
EDITORIAL
. Corno quem não quer, nada, hoje lançamos um edito-

,r�al,. defíníndo n,ossas bases e mastigando a Politica, prato
dIárIO dentro das panelas caseiras ou nacionais.

'

,

Vem causando Iorotas das mais exaltadas e aguerri
das, uma certa polêmica aberta há duas semanas, quando
um pretenso meio jornalístico-noticioso local" deu asas a uma
severa acusação à antiga diretoria de nossa escola superior
(FUNPLOC) e mais precisamente ao seu ex-Presidente Sr.
Luiz. Ferna,ndo Freitas, tido como responsável direto pelo
sumiço de Cr' 12.000,00 cujo montante, destinado por um

parlamentar oposicionista, a aquela entidade, teria sido banido
dos anais regístradores, aliás a Funploc é obra dos acusados.

F�itas as acusações, le carecem as provas, quem as
tem? Subítamente, se reguardando inteligenteinente, tão logo
quanto possível este semanário que o leitor traz nas mãos

�oi u�ilizado com� veículo de defesa e contracarga, ao que:
Imediatamente, fOI retrucado pelo órgão inquiridor.

-,', ,No comunicado expresso pelo apontador do "pseudo
furo", o mesmo definia suas bases, bem como atirava o peso
de todos os rounds na cabeça de outro deputado em escala
estadual, pois tal, tendo sido o autor da primeira cartada,
acabou tendo as "costas-largas" de toda a jogada. Para OI
mais desavisados, este parlamentar, também um político ad
versário de ex-Presidente da Funploe, nada mais é qu � uma

espécie de agente de colheitas, informações e propaganda
daquele outro parlamentar cedente do Cr$ 12,000,00, verba
destinada à "FUNPLOC". '

Muito acalorada vive esta polêmica, fruto de mais
um interesse politico, mas que, desta vez, contribui para o

fortalecimento das distenções politicas em nossa terra. En
tretanto, não nos custa estudar de per si as causas deste,
tirocínio de plavrórios, produto da política contestadora, da
Insensatez desenfreada. Tudo por azar vem acontecer neste
pedaço de solo onde os 'convivas se cutucam com seus gar
fos e colheres, tentando destrinchar e recolher ao mesmo

tempo, tudo o que quer que seja em matéria Ide adversida
des vindas de um campo político e atiradas ao mesmo ba
luarte. Tudo vem se suceder aqui, onde uma .ala politica
considera uma segunda cerno a eterna carta fora do baralho,
,ou, num sentido mais grotesco, erva daninha sujeita à doses
assustadoras de algum causticante abrasador.

Perdemos o fio da meada, encontramo-lo: certa acu

sação foi feita. Provas são exigidas. Dizer, desdizer, tudo é
muito "água com açúcar",' fruta-pão, pão com banana, coisa
fá.cil. Agora, é a vez do' acusador mostrar seu garfo e do
acusado manejar a suacolher. A batalha ainda está. em seus

primórdios. Mas arriscamos nossa aposta no homem da colher,
repelimos imediatamente o professamento e as ações ímpen
fiadas do contendor munido apenas do garfo, unicamente de
um oxidado ferrete.

A baianada .Ioí 'farsante demais para atingir alguma
característica verídica. Fazemos crer, dentro da nossa inte
gridade e da dos acusados, que simplesmente malhar é um

ato de inutilidade e obstrução: provar, entretanto, é bem dis
pendioso que os supostos Cd 12.000,00.

I
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Dia Mães
,

Neste dia, mãe, em que todos te exaltam e saúdam pe
la sublímídade da tua missão, a E. B. "Sagrado Coraçãc de

Jesus", te felicita e contigo. se alegra por seres a colaboradora
na obra da criação de Deus.

Parabéns, ó mães do mundo inteiro pelo a�or que de

dicais a Deus, à sociedade e à Pátria.

E'm especial a ti _ Mãe Canoinhense _ dedicamos:

MA MAE.,
,se eu quisesse agradecer-te TUDO aquilo que te devo,

eu deveria passar o resto de minha vida, de joelhos, rezando.
És a presença maior, em meio a tantas outras presenças

amigas que marcaram minha existência.

Foste e continuas sendo a grande MESTRA dos meus

dias.
Na tua Escola de Amor aprendi a distribuir bondade,

semear conforto e repartir um 'pouco de mim mesmo a todos

aqueles que Deus colocou em meus caminhos.

ND., tua Escola de Coragem, Renúncia e Perseverança

aprendi a enfrentar os problemas, vencer os obstáculos e se

guir em frente, com um sorriso nos lábios 'e um 'grande ideal

no coração.
Foste o grande lE:vangelho-vivo, dentro, do meu cotidia

no. Em ti, mamãe, encontrei o próprio Deus.

E por isso' eu rezo e canto um hino à vida. Por isso te

abraço, comovido, dizendo apenas:' MAMAE:, OBRIGADO!

E.. B. "Sagrado Coração de Jesus".
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Assinatura anual: Cr$ 150,00 N. o Avulso Cr$ 3,00

Rigesa �8lulose Papel e Embalagens
·Ltda - fábrica - re�Uza sua parada anual

FUCABEM ENVIA ASSISTEN

TE SOCIÀL PARA VISITAR

AS OBRAS FILANTRóPICAS
. .

DE CANOINHAS Desde o dia 3 com término

Esteve emnossa cidade pa- 'previsto para 10 de maio, a Fá

ra visitas e palestras no Asilo bríca Rigesa realiza sua para

DT. Rolando Malucellí e Lar de da anual, quando se fazem pre

Jesus a Assistente Social da Fu- sentes IElngenheiros e Técnicos

cabem, srta. Lúcia Pereira. de alto gabarito, para a sua to-
tal manutenção.

'

Cumprindo sua finalidade
ela manteve contato com asdí- Procedentes de São Paulo,
rigentes das entidades, oríen- para esta operação foram re

tando-as-no sentido de melhor" quisitados elementos das orga

assistir os menores abrigados. nizações NALCO, PROMOTEC,
ENVIIROTECH, FISCHER &

Muito afável e simpática, PORTiEtR, VOITH, BROWN
ela conseguiu cativar a todos CE' C CBOVERI, JO L e .B ... e

que a conheceram e prometeu dos Estados Unidos COMBUS-
novas visitas. TION e WESTVACO.

A Fucabem é um órgão da
Secretaria de Saúde' e Traba
lho Social que mantém convê
nio com nossas entidades assis-
tenciais.

No dia 03 a srta. Lúcia

participou de uni jantar bene
ficente no Lar de Jesus, decla
rando na ocasião 'que leva ao

sr. Secretário uma ótima ím

pressão dos trabalhos lá desen
volvidos.

PREFEITURA ADQUIRE
DOIS CAMINHÕES

A Prefeitura Municipal de
Canoinhas, mediante concor

rência pública, vem de adqui
rir dois caminhões basculan
tes, marca. Chevrolet, afim de

reapalhar seu conjunto de

equipamentos.
A preferência pela linha

Chevrolet, já com alguns vei
culos em' serviço, deve-se no

propósito da padronização da
frota existente. A concorrên
cia, obedecida todos os pre
ceítos legais, foi ganha pela
firma Comércio de Veículos
Miguel Procopiak Ltda. con

cessionária local.

Assim, a nova administra

ção, 'com discortineo e par
eímonía, caminha firme na

execução do. seu anunciado
plano de governo.

Scciedade Musical

Wiegan Olsen
CGC-827279 3/0001-27

EDITAL DE C NVOC'AÇAO
Ficam conjocados os se

nhores associa 'ps para a As

sembléia Geral xtraordínária,
a -realizar-se : sede da -

�'A.C.R.E. São: I ernardo, sita
em Marcilio Dia \

- Canoínhas

SC., no dia 22 d ;Maio de 1.977,
às 10 horas.'

'

Se não hou ;er "quorum",
meia hora após egunda con

vocação, com qu lquer número
de presentes, afi .de delibera

rem sobre o segu 'nte: ..

1 .0) Extinção da

2. O) Outros Ass tos de inte-
resse social. \.
ajp/Canoinhas\ 02 de Maio

de 1.977. '\
nÚNEU FROÉHNER

presiêlênte

dade a sua produção mantendo
seu equipamento em perfeito
uso e aproveitamento.

Assim, a região norte-cata

rinense, mais precísamenteoa
noinhas e Três Barras, é conhe
cida e visitadapor pessoas de
diferentes locais do Brasil e do
exterior.

Esperando que levem da

nossa terra e nossa gente, em

especial da grande empresa
que ora revisam, uma boa: im

pressão, Correio do Norte for

mula votos de bom trabalho e

A Direção da Rígesa com feliz estada na comunidade ri

tal medida, visa dar contínuí- geseana.

Apoio à pequena e. média empresa
BRASíLIA - O Conselho

'Monetário Nacional aprovou o

Progíro ! (programa de apoio a

capitalização da pequena e mé
dia empresa), oficialmente lan
cada em solenidade realizada
no auditório do Ministério da
Fazenda, com a presença de
mais de 90 banqueiros.
O ministro Mário Henrique

Simonsen reconheceu, ao falar
na cerimônia de instalação 'do

Progiro, "a necessidade de re

servarmos, dentro desse com

plexo da economia brasileira,
algumas linhas de crédito a ju
ros mais favorecidos para al

guns setores que precisam de

apoio especial para o desenvol
vímento" .

RECLASSIFICAÇAO
Para esse novo programa, as

pequenas e médias
_ empresas

foram reclassíficadas, num es

quema que, segundo Simonsen,
"provalvelmente será estendido
em outras resoluções posterio
res de apoio a instituição desse

porte" .

De acordo com as determi

nações aprovadas pelo CMN,
passa a ser considerada peque
na empresa comercial ou pres
tadora de serviços aquela que
em 1976 tiver apresentado um

faturamento de até Cr$ 7 mi
lhões '600 mil (11 mil maiores
valores de referência), Ou a

empresa industrial com fatura
mento de até Cr$ 22 ·milhões
320 (35 mil maiores valores de
referência). Nesses casos, os

juros serão de 22 por cento ao

ano, para o tomador final dos
recursos.

As médias empresas serão,
as empresas comerciais e pres
tadoras de serviços que em

1976 tiveram faturado Cr$ 25
milhões, no máximo (40 mil

maiores valores de referência)',
ou as indústrias com fatura
mento de até Cr$ 54 milhões
(85 mil maiores valores de refe

rência), para as médias empre..

sas, os resgates serão feitos em

dois anos, com pagamento tri
mestrais.

HUMBERTO BARRE,TO
FALA
Humberto Barreto, presi

dente da Caixa, disse que o es-
,

quema operacional é "da maior

simplicidade", e que permitirá a

execução de operações "muito
bem e muito rafJd'damente".

RISCHBIETER AFIRMA.
O presidente do Banco do

Brasil, Karlos Rischbieter, que
iniciou os estudos sobre Progí
ro, quando ainda presidia a

Caixa Econômica Federal, no

ano passado, dísse julgar esse

tipo de programa como sendo
da maior importância, princi
palmente porque possibilitou
que dinheiro captado a custos
muitos altos, como o da Cader
neta de Poupança, fosse aplica
baratos, como odo recolhímen
do, em conjunto com recursos
to restituível do óleo combustí
vel, a juros subsidiados, para
financiar o, capital de. giro da
pequena e média empresa. "É,
um exemplo a ser meditado",
afirmou.

BRDE VAI FINANCIAR,
,

Em declarações prestadas
pelo Dr. Mário Saporiti, novo
Diretor do BRDE, no Paraná o

ilustre homem público afirm�u
que, a partir de breves dias,
aquele organismo, econômico
estará habilitado a receber as

propostas de pequenas e mé
dias empresas que desejarem
rínancíamento-com base no -

"PROGIRO" .

-_- C O N V I 7 E .;,..:-

BAILE DO CALOURO

Promoção: Diretório Acadêmico Santa Cruz de Ca-
noínhas - DASCCa.

Local: Clube Canoinbense
Data: 28 - maio '- 77

Animação: Grupo Tropical

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO 1.)0 NORTE 01.05-1971

Superintendência Nacional do Abestecimento SUNAB
'Delegacia

Para conhecimento, trans- "Art , 1, o - A comerciali-
crevemos a Portaria SUPEIR - zação do café torrado e ou moí
n ,

o 09, de 24 de fevereiro de do ficará sujeita às normas es-
1.977: tabelecidas por esta Resolução.

O SUPERINTENDENTE Art . 2. o - Os pr�ços de venda
DA SUPERINTENDÊNCIA NA- praticados pela indústria de
CIONAL DO ABASTECIMEN- tor::efaçãOo e moagem de café
TO (SUNAB), no uso de suas

serao a,��mp�nhados pelo C!P,
atribuições legais que verificará a corresponden-

, cia dos mesmos com a evolueãoCONSIDEHANDO .a neces- de custos do setor. Parázrafo
sid�de de disciplinar a de�i�e- Único _ O Conselho Int:rmi
raç:"o do Conselho Interminis- nisterial de Preços poderá, emtenal de Preços ;;- CIP

- co:r:_s- qualquer teITIIPo, submeter os'
. tante do art. 8. da Re�oluçao preços de venda da Indústria den. o 06, de 02 de fevereiro de Torrefação e Moagem ao Regi-1976; me de autorização prévia. Art.

CONSIDERANDO ° que 3. o _ A Indústria de Torrefa
consta do oficio GMF/CE/RJ/ ção e Moagem de café fica obrí
n.? 27/1977, de 18 de fevereiro de gada a imprimir na embalagem
1977, da Coordenadoria de As- do produto, ou carimbar de
suntos Econômicos do, Minísté- modo visível e legível, o preçorio da Fazenda, de venda no estabelci;rnento in

dustrial e preço máximo de
venda do varejista; respeitadas
as condições impostas no se

guinte art. 4. o. Art. 4. o _ Fi
cam fixadas as seguintes mar
gens brutas máximas para co

mercialização de café torrado
e/ou I?oído a nível de varejo;
a) cafe torrado em grão e moí
do na hora: 10% (dez por cen
to) sobre o preço de aquisição
do produto; e b): café moído e

RESOLVE:
Art. 1. o � Fixar, come .

margens máximas de lucro, pa
ra a venda dos cafés torrado,
moído, a vácuo e tipo exporta
ção, a nível 'de varejo, e estabe
lecer como normas de comer

cialização dos mesmos produ
tos, as constantes da Resolu
ção CIP n. o 06, de 2 de feverei
ro de 1976, abaixo transcrita:

Prefeitura 'Municipal
Major Vieira

EDITAL DE: CONCORRÊNCIA PúBLICA N.o 02/77
C��UDIO Gi\.DOTTI, Prefeito Municipal de MajorVieira, Estado e Santa Catarina, de conformidade
com Lei Muni pal TI. 421 de 26 de Abril de 1.977
torna público os interessados, que acha-se aberta a
CONCORRÊNC PÚBLICA para venda do seguinte:

CONCORRÊNCIA:

de

S U �AT AS:
_

a) Uma Motoniv adora Caterpillar, ano de fabrica-
çao 1948, peso 12.000 Kilo .

•

b) Um (1) Camin ão Basculante, marca Chevrolet,ano de fabricação 1951-,. assis n .? JEA-8Y50078 -'95 HP;
c) Um trator Zadr ar, Chassis n,fo 997-60 _ MotorTI.o 14205 -41/5 HP. . /'

II - DAS PROPOS
.
08: /

�:) As propostas serã,q recebíd à partir do dia 02 a
31 de MaIO do corrente exercicí ,na S retaria Municipal, durante o período/horário de exp, díent .

h) Os proponentes dev rão apresentar as propostasobedecendo o lance mínimo de: C $ 8.000,00 (Dezoito mil cru
zeiros) .

C) As propostas deverã ser dirigidas à Prefeitura
Municipal em 4 (quatro) vias, e envelopes fechados conten
do na parte exterior os seguin s izeres: P.ROPOSTA QUEFAZ

" : , PARA A CON-CORR�NCIA PÚBLICA N. o /77 . \ '

III - DA ABERTU A DASIPROPOSTAS:
\ .

a). A abertura da -se-á às 10 horas do dia 1. o de Junho do co.rr�nte exercício o recinto �a Secretaria Geral, poruma �om�ssa? !tllgadora a ser previamente designada pelo Sr.Prefeito Munícípaí . \, ,

. _

b) A_s propost serão julgadas\po mesmo dia pela Co-
mlssao e parecer do S . Prefeito Munícípal . ,.

IV - DISP SIÇÕES GERAIS: \
'a) Os prop nentes que não atenderem as exigênciasconstantes no pres te Edital, serão autdmaticamen,te des-

classificados.
.

\
\

b) Aquel que for considerado vencedor deverá re-:
colher na Tesour 'ia Municipal a importância'cor{'espondenteà Proposta .em eda corrente do País, dentro do prazo máxi
mo de 10 dias c tados da data de julgamento das propostas,bem como, pI'.O eder a retirada dos equipamentos dentro dó
mesmo prazo.

'

c) A refeitura }VIu.nicipal, reserva o direito de rejei-tar ou anular oncorrencia no todo ou em parte, sem quecaiba qualquer indenízaçào ou reclamação judicial.
Prefeitura Municipal de Major Vieira, 02 de Maio de 1977.

CLAUDIO GADOTTI - Prefeito Municipal

em Santa Catarina
empacotado na indústria: 8% nas notas fiscais de venda de ca- da lReceita Federal. . Art. 9. o

(oito por cento) sobre o preço fé, bem como de prazo de paga- As empresas torrefadaras ficam
de aquísíção do produto. Art. menta superior ao acima fixa- obrigadas a prestar a este Oon-
5. o _ Os estabelecimentos va- do caracterizando margens de selho informações mensais re.:;
rejistas que não oferecerem ao comercíalizaçâo superiores às' latívas :à evolução dê sêus (jlis"
público alternativa para aqui- estabelecidas no art. 4. o, serão '. tos industriais e de seus [preços
sição do café de marca moído e passíveis das sanções legais de venda, na forma que vier a

empacotado na indústria terão' previstas. Art. 8. o - De acor- ser estabelecida".
que, nas vendas dé café torrado do com o disposto no art. 2. o Art. 2. o _ Esta Portariaem grão e moído na hora, pra- do Decreto-Lei n. o 808, de ..

':. entrará em vigor no dia 01. o
,tícar margem bruta de comer- O�. 09: 69, o Conselho I�t�rmI: de março de 1977 e será publi-,, cialização de 8% (oito por cen- nísteríal de Preços solicitará cado no Diário Oficial datoj sobre o preço de aquisição para efeito do cumprimento União revogadas na mesma:do 'produto. Art. 6. o _ O pra-

.

das normas estabelecidas nesta data � 'Portaria SUPER n. o 68
zo máximo permitido para pa- Resolução, a' ação fiscalizado- de 30 de dezembro de 1976 e de�
gamentoà indústria pelo co- ra da Superintendência Nacio- mais disposições em contrário.mércío varejista é de 30 (trín- nal do Abastecimnto (SUNAB), RUBEM NO' WILKEta) dias de data. Art. 7. o Os Instituto Brasileiro do Café _

.

E '

estabelecimntos varejistas que' (IBC), Coordenadoria para As- Supermtendente
se utilizarem de condições de suntos Econômicos do Ministé- Publicado no D. O. U. de
comercíalízação não previstas rio da Fazenda e da Secretaria 25.02.77.

"

ORAIÇAO A NOSSA
SENHORA DAS ME,RC1<;S
Nossa Senhora das Mercês,

ouvi falar de vossa bondade.
Não existe ninguém que tendo
recorrido a Vós, tenha voltado
de mãos vazias para casa. Sei
que sois a Mãe de Jesus, que é
meu Irmão e meu Deus. Há
sempre problemas em minha
vida: discórdia, doenças, injus
tiças. .. A missão da mãe é
sempre libertar seus filhos de
toda sorte de males. Outrora,
vós ensinastes a São Pedro No
lasco, Siãio Raimundo Penha
forte e a Jaime, iR:ei de Aragão,
a libertar os cristãos escraviza
dos pelos mouros. Libertai-me
dos males que me afligem. Ob
tende-me de Jesus, vosso Filho,
a graça de que necessito e ha
verei de publicar entre os ho
mens as maravilhas de vossa

proteção.
- Ave Maria.
Mãe piedosa das Mercês"

esperança dos mortais, acendei
em meu coração aquele amor

fraterno, que a exemplo de Je
sus Cristo abrasou o coracão
dos Vossos Santos Religiosos,
que se imolaram pela salvação
do próximo e alívio dos sofredo
res ..

- Ave Maria.
Nossa Senhora das Mercês,

Rainha e Padroeira minha, es

tou aqui a vossos pés, em vos
so Santuário, porque confio no

poder de vossa intercessão.
Vosso Filho Jesus não irá ne

gar a graça que vós lhe pedi
reis para mim.

Obtende-me alegria de vi.
ver. Que eu perceba todas as

bênçãos que Deus me dá con

tinuamente. Saiba eu conser
var em meu coração tudo o que
de bom existe em meus dias.
Ame cada vez mais tudo o que
é honesto, nobre, belo e santo,
Aprenda a perceber a presen
ca de Deus em todas as críatu
'::as, a fim de que elas se tornem
oênção e graça para mim.

- Ave Maria.
J. S.

II

VISO
-EXPRESSO SANTA UATARI:-JA,
avisa ao sr. MARIO ANTONlO MÁR
TINS, portador da Carteira Proíís
sional n." 87.419, série 526, a apre
sentar-se na, empresa no prazo de
3 (três) dias para regularizar sua

situação.
O não comparecimento implicará

na rescisão do contrato de trabalho
por abandono de serviço, nos termos
do artigo 482 da C.L.T., letra I.

Prefeitura Municipal
de (anoinhas

'to, com sete (7) metro é vão,
sobre o Rio Agua de, na rua
Adolfo Badíng- igando a cida
de com o ' , irra. do Campo da
Agua de.

Artigo 2. o - A presente
ei entrará em vigor na data
e sua publicação; revogadasZ

a disposições em contrário.

Canoinhas, 02 de Maio de

LEI N.o 1.370 DE

A:UTORIZA FIRMA
CONVÊlNIO COM O

GOVERNO DO ESTADO
.

,

Benedito Therézio de Ca -

valho Netto, Prefeito Mu

nicipal d Canoinhas, Esta
do de Santa Catarina'
saber que a Câmara d
readores decretou' e
ciono a seguinte 1.9

Bened o Th. de Carvalho Netto
iP efeito Municipal

'Esta eí foi registrada e

publicada o Departamento
AdministratI'\>'na data supra.

'

Fábio Nabor Fuck
Vice-Prefeito

Diretor de Administração

Artigo 1. o � ica o Chefe
do Poder Executí o autorizado.
a firmar convênio com o Go
verno do Estado de Santa Cata
rina, através da Secretaria dos
Transportes e Obras, para cons

trução de uma ponte de concre-

egistro Civil EDI'TAIS-

JACIRA EMILIA PAUL COR
RÉA, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros, Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

ma da lei.

Pinheiros, 02 de maio de
1977.

SILVETE DARCl PAlJJ,J
Escrevente Juramentada
----

ALFONSO NIEDZ, ELSKI
e OLGA GLEVINSKI. le na- Maria Góss Glinski, Oficial
tural de Rio dos Pardos, deste, do Registro Civil do Distrito de
Distrito, nascido em 28 no-' Paula Pereira, município e Co
vembro de 1954, agricultor, sol- marca de Canoinhas, Estado de
teíro, domiciliado m Serra Santa Catarina, faz saber que
Mortes, deste Distrito, filho e pr�tende:q�/éasar:
Pedro Niedzielski e Filomen DA,-ÇID LEANDRO, ,DENiedzielski, já falecida. SOUZ;{e ETELVINA RIBEIRO

Ela, natural de Serra das DO�/SANTOS. Ele natural des
Mortes, deste Distrito, nascida 'e ".Estado, nascido em' Paula
em 29 de maio de 1958, do lar, €reira no dia 14 de maio de
solteira, domici1iad� e:n S�rra -r. ?2, lavra�or, solteiro, �o�das M�r�es, dest.e DI�tnto, fll�o/' CI ado e residente neste Dístri-
de T.eoÍl�o Glevínskí e

Na.7a..

1 to, filho de

Juve.
nal L. de Sou-

Glevínski , f za de Dovina F. A. de Sou-
.

F.RANCISCO KOTKg8KI za, residentes neste Distrito;
LEONI DE! ALMEIDA; �le na� E.la aturaI dest: �'stado, .nas
tural de Taquartzal, ,ste Dís- cida m S. LeocadIa,,u<! dia 17

trito, nascido em 11 .e outubro d .abrr de .1��9, domestIca! so�
de 1939, agrícult , solteiro, telra_, omíciliada neste Dístrí-

domiciliado em, 'I'aquarízal, �o, fllha�de A�gus�o R. dos

deste Distrito, ,lho de Jorge
.

uantos
,

de Vírgolina Salda-

Kotkoski e Dor alina Carvalho nha.
,

do Prado Kot oskí . Ela natu- Apresentaram os documen
ral de Camp dos Bueno, deste tos exigidos\pelo <:ódig.o Civil
Distrito na cida em 23 de de- art. 180. Se alguem tiver co

zernbro 'de 957 do lar solteira nhecímento de existir algum
domicilia e� T�quarizal: imp�diment� l�gal, acuse-o pa
deste Di rito, filha de Placidi- ra fms de direito.
no de meida e Etelvina de Paula Pereira, 25 de abril
Almei 'de 1977.
Se a guém souber de algum

impedimento, oponha-o na for-
MARIA GõSS GLINSKI
Oficial de Registro Civil
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., CANOINHAS DE ONTEM
Regressou de Roma o casal Teodoro Humenhuk

Acompanhado de sua exma. esposa, regressou de Roma
o sr. Teodoro Humenhuk, grande industrial e pessoa muito rela
cionada em nosso munícípto, O Ilustre casal doi. meses atrás ha
via embarcado para a Europa em viagem de peregríaação à Roma,
p@la passagem do Ano Santo.

A sua chpgada nesta cidade o casal Humenhuk foi muito
homenageado pelo seu 'Vuto circulo de amigos, tendo, ocasião de
constatar 8 estima e consideração de que desfruta, justamente.
Na Europa os nossos ilustres conterrâneos visitaram a Cidade
Eterna, a Basílica de .São Pedro, além de percorrerem as princi
pais cidades da Itália, entre as quais Genova, Nspolts e Venez s.
Da !tá!ia dirigiram-se à França, visitando Paris, Lourdes e outros
pontos de atração, p98ssndo em seguida para território da Espanha,
demeraado-se por alguns dias em Madrid, de onde rumaram para
Portugal, regressando em I!eguida à pátria.

Congratulamo-nos com o casal Humenhuk pelo êxito da
viagem empreendids e daqui endereçamos-lhe os nossos calorosos
cumprimentos.

Capitão Jubal -Coutinho
Assumiu as funçths de Delegado Especlal de Policia em

Canoinhas, o ilustre militar sr. capitão Jubal Coutinho, dr. nossa

Força Pública.
S. S" a 6 de Agosto último, quando a nossa cidade foi

visitada pelo Tenente Brigadeiro Eduardo Gome", evidenciou ser

um militar disciplinado e disciplinador, revelou seu alto espírlto
democrático e exata compreensão dos seus deverMo As festividades
transcorreram em Ilhwluta ordem graças às iniciativas do ilustre
militar que organiz JU Inclusive o serviço de tr ânsíto, destacando
Um pollcíal que ficou postado na esquina de maior movimento
fazendo 08 sinais rfgúlamentates.

Cumprimentamos o distinto mill_tar apresentando. Ih! boas
vindas e formulando votos de sucesso no desempenho da elevada
e espinhosa missão de qus' está incumbido.

Bodas de Prata
A 18 do corrente defluirá o 25 aniversário de casamento

do estimado casal sr, Isaac Seleme, Dons Julieta Abrio Seleme,
antigos moradores deste municfpio. Pelo transcurso de tão signi
ficativa data os sníversartentes serão alvo de homenagens e ma

nlfestacões de apreço do seu vasto circulo de : amigos, de seu s

fllh')! e parentes.
.

Os que labutam nesta casa, por antecípsção, apresentam
seus cumprimentos ao casal e 8 toda 8 família, com votos de
'lelicidades perenes.

(Correio do Norte, agosto de 1950)

Missa de 30° dia
O Coral Canoiohense convida seus associados e o povo

em geral para psrticlperem da Missa que manda celebrar,
na intenção da alma de

Lourívaldo Burgardt,
seu ex-membro, falecido ha 30 dias.

Local - Matriz Cristo Rei. Dsts - 10/5/77. Horárío - 19 hs,

CONVITE-MISSA
A Família de

Celso Buch
convida para a Missa de 1 ano de seu falecimento, que
manda celebrar, quarta-feira, dia 11, às 19 horas, na Matriz
Cristo Rei.

Por mais .este ato de fé, agradece.

CONVITE-MISSA
Os familiares de

Julio Pedro Sampaio
ainda comt�rnados com o seu falecimento" convidam para
8 Missa de 6 meses, que mandam celebrar dia 8, às 19 hs.,
na Matriz Cristo Rei.

Por mais Poste ato de fé, agradece os familiares.

DR. ZENO AMARAL FILHO

�

Rua 12 embro - esquina coíb travelsa IS de Novembro

Imo à Igreja Matriz, ao lado d. AS80ciação Comercial)

* Sandra Gonçalves ficou muito

homtinha cc m o seu novo

corte de cabelo. Todos gostaram
muito, principalmente o Mickey-.

* E os jogos estudantis trou-
xeram muita alegria para,

todos, especialmente para Zoe e

Ivo (campero),
)(.. Marcus Murara, esperamos

que vccê 'se decida logo,
pois a moreninha M. B. é uma

graça.

-te Isab ells Murara anda muito
triste. Todos sabemos qual

é o motivo. É o loirinho fofo

[oínvilense. Não se preocupe,
ele 'logo estará de volta.

.

* Quem partiu para Floria-
nópolis deixando-nos muito

tristes foi o Zeca P. Volte logo.

* Quem estará conosco neste

fim de semana é o Junior

Friedrich, o que muito nos agrada
pois já estávamos com saudades.

-te Quem devia aparecer mais
é a bonita Denise Corrêa.

Sua companhia nos faz muita

falta, 'pois é sempre bom tê-la
ao nosso lado.

* Vindos da cidade de Ban-
deirantes, Luiz Alfredo, AI

tamiro e Nilton, passarão o dia
das mães conosco.

* Após uma longa espera,
Sônia Pazds está sorrindo

outra vez. Não é pra menos,

pois o Neto está aí.

* Denise Tormena recebendo
os cumprimentos de seus

amigos 'pelo seu aniversário dia
2 último. Felicidades.

* É 8 camisa 10 da seleção.
Beslmente Rosâogela T. tem

bom gosto. Não acham?

*' Adriana Mayer. a menina
simpática do Santa Cruz,

sempre muito sorridente con

quistando novos amigos.

-te Iniciamos nossa coluna no

dia 26 de março de 76. Já
estamos com um ano completo
e prometemos muito trabalho
para este 77. Agradecemos a

colaboração recebida.

* Maria de Lourdes e Maria
Bernadete, as simpáticas

gêmeas, estarão aniversariando
no dia 12 de maio. A Beti e

Udi, os parabéns da coluna.

* OS·9é'Z da semana:

- Eteimosa
- -!'Aarcoveiro

-

- Regineção
- Zecadeus
- Carotínattva
- Derbiciclets
- Josianesquecida
- Hílariotimista
- Bélimonada
- Saulogrado

-te Adeus! Eis 8 palavra fatal!
Embora ela encerre pro

messas, esperanças e fé, incen
tiva o desespero.

Até 8 próxima.

ACONT'ECE'ND·O'·' Responsabilidade
-

, ••••• J. M. M. e C._

'Neste dia das Mães, nós da

coluna Acontecendo, desejamos
felicidades a tode s elas.

MÃE:

"Se eu pudesse começar tudo

de novo ..• começaria por ela,
porque mãe é "tudo" o que a

gente tem e sonha na vida.

É aquela c iature que desco

nhece a medida do sacrificio.

Foi por isso que, ao assumir

8' humanidade para resgatá-la
do pecado, Cristo fez se homem

por meio de uma mulher:

quis ter uma mãe para nela
encontrar afeto, carinho, acolhi-

Aniversariantes da Semana meato, apolo, enfim, a ternura

que só 8 mãe pode e sabe, dar
Dia (' - a sre. Hülda esp .

a cada filho.
do sr. Gustavo Thiem; o sr, Mãe é isso! ·E é muito mais",
�lvino Bolauj; as srtas. Lau-
tici Tremel e Maria Petrin- * Maio é também o mês da

tchuk. Comunicação. Comunicar é
também trocar ou transferir

Dia 8 - os 'srs. Roberto
Rohebacher e Glauco J. Bue- ídéias, pensamentos ou emoções.

Dia 5 foi celebrado O XI Dia
no; a srta. Irene Roesler, os

Mundial das Comunicações.
jovens Haroldo Carlos Koepp
e Jair Pedro Méndes. ,Comunique-se você também,

Dia!) - os srs. Cilberto viva melhor.
I

Ritzmann e Luiz Krüguer; * Amanhã' terá inicio à festa
o jovem Karel Peixoto. de Santa Cruz em nossa

Dia 10 ... a srta. Sônia Ma� cidade. Muitos preparativos fa

ria da Cruz Sobrinho;

Oi
10- ram feitos.e notamos o esforço

vem Aroldo Paulo Seleme. de muitas pessoas para o êxito

desta. Contamos coai a colsbo-
Dia 11 - o sr, Ouilh rme

ração de todos.
Mah,.

é

Dia i2 - as srtas. Marilda )(.. Hoje, às ,22 horas, no Clube

Douet, Cerarina 1.. dos San- Canoínhense, numa promo

tos, Hilaa Tarcheski, Vitória ção do Líons Clube, haverá uma

Czarniak e Lúcia (lrosskopj; boatinha em benefício à cim

os jovens Iremar Antonio' panhs do agasalho. Vamos até lá.

Sosres e Helder Nacit N. Se-
leme.

.

Dia 13 ,. os jovens Lauro
Petrinchuk, Luiz Carlos
Rahrbacher e Cornélia Ro
berto Watzko.
Aos 'anive1 sariantes 1'10SS0S

parabéns

-

* Honrarás tue mãe. Seja qual
for sua fortuna. Bern ou mal

nascida. Honrarás tua mãe, com
teu amor, tua força, teu sangue,
tua vida. Pensa que o vário e

sedutor o mundo e que a ver

dade mais sabida pode, amanhã,
deixar desiludida a fé que tens,
agora, �m seu valor. Somente
a tua mãe, no torvelino da pai
xão maternal de que se úfana,
por ti defronta as fúriall do des

tino; Somente o seu amor não

dlilsengon8. E, tocado do espírtto
divino, fará mllsgres da fra

queza humana.

Sítio
Vende. se um, constando de uma

casa e um paiol de madeira t'!

76000 m2. de terreno, cercado,
8 13 quilômetros da cidade, pe

lo preço de Cr$·,55.000,00. 'I'ra
trar nesta redação. 2

Vende-se
Ótima chácara com 8 alquei

res, situada a 3 km do centro

da cidade.

Informações na redação Cor

reio do Norte.

Oração ao Divino Espírito Sanio
EapÍrito Santo, Tu que me

esclarece. em tudo. que ilumi.
na todo!!! 011 caminho. para que

'

eu atínja meu ideal. Tu ':IDe
me dá. o Dom Divino de

perdoer e eaqueeer o mau que
me, fazem; que em todos OI

indantell de minha vida· edá.

comigo, quero nelte curto

diálogo Bgradecer- te por tudo
e confirmar uma vez maia que
não quero leparar-me d� Ti.

Por maior·que lej a a ilulão
materia', não lerá Ô mínimo
da vontade que .ioto, de um

dia estar contigo e todol o.
meu. irmãos, na glória
perpétua.
Agradeço-te uma vez ·mai....

A peuoa deverá fazer eda
ou ção trê. diaa .eguido. .em
fazer o pedido. De�tro de trê.
d�&. .erá alcançada a graça,

por mail difícil que .eja.
publicar a..im que receber a

graça.
Publicada por ter recebido

A.C.M. ;;uma�graça.

* Também nesta tarde, no

Ginásio Cobertc, a51 equipes
de handebol, valei e futebol de
Galão de Caçador, estarão com-

.

petindo com as equipes da CME
desta cidade de Canoinhas. Par

tícípe.
* Dia 1.0 de maio (domingo),
aconteceu Q primeiro passeio
cíclístíco em Canoinhas. Tendo
muitos participantes, destacan

do-se D. Regina Seleme. Muito
charmosa esteve a turma das

Gatinhas, que com suas bícicle- '

tas encrementadas conquistaram
a simpatia de todos.

* Quinta, feira passada a8 de-

butantes 77,mostraram seus

dotes de ótimas garçonetes, ser
vindo na Sede da Paróquia, um
gostoso mocotó.

* A mústca é uma revelação
mais excelsa do que toda

sabedoria e do que. toda filosofia.
Por isso, muitos aniversariantes
estarão reunidos amanhã no

Clube, juntamente com seus

amigos, para um jantar em co

memoração. Inicio às 4 horas.

, Apsreçe.

* É meia cura o querer ficar
curado. Não é mesmo Ro

sane (baixinha)?

para a

Econômica
Concurso
Caixa
Estão abertas desde o dia 25/4 (segunda-feira) as

inscrições para preenchimento de ,vagas ao cargo de es

criturário referência 35, da (;aixa Econômica Federal.

o candidato deverá ter, à data do encerramento
'da inscrição, idade superior a dezenove anos e inferior a

trinta.
•

As. provas constarão de Portugues, matemática e

prática de serviço bancário. q�estões objetivas; avaliação
de fatores de inteligência e datilografia.

Todas as Agências da CEF estão recebendo ins

crições de candidatos desde o dia 25/4, até o dia 12 de

maio, e os locais das provas serão, em Santa Catarina:

Florianópolis, Joaçaba e Rio do Sul, e no Paraná: Curi-;
tiba, Cascavel, Londrina e Maringá.··
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CORREIO DO, NORTE

C.M.E. eleaeDiretoria
Em reunião realizada dia

23 do corrente, foi escolhi
da a Diretoria da «Comis
são Municipal de Esportes»;
de Papanduva, A escolha
foi por voto secreto reali
zado no Clube Social. A
Comissão Municipal de Es
portes, (C.M.E) foi criada
pela Lei n." 443 de 16/02/77.
O resultado foi o seguinte:
Presidente, Alínor Carvalho;
Vice-Orlando Santos Vieira;
2.· Vice.João FlorindoScha-

_.� deck; 1.· Secretário-José
-Escreveu: Alfredo da Fonseca; 2.· Se-

Esmeraldino M. Almeida cretário, Waldemíro Gíral-
. di; 1.0 Tesoureiro-João

Gualberto Wiliczinski; 2.° dito, Cassemiro Zíelíuski;
Coordenador de Espartes-Antonio 'I'híesen; Dept," So
cial, Linício Ediz Malakovlskí; Dept." de

.
Obras João

Paulo Furtado; Dept." de Propaganda; Esmeraldino M.
Alineida; Almoxarifado-Jose Granza. É isto aí minha

. gente, Esporte é saúde vamos prestigiar o que é nosso.

Convênio Funrural Hospital
Esteve em Florianópolis dia 25 p. passado

uma comissão de Papanduva, composta pelos senbo
res: Dr. Rubens Alberto .Jazar, médico e Presidente
do Hospital São Sebastião; Esmeraldino M. de Almei
da, presidente da ARENA e Walmir Lucío Senna, se
cretário da ARENA, onde além de importantes en
contros e trabalhos com órgãos ligados ao Governo
do Estado, firmou-se o mais importante convênio para
o Hospital de Papanduva. Dr. Rubens Alberto Jazar,
.8ssinou com o FUNRUR,AL e com o PRORURAL, dois
ímportentes convênios que garantirão a assistência
hospitalar no Hospital S. Sebastião de Papanduva, a
todos os trabalhadores rurais,' produtores rurais e
seus dependentes. Nossa comunidade conta. agora
com mais este serviço a SQU favor. Importante por
ser prioritário, ligado a saúde de. seu povo. Não es
quecemos todos quantos .de maneira direta ou indire
ta, deram sua colaboração para que nosso Hospital
se visse agora em condições de atender a população.
Sa�emos que o início foi dado, agora continuamos e
muito teremos que fazer, muito despreendimento ts-.
remos que realizar, multo ainda 8, população terá quecompreender, mais um passo foi dado e logo no dia
1.° de maio dia do Trabalhador. Não poderíamos dei
xar de render nossos agradecimentos ao Senhor Dr.
Augusto E. Pareias, Diretor do FUNRURAL, ao Dr.
Hélio Anjo Hortiz DO. 'Secretário da Saúde e acima
de tudo ao nosso grande -Governador Dr. Antonio
Carlos Konder Reis, que não mediram esforços para
que víssemos os papanduvenses diminuirem seus
sofrimentos e preocupações aqui na sua cidade nas
horas mais difíceis que são as horas das dores.

Ceqislação Eleitoral é
Alterada em 2 sentidos

A Comissão de Constituição e Justiça apreVQU ontem em regime de. urgência dois projetos quealteram !l. legislaçã,o eleitoral: um permite a Illiaçãoaos partldos através de Justiça Eleitoral - antes era

diret�mente com os diretórios municipais e o outro,amplia 21 para 31 o limete máximo de membros des
ses diretórios. A cúpula arenísta teve partícípação

direta na aprovação desses projetos, que segundo
seu secretário geral, deputado Nelson Marchesan tem
um objetivo imediato acomodar dentro do própriopartido o maior número possível de lideranças _quadeverão sornar forças nas eleições de 78. FILIAÇAO -

A filiação partidária reclama dispositivos bastante
detalhados, que assegurem ao eleitor a segurança do
ingresso no partido polítíco de sua opção, infelizmen
te negociado aqui a ali, especialmente na esfera dos
municfpios onde as paixões políticas são bastante a
cesas. A experiência que temos de outras. fazes da
vida politica brasileira aconselham o aperfeiçoamentodo Instituto, ponto de partida para o exercício das
atividades partidárias. lGazeta do Povo).

Cição da vida...
Aos poucos, Deus vai colocando cada um em

seu lugar, segundo os frutos dos trabalhos executa
dos, (O bízu é de J. S. Zanlutí, no livro, «Deus, Nós
e o Infinito». volume 7.

Passarela da sociedade
Dia 09 do corrente festejando níver a garota,

Mariane filha do casal Dr. Paulo (Tere3s) Oamergo,
ele Diretor do Canal 12 e genro deste colunista. Feli
citações pontificarão em alta rotação.

Dia 10 dia muito importante para li grande
família Cunha Ramos, data em que estará comple
tando mais um feliz aniversário, na intimidade de sua
numerosa família serão prestadas as mais mereeídas
e justas homenagens, ao chefe da grande prole Sr.
Antonio da Cunha Ramos.

Dia 11 data festiva para a senhora AugustaEmilia de Almeida, funcionária municipal. Seus cole
gas e demais pessoas de sua amizade lhe prestarão
as felicitações pela auspiciosa data.

Dia 11 do -fluente completará mais um ano
de sua prestativa existência a Sra. Ana Mendes de
tradicional família local. Mllitos serão 08 votos de
praxe pela data tão significante para todos.

.

Dia 12 o jovem estudante Ricardo Antoniazzi
estará festejando níver. A alegria e animação será
cadenciada pela jovem-guarda que vai comparecer
em massa para prestigiar o evento.

Dia 13 do andante níver da garota Denise
filha do casal, Décio (Vânia) Almeida, res. em Curiti
ba. Ele academico da Faculdade Ciências Econômicas
e de Administração "Professor Placído e Silva» filho
deste colunista. Felicitações em alta rotação.

Dia 14 festejando idade nova a sra. Tone
Antoniazze da Silva MO. Secretária da Paróquia. Cum
primentos mil estarão na pauta naquela data. para a
distinta senhora.

Na mesma data também, níver "do jovem
estudante Jaime Loríval. filho do casal, José (Beltn
da) Correia, ele Ag. Postal em disponibil1dade e nos
so Procurador. Muita alegria e festinha na data de
nível' do Jaime, .

.

A eoluna se associa as manifestações de ca
rinho e apreço, almejando a todos, muitas felicidades
e saúde.

\

Um por semana
MODÉSTIA - O homem modesto tem tudo

a ganhar, e o orgulhoso tudo a perder; porque a mo
déstia acha-se sempre ligada à generosidade, e o or

gulbo, à inveja. (Rivarol).

d Major
a II

Anivel'sárlos
Escreveu: F-�IIJvcisco K�ISJJJv

v I;!ig8, filhe do case I Nilda e Pedro Vdga S brtr.ho.
Quem aniver s ar iou dia 3 de maio último

foi 8 "sr ta. Soelí Streit, prof-ssor a do 1.0 e 2 o

grau Da Escola Básico Lu.z Davet de M. Vil!ire.
A turma de alunos homeusg eou a aniveniariante
com uma festinha no pátio d.� escola. A coluna
8®socí&ndo-se às homenagens desejá! 8 senhorita
Soeli Streit muihs felicidades.

Completa seu primeiro aoir.h1 dia 9 de
maio, a garotinha RosGni KrisllZl, fllhioha da
sra. Conegundes KriS8D, viúvo do sandesCl FIo.
riano Kdsao, falecido recentemente.

Também aniversaria dia 9, o sra. Estanis
lava Muchalovski, residente nesta cUade,

Dia 12 completa mais um eniv.-nário o
sr. Ludo�ico Muchaloski, residente nesta cidade.

Também 8IJiverseris oh 8 B srta. Eu lete

:NOVENA DA MILAGROSA
NOSSA SENHORA
DE POMPÉIA

I

. Aos sntversartantes li coluna almeja muites
felicidades.

Notas 'Diversa,§
f Grande baile será l�'i7Hdo Il deito hoje

dia 7 DOS amplos 66]ões da S.R.E. "28 d�; Junho".
Compareçam.

Muitas e muítas promoções e;;tãn !lendo.
ree:ízadas pela turma de ililUGoa do 1.0 e 2.0 grau
de Major Vieira, e he,ja tutú para •..

Todo& os f ..steiros e cODseJhJ9 administra
tivos estão desde já se movlmentsnclo para a

realiZ!lção da f�St8 do Divino Espirita Santo,
que este aDO promete ser urna da, maiores dos
úftimos tempos.

meu socorro - Oh, Virgem do
Rosário favorecei a mim e a
minha família nas necessida
des e aflições.

Suplico-vos que tenhais
misericórdia de mim 'Pela imen
sa felicidade que sentiste em
vosso ventre virginal o autor do
mundo Jesus Cristo, peço-vos
que me concedais essa graça
(!Pede-se a graça desej ada) se
fôr para minha salvação e

maior glória de Deus. Amém.
Reza-se 9 quintas-feiras· dei
xando. uma vela queimar até o

fim. Antes da 4. a quinta-feira
consegue-se a graça desejada,

por mais difícil que 'seja. Co-

:pia-se a Oração cada vez que se

reza e dá a uma pessoa piedosa
a quem se deseja a felicidade...

Milag.rosa Virgem do Ro
sário de pompéia, eu me orgu.
lho de vossa proteç'ão e de vos

so amparo. Em prova de meu

afeto para convosco ofereço-vos
luz que acenderei todas as

quintas-feiras em vossa honra.

Nas necessidades vinde ao

I
A.C.M.

07.05.1977

NOTA
BPM

. Dia (Ji) de maio, p.p., o 3· Batalhão de Polícia Militar, comemoro.u
mais um aniversário da Polícia Milltat do Et\tado de Santa Catarina, mais

um aniversário de fundação do Batalhão nesta cidade e a promoção de

quatro Oficiais.
A Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, foi criada pelo ato

n" 12 de 05. de maio de 1835, com o nome de FORÇI\. POLICIAL MILITAR,
em substituição ao Corpo de Guardas Municipais Voluntários.

Foi fundada na antiga Desterro, hoje Florianópolis, compondo-se
inicialmente com um efetivo de 16 homens, pelo então Presidente da Pro
víncia FELiCIANO NUNES PIRES.

Fellcíano Nunes Pires, filho dos livradores Antonio Nunes Ra�o8
a dona Maria Joaquina Pires, nasceu a 21 de dezembro de 1785, na antiga
Desterro. .

Completando seus estudos do Rio Grande do SUl:. lá exerceu, 8:d-
vogacia, foi Deputado à Assembléia Geral e à Aasernbléia do Império.
A 06 de agosto de 1831, foi empossado no cargo de Presidente da Pro
víncia de Santa Catarina.

Conta boje a Polícia Militar, com mais de 6 mil homens.
Desde a sua criação muitos episódios foram dignos de lembran

ça: A guerra do Contestado, �s lutas nos campos d� batalha do Paraguai,
as lutas pela democracia, o combate diuturno ao crime, ordem e a segu
rança da sociedade.

A necessidade de atender às várias regiões do Estado, fez com
que fosse críada ii. 3& Companhia Isolada de Polícia Militar, na região. de
cauoínhas em 05 de maio de 19:i2. E, em 29 de novembro da 1960, foi. InS
talado o a'tual Batalhão de Policia MUltar "Batalhão Januário Cortes".

O 3· BPM, conta com 04 Companhias nas cidades de Porto União,
Rio do Sul, Curitibanos e Lages.

.

O 3' BPM·, conta atualmente, com 13 Oficiais, tendo como Coman
dante o Sr Ten Cei EDSON CORRÊA. Desses Oítctats, quatro foram pro
movidos: A Capitão, IB SILVA. a ?, Tenentes ISAlRO LUIZ ROTT-A, RO-
BERTO SILVA e WANDERLEY LOPES. -

.

.

ERIEL IVO BAHNIUK
2° Tenente Chefe do SERPW BPM

---------------------- .....-----------------------------------

Registro Civi I EDITAIS
NEREIDÃ c. Côn.'I'E, Oficial do Registro Civil'do 1. o Distrito
de Canoínhas, Sta. Catarina faz saber que pretendem casar-se:

«LA.URO PYLEPKE» com «LAURA. MUCHINSK[», brastleíros, sol
teiros, domiciliados e residentes em Porto TJ níão e nesta cidade; ele la
vrador, nascido em Porto Uuíão-Sü aoa 08 de janeiro de 1953, filho de José
Pylepke e de EIza Pylepke; ela do lar, nascida em Colonia Ouro Verde,
distrito de Major Vieira aos 10 de fevereiro de 1947, Iilha de Pedro Mu
ohlnski e de Anastácia Muchinski.

«DORVALlNO ALVB:S ·ELIAS» com «CATARll'U KWiCiEN», bra
sileiroa, solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade; ele bancário,
nascido em Papanduva-SC aos 18 de outubro de 1919, filho de João Alves
Elias e de Alzira Barbosa de Lima; ela economiária, nascida em Canoí
nhas aos 12 de setembro d 19j4, filha de Boleslau Kwicien e de Maria
M. Kwicien. '

ttTEODORO SAFANE ! NETO» com «BERNADSTE POLUWSKh"
brasileiros, solteiros, domícilíad s e residentes neste .dtstrlto; ele operário,
nascido em Oanoinhas nos 19 de 'unho de 1950, Hll)..ó de Aquino Safanellt
e de Hilda Richter S�fanelli; ela lar, nascida -ém Felipe Schmidt tx]
Município aos 18 de dezembro de 56, filha de;Waldemiro Poluwskí e de
Genovata Poluwskí. I

«ALIR GABA.RDO» com «GIL A G 'LLOTTI VILANOVA», brasí-
. lelros, solteiros, domtcüíados e nesldent s esta cidade; ele industrial, nas
cido em Paulo Frontln Pr. aos 25

d�en.o
mbro de

19.53,
filbo de Euclides

Gabardo e de Maria Turkot Gabardo; .a o lar, nascida em Canoinhas
aos 21 de novembro de 1952, 'fiIha dare Vilanova e de Adelaide ',Gal-
lotti Vílanova. '

.

/

«AGOSTINHO DIAS PAY1..0» com« RIA BERNADETE LE[TE»,
brasileiros, solteiros, dcmicllíadoê nesta cidade; ele motorista, nascido em
Díst." de Porto União: se. aos48 de agosto de 947, filho de Edmundo
Paulo e de Alice Dias Paulo,/falecid3; ela do lar, asclda em Rio dos Po
ços n/ distrito aos 24 de oq,mbro de 1956, filha de Antenor Leite e de
,Maria Soares Leite.

.

«JULIANO K8P » com ({A�GELA MARIA 'REIRA», brasileiros,
solteiros, domiciliados restdeutes neste distrito; ela. operário, nascido
em Distrito de Iríneó Ils-SC aos 28 de janeiro de 195� Iílho de Max Kepp
e

d.e
Alvina da Silva epp; ela operária, nascida em

M�Cili.O
Dias n] Mu

nicípio aos 06 de a il de 1959, filha de Jorge Pereira e e Lauricy Tere-
zinha Pereira.

_

«LUIS C RLOS GOGOLA», com «LINDACIR BUE 'Q», brasileiros,
solteiros, domici ados e residentes nesta cidade; ele carptnteíro, nascido
em Canoinhas os 20 de maio de 1954, filho de Miguel Gogol'� ,e de Mar
garida Müller ogoía; ela operária, nascida em Canoinhas aos,\28 de agosto de 1955, fi! a de Agenor Bueno, falecido e de Etelvina Lisbôa Bueno.'

«F NelSOO DE ASSIS RODRIGUES)}, com «lLMA. HELENA.
GONÇALVE PADILHA», brasileiros, solteiros, domiciliado:;: e residentes
neste distl'i o; ele medânico, nascido em Canoinhas aos :!1 de dezembro
de 1947, m o de Hortencla Rodrigues; ell1 do lar. nas-cida em Serrito n/
d:strito ao 8 de jUlijo de 1956, filha de Jovino Gonçalves Padilha e de
Hilda Neitzel Padilha. .

Canoinhas, 04 oe 'maio de 1977

NEREIDA C. CôRTE - Oficial do Registro Civil

ORAÇAO AO DiVINO EspíR4TO SANTO
Espírito Santo, Tu que me

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

que me fazem; que em todos os
instantes de minha vida estás
comigo, quero neste cúrto· diá
logo agradecer-te por tudo e

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

Por maior que seja a ilusão
material, não será o mímmo
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 sej a .

Publicar assim que receber
a graça.
Publicada por ter· recebido

uma graça.

'LC.S·
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CORREIO DO NORTE

3.9) Adaptação dos Estatutos
Sociais à ova Lei das So
ciedades ommas, com

as canse üentes altera

ções e.su Consolidação .

Canoínhas 18 de abril de

_II
1977.

. Santa Catarina MODESTO ZANIOLO
Õoiimllilliliiiiiiiiiiiiiilliiillllliil_iiliiiliilliIiiiIiII_Iill!lÍillIilaIiiii__illililiiiíooiilliiiiiiiiiiiiiiiiií1iiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil! Dírétor-Presídente

Fcfcc ô

p i as?
o Civil, de Nereida C. Côrte,

instalado no.' Forum, caba" de receber a ,.hajs
.

,.' ,

No De;;tamento de vel:� Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você eDcoD(r�lí

. para pronta entrega:
Ma ca

Fusca 1300

Pick-up wu
Comodoro
Cheuette Ver.
Cheuette
Opala 4 portas
Opala coupê ver tel

OPala coupé ma

fusca 1300 azu

V01Üntt azul
Caminhão' euro et
Corcel at

Ano
1973
1969
19"(6
19"(5
1974
1971
197'4
1974
197'5
1973
1960
1972

II

MIGUEL PROCOPIAK (OM. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289

Canoirihas -:-

Ind'ústria de
Madeiras

Zaniolo 'S A.

Assembléia Geral

São convidado
res acionistas des Sociedade,
para se reunirem em Assem

bléia Geral Ordi 'ria e Extra

ordinária, cu lativamente,
'na forma do art 131, § único,
da Lei 6404/76, no dia 30 de
abril próximo vi douro, às ., .

10:00 horas, na ede social, si
ta no Bairro Ag a Verde, em

Canoinhas, Sa ta Catarina,
para deliberare sobre a se

guinte
ORDEM

o relatório da

Diretoria, alanço Geral,
Demonstra ão da Conta
Lucros e P das' e Parecer
do Conselh Fiscal, rela
tivos ao ex rcício encer

rado em 31 de dezembro
de 1976; .

. 2.°) Alteração o óbjetívo so�
cíal;

, ,
,

IIU NGER" resolve o seu 'prob,lema:
A disposição dos' senhores industriais e consumidores, 'sua loja cada vez mais

'especializada: Linha completa dos motores W EG a preços diretos da fábrica,
.

"rS/

peças e acessórios para caldeiras, locomóveis e maquin�_;:iM·fndustriais. Cabos

de aço, parafusos e pr os de todas as bitolas. onexões para água e

geral. VISITE-NOS.

u GER lTD ..

Rua Desembargador Costa .arvalho, 41 e 44 es: 23-1770 e 23-2014

DDD 0425 - Caixa ostal, 1106 UNIÃO DA VITORIA>,- Paraná

1125· a�j)(çm prestando servi�os às �dústrias"
Representante em Canoinhas: Waldelnôr Kllüppel
Rua Major Vieira, 360

'-M. t , _ i*-'iM".R�_�__ L_

Fone, .22-0336
-

Canoinhas - Santa Catarina

dE _ tSC ....,._"

CGC 83.166.033/0001-33
,

R�dação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379

Canoinhas -'- Santa Catarina

Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho
Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORJES:

Papanduva: Esmeraldino M. Almeida

Três Barras: Paulo A. Frank

Major Vieira: Francisco Krisan
Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

� 29 anos a serviço da Comunidade�

Foto udio Canoinbas

seu lar e scritórío - Serviço para amadores.

_

Roa Barál do Rio Brunco, 75t (próximo a Casa Trevisani)

FOTOCÓPIAS XEI\OX
Serviço i tantâneo e perfeito.

Instalação
Procure no escrl

Ulhmann, na Pr�ça La
.

CANOINHAS - Santa Catarina

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
.

Cirurgiã Dentista
c I G eOS589159/DIilP

Clínica dentária de senhoras e críanças.
Especialização em Odontopedíatrta..

Hore ID.arcada
Praça La.r. Müller, 494 - FOlie, 22-04.61

blusas ·e

de

casacos

lã

•

tl�Qag��fl�QfiJQ��Q&lQQQtl�QJi'Ui�QQJaQ�QgQQQ�mQraQ��QQQQQg�mQ�QgJiUag�UiU'ilQQ�ri1�
ae. __ .

.. "

,.;.
,

' &DI

m / m

a r m

� caca m
�

, m

�
m

m
�

m "<, Motores Arno e Weg - Chaves Elétricas - Tranformadores - Fusíveis - Fios - é Cabos �
t't€ Material Elétrico em geral - Chaves Mateus - Para-Raios - Elos Fusíveis, - Transformadores

_

de Corrente, m

�
. \ �

� - Melhores preços e condições. - , m
a���ann������������������������B������B���a�����a���a�����a��a��
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Ano XXX

TRES-
"em

BARRAS
dimensão"nova

.-------------------- ---------
- :PAULO A. FRANK

HOMENAGEM AS MAES
MÃE:

A você quem neste mundo teve a felÍcidade de ser
Mãe, que aceitou o sacrifício das noites indormidas,
que amparou-no seu seio e velou noites inteiras
o seu filhinho ...
A você que na angústia ou na alegria,
deu o melhor de si, por aquela criança que necessitava
do seu amor, e da participação de sua alegria ...
A você Mãe: "o nosso Deus lhe pague"
MÃE

Sem que desses luz à uma criança,
Sem que houvesses gerado à vida,
Também és Mãe, Tu que estendeste à mão
ao filho abandonado ...
ao filho desamparado e sem carinho ...
Ao que sem ti, não conheceria o amor de Mãe.
Pelo que fízeste: és Mãe ... duas vezes Mãe.

-XXX-
Dia 08 próximo, grande festa escolar em São João dos

, Cavalheiros, na Escola Francisco Rocha. Haverá ônibus' saíndo de Canoi:r:has às 09,00 hs. para retornar' à tarde, após às17,00 hs .. Na0' percam.. .
'

.:_XXX-
Três Barras também prepara sua Gincana ciclística.Será no dia 15 próximo, com início às 09,00 horas. A' saída será em frente da Escola Básica General Osório" à cujo cargoficou, a coordenação geral da gincana, com a partícipação doMOBRAL, da Prefeitura Municipal e a colaboração semprepronta das indústrias e comércio local. Haverá prêmios paraos participantes.'Participe você também. Inscreva-se: a gincana é para crianças, jovens e adultos. Vamos lá!

-XXX-
O Esporte renasce em Três Barras. 'Esta coluna lançoua chama esportiva no número de sábado passado neste Jornal. Foi grande o número de esportistas do passado brilhante do e_sporte tresbarrense, que acorreram ao chamado desta

, coluna. Vamos renovar nosso esporte. Vamos fazer atletas,buscandono esportísta de ontem, a orientação e apoio, para aformação e glória do esporte tresbarrense ,

-XXX-
Você sabia, que em Três Barras, funcionam cinco clas

ses de Jardim de Infância e Pré-primário, cujas professoras.são mantidas pela Prefeitura Municipal? Que as cinco classes,funcionando em duas Escolas, contam com uma Sopervisora
,
Pedagógica especializada? gue a freqüência das crianças nosJardins da Infância e Pré-primário é gratuita? Que a Prefeítura Municipal de Três Barras é uma das poucas de nossa região a manter professores para este nível de ensino?

-XXX-

Domingo passado _ 1. o de maio _ por iniciativa doVice-Prefeito Senhor Willy Sudoski e apoio do Prefeito SenhorOdilon Pazda, teve lugar a confraternização do pessoal doD. M. E. R; e funcionários da Prefeitura, ao saoor de um gostoso churrasco, às margens do Rio Negro, no atual porto deareia da Prefeitura de Três Barras. I
.

I'

-XXX-
Continuam as obras de revestimento das estradas mu

nicipais de nosso munícípio, uma das metas da admínistra
ção Odilon Pazda-Wil1y Sudoski. Também lá iniciados ostrabalhos de preparo da cancha para calçamento da AvenidaSanta Catarina, que terá um passeio central, para maíorem-belezamento da cidade.

.

-XXX-
A Administração Municipal inícíará dentro em breve afiscalização do cumprimento do Código de Posturas do Municípío . �sta coluna lança o alerta aos proprietários de animais,para que os mesmos sejam mantidos fechados dentro de suas

propriedades, afim de que sejam evitadas medidas mais posítivas. É necessária a colaboração e compreensão de todos.
"TRÊS BARRAS: FUturo promissor. _ Progresso e de

senvolvimento para 0' povo" .

NOTAS ESPARSAS
::Esteve �llarta - feira' em

nossa cidade, a serviço, 0' enge
nheíro dr. ®'utides Tavares, da
ERUSC, ocasião em que mante
ve contato com o Prefeito The
rézio Netto.

xXx
.
Também esteve em nossa

cidade, em éontato com a atual
adminístração, o engenheiro dr.
lR,icardo Sa�riti .

.

xXx

Segunda - feira, dia 27,
acontecerá em Curitiba, o ani
versário do prestante cidadão
João 'Pacheco Sob. 0, residindo
hoje com seu filho, o médico
dr. Alceu Pacheco.

xXx

Aniversariou-se dia 30 úl
timo, o nosso amigo Darcy
Wiese, ocasião em que foi mui
to cumprimentado pelos seus,
inúmeros amigos.

xXx
Também em Papanduva,

domingo último, grande festa
da família Tabalípa, com os

cinquenta anos do sr. Alfeu
Tabalipa.

marca de CanQinhas, pi"estigia-, nlcíplo, S.a�ta Cruz, a Preíei
ram a posse do novoBispo da tura MU11lCIpal ofere�eu chur
nossa. Diocese, 'em Caçador, do- ras?ad� aos se� s�rvIdores, a?,
mingo .últímo, Therézio Netto, m:_lO dia de .3. feIr�, no paYlOdilon 1Pazda e Claudio Ga- lhão da Igreja do baírro da PIe
dotti. Representando -o Gover- dade, tendo como convidados
nadar Konder Heis, ali esteve também todos os nossos edís. /'

o Secretário da Saúde, dr. He- x X x
lio dos Anjos Ortyz .:

xXx
Também esteve em nossa

cidade, numa rápida visita ao

Prefeito Therézio Netto, o sr.

José Abrão Netto, 'Presidente
da Câmara Municipal de Curi-
tibanos.

. ,

xXx
Em homnagem ao Dia do

Trabalho e Padroeira do Mu-'

Em tratamento de saúde
em Curitiba os srs. Tufi Nader
e Osny Justino Vieira, a quem
alme]amos a mais rápida re
cuperação .

xXx

Agora, 'todos os sábados,
feijoada completa no Bar, do
Pito, sito na praça Lauro Mul
ler, Edifício Z.attar.

xXx
O major canoínhense 001-

NOH CÓRTE', de nossa briosa
Polícia Militar, promovido a
Tenente Coronel, com os nos-
130S cumprimentos.

xXx

Amanhã, a anunciada Fes
ta de Santa Cruz, a nossa Pa
droeira, com grande programa
ção no local.

xXx
.

Todos os Prefeitos da co-

xXx

Ámanhã, Dia das Mães, os
nossos cumprimentos a todas
as mães e as saudades' àquelas
que já se foram.

Prefeitura Municipal de Três Barras
DECRETO N.o 381 de 20. de aíbril de 1977

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

DECRETA:
Art. da na importância de Cr$ 3.000,00

(treis mi cruzeiros), a seguinte dota ( orça
mentária;
Departam to de Administraçã

3130.00/130'2-026 Con ervação e Man
Geral '.. .. Cr$ 3'.000,00

Art. 2. ° _ Fica supleme tada
.

tmportãncia de Cr$ <::
3.000,00 (treís i ruzeiros), a segumte dotaçao
orçamentária:

Dep.srtame da

3130.00/1310-035 - viços de mpressão e enca-
dern ,o .........•. , .. .. Cr$ 3.000,00

Art. Decreto entrará vigor na data de sua pu-
,.licação, revogadas as isposições em contrário,

efeitura Municipal de Três arras (SC), 20.04.77.
ODILON PAZDA - prefei� Municipal

Este Decreto foi registrado e pub�cado no Departamen
to Administrativo desta Prefeitura, e será publicado no Jornal
"Correio do Norte" de Canoinhas. - r

PAULO ,ilDAO FRANK - Diretor Administrativo

Vereador Koaski em deFesa dos Colonos
SESSAO LIVRE
O vereador Cesário Koaski e líder da

ARENA no legislativo Municipal de Major
Vieira, vem alertar as autoridades Municipais,
Estaduais e Federais aos abusos que estão sen
do praticados pela _fiscaliza:ção volante da Fa-

zenda Estadual. É lamentável o ocorrido no
interior do nosso município em plena zona ru
ral. I· .

Enquanto esses governos estimulam e
,

fortalecem por todos os meios a agricultul'à
vem os fiscais e se prevalecem e dão punhala
das com notificações para acabar com o pobre
colono, pois o colono arrisca todas as plantas
sob todas as intempéries do tempo, dos pássa
ros e dos insetos e ganha o seu pão de cada dia
escorrendo suor do corpo e quando, transporta
com seu próprio trator o seu cereal para a COw
operativa Agrícola, os fiscais atuam de sur
presa e notificam com 50% sobre o seu valor,
e ainda exigem a documentação do trator e
carteira de habilitação para dirigir tal veículo
agrícola.

Será que esses fiscais compõem o nosso
disciplinado DETRAM do Município de Major
Vicira? .

No meu entender foi' praticado grande
injustiça e covardia e chamo a atenção de to
das as autoridades que tem responsabilidade,
para que no futuro não se repitam tais casos.
Concordo com a fiscalização no setor comer
cial e industrial, mas não concordo com esse
tipo de fiscalização no setor rural e agrícola.Pois sendo assim, o fisco desmancha com os

pés, aquilo que todos os governos unidos fa
zem com a cabeça para o desenvolvimento e o

progresso da agricultura, para que tenha alimentos em abundância e para que ninguém
passe fome neste nosso querido Brasil paraíso.

Major Vieira, 3 de maio de 1977.
CESARIO KOASKI _ Vereador

Cooperativa
de

Agropecuária.

GENEBRA•

soje para�
_ � ..

I

exporta 3.000
SU_ISSA

sacas

-
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