Canoinhas, 23 de Ma o de 1.
BENEDITO TIlERÉZIO DE CARV.

Prefeito Muni íp
Esta Lei foi 'registrada 'e De.

partamento Administrativo, n ata supra.
FABIO NABO FU
Vice-Prefeito unícíp 1

Revo
Dr. Benedi "Therezío de Carv ho Netto,
prefeito ,

.

cípal ide Canóính , estado
de Santa atarina, no uso de sua atribui
ções le

.

s, decreta:
Art. 100 fFica revogado o Decreto n? 6177

de 1�,.0.2. 77, P vatecéndo em seu inteiro teor o e
ereto noO 0.5177 e 09.0.2.77.

Art. - Este Decreto. entrará em vigor n
data de su publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete' dó Prefeito Municipal de Canoi
nhas, em 18 de fevereiro de 1977.
BENEIDIT.o TH. DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal.

.

Este Decreto foi' registrado e publicado. no
Departamento Administrativo, na data
supra.
FABIO NABOR FUCK
Vice-Prefeito Municipal.

DECRETO N. o 10/77
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto,
Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no' uso de suas . atribuições
legais,

DECRETA
/ Art. 1. o - Fica aberto o crédito especial na

importância de Cr$ 60..0.00,.00 (sessenta mil cruzei
ros) para fazer face às despesas autorizadas pela
Lei �.o 1.355 de 21-03-77, destinada a União Agro
Canoinhas - Uniagro.

Art. 2. o - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em

, contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canoí

nhas, em 28/03/77.
BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no

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

CANOINHAS
PORTARIA N° 54/77

Dr. Benedito Therezio de Carvalho Netto,'

prefeito . municipal 'de Canoinhas, es�ad?
de Santa Catarina, no uso de suas atribuí-

ções legais, resolve:
'.

.

. Conceder licença St( vencimentos, de' acordo com

o art. 140. da Lei nO 1.149, de 25.o.4.74? � DAGM�
FILLIES DA SILVEIRA, pr'otfesso�a municipal; Padrao
P .E.1.o. 3,por um (1) ano, a partir de 0.1.03.77, para
tratar de assuntos particulares. .

.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoí
nhas em 9 de março de 1977.

BENEDITO TH. DE CARVALHO NETTO
Prefeito Munícípal, .

Esta Portaria foi registrada e publicada
no Departamento Administrativo, na data
supra.
FABIO NABOR FUCK .

Vice-Prefeito Municipal.

PORTARIA N.o 58/77
Dr. Benedito The'rezio de Carvalho. Netto,
prefeito municipal de Canoínhas, es�ad?
de Santa Catarina, no uso. de suas atribuí-

ções legais, resolve:· .

_
Nomear Comissão de Avaliação, composta d�s

senhores dr. Estevão Fuck, dr. Moacyr Bu�a�t, .Joao
Andrade e Antonio Souza Costa, sob a pr�sIdenc�a do

primeiro, no prazo. de la (dez) dias, � p�rtIr do di� 2,1
do corrente mês, procederem a avaliação de um imo

vel de propriedade do sr. Reinaldo.Slabadack. e: outros
e do imóvel pertencente a Prefeitura Municipal de
Canoínhas que deverá ser permutado. .

.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoí
nhas, em 18 de março de 1977. ,/

BEN,EDITO TH. DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal.
Esta Portaria foi registrada e publicada
no Departamento Administrativo, na data
supra.
FABIO NABOR FUCK
Vice-Prefeito Municipal.

t

t

PORTARIA N° 59/77 .

Dr. Benedito Therezío de Carvalho. Netto,
prereíto municipal Ide Canoinhas, es�ad?
de Santa Catarina, no uso de suas atribuí
ções legais, resolver

Nomear Comissão de Avaliação, composta dos
senhores dr. Estevão Fuck, Osmar Sabbagh e Herí
bert Jarchel, sob a presidência do. primeiro, no prazo
de 3 (três) dias, a partir desta data, procederem a ava

íação de um motor Chevrolet ano 19m, noO o.705-B
..

Gabinete do Prefeito Municipal de.Canoí
nhas, em 24 de março de 1977.
BENEDrrO TH. P,E CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal.
Esta Portaria foi registrada e publicada
no Departamento Administrativo, na data
supra. :

ABIO NABOR FUCK
e-Prefeito Municipal.

de lrii#
e

-

Inglês
. -

cieçec
De 4 a 7 de abril e.darão \aberta.r a.r matriculas

para o Curso de Iniciação de\!ngl2.r para jopen.r
da' 5.8 e 6.a "érie do 1.° grau, �,!:e funcionará no

período da tarde, à rua Cel • .dLbuq�erque, 1065.

Àfaiorú informações poderão ser obtidas no endere

ço acima ou pelo telefone 22-0958.

..

•• •

crescer ·lim� ..
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Prefeitura
·.Três

Municipal
Barras

de

Lei • 397 de 28 de marco de 1977
,

Autoriza A lação de Dotação Orçamentária e Abre Crédito special:
ODILO PAZDA, Prefeito Municipal de Três B 8S, Estado de

Santa Catarina, n uso de SU8S atribuições, faz saber e a Câmara de
Vereadores aprov u e eu sanciono a seguinte:

LE I:
Art. 1.0 - ca o Chefe do Poder Executl ,autorizado a Anular

parcialmente a seg inte dotação orçamentária:
3.0.0.80 - D SPESAS CORRENTES
3.1.0.00 - D SPESA DE lJUSTEIO
3.1.3.00 - SE ViÇOS DE TERCEIR
1398/003 - O tros Serviços de Te cetros Cr' 5.000,00
Art. 2.° - Po conta da anulaç- constante do artigo anterior, U

ea o Chefe do Poder xecutívo, auto tzado a abrir crédito especial, na

importância de Cri 5.0 0,00 (cinco m cruzeiros) à favor do Poder Legis
lativo, a fim de fazer f e as despe as de uma máquina de escrever para
OI seus serviços.

Art. 3.° - Esta L i entra i em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições m c trário. .

Prefeitura Municipal de rês Barras, em 28 de março de 1977

ODILON ZDA - Prefeito Municipal
Esta LEI foi regís a a e publicada no Departamento Administrati

vo desta Prefeitura, na d a upra, e será publicada no jornal.
PAULO A 'AO F ANK - Diretor Administrativo

8 de marco de 1977
, .

ODILON AZDA, Prefeito Municipal de Três Barras, Estado de
�anta Catarina, uso de suas at lbuíções, faz saber que a Câmara de
Vereadores apr ou e eu sanciono a seguinte:

L I:
Ari. .• - Fica o Chefe do P der Executivo autorizado à adquirir

um veículo po Kombi-marca Volksw gen - modelo standart, novo, para
uso nos se viços de Educação e Saúd da Prefeitura.

rt. 2.° - Para a efetivação da compra, fica autorizada a respec
tiva pub cação do Edital de tomada de preços, para obtensão do melhor
preço à vista.'

,

Art. 3.- - O Chefe do Poder Exec tivo, fica também autorizado a
eontr ar o financiamento para pagamento das despesas decorrentes des
ta Lei, junto à BESC FINANCEIRA S. 1\. e utorizar a víneuleção do des
conto das prestações no Fundo de ·Partieipac;'I.o dos Municípios no Imposto
sobre Circulação de Mercadorias. '\

Art. 4.° - Esta Lei entrará em vigor na data de lua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras, em 28.03.1977

ODILON PAZDA - Prefeito MuniCipal
.

Rsta Lei foi registrada e publicada no Departamento Administra-
tivo desta Prefeitura, na data supra, e ser" pablicada no jornal.

PAULO ADÃO FKANK - Diretor Administrativo

Registro Civil - Editais.
"EREIDA ('o CÔRTE, Oficial do Registro CivU do 1.- Distrito de Canoinha.,
Santa Catarina faz laber que pretende_ calar"e:

«João Maria da Silveka» 'com «Maria TereziDha Rodrigues», brasi
leiros, solteiros, domiciliados e residentes neste distrito; ele lavrador. nal"
eído em Santa Emidia nl Município a08 03 de novembro de 1953, filho de
Manoel José da Silveira e de Olinda Rodrigues da Silveira; ela do lar,
nascida em Canoinhas aos 16 de setembro de 1956, filha de Maria de Je
sus Rodrigues.

«Adir Kachimareck» com «Maria Cel.ne Chikalsky», brasileiros,
solteiros, domiciliados e resid tes neste distrito; ele çperador de.máqui
nas. nascido em Pulador-Majór ieira aos 20 de fever 'iro de 1956, filho
de David Kachimareck e de Gras lina Maria Kachim reck; ela tune, públi
ca Estadual, nascída em Rio Bonít -Major Vieira-S aos 21 de setembro
de 1958, filha. de Boleslau Chik sky e de dia Jientara Ohí-
kalsky.

.

«Egon Leithold» cem «Renate eiden». asileiros, solteiros, domi
ciliados e residentes neste distrito; ele otoris , nascido em Canoinhas
a08 20 de fevereiro de 1954, !ilho de M tim eithold e de Waly Rank
Leithold; ela do lar, nascida em Irineópo s- 80S 15 de dezembro de
1959, filha de Arthur Heiden e de Tereza oha Heiden.

«Sérgio Joaé Alves» com «Angela ria Karpin», brasileiros, loltei-
ros, domiciliados e residentes nesta c ad . ele auxiliar de escritório,
nascido em Canolnhas aos 11 de deze bro 1955, fllho de Victor Alves
e de Maria Delfina Alves; ela do lar, asclda no Munic. Três Barras aos

19 de abril de 1959, filha de Merosl Karpin de Hortensia Karpin.
..Carlito Figura» com «Ju

.

ta Kroll», b asileiros, solteiros, domici
liados e residentes neste distrito' ele lavrador, nascido em Valinhos nl
Munic. aos 18 de fevereiro de 49, filho de Jo o Figura e de Francisca
Figura; ela do lar, nascida e São Pascoal.lrine polis-SC aos 5 de julho
de 1959, filha de José Kroll de Matilde Grescz hen Kroll.

«Valdir Karvat» co ..Maria de Lonrdes C ai», brasileiro., soltei
ros, domiciliados e reside tes neste distrito; ele pe reiro, nascido em Pi"
nheiros nl Município aos 4 de janeiro de 1952, filh de Domingol Kar
vat, falecido e de OtUia atruni Karvat; ela do lar. ascida em PinheiroI
nl Município aos 02 d fevereiro de 1961, lilha de Ev Ido Cubas e de Di
vahlr de Lima Cubas

«Antonio 'bebal» eom «Maria Eliza Pereira Camargo», brasi-
leiros, solteiros, d micillados e residentes neste distrito; ele auxiliar de

yenda, nascido e Bonete8 n/ Município a08 02 de març de 1951, filho
de Orzlno Kwit ehal. falecido e de Alaide Kwitschal; ela o lar, nascida
em Gralha nl unlcípio aos 28 de maio de 1960, filha de edro Pereira
de Camargo de Palmyra Ferreira de Camargo.

Oanoinhas, 30 de março de 1977

EREIDA C. CÔRTE - Oficial do Registro Civil

ACONTECENDO .,...ResponsabilidateM.
* Não olhes melancolica-

mente o passado, ele não
voltará. Sabiamente melho-res
o presente, ele é teu. Siga a

diante para o futuro incerto
sem temor em teu coração de
menina-mapa. Parabéns pelos
15 anos.

Milen. Nora Batista 1.%4

[uceres Maria Wiese 3/01-
* A música. acalma os âni

mos perturbodos e atioi«
as preocupações nascidas do
espírito.
Compareça hoje à noite no

Elite Tenis Club.

* Depois de bobas inttigui.
nhas Carolina e Marcos

novamente juntos. Isto só
serviu para aumentar o amor

que existe entre os dois.

Brigas de namorados, a-

mores renovados.
.

* Rt'gina Miranda anda
multo triste ultimamente.

Olha menina, deixa isso de
lado e parte pra outra,
pois não devemos submeter
nosso navio a uma só ânco
ra, nem nossa vida a uma
só esperança.

Aniversariantes da Semana
I

Dia 02 - a sra. Rosinha
esp. do sr. rriedrich Breuherdt;
as srtas.; Wilma Brauhordt
e Ana Arendartchuk; o [ooem
W ..lcir Edson t.o do sr. W"l·
domiro Novak.
\

Dia 03 - o sr. Wiegando'
Wiese; o [ovem Carlos Mag
no Seleme, res. em Curitibs-Pr;
a srt«. Juceres Maria Wiese.

Dia 04 - a sre. Jscomina
esp. do sr. Firmino de Paula
e Silva; o sr, Antonio Olis
kooicz; a srta. Marlene
Brauhardt.

Dia 05 • a sra. Hilda esp.
do sr. Maximili.no Watzko;
O sr. dr. Saulo Carvalho; o

jovem Ademar Luiz Ferreirs.

Dia 06 - a sra. Zilma 'sp.
do sr. Antonio Aloisio Aton»
so; o menino Silvio t.o do sr.

João de Barros.
Dia Or II a sra. Estetania

�sp. do sr, João Polomani.

Dia 08 • a sra. Ligia esp.
do sr. José A. Pereir« Sobri
nho; Ioão Eauard« e Marize
la filhos do casal Maria de
Lourdes e João Delgado Flo
rêncio.
Aos aniversariantes nossos

parabéns.

Registro Civil - Edital
Sebastilo Grei COita, E8cri•.

vão de Paz e Of ial do Registro
Civil do muoie io de Mljor
Vieira, Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa atarina.

Faz saber que p eteodem casar:

BERNARDO ASPfIlHACK e

ANITA LUCZK VSKI; ele oa.

tural deste E!!t de, oascido aos

14 de março 1950, em Rio
Novo, deite di trito, domiciliado
ereaidente nes e município, filho
de. Francisco aspchack, falecido
e de Aogelil!!l. hemiDski, falecida;
ela natural de te Eatado, na.cida
aOI 24 de DO embro de 1956, em
Rio Claro, ste município, do
miciliada e r aidente nefite muni·

cípio. filha de raocilco Luczkovski
e de Jolefa imão, falecida.

•

Apresent am OI dacumentol

exigidos pe..., Código Civil art.
180. Se alg ém tiver conhecimen
to de exis ir algum impedimento
legal, acus pafa fio. de direito.

Major V ira, 29 da março/1977
SEBASTI O GREIN COSTA

Oficial do Regiltro Givil

e M.

* Parabéns a iooem Beatriz
Ribeiro que teve seus es

torças coroados de éxito pas
sando na Paculâaâ« de Assis
téncia Social.

* Silvia Schsuartz marcou

presença entre nós na se

mana passada.
Muito bonita e sorridente

encantou _ . todos,

* Está sendo muito espe-
rado a $oiré no dia 9,

véspera de' Páscoa às 0:00
hOTas e 1 min. Muitas pessoas
lá estarão.

* Guilherme Scheide des-
pertou o' coração da me

nina-moça Luciene Zimmer.
Notamos constantes trocas de
olhares entre os dois.

* Parzinho encanto que
surgiu: Lêtia Carvalho e

Roberto Shimoguiri. .

* Solidão, alegre companhia
dos tristes; não. é mesmo

Zeca Pieczarcka? E uma pe
na que você seio tão distraí
do e não note certos olhos
azuiz tentando encontrar os

seus.

* Após algum ·tempo longe
daqui, está entre nós An

gela J�1ayer, alegrando assim
seus amigos que iá estavam
com saudades.

* Muitos olhares se troca.
ram, mudas palavras/o

ram ditas até que o amor

nacesse p.ra Cláudia e/ai.
minho.

* Como é AITtU, sé,á que
você não nota que uma

qu.erida menininha está sem.

pre a esperar um olhar seu,
né R. T.?

* Antonio Carlos (Castor)
deu um pulo até nossa

cidade para descansar a cu
ca dos estudos. Nos deixou
muito feliz por lembrar-se da
gente. TIolte sempre,
* Miriam Butigo, desde o

dia 29 último estreando
idade nova. Para testeur com

pareceram em sua Casa al
gumas amigas para uma reu
nião bem informal.
* José Ganen, sábado têlti.

mo recebeu seus amigos,
aos quais otereceu um [antsr
em comemoração ao seu ani»
uersério.

* Muitas pessoas deverão
estar conosco neste sema

na, entre eles Calica, que com
sua vinda deixará muito con-'
tente uma moreninha.

* Quarta-feira próxima pas-
sada, no Oindsio Caber»

to o Circo e Teatro Àurea
apresentou-se, distranido mui
tas p�ssoas que ali compare
ceram.

* As pessoas que criticam
noss« manetr« de escrever

convém lembrar que ii per
sonalidade está em perpétua
evolução e o caráter indivi
dual é Seu delicado instru
mento; cumpre enriquecê-lo
nas tontes de cultura e de amor.

* Quando talo, ou escrevo,
abro meu corapão, a mi

nha rezão. a minha consciên
cia e deixo-os verter, em to.
da sinceridade, o que encer
ram. Se eles me ditam silên
cio, emudece. Mas talando, é
para falar a verdade.

TCHAU

NAO PERCAM. terça.feira, o início do Campeo�ato
Municip,al de Futebol de Salão, com duas partidas:
primeira ATLÂNTICO X BOTAFOGO

segunda SÃO BERNARDO' X CINDERELA
Local: Ginásio'de ,E.PfJ�tes

EDITAL
Encontra-se em art6rio, 2.° Oficio, à Rua Vidal Ramos,

edifício do Forum, para 11 r devidamente protestado, os seguintes
títulos,

. .DP n.o 0143/76 .: v neto, 27.02.77 • valor Cr$ . 32,00
(Quetro mil e oitocentos e tr ta e dois cruzeiros), e

.

ida por

Wilso� Pisaot, cootra AFONSO AIZEL.

DP �.o RSIll48 - veneta. 15.03.77 • vai Cr$ 1.000,00
(Um mil cruzeiros), emitida por dustrial e xportadora Sul
Brasil SIA., cootra SILVIO CANCE R.

FINANCIAMENTO - Presta
-

valor Cr$ 360,00 (trezentos e

BESC Financeira S/A., cootr
Por passiveI encootra os referidos responsá-

veis, pelo presente os intimo para no prazo de três (3) dias, a

cootar da publicação deste, no Jornal Correi do Norte, virem
pagar os mencíoaadoe titulos ou dar a3 razões arque oão o fa
zem, e, ao mesmo tempo, no caio de não ser a endida esta ioti

mação, os notifico do competente protesto.
Canoinhas, 31 de março ·de 1977

THERESINHA CARARO - Oficial Maior

PreFeitura Municipal de Canoinhas
Portaria N.o 53/77

Dr. Preftoito Muni-

ALMIR JOSÉ SANT ,Fisc , Padrão P.E.1.09, a dilposi-'
ção do Posto de Ideotificação, artir de 1.0 do corrente mês.

Gabinete do Prefeit u 'cipal de Csnoinhas, em 09/03/71
BENEDITO TH ZIO D CARVALHO NETTO

/" Prefeito Mu \cipal
Esta Portaria foi registrada e,�ublic8da 00 Departamento

Admioistrativo, na data supr.a.,
'

,

FÁBIO NABOR FUCK - Vic�-Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Escreveu: FRANCISCO KRI5AN

Prefeito e PreSidente da Câma
ra estiveram na capital
Na semana que passou o prefeito Municipal,

Claudio Gadotti e Presidente da Câmara Municipal
de Major Vieira eativeram em Florianópolis para tra- .

trar de diversos assuntos referentes a sua adminis-
tração. Entre vários assuntos tratados foi firmado
convênio com a Secretaria da Saúde no sentido de
vir a Major Vieira 1 médico para atender no Posto
de Saúde. ao menos 8 dias por semana, o que estava
faltando em nossa cidade. Esta coluna eongratala-se
com o Prefeito Municip&l com sua ótima admtntstração.

Atividades do vereador Adir
Francisco Veiga

Vem se destacando múíte bem no legislativo
Municipal o vereador Adir Francisco Veiga apresen
tando indicações e projetos de real importância para
o Município de Malor Vieira. Entre tantos requeri
mentos apresentados transcrevo abaixo o requeri
mento que foi reprovado pela bancada da oposição.
O requerimento abaixo tem o seguinte teor: Câmara
.Municipal de Major Vieira-Requerimento n." 06/77-
Exmo. Presidente da Câmara Municipal, - Senhores
Vereadores Considerando o que já tive a oportunida
de de abordar na sessão do dia 8/3/77, volto nova
mente II. presença de V. Exoías., ratificar aquilo que
explanei a respeito da concessão de «Bolsas de estu
dos» a08 alunos mais carentes de recursos. Conside
rando que propus aos meus nobres e caros colegas,
que cada vereador se encarregaria de custear es des
pesas relativas as mensalidades dos alunos mais po
brezinhos, correspondendo ao primeiro ano letivo do
curso de 2.° grau neste Município. Considerando que
·a mensabiUdade é da ordem de 150,00 (cento e eín
coenta cruzeiros), correspondendo a 10 meses letivos.
Considerando que o crftério da Classificação dos alu
nos mais carentes de recursos ficaria a cargo de uma
comissão, composta, de preferência da Diretoria do
Curso, um Vereador da ARENA e um do MnB fican
do os mesmos encarregados de fornecer relação dos be
neficiados li esta ca8a. Considerando-ainda que desta
comissão 'não pretendo e nem quero fazer parte, pa
ra que nlão haja suspeítação que procure prevllegiar
quem quer que seja, como autor da proposição. Con
siderando mais, propondo aos meus nobres pares,
REQUERO para que seja, encaminhado ofício assina
do pelos senhores "'ereadores que a concordam, ao
sr, Tesoureiro Municipal, autorlzaade-ó para que as

sim que for sendo processado os pagamentos de nos
sa remuneração. já seja descontado a parcela de
Cr$ IDO,UO (cento e cincoenta cruzeiros) por mês e
transferida diretamente a Diretora do Curso do 2.·
grau, durante o ano letívo -de 1977, levando em con

sideração o Início das aulas. Sala das sessões, em 22
de março de 1977, - Adir Frsncísco Veiga - Vereador
Autor. Votaram contra os Vereadores Luiz I<:,erreiraTerres M.D.B, Miguel Schumaeher M,D.B e Zezefredo
Paulitzki M.D.B. Votaram favoráveis os Vereadores
Nereu José Henning ARENA e Adir Francisco Veiga
AREf'{A. De acordo com o resultado aeíma, o reque
rimento do Vereador Adir' ):i'rancisco Veiga ]oi re

provado por 3 votos contra 2. Convém ressaltar a
ausência do Vereador Augulto Pape, nesta Sessão,
assumindo a presidência o Vereador Cessario Koaski.

Esportes em abandono
Todos os jovens de Major Vieira, constante

mente reclamam sobre a falta de esportes em nossa
cidade. Reclamam sobre o comodismo da atual dire
toria do Major Vieira EC no sentido de não mais
promoverem jogos de futebol em nosso estádio há
mais de 5 meses, sendo que' o time possui novos u
niformes e bons atletas.' Também o nosso estádio
encontra-se em completo abandono pois' o caplm es
tá tomando conta do mesmo. 'Espeeàmca que os res-

02.04.1977

Campan[ja da fratemidaae
A Família é chamada a transformar a socieda

de, Humidade de fé os mais variados ambientes. Mas,
é preciso iluminar de fé o ambiente familiar. Comece
em sua casa a. grande transformação para melhor.
Nada de rotina em. casa. Nada de mau-humor. Seja
você o mais alegre. Seja você o, mais compreensivo,
irradiando slmpatía, esperança e .amor em seu lar.
Seja otimista, encorajando os desanimados com o seu
exemplo e com sua palavra. Comece em sua casa,
criando aquele clima de paz, de respeito e considera
ção, moetrando-se síncero em todas as suas atitudes;
perdoando prontamente quando alguém cometer al
gum erro; estimulando a todos para 8 fraternidade e

animando-os para uma vivência verdadeiramente cris
tã, dentro do la1'. É natural que haja momentos doe
tensões e conflitos, mas também é natural que haja
momentos de ternura em sua casa É em casa que
se aprende a usar a liberdade e a praticar a solida
riedade. É em casa que você deve se sentir a vonta
de; é em seu ambiente famiaar que irão despontando
as suas tendências boas ou más e, então, você esta
rá se preparando para viver em sociedade. É nos

lares de hoje que se formam os homens de amanhã.
Portanto comece em sua casa.

Nascimento
Acha-se em feIta o lar do ,éasal AdeUa e Lin

dolfo Cordeiro com o nascimento ue uma robusta
menina ocorrido dia 20 último numa maternidade em

Curitiba. A coluna apresenta a recém nascida multas
felicidade extensivos li seus progenitores.

Aniversários
Aniversariou dia 17 a garotinha Vivienl3 Raquel,

dileta. filha do casal Orli T'ereztnhe, e Luiz, Borges,
residente em nossa 'cidade.

Também aniversaria amanhã a garotinha Karim,
dileta filha do Msal Eunice e Analdo Pereira dos San
tos também residentes nesta eídade,

A coluna apresenta aos aníversaríantes muitas
felicidades e também a seus progenitores.

Nota do colunista
Após muito tempo voltei B escrever neste con

ceituado jornal, preenchendo assim uma coluna que
há tempo faltava a nossa sociedade. Pois tudo aquilo
que é importante � necessário que todos saibam. A

gradeço a colaboração que tenho das autoridàdes
municipais e leitores, pois com a colaboração de to
dos poderei pontínuar dando as noticias de nosso

município. Também peso a todos os leitores que fa
çam suas assinaturas deste jornal para assim dar
também mais intusiasmo à redação.

Documentos extraviados

Notícias· de Major Vieira fri�orífico taRoinhas S/A
pODsáveis pelo esporte tomem �s �evidas providencias F ICA S'A.

.

no sentíde de prosseguir o tão almejado futebol em -

nossa cidade. Mas vamos todos colaborar. NOTA es

te artigo é de inteira respcnsabilídade de um grupo de
jovens de Major Vieira.

roxo BATISTA PONTAROLO NETTO,
torna público psre 08 efeitos legais, que ex

traviou sua CàI't�ir8 dê Identidade e Carteira
Nacionsl de Hebílítação; freando' 8S mesmas

sem efe.ito por ter Sido requerida 8S segundas
vias junto SI) órgão competente.

Canotnhss, de 2.9 março de 1977.

João Batista Pontarolo Netto

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

resolve o seu problema: '

À' disposição dos senhores industriais e consumidores, sua loja cada vez mais

especializada: Linha comple a dos motores W EG a preços diretos da fábrica,
peças e acessórios para' c�l eiras, locomóveis e maquinári ustríaís. Cabos

de aço, parafusos e prego de todas as bitolas. nexões para água e

pressão, fechaduras, geral. VISITE-NOS.

UNGER
I

;/

Rua Desembargador Costa ârvalho, 41 e

DDO 0425 tal, 1106

LTDA.
Fones: 23-1770 e 23-2014

VITORIA - Paraná

vem prestando' servicos
--------�.--------�--------------�

à�, indústrias"anos

Fone, 22-0336
Representante em Canoinhas: Waldemar KnUppel

Canoinhas - Santa CatarínaRua Major Vieira, 360

,--------------------------------------1

-

3.t88.110/0001-56

Sociedade de Capita Aberto - OEMEC-RCA 220-75l
.

EDITAL DE CONVOCAÇAo
� • .' ,

v'

1.0 - Aumento do
-

Cspital Social
11.080.000,00, medísnte
do Ativo Imobíllz ado;

2.° - Alteração do artigo

7.480.550,00 para Cf$
da 'correção _ [Jlonetária

Sociais;
\

3;° - Autorização para 1 çamento de 52�000 ações ordinárias de
, CI $ l,Oi} cada u a, para integralizaçro em dinheiro fi ou

crédito em e] orrentes. . \ .

4.° • Ratificar o uçamento de 3.000.000 d'" ações preferenciais
autorizad pela AGE de 25 de maio ,�e 1976.

Canoinhas, 28 de março de i�77
AGENOR CHRISrOFOLI - Diretor Vice·Pl'esidente

\

3

\

Juízo de Direito da Comarca de CaRuinhas' • Sànta Catarina
EDITAL DE CITAÇAO COM O PRAZO DE 30 DIAS

o Doutor José Geraldo Batista, Juiz de
Direito da Comarca de Canoinhas, estado
de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER a todo quantos este edital virem � dele co
nhecimento tiverem, ou inter sar possa, com o prazo trinta (30')
dias, que por parte de FRANC CO GREIN por inter édio de seu
procurador dr. Antonio Weinfurt ,foi requerida u ação de Usu
capião, com a áreà de 242.000m (duzentos e uarenta e· dois
mil metros quadrados); Ü'U seja 10 Iqueíres, de damente demar
cado e dentro das seguintes: confron ções: de lado) com terras
de propriedade do ora requerente e 0'1' três ados com terras de
Otacílío Custódio de Meno, situada no Rio d Areia de Cima, deste
município e comarca, na qual mantém asse nsa, pacífica e inin
terrupta. A referida ação acima citadá f i oferido Q. seguinte des
pacho: "L - Designa O< dia 21.06.1977,' 10 horas, para a reali
zação da audiência de justificação limina . 2. - Citem-se por man
dado os confinantes do imóvel e' aquele CUjlOI nome estiver trans...

críto o im6vel,' e si não for este en nt do através edital. 3. -
Citem-se também por Edital com o azo e trinta (30) dias OIS au
sentes incertos e desconhecidos, pu licand se Oi Edital uma vez no

Diário Oficial {Diário da Justiç , por d as (2) vezes no jor
nal local, ficando dest'arte os i eressados itados, para, no prazo
de quinze (15) dias, contados intimação d sentença que decla
rar justificada a posse, apre entando defes querendo. Cientifi
quem-se através Carta Prec óría, as Fazenda Públicas do Estado
e da União e por "AR"; a do município. Mi m-se os editais no

lugar de costume: Cienti
.

uem-se o Mínístérí' .Público, Intimem
se. Canoinhas, 07 de ma o de 1977. (As.) José eraldo Batista -
Juiz de Direito".

Ficam os mesm citados para! conte�tare O' pedido no pra
zo de quinze -(15) dia , que correrá em Cartório, a partir da deci
são que' declarar jus!" icada � posse, advertindo-se' de que não sen

do contestada a aç-o, presumir...se-ão válidos os argumentos da
inicial.

J

E para que chegue ao conhecimento de todos mandou o MM
Juiz expedir o' presente edital, que será publicado e

.

fixado no' lu-
gar de costume. \

. Dado e passado nesta cidade de Canoínhas. estado de .Santa
Catarina, aos dez (10) dias do mês de março de mil, �ovecentos e

setenta e sete. Eu, Zaiden Emiliano Seleme, 'escrivão, Oi subscrevi.'
JOSl!; GERALDO. BATISTA
Juiz de Direito.

Aparelhos
JANTAR e

Porcelana

de

CA.FÉ

Casa
Rua
Rua

Ramos,
Pereira,

184
848
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JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS
,StANrrA CATARINA

EDITAL DE ClT ÇAO COM O PRAZO DE 30_DIAS
..

OSE GERALDO BATISTA, Juiz de Di

ca de,Canoínhas, Estado de Santa
orma da Lei, etc. / •

FAZ. H'ABER a todos quantos- este dital virem ou
dele conhecimento tív rem, ou interessar pos a, com o prazo
de trinta (30') dias, qu por parte de, "DOR& I DOS-SANTOS
DRANKA, ,SILVIO D NKA E SUA MUL .R, MARIA DE
LOURDES DRlANKA OKARSKI E SE 'MÁRIDO, IVO,
DRANKA, JAIR D '

, E NOELI D KA, por intermé
dio de seu procurado D . Paulo Dequêc , foi requerida uma

Ação de 'Psucapião, das eguíntes área. - a) Uma área de
terras com 1 . .067.70'0,0.0 m2 (Hum lhão, sessenta e .sete,
mil; setecentos metros-qu drados) , sit ado em ;Rio dos .Poços,
tendo as seguintes divisas e confronta ões:- de um lado, com
herdeiros de Luiz Dranka de outro com terras da família
Dranka, Ludovico Schimb ki e Alt r Dranka; de outro, com
nerdeíros de Luiz. Dranka e com, arroio e, finalmente, com
terras da Indústria de Ma eiras aníolo SIA. Esta área é
cortada em pequena parte ângulo, pela Rodovia,Esta
dual que liga Canoínhas a

. rto níão . Ib) Uma área de ter
tas sita no lugar denominad R' Pretinho, com 74:988,OOm2
(setenta e quatro mil, novece t s e oitenta e oito metros qua
drados), com as seguintes di

.

as e confrontações _: por' dois
lados - divide com terras d Rafael Baier; por outro lado,
com ditas de Alcides Pinto; outro com um arroio e final-
mente, com t�rras de Akil:r hashí , c) Umaárea de terras
sita no lugar denominàdo '0 Pretinho com 147 ;870,OO ....m2
(cento e quarenta e sete �. , oi ocentos e setenta metros qua
drados) tendo as seguinte divi as e confrontações: - por
dois opostos, com terras d Tra quedo Pinto de outro. com

ditas de Darcir Nunes, ,e ínalm nte com terras de Theodoro
Pereminída. d) Uma áre de terr s sita no lugar chamado Rio
Pretinho com 31.010,00. 2 (trí ta e hum mil, dez metros
quadrados) tendo como confront ntes: - de um lado, Fran
cisco Rocha e João de Lima; d outro, Amândio, Pires; por
outro lado, com' Cilas ourival íemann e, finalmente, com
terras de Sebastião Q adros. e) ma área de terras localiza-

,

da no lugar denomi do Rio do Poços, com 148.652,00 �2
(cento e quarenta e ito mil, sei centos e cinquenta e dOIS
metros quadrados); om as Seguin es divisas e confrontações:
- divide por um la o com terras e Tranquedo Pinto e 'I'heo
doro Peremibida; d outro lado co terras de Alfredo Munhoz
e Theodoro Peremi ida; por outro ado, tamlbém com terras
de Theodoro Pere ibida, finalment , com terras de Joaquím .

Rocha, sendo que, por este lado', e 'um de, seus cantos, esta
área atinge a bei de Estrada Ger Porto Uníão-Canoínhas
e é a que aparec na planta, na qu I mantém posse mansa,

. pacífica e ininte rupta , A referida \ação acima ' citada foi
proferido o segui te despacho: "Para'(a audiência de Justifi
cação liminar, d signo. o dia 05 e,0'7.197\7, às W horas. Citem
se os. confinant s dos imóveis tísucapíendos por mandado, e

por edital, os éus ausentes, insertos e desconhecidos, pelo
prazo de 30 (tr nta) .días. A citação valerá para todos os atos
do processo. ,ient�fiquem-se por Carta Precatória os repre
sentantes da azenda da União e do Estado e por mandado a

,

do Município. Afixem-se os editais no lugar de costume. Cíen
tífíque-se O r presentante do Ministério Público. Intime-se.
Canoinhas, 1 .03 77. (as) José Geraldo Batista - Juiz de
Direito". Fic m os mesmos citados para contestarem o pedi
do no prazo e 15 (quinze) dias, que correrá, em Cartório, a

partir de de �são que declarar justifica�a a posse, �dver:ind?
se de que ao sendo contestada a açao, presumir-se-ao. va
lidos os ar mentos da inicial. E para que chegue ao conhe
cimento de odos mandou o MM Juiz expedir o presente edital,

.

que será p Iícado e afixado no lugar de costume. Dado e :r.as,.
.sado nesta cidade de Canoinhas, Estado de S,anta Catarma
aos .dezesse (16) dias do mês de março de mil, nove,c�n_tos e

setenta e
-

te 977). Eu, Zaiden E. Seleme, EscrIvao, o

subscrevi.

JOSE GERALDO BATISTA - Juiz dê Direito

Fct o cópi as?'
de Nereida C. Côrte,O Car

instalado no Forum, aca de receber a mais

moderna "FOTOCOPIADORA
.
utomática que

tira fotocópias dupla face e simples de qualquer
/. documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos.

Dra. Zoé ,Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Denflsta

� I G o'OS5891S9/DBP
Cllnica dentária de senhoras e crianças.

Especialização em Odontopedlatrla.
Hora marcada

Prata Lauo Müller, 4.94. - FOlie, 22-04.61

E.pirito Santo, Tu que me'
esclarecee em tudo. que Humí
na todol! oa caminho. para que
eu atinja meu ideal. Tu que
me dá. o Dom Divino ·de
perdoar e esqueeer o mau que
me fazem; que em todo. o.
inatante. de minha .ida eltá.
comigo, quero nede curto

diálogo agradecer, te por' tudo
e confirmár lima vez mail que
nãó quero leparar-me de Ti .
Por maior que leja a ilulão

metezial, não lerá o minimo
da vontade· que linto. de um

dia tldar contigo e todol o.
meu. irmãos. na glória
perpétua.
Agradeço.te uma vez mai••••
A pelloa deverá fazer eda

oração trê. dia. seguido••em
fazer o pedido. Dentro de trê.
dial lerá alcançada a graça, "� Sem ou ro particulu -por momento, fírmemo-nos mui a-

por mai, difícil que seja•.. tenciosamente. INDúSTRIA E COMÉRCIO IRMAQS ZUGMAN S.A.
Publicar a••im que receber a

2 ISAAC ZUGMAN __ Di�etor Gerentei

Registro Civil -, Edital
SebaatiiIo Greio COlt, Eicri.

vã� de Paz e Oficial d Registro
Civil do município

/'

e Major
Vieira. Comarca de Canoiohas,
Estado de Santa Cat rina.
Faz saber que pret ndem casar:

FABIANO KOND ÀS e MARIA
DE LOURDES D�SKI; ele
oatural deste Eat o, nalcido em

.

Papenduve-SC, o dia 26 de ae

tembro de lY50. toriata, solteiro,
domiciliado e re dente em C8ooi·,
nbas· se, filho d Belesleu Kon
dras e de' Mari Gudas Kondrasí
falecida; eis Da utal deete .Eatado
nàscida �e8té unicípio no dia.
17 de abril d 1957, .do lar, sol
teira, domicHi .da e lelldente nes

te município filha de 'Damiani
Modéeki e de Palmira Meidel
Modé�ki.

Apre!e aram OI dl)cumentos
exigidos pelo Códigó Civil art.
180. Se alguém tiver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, ·0 para fini de direito.

Major Vieira, 28 de março/1977
SEBASTIAO GREIN COSTA

Qficial do Regiltro Civil

Oração
ao Divino

Espírito Santo

graça.
Publicada por ter recebido

D. D.uma graça.

VENDE-SE
, Vend.�.e ótimo. lote.; com

600 m2 cada. situado. no B ir
'0 Jardjm E. rança,
di.tância de 15 . metr

�rada ai faltada.
•

Preço. nunca v·
çõe. de. pagam o 50%
·de entrada e reatante Di 8
a 10 preataçõe. meneais. ':'-'
'fr�tar com o Ir. HENRIQUE

BORA • Rua Getúlio Varglll.
118. 3

29 anos a servlco da Comunidade
, ,

Direlor: RUBEIS RIBEIRO DA SILVA

Gerenle Comercial: GLAUCO J. BUENO
r

Composição, impressãl, e redação:
Impressora Duro Verde Lida.

Rua Pllula Pereira, 165 - Fone 22-0319

CANOINRAS - Sanla Calarina

;. ----..,-�-�-

lembradoEsposa, filhos e

J U li

a missa de 1 ano de falecimento que
será cela rads em intenção de sua alma, no próxi
mo dia 06 (seis) de abril, às 19:00 horas na Igreja
Matriz Cristo Rei.

"

'.
- _

(.. "

Por mais este ato de fé e caridade �ristã; -agrádece
a família enlutada.

No Departamento de Veículos Usad'os
de Miguel Procopiak Co cio de

. 'Veículos Ltda., você· BD ntrará'
para pronta entrega .,

Marca
Fusca 1300
Pick-u illys 4x4
Comoaoro
TL
Cheoette Vermel
Caraoan
Corcel

Ano·
197-3
1969
197'6
1974
197'5
1976
1969

II

MIGUEL PROCOPI,AK (OM. DE VEicUlOS lTDA.
Clonces'sionárlo Deneral Motora d. Brasil S: I.

.

Rua Major Vieira, 289

11-:- Santa - CatarlnáCanoinhas

•

Indústria e
.

Comércio Irmã.ás Zugman SIA
C.G.C.MJ". 83.187.930l0001-23

v I s O
de

"\ ....

Sociedade Industrial e ,Comi. Sicól' S. ,A.
CCGMF 83.189.084 .

AS8EMBLÉ.IA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONiVOOAÇÃO
"

" São convocados os acionistas desta Enlpresa para
se reunirem em Assembléia Geral EXtraordinária, na sede so

cial à Rua Getúlio Var:gas, 847, 'ria' cidade de Canoinhas-SC.,
-.. \ às 14 .horas,dodia 16 de abril pr.ó�mo vindouro, afim�íen-,
derem a seguinte "Ord do DIa : �.

1.°) Aprovação d salançc Geral, Co�d�
,

Lucros e

Perdas e relat io da Diretori " eferente ao exer

cício social enc ado em 3 . 2.76.

2.°) Aumento do Cap I S9 aI de Cr$ 2.:500.000,00
para Cr$' 5.000. O ,g /, com incorporação do fun
do para Aumento" Càpital, Correção' Monetá
ria do Ativo Im, ih do, Manutenção do Capital
de Giro Própri,t: Luc s e outros créditos.

/_'

3.°) 'Alteração�, cial dos tatutos.
.

/ "

4.°) Eleiç:ão d Me�bros do nselho Fiscal e Suplen
tes par "

'

exercício de 19 '.

5.°) Outr assunto� de interesse ocial.
Acha;

.
-se à di$posição dos Sen1i es Acionistas, os

documentos a que 'se refere o Artigo 99 do De � Lei n. ° ....
2627 de 26.09.1940.

'Canoinhas SC., 09 de março de 1977.

ARNO COURT HOFFMANN _ Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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In�ústria
..

e Comércio Oito frie�ric� S. A. .. ICOfRISA
RELATóRIO DA DIRETORIA

C.G.C.M.F. - 83.188.797/0001-20

PAS SIVO

De.Oontas de resulta: o Industrial, Ações, Lu-
/ cros de Veículos, Provisão para Devedo-

I

res Duvidosos. .

'

//' A Contas de resultado omercial, Admínís-
.tI tração Geral, Despesas Financeiras, Corre-

41.865,18;1 ção Monetária, Provisã para Devedores
, Duvidosos, Reservas e Lu ro Líquido a Dís-

,.;/ posição da Assembléia .. ..... '.. .. . .=2"",.=48=7_.=9=52==,'==05==-===--=,_.,.==
TOTAIS .. ..' .. .. .. .. .. .: .. .. .. .. .. 2.487.9152,05

r.1QQgQQfi1gQg�QlagraQgfi1Qg�Q&1li1g&1&1rararararaQgIaQ&l�IiIQQra§1rali1gra�QgraIi1Q�IafilragggglaJaI3
m

.

A

"

a

I ORi caça i
m &II
m m

� Vou fazer Camping. • . M O R E N O. ri
ftl Sacos
�. m
ce 75 litros. Lâmpadas gá, MAR e DAIWA m
ce Varas nacionais e japónesas - Linhas - Anzóis - Viveiros - Redes - Tarrafas. &II

m
-

,

UM CA�ING PERFEITO - ,COM COMODIDADE E: CONFORTO. '. R
DiSi5f1i!ji!ia5&;ii!iDaarJridfiiJr.iEifjl;jaril:irJr.inaEJt;ji9fjfjt;jfjEji!irJEiEiEiEifjEjEji9i5rifjlJEirlrJl'JEifjrJi!i�Dl!rJr.i

Senhores Acionistas:

De acordo com as disposições legais e estatutárias, damos a eguír, para
suas apreciações, o Balanço Geral e Conta de Lucros e Perdas, ,

.

elativos ao

exercício encerrado em 31 de Dezembro �<ie 1.976. Pela simples a eciação do

balanço patrimonial, ve-se com clareza' a situação da empresa. acuramos

durante o exercício social; assumir compromissos com soluções base das em

esquemas pré-estabelecidos, para um melhor desenvolvimento e re ultado

para a sociedade, o que temos certeza de estarmos conseguindo. Em to s as

ocasiões, temos encontrado, por 'Parte do quadro acionário, plena aprova ão,
pois, das decisões mais importantes tivemos a satisfação de poder consultá-lo .

Ao término do presente exercício temos a satisfação de apresentar um'bom
resultado, porém, para o exercício que ora se inicia, nosso desejo seja de me

lhorar ainda mais nossa posição e um resultado melhor, que traga compen
sações mais ímedíatas aos senhores acionistas.

Finalizando, solicitamos aos senhores acionistas, mais um voto de confiança,
traduzido numa deliberação da assembléia em autorizar a retenção dos
lucros do exercício, para.um posterior aumento de capital.

Agradecemos ainda, a confiança em nós depositada, colocando-nos a dispo
síção dos senhores acionistas, para os esclarecimentos julgados necessários
e oportunos.

Canoinhas (SC), 06 de Jan eiro de 1. 977 . '.' ,,,-,P

ISABEL KOHLER FRIEDRICH - Dir. Presidente
CPF-154.0g,3.099-87

FRANCISCO WILMAR FRIEDRICH - Dir. Superintenderite
CPF-028. 748. 579-04

ARY PAULO WIESE - Dir. Gerente
CPF-123.087.579-49

ASmm F. WIESE - Dir. Comercial
CPF-t23 .087.579-49 _ dep.

BALANÇO GERlAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.976

ATIVO

DISPONíVEL
Caixa, Cx. 'Econômica e Bancos .. .. .. .. ..

REALIZAVEJ;.
,

A Curto Prazo
C/C Devedoras, Devedores por Duplicatas, Du-
plícatas.de Terceiros a Receber .

Matérlaa-Prímas, Almoxarifado, Produtos, e

Gado de Corte .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Madeiras em Pé .. .. .. .. .. .. .. ..

Sub-Total .. ,.. .. .. �. .. .. .. .. .•

A Longo Prazo
Reflorestamento.. .. .. .. .. . .....

Ações e Participações '..•...............

Budene, Sudepe, Embl'atur, Embraer, Adicio
nal BND,E, Fundo DL-157, Fundesc Lei-4225,
Eletrobrás, Adicional do Imposto de Renda,
Fundo de Indenizações Trabalhistas, ORTN e

Procap .

Sub-Total .. :. .. ..

IMOBILIZADO
[móveis e -;:Veículos .. .. .. . .

'
.. .. ..

Ferramentas, Móveis e Utensílios
Máquinas e Instalações .

Imobilizações em Curso '" .. .. .. ..

Instalações �[étricas .. .. ..

Correção Monetária .. .. .. .. ..

RESULTADO PENDENTE
Seguros Pendentes

.

Cor. Monet. Pré-fixada a vencer

Despesas Bancárias a Vencer
"

.

Matéria Prima a Receber .

COl\1PENeAiçAO
Contas de Compensação ,' .

TOTAL DO ATIVO .. .. .. '.. .. .. .. ..

2.216.316,41

590.293,32
4g,8.777,01

3.634.965,96

914.879,80
29.715,104
659.314,18
58.!511,19
7.442,99

1.179.671,71 2.849.5;34,91

28.521,60
46.2:05,14
39.766,93
67.722,29 182.215,96

2.198.156,88 2.198.156,88

8.906.738,89

-

NÃO EXIGíVEL
Capital, Reservas e Depreciações .

Conta Aumento de Capital-Cor ., .. '.. .. ..

;F�d� para Manutenção de Capital de Giro

Próprio ...•....................•.
Saldo a Disposição da Assembléia .. .. ..

..

EXIGíVEL
.

C/C Credoras, Credores por Fornecímento,
Obrigações de Desconto, Financiamentos,
Obrigações a Pagar, e Obrigações de Terceiros.

Duplicatas .'. .. .. .. ..
.. .. .. .. ..

/

�,/
COMPENSAÇÃO / ;

Contas de Compensação "," .. .. ..
.. .. 2. 198. 1'56,88 2. 198. 1516,88

======================

TOTAL DO PASSIVO : .. .. .. .. 8:906.738,89

2.474.335,96
389.028,43

62.098,33
352.378,61 3.277.841,33

,3.430.740,68 3.430.740,68

lrs/Canoínhas (SC), 31 de dezembro de 1.976.

. ISABEL KOHLER FRIEDRICH - Dir. Presidente
CPF-154.093.09·9-87

WILMAR FRIEDRICH - Dír , :SUperintendente
CPF-02H. 748. 579-04

ARY PAULO WIESE - Dir. Gerente
CPF-123. 087 . 579-49

AS'NMD F. WlESE - Dir. Comercial
CPF-12·3.087 .5·79-49 _ dep.

- Contador reg. CRC n ,? 1686 e

DEC n. o 145.828
O'pF-123,. 087 . 57H-49

ASTRID F. WIESE
_)

.. _.,.;;
'"",

I

çÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS

2.487.952,05

•

2.487.952,05

mlrs/Canoínhas (SC), 31 de Dez mbro de 1.976.

ISABEL KOHLER FRIED ICH - Dir. Presidente
CPF-154. 093 . 099-87

- Dír , Superintendente
CPF-028. 748. 579-04

- Dír , Gerente
CPF-123. 087.579-49

ASTRID F. WIESE - Dir. Comercial
PF-123.087 .579-49 _ dep.

ASTRID F. WIESE - C tador reg. CRC n. o 1686 e
,

n .? 145.828
CP 123 .087 . 579-49

.

PARECER DO ISCAL

Senhores Acionistas: \ '

Os abaixo assinados,.memb ros do Conselhd Fiscal de Ind. e Com.
otto Friedrich S/A - Icofrisa, tendo examinado o Balanço Geral, a Demons
tração da Conta de Lucros e Perdas, e os papéis contábeis da' Sbciedade,
referentes ao exercício social encerra do em 31 de Dezembro de 1.9<76, e

achando' tudo em perfeita ordem, são de parecer que os referidos documen
tos sejam aprovados pelos senhores aci onistas, reunidos em Assembíéía Geral.

." "'-

Para' constar lavraram a pr esente ata, que vai assinada pelos pre-
sentes.
mlrs/Canoínhas (SC), 06 de Janeiro

.

de 1.977.

ZAIDEN EMILIANO SELEME (Dr) :-- CPF-005.589.159

SIAULO CARVALHO (Dr) - CPF-028.755.009
MARIO JOÃO MAYER _' CPF-OlO.138.319

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

Superintendência 'Nadonal
'Delegacia em

Para conhecimento, transcrevemos Ia
Portaria I8UPER n ,

° 6,3, de 17 de dezembro
de 1.976. •

O SUPERINTENDENTE: DA SUPERIN
TEND:fuNCIA NACIONAL DO ABASTECIMEN
TO (SUNAB), no uso de suas atribuições le
gais,

CONSIDERANDO a necessidade de se

alterar o sistema de disciplina de comerciali
zação de cerveja e refrigerantes, instituído pe
Ia Portaria SUPER n. o 29, de 29 de aJbril de
1975, de modo a

.
aprimorar a sua aplicação;

CONSIDERANDO que a fixação de pre
ços máximos de venda permanece como me

dida necessária de disciplina de comercializa
ção dos produtos em questão,

REiSOLVE::
Art. 1. ° - Os' preços máximos de ven

da das cervejas e refrigerantes, em qualquer
embalagem, para os fabricantes, distribuido
res e atacadistas e varejistas, nos municípios
onde se encontram localizadas as indústrias
desses produtos, serão aqueles que forem esta
belecidos pelo Conselho Interministerial de

Preços (CIP).
§ 1. ° - Se, nos munícípíos a que se re

.fere este artigo, o Conselho Interministerial de

'preços não tiver estabelecido os preços de venda

para determinadas marcas de cervejas e refri

gerantes, os preços máximos de vendas desses

produtos, para os atacadistas e distribuidores
e varejistas, serão fixados de acordo com o dis

posto nos _arts. 2. ° e 3. ° desta Portaria.

§ 2. ° - Os fabricantes cujos preços de
venda de cervejas e refrigerantes tenham sido
estabelecidos pelo COnselho Interministerial
de preços) ficam obrigados a manter, à dispo
sição da fiscalização, cópia autenticada do
ato daquele Conselho que tenha autorizado os

preços efetivamente praticados. -,

Art. 2. ° - Nos municípios onde não se

localizarem as. indústrias de cervejas ou. de

,refrigerantes, o preço máximo de venda desses

. produtos para os distribuidores e atacadistas
nas vendas aos varejistas será o resultante da

aplícação da fórmula CID integrada pelos se-

guintes componentes:
.-

I - Custo:
a) O preço de compra na indústria ex-

cluído o rCM;
.

b) Transporte até a praça de destino,
devidamente comprovado.

II - Lucro..
a aplicação do percentual de até 10%
(dez por cento) sobre o total das parce
las referidas no item r deste artigo.

III - Despesas:
quando houver, serão permitidas acres

cer ao total resultante dos itens I e II

deste artigo, como segue:

a) Até 5% sobre o total do inciso I pa
I ra cobrir despesas de desembaraço,
manipulação, armazenagem e. que
bra;

b) Carreto dos produtos até o dístri

buidor, e deste ao varejista, equi
valente ao autorizado pelo CIP;

c) Imposto de Circulação de Mercado

rias - rCM - ou outra tributação
específica incidente.

§ 1.0_ No caso de venda do distribui
dor ou atacadista diretamente ao consumidor
só será permitida a aplicação da margem má
xima de lucro de 20% (vinte por cento) ex

clusivamente sobre o total das parcelas do
item r deste artigo.

§ 2. ° _ O disposto neste artigo aplica-
'

se às vendas de cervejas e refrigerantes nos

municípios onde se localizarem as indústrias,
quando o Conselho Intermínísteríal de Preços
não tiver estabelecido o preço de venda do
fabricante.

§ 3. ° - O dístríbuídor ou atacadista
fica obrigado a manter à disposição da fisca

lização da SUNAB a composição do preço de
venda praticado de acordo com o modelo ane-

.

xo, não se aplicando neste caso as normas do
art. 12 do Ato das Normas Processuais da
SUNM3.

.

§ 4. o - Os preços máximos de venda
fixados para os atacadistas ou distribuidores
na forma deste artigo, vigorarão até à aquisi
ção de cervejas e refrigerantes, para revenda,
pelos novos preços praticados pelos fabrican
tes com autorização do Conselho Interministe
rial de Preços.

, § '5. ° - Quando o atacadista ou dístrí-

buidor adquirir cervejas ou refrigerantes de

outro, poderá acrescer 5,% (cinco por cento).
na 1. a revenda ao varejista e 15% (quinze por
cento) quando 'diretamente ao consumid_?r,
proibido qualquer acréscimo em operaçoes
subsequentes.

Art. 3. o _ O preço máximo de. venda

das cervejas e refrigerantes para o varejista
na venda ao consumidor será o formado pela
adição das seguintes margens de comerciali

zação ao preço 'de compra na indústria ou nos

atacadistas ou distribuidores:

a) até 40% (quarenta por cento) para as "residente:
cervejas e refrigerantes em embalagens de Duílio Cornelsen
vidro conhecidas como "pequena" e "mé-

Vice-Presidente:
dia", ou de lata, quando servidos no bal-

Waldemar Baranoski
.

cão ou entregues para consumo externo.

b) até 30% (trinta por cento) para as cerve

jas e refrígerantes em embalagens grandes.
(conhecidas como "família" ou "litro") ,

quando servidos no balcão ou entregues
para consumo externo

§ 1. ° - Quando os produtos a que se

refere esta Portaria forem servidos na mesa,
as margens estabelecidas neste artigo poderão
ser acrescidas de até 15,% (quinze por cento) .

§ 2. Q - Para efeito da fíxação de pre-
·

ço máximo de venda da unidade de consumo Fiscais Efetivos:

dos produtos será permitido ao varejista o ar- Plácido Geiss ,:

redondamento da fração superior a cinco mi- João Buen� e Oliveira

.. lésimos de cruzeiros para o centavo imedia- Gerhard L. ke

tamente superior, desprezada a fração igual Fiscais Suple es:

· ou inferior a este valor.
..

Laerte oiciechovski

§ 3. ° - 1'fas associações ,e clubes de ca- RicI;-a.r, Fried�ich
ráter desportivo e recreativo, o preço máximo Cesar Koaski

de venda de cervejas e refrigerantes, em qual- iveram presentes a

quer embalagem não poderá ultrapassar o do- ASSEMBLÉIA GERAL ORDI
bro do preço de compra na indústria, distri- lNIARIA, o Fiscal do

.

INCRA/
buídor ou atacadista. SC. Dr. DEOSIR FLAVIO_DE

§ 4. ° - Ficam excluídos das disposições CASTRO; do BE'SC Eng. °
·

deste artigo: Agr. ° Dr. RONALDO DE OLI-

a) estabelecimentos comerciais com apresen
tação de artistas e/ou música ao vivo .

b) hotéis.
Art. 4. ° - Os estabelecimentos que re

venderem ou servirem cervejas e refrigerantes,
inélusive aqueles referidos no art. 3.° § 4.°,
excetuados os constantes do parágrafo único
deste artigo, deverão afixar, em lugar visível
e de fácil leitura, a respectiva tabela de pre
ços, em letras e algarismos de, no mínimo, 3

(três) centímetros de tamanho.

Parágrafo trníco v., Os estabelecimen
tos que tradicionalmente operam com preços
registrados em cardápios, deverão fazer cons

tar dos mesmos os preços fixados para as cer

vejas e refrigerantes.
Art. 5. ° - O descumprimento do dis

posto nesta Portaria sujeitará os infratores
às sanções previstas na Lei Delegada' n. o 4,
'de 26 de setembro de 196,2, e demais comína

ções legais cabíveis.
Art. i6. o _ A presente Portaria entrará

em vigor 5 (cinco) dias após a data de sua

publicação no Diário Oficial da União, revo

gados a Portaria SUPER N. ° 29, de 29 de
abril de 197,5 e demais disposições em contrá-
rio.
RUBEM NOÉ WILiKE _ Superintendente

Copiada e conferida por: .

MARIA MAGDALENIA DE SOUZA SOARES,

VI S TO:
OCTAYLSA DE L. BEaTADO FERNANDES

Assistente

P.D.D.U. em 21/12/76.

do Âbastecime�to - SUNA B
Santa Catarina

NOTICIAS

PAPANDU\? A

ERRATA

DE

No meu artigo de 26/0�/77, onde trás

O título: ACIDENTE COM VITIMA FATAL,
onde se lê "o operador caiu cla cabine",
leia-se o operador desceu dar cabine, �ei
tende-se à frente para exemlrrar .ums falha

mecânica, quando foi .colhido pela mesma.
, ,

Pilpanduv,a, março de 1977..
.

-,

,

Esmeraldino M. de Almeida

02.04.1977

Cooperativa de . Eletrificação,
do Planalto' Norte Ltda.
CERP'LANA

Rura.1
-

Dia 27 de março .
de 1 .977,

houve Assembléià Geral Ordí
nária, para eleger nova dire

toria, que dentro do prazo le

gal, foi apresentada uma úni
ca chapa, a da sítuaçã
Está assim composta nova

diretoria:

ViE:rRA; da AGROTÉCNICA
WLANEcrAMENTO LTDA.,
Eng. ° Agr. ° Dr. ALBERTO
MORlAE'S, os Excelentíssimos
�enhores Prefeitos Municipais
de: CANOINHAS - BENEDI
TO THERÉZIO' DE CARVA
LHO NE,TTO, TRÊiS BARRAS
- ODILONj'IPAZDA, MONTE'
CASTELO /- WALDE:MIRO

M1E:LSTlElli e de MAFRA -

PLACI O GEISSLER, demais
, auto 'tlades E:clesiásticas e ci-

vís com uma presença de 122,
sociados e demais elementos

nteressados na energia elétri
ca através da Cooperativa ..

Secretário:
Alf.eo Tabalipa

Conselheiros-Efetivos:
Paulo Jastrombeck
Eduardo Karmierczac
E'rotides Prates Com a aprovação dos senho

res associados, a Cooperativa,
conseguiu junto ao BADESG,
uma verba na ordem de Cr$
Z. 044.466;00, que será assim

aplicada: ces 3.283. 848,QO, os

20% pertencente a ERUSC,
Cr$ 2. 12'2.718,.00 para ínves

\timentos na. Cooperativa e os

restantes Cr$ 1.637.900,00 pa-
ra\investimentos nas proprie
dades, com até 12 anos de pra
zo para .reembolso, sendo 02
anos de carência.

Conselheiros-Suplentes:
SeJbastNw Tomasoni,
.Alípío Corrêa de a

José A. Meurer

DUíLIO CORNELSEN

Presidente

JACIiR TAFFAREL

Gerente

Boa lZ de Setembro - e.quina eoof'lí'avessa 15 de Novembro

(pr6ximo à Ip.eja Matriz, ao lado da Associação ComerCÍIII)

FOTOCÓPIAS XEJ\OX

Procure no �
_iiiIIlI'...... ,...

---=

Ulhm , na Praça Lauro
CANOINHAS - Santa Catarina

BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.

"I Revendedor FORD I
Fazemos sempre a'melhor oferta em veículos
novos FORD • usados de qualquer ,área.

IP'J:v
.

Disponibi �dades da se)'J1�a':
Ford F. 350 1g60 - 'uI e preto .-(IY
Rural 1971 - tração n�s 4 roda 'turquesa royal
.�':lVerick 1974 - sedan lf por - verde

,

Ford F. 350 1970 - am,!,�e ' onanza

Pick-up - trapão nas 4 ' das. 1975 - laranja 750
Ru,al Ig76 • bege e ln .

Belina jgto - ae diploWl"ata,'
- MílVerick 1974 - upê luxo .\'branco '. --

letp 1962 - a
'\

Adquira S8U vehmIo usado tlom a mluima entrada.
Velculos inteiramente revisados, de boa procedência,
aos mélbores preços da regilo.

Vis�te-nos sem compromisso, em' nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - fones 22-0268, 22-0468, 22-0024.,
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02-04-77
N.e 1413
Ano XXX

Na Espreita
.�====== Pedl'o A_ Grisa======,

-

Era uma vez um menino de recados que trabalhava
para seu senhor e amo. Tal era II confiança que o senhor

_ dep08.itava rio menino de recados, que passou a confiar-lhe
a reeponsabllidade de mensagens de príméíra importância.

Os dias passavam, os trabalhos do Menino de Re
cados cresciam de volume e de importância. Um dia o
Bobo da Corte disse Ia Seu Senhor: - "O menino de recados
passou a Menino de Recados e agore é muito ma i.; que
MENINO DE RECADOS". O Senhor deu sua gargalhada
costumeírs, após qualquer dito gracioso do Bobo da Corte.
Mas este repetiu, com mais ênfase a mesma frase e acr�s
centou: - "E ele, meu amo e Senhor,' o menino de recados
está puxando a extremidade inferior do manto que cobre
os ombros' de Vossa Alteza".

O Senhor ficou em silêncio e sentiu que algo es
tranho poderia ocorrer. Os dias se passavam e acabou se
apagando o eco estranho da voz do Bobo' da Corte.

Ma!!', quando menos o Senhor esperava, o Bobo da
Corte, de punhal entre as mãos, exclama:

- "Ou este punhal fere de morte o MENINO DE
RECADOS ou ele arrancará o manto dos ombros de meu
Senhor. Se isso não acontecer, eu dividirei com ele meu

coreção, i:! entregarei a meta a cada um".
E a Corte toda ficou surpresa 'ao ver o menino de

recados, mais forte que um ministro, arrancar dos ombros
de Seu Senhor o 1n8nto,' estendê-lo no chão, fazendo dele
um tapete, sobre o qual passou, písando-o com suas botas
sujas de distâncias percorridas.

O Bobo da Corte, num clamor alucinado exclama:
- "As mesmas botas que levaram os recados, as

mensagens
: de Meu Senhor e Amo, pisam agora - oh!

I ultraje - o psder do soberano!"
,

O Senhor, 'não sabendo como melhor r@agir contra
o menino de recados que se fizera ministro e Senhor, pe
rambulou pelos corredores do palácio durante alguns. dtas,
Encontrando o Bobo 1a Corte sentado a um canto, aproxi-.
mau dele e prometeu:

- "Um dia eu arranco as botas dele e lhas dou"
na cabeça!"

Foi a vez do Bobo da Corte emitir uma sonora

gargalhada.
Um trovão reboou pelo céu cinzento, anunciando
borrasca.

NOTAS: 1 - Você já percebeu como Canoiohu está ficando
BONITINHA? Casas piohdas, calçadas construidas ...
2 - Cavalo dado não se olha dente. Com cavalo

emprestado é diferente. E quando o dito entra
em negócio?...

3 - Vamos fazer de nossa terra um chão de pro-:
gresso, mas para tanto é preciso valorizar o

que temos: terra e gente.

MENINO' DEo RECADOS

-

NOTAS
Esteve em nOS8a cidadp, 2.a

feirs última, o cepítão de indús
tria, sr. Modesto Zsníolo, visi
tando demo.radamente as insta

lações de sua firma, nó bairro
. do Campo da Agua Verde.

x x x

O engenheiro dr. Saliba Na
der Netto, chefiando em Curi
tiba o escritório da firma Pro

jetal Ltda. por ele próprio ins
talado e com ação também em

nosso Estado.
x x x

O conhecido in·dustrhil sr. 01-
demar Mussi, convidado pelo
Governador Antonio Carlos
Konder Reis, também participa, '

do Conselho de Desenvolvimen
to do Estado de Santa Catarina,
COE, sendo por isso homena
geado 3.a feira com uma chur
rascada na sede da AABB, pe
los seus inúmeros emígos.

x x x

Um grupo misto de bolão,
"Aguenta quem Pode", de Joín
ville, esteve sébado último em

nOS8a cidade, como convidados
do Bolão Fantasma, havendo
grande confratermzaçãc entre
visitantes e anfitriões e vitória
difícil e apertada dos locais na

categoria masculino e feminino.

Oração ao Divino Espírito Santa
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus caminhos
para que eu atinja meu ideal,
Tu que me dás o Dom. Divino
de perdoar e esquecer o mau

.

que me fazem; que em todos os

instantes de minha vida estás
comigo, quero neste curto diá
logo agradecer-te por tudo e

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

Por maior que seja a ilusão
material, nãó será o mínimo
da vontade que sinto, de um

dia estar contigo
.

e todos os

meus irmãos, na glória perpé
tua.
Agradeço-te uma vez mais...
A pessoa deverá fazer esta

oração três dias seguidos sem

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

a 'graça.
Publicada por ter recebido

uma ,graça.
Uma Devota

General Motors do Brasil S. A.
,

GRANDE CONCURSO
uDESCUBRA�SE NUM CHEVROLET"

informa:'

Cidade: São Paulo - Estado SP

Concessionária Mesbla SI/A.
Cidade'São Paulo - Estado SP

4. o prêmio - 1 Chevette GP II

Nome Carlos A. Rodrigues
Endereço B. Carapiranga
Cidade Registro - Estado SP

Concessionário: Movep. - Moto Veícs. e

Peças Ltda.
Cidade: Registro - Estado �p
5. o prêmio _ 1 Chevette GP II

,

Nome: Maria Vitoria Cavalcanti
Endereço: Rua Miguel Lemos, 13,1 - apto. 601
Cidade: Rio de Janeiro - Estado GB

'

Concessionário: Cia. Cipan veículos eMáquinas
Cidade: Rio de Janeiro - rEstado GB

Prezados Senhores,
A apuração do concurso em epigrafe foi

realizada rio dia 10 p.p. às 14 horas na Fábri
ca em São Caetano do Sul.

Os abaixo relacionados são os ganhado
res; �om os respectivos concessionários, onde
foram preenchidos os cupons.
1. o prêmio - 1 Opala SS
Nome: Plinio Luiz Nogueira
Endereço: Av; Jangadeiro, 326
Cidade: 8'ão Paulo - Estado SP
Concessionário: Felício Vígorlto & Filhos S/A.
Cidade: Capívarí - Estado SP

2. o prêmio _ 1 Chevete GP II
Nome: Flavio Pereira de Godoy
Endereço: Rua Paissandu, 1. 674
Cidade Jaú - Estado SP
Concessionário: Camargo Penteado Imp. SVA.
Cidade: Jaú - Estado BP

,

3. o prêmio _ 1 Chevete GP II

Nome: Antonio S. Gallego Jr.
Endereço: Luisa Canero, 19

6. o prêmio _ 1 Chevette GP II

Nome: Marcelo José Silva .

Endereço: Rua Padre Fernão Cardín, 188
Cidade: Recife _ E'stado PE
Concessionário: Mecânica Auto Peças Ltda.
Cidade: Olínda - Estado PE

ESP"ARSA S
Também esteve em nossa ci

dade, procedente de Ponta Gros-.

88, onde atualmente reside, o

sr. Valdemar Nader.
x :x: x

Dia 17 próximo, grandes fes
tividades religiosas na cidade
de Caçador, com ,8 Ordenação'
Episcopal do Mons. Oneres Mar
chia ti, o novo Bispo Diocesano.

x x x I

Bstcrnou de suas merecidas
férias, o conhecida e estimado

médico, dr. Osvaldo Segundo de

Oliveira.

Dando pelo desenvolvimento
do nOS80 município e região.

x x x

A Patrulha Rodoviária que
prestou serviço em n08SO .muní

cípio jé seguiu para o vizinho
munlcínío de Três Barras, onde
o Pref�ito Odilon comanda a8

suas atividades.
x x x

O Prefeito Th@rézio Netto es

teve n& capital, onde manteve
contato em várias Secretarias,

. regressando na noite cje 3.a feira.
x x x,

O industrial sr. Wendelin
Metzger, Intendente do distrito
de Marcilio, esteve em Concór
dia, a serviço e também ,visi
tando familíares •.

x x x

O nosso semenãrto, Correio
do Norte, vai completar em

mail) próximo 30 anos de pere
ne circulação, sempre propug-

Aten�ao, Municípios de Três Barras e Major Vieira
Comunicamcs os nossos agentes credenciados, pa

ra assinaturas e anúncios: em Três Barras, nosso corres

pendente, sr. PAULO FRANK, na .Prefeítura Municipal
e em Major Vieira, o sr. FRANCISCO KRISAN.

)
c

Programa da Semana Santa lIara a

Paróquia de Santa Cruz de Canoinb.as
CRISTO realizou a obra da redenção, humana e. da pe,r

feita glorificação de Deus principalmente no seu mist,ério pa!!-·
cal, pelo qual «morrendo, destruiu a morte á ressurgindo
restaurou nossa vida». Por if:jso, o Tríduo Pascal da Paixão e

Ressurreição do Senhor refulge como o ápíce de todo o ano li·
túrgico.

. O Triduo Pascal não é preparação do d.omingo da Res
surreição, mas é, segundo as palavras de S. Agostinho, o Sacra

tíssimo Tríduo do Crucificado, Sepultado e Ressuscitado.

O Triduo Pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor co
meça com a missa vespertina da Ceia do Senhor, tem por centro
a vigflia pascal e encerra- se com as Vé8p�ras do Domingo da Res.
surreíção,
1 - Domingo de Ramos· comemoração da entrada triunfal de

Jesus em Jerusalém,
a) Bênção dos ramos no Colégio «Sagrado Coração de Jesus.

às 8,30 horas.
Procissão para Igreja Matriz, onde haverá missa solene.

2 J Segunda-feira Santa - após a missa das 19,30 horas hsve
ré preparação comunitária para a confissão e em seguida,
confissões.

.

3 - Terça-feira Santa - após a missa das 19,30 horas haverá
via-sacra e, em seguida, confissões.

4 - Quarta�fel,ra' Santa - após a missa das 19,30 hora !I haverá
preparação comunitéria pua a confissão e em seguida, confia
!lões

5 - Qu'nta·feira Santa - celebração da Instituição da E1olcaristia,
do sacercócto e do mandamento novo do amor, por ocasião
do Lava-pés. - Inicio da. cerimônias às 17,00 horas.
- lava-pés - mandamento do amor
-- instituição da Eucaristia
- instituição do sacerdócio

ADORAÇÃO
19,00 às 20,00 horas: Alunos de todos os Estabelecimentos

e Irmãs.

20,00 às 21,00 horas: Apostolado da Oração e Irmãs

21,00 às 22,00 horas: Professores dos diversos Estabel ..címentos
FaculdadO! e Secretarísdc
Colégio «Segredo Coração de Jesus»
Colégio Comercial
Colégio Estadual «Santa Ctuz.
E. B. «Almirante Barroso»
G. E. «João José de Souza Cabral»
G. E. clrmã Maria -Felicita a

G. E. «Rodolfo Zíperer e Irmãs

22,00 às 23,00. horas: Grupos de Jovens:
- Campo da Agua Verde
- Piedade
- Jardim da Esperança
- JuUca e Irmãs

23,00 .as 24,00 horas: - Cursilhistas 'e Irmãs
6 - Sexta-faira Santa - comemoração dfl Paixão e Morte

de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dia de jejum e abstinência
de carne.

- ação litúrgica e adoração da cruz às 15,00 horas.
- Via-sacra às 19,00 horas e em seguida Procissão de Nosso
Senhor Morto.

7 - Sábado Santo - A VigUia Pascal, na noit� santa em que
o Senhor ressuscitou, é consíderàde como a "máe de todas
as sagradas vigílias". Nela" a Igreja, guarda vigilante a

ressurreição de Cristo e a celebra sacramentabnente. Esta
vigília é o cume de todo o ano litúrgico.

- início du cerimônias da bênção do fogo, água, do círio pascal,
6S 22,00 heras, às portas de Igreja. .

- Nestas cerimônias são renovadas as promessas de Santo Ba
tismo. Cada fiel poderá ter sua vpla para o momento da
bênção do fogo e da reno�sção du promessas do Batismo.
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