
lei aprovada
legislativo

pelo'
anistia

nosso

concede Fiscal
O Prefeito Munioipal, Benedito Th. de Carvalho Netto,oompreendendo ai dificuldades financeiras de vários contri

buintes em atrazo com os seus impostos, já Insorítos em dí
vida ativa até o ano passado, deoidiu dar mais uma oportunidade para o pagamento, sem multa e correção monetária
envlando projeto a nossa Colenda Câmara Municipal, já apro�vado, publicado e em vigor. Assim, todos os contribuintes
em atrazo com seus impostos e taxas, ínserltoe em divida
ativa até o dia 31 de dezembro último, poderão saldar 08
seus débitos, até o dia 5 de· junhe próximo, sem multa e
correção monetária. Após o prazo estipulado, mais uma grandechance para todos, os débitos não pagos, serão cobrados judicialmente, também como de lei, acrescidos das despesasdecorrentes.

DER entrega 'uniformes
servidoresaos seus

Sexta-feira, dia 6, pelas onze horas, no Pavilhão da
Igreja São Francisco, no bairro do Campo da Agua Verde,
o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, atrevés
de seu Setor de Aesístêneíe Social, fez entrega de uniformes
a todo o seu pessoal de 'escritório e conserva. O ato contou
com a presença dos engenheiros drs. Milton Nolli, represen
tando o Coordenador Geral Norte, engenheiro dr. João Al
berto Nicolazzi, impossibilitado de comparecer; engenheirosdrs. Marco Aurélio, da Patrulha Rodoviária; Adilson Medeiros,
do DER local; Fábio N. Fuek, também representando o Pre
feito Therézio Netto, com afazeres na AMPLA; dr. Erasto de
Maio, 'Octavlo Colodel, além de outros convidados. Presentes
também, Irene Schickmann, Chefe do Serviço de Seleção e
Assistente Social, Oíelete Gandial. Na oportunidade foi ser
vido um gostoso churrasco, ao som de boa música e grande
confraternização.

,

Noticia Impor'Bnte para 'odos

., Cooperativa jgropecuária exporta a

sua primeira partida de soja
fr,'

A Cooperativa Agropeeuáría de Canoinbas, agora em
plena recuperação e estruturação, acaba de fechar negócio
vendendo sua primeira partida de soja para o exterior. Fo
ram vendidas 3.000 sacas do produto que deverão ler em
barcados no Porto de Paranaguá ruino a Genebra-Suíssa. No
ticias das mais alvíçareíras, sem dúvida, principalmente para
os nossos agricultores e associados da .ooeperatíva, qUA es
tão vendo em sua cooperativa, agora reaparetheda, o veiculo
necessário para a correta comercialização dos seus produtos.
O fato está evidenciando que Canoinhas está no camínho
certo, partindo firme para a agricultura, aproveitando a ex

.oetêncía de nossas terras, férteis e planas, perfeita e facil
mente mecanizáveis. Os nossos cumprimentos aos produto
res e também a atual díretorla da cooperativa, que tudo tem
feito em benefício de seus associados, contando com o de
devido apoio e cooperação dos órgãos atinentes da União,
Estado e Município.

Futebol sensadonal entre trl-campeões,
·amanhãl no Dltão:

C. A. Industrial X São Bernardo
Amanhã é dia de você ir ao Ditão ver o sensa

cional jogão de bola, onde se confrontarão os dois tri

campeões de nossa cidade:

C. A. INDUSTRIAL X SÃO BERNARDO

Na oportunidade o C. A. Industrial estará rece

bendo as faixas. NAo PERCAM!

Ricardo, o jovem que rescindiu contrato com o

Coritiba Foot BaU Clube, acertou com a equipe colorada
e deverá jogar amanhã. Mais duas grandes estréias por

.

parte do Industrial. serão dois atletas de Curitiba.

Gilberto, atleta do Industrial encerra seu 'contrato
com a equipe no próximo dia 20 e deverá retornar para
sua cidade, ou seja Curitiba.

ACERIZA inaugura sede

Hoje. teremos a grande inauguração do Salão
"ACERIZA", na qual autoridades civis e militares estarão
presentes nas solenidades de abertura,

Queremos parabenizar a "IND. E COM. IRMÃOS
ZUGMAN S.A.", que não medíu esforços para eonstrair
uma sede, a qual trará muitas' alegrias para seus empre-
gados associados,

.

Assinatura anual: Cr$ 150,00

Canoinhas-SC
14/maio/1977

/

N. o Avulso Cr$ 3,00

A. terra

ao homem
e o homem

à terra
o INSTITUTO NACIONAL

DE, ÇOLONIZkÇÃO E� REFOR
MA AGRARIA - I N C R: A

_ foi criado pelo Decreto-Lei
n. o 1.110, de 09 de julho de
1970, .

sendo detentor da pro
gramação e execução da re

forma agrária e colonização,
de acordo com o que estabele
ce o Estatuto da Terra, no Bra
sil.

Sua orientação política
'pretende a fixação do Homem
à Terra, através de programas
de assistência técnica e credi
tícia, de modo a que o Homem
possa tornar-se proprietário da
terra em que trabalha, tenha
garantida sua estabilidade eco
nômica e consplidado seu bem
estar social.

O INCRA pretende propor
cionar, àqueles que trabalham
a terra, plenas condições de
saúde, educação, progresso eco
nômico e justiça social.

São as seguintes as dire
trizes do INCR!A,:
01. Dar a terra ao Homem e o

ltomem à terra;
02. Realizar melhor distribui

ção da terra, respeitando
os princípios de justiça so

cial;
03 .. Tornar mais .produtíva a

estrutura agrária' do País;
04. Transformar os trabalha

dores do campo em uma

próspera classe média ru
ral;

05. Permitir que os próprios
(brasileiros ocupem os espa
ços vazios do território na

cional;
06. Estimular a exploração da

terra, a fim de aumentar
a produção e a produtivi
dade agrícola;

07. Intensificar Projetos de
Reforma: Agrária e de Co
lonização em todas as re

giões do Paãs;
08. Promover, períodícamen

te, o cadastramento de
propriedades rurais e o zo
neamento do País, com o

--objetivo de definir a estra
. tégia de atuação territo
rial do órgão;

09. Traçar a política de Eletri
ficação Rural;

10. Elevar o nível sócio-econô
mico das populações ru

rais.

"Estou entre Iodos vo

cês, mas estou só, por:
que sou excepcional".
Ajude-me na APAE.

Colombo na Assembléia·
Legislativa agradece·,

., I

votos de
.

solidariedade
FLORIANÚPOLIS - Para agradecer a manifestação de

solidariedade recebida da Assembléís Legislativa. a propósito de
reportagem publicada' na revista «Veja» n.? 451, de 27 de
abril último, sob o titulo «a grande jogada do bicho», em que O
scuse de participação indireta no jogo, o ex- governador Colombo
Machado Salles compareceu naquele Poder, quando fez entrega
de um «dossielt co atendo toda a documentação a respeito ê es

clarec-ndo as denúncias formuladas. No salão localizado ao lado
do plenário recebeu cumprimentoa e dialogou rapidamente cem

diversos deputados, da Arena e do MDB, inclusive com os de
putados federais Pedro Colin e Henrique Córdova.

A reportagem da revista «Vejalt denunciou que, ao inau-
/gurar em fins de 1974 a ponte qu s leva o seu nome, o f!!z a

bordo de um automóvel Bruma zero quilômetro, presenteado por
Amauri Silva, forte bicheiro da Capital. O ex-governador Colom
bo SaIles preparou teda a documentação provando ter sido in
ver ídíca a colocação da revista e entregeu u D «dossie. ao depu-.

tado Zany Gonzaga, também enviado à revista eVeju. Zany foi
o autor do requerimento de solidariedade ao ex-governador Cem

repúdio a Insinuações maldosas, por conhecer a formação de seu

caráter e cuidado com que sempre procurou preservar seu ilustre
nome, o qUI" afasta de imediato qualquer auspeita nesse sentidos.

De posse da pssts contendo toda 8 documentação B res

peito da t quísíção do veiculo que, Inclusíve, foi presente dos
membros do primeiro escalão governamental da época, o depu
tado Zany Gonz�ga adieDtou que nos próximos dias realizará um

pronunciamento dando conhe clmento do conteúdo do cdosl!lie»
«esclarecendo dessa forma. definitivamente OI! fatos».

Assediado por jornalistas que desejavam colher � sua opio
nião, referente a temas atu tis (reformes polítícas, sua, provável
eendidatura a uma cadeira no Senado e recentes movimentos es

tudantis), o ex- govanador Colombo 8aHes se limitou 8 pedir «por
favor, me poupem. O memento não é oportuno, pois estou na

época de ficar quieto. 8r,bre o futuro, disse que cé uma incógnita».
Na ocasião foi informado qUI! 8 turma da engenh7!ria civil

da Uníverstdsde Federal dp Santa CatllriD8, que s� forma em

julho próximo o esco lhe u corno paraninfo, e, surpreso, disse estar

satisfeito, mas &0 mesmo tempo preocupado, pois «prefiro perma
necer, no momento;' no anonimatr s.

A ACIC ••

convi
A Associa

-

à Comercial e In a de Canoinhas,
convida .

os senhores resá
.

s associados e os conta-
dores do município, par rticíparem da reunião que
fará realizar no próxi o dia 1 quarta-feira), às 20 horas
em sua sede, sita' Travessa In e Novembro, 196, es

tando presente naquela oportunidad o sr. Osvaldo Thais,
DD. Inspetor dos Tributos Estaduais, de Porto União,
para uma palestra sobre FISCALIZAÇA

Canoínhas, 11 de maio de 1977
A DIRETORIA

Casamenjo�
Consorciam-se hoje, em Curitiba, os jovens

IVO e FÁTIMA, ele filho do casal Ivo Zagonel e

sra. Divanir Moro Zsgonel e ela filhado casal canoí
nhense, Ithas e Rosa a. Seleme..

A cerimônia te rã lugar, às 17 horas na Cape
la do Colégio Nossa Senhora Medianeira, na BR.

116, onde os convidados serão recepcionados. .1]
Nossos cumprimentos aos nubentes e familiares.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORRE'IO DO NORTE

Prefeitura Municipal de
Major Vieira

EDITAL DE CONCORR:í!:NCIA PÚBLICA N .

o 02/77I

CLAUDIO GA TTI, Prefeito Municipal d . Major
, Vieira, Estado de Santa Catarina, de con rmidade
com Lei Muni ípal n. 421 de 26 de Abri de 1.977,
torna público os interessados, que acha se aberta a
CONCORRÊNC A PÚBLICA para vend do seguinte:
I _ OBJETO D CONCORR�NCIA:
SUCATAS:
a) Uma Motonivel dora Caterpill ,ano de' fabrica-

ção 1948, peso 12.000 Kilos;
b) Um (1) Caminh o Bascula e, marca Chevrolet,

ano de Iaorícação 1951 - Ch ssis n. o A-8950078 - 95 HP;
c) Um trator Zadrug r, Cha sis n. o 997-60 :_ Motor

TI'. o 1420'5 - 41/5 FtP. I
II - DAS PROPOSTA

ai)' As propostas serão r dia 02 a
31 de Maio do corrente exercício a Secretaria Municipal, durante o período/horário de exp díente .

h) Os proponentes d ven o apresentar as propostasobedecendo o lance mínimo d Cr$ 8.000,00 (Dezoito mil cru
zeiros) .

c) As propostas d erão s r dirigidas à 'Prefeitura
Municipal em 4. (quatro) vtes, em e, velopes fechados çontendo na parte exterior os se uintes di eres: lP:ROPOSTA QUE
FAZ "

., ., .. , PARA A CONe
CORR�NCIA PÚBLICA

a): A abertura dar-se-á às 10 oras do dia 1. o de Ju
nho do corrente exerc cio no recinto d Secretaria Geral, por
uma Comissão Julga ra a ser previame te designada pelo Sr.
Prefeito Municipal.

b) As prop stas serão julgadas n mesmo dia pela Co-
missão e parecer d Sr. Prefeito Municip 1.

IV - DI OSrçÕEIS GERAIS:

a) Os P ponentes que não aten erem as exigênciasconstantes no pr. sente Edital, serão auto aticamente des
classificados.

b) Aq ele que for considerado ve cedor, deverá re
colher na Teso raria Municipal a importâncr correspondenteà Proposta em. oeda corrente do País, dentr do prazo máxi
mo de 10 dias britados da data de [ulgament das propostas,bem como, proceder a retirada dos equípamentos dentro do
mesmo prazo. . \

IC) A Prefeitura Municipal, reserva o direito de rejei-
<'

tar ou anular a Concorrência no todo ou em parte, sem quecaiba qualquer índenízaçân ou reclamação judicial.
Prefeitura Municipal de Major Vieira, 02 de Maio de 1977.

CLAUDIO GADOTTI - Prefeito,Municipal

,

,

DR. ZENQ AMARAL FILHO
Cirurgião Dentista

CONSULT��k-..__.__��
Rua 12 de Setembro - esqutna co vessa 15 de

__
Novembro

(próximo à Igreja Matriz) ao lado da Alsociação (;omercial)

,Dra; Zoé Walkyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista

'

o I C OOSS89159/DBP
Clínica dentária de- senhoras e crianças.

Especialização em Odontopedlatrla.Hora marcada
Pra,. Lallro Müller, 494 +'. Fone, 22-0461

I blusas e casacos

lã )i 'de

C sa E �t ao'

Sociedade Musical
WiegaiJdo Olsen
CGC-82727983/0001-27

EDITAL DE CONVOCAÇA:O
Ficam convocados os se

nhores associados, para a As
sembléia Geral Ex aordinária,
a realizar-se na sede da -

A.C.R. E. São Be nardo, sita.
em Marcílio Dias Ca inhas
,sC., no dia 22 de aio tle 1.977,
às 10 horas.

Se não houve IImeia hora após unda con-

vocação, com q aI uer número
de presentes, im de delibera
rem sobre o egui te:
1.°) Extinç da

2.°) Outro Assu tos de inte-
resse social.

ajp/Canoinhas, 02 de Maio
de 1.977.

IRINEU FROEHNER
Presidente

NOVENA DA MILAGROSA
NOSSA SENHORA
DE POMPÉIA

Milag;rosa Vir.gem do Ro
sário de Pompeia, eu me orgu�
lho de vossa proteção 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

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 deí-.
xando uma vela queimar até O'
fim. Antes da 4. a quinta-feira
consegue-se a graça desej ada
por mais difícil que sej a . Co
pia-se a Oração cada vez que se
reza e dá a uma pessoa piedosa
a quem se deseja a felicidade ...

A.C.M.

Oração ao

Divino Espírito Santo
E.pírito Sanfo, Tu que me

esclarecee em tudo, que ilumi
na todo. 011 caminhou para que

I eu atínj a meu ideal, Tu que
me dál o Dorn Divino de
perdoar e esquecer o mllU que
me fazem; que -em todo. OI

imitante. de minha "ida ectá.
comigo, quero neste curto
diálogo figradeeer- te por tudo
e confirmar uma vez maia que
não quero separae-me de ,Ti.
Por maior que '.eja a ilueão

material, não lerá o mínimo
da vontade que .into, de um

dia elfar contigo e todo. o.,
meus irmãos, na glória
perpétua.
Agradeço:te uma vez mai ....
A peesoa deverá fazer eata

oração trê. diaa seguidos Bem

fazer o pedido. Dentro de trê.
dia. lerá alcançada a graça,
por mlli. difícil que .eja.
Publicar a..im que I receber a

graça.
Publicada por ter recebido

A.C.M. :&
.

uma graça.

Leia! AlISine! Divulguel

Correio do Nort�

No De-partamento de .Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará

- para oota entrega:
Ano
1973
1969
19'(6
1975
1974
1974

,

1975
1973
1960
1975
/976

MIGUEL
Concessionário General Motors do Brasil S. 4.

Rua Major Vieir_B, 28,
C B n o i n h a s �:- Santa Cat9rina �

FOTOCOPIAS XEJ\OX
Serviço

modernissima.
no escritório de Derby Carlos
, na Praça .Lauro Müller, 251

...ANOINHAS __:. Santa Catarina

Foto Studio· Canoinbas
Serviço de reportagem de casamentos e aniversários,
Fotos de crianças; Posters, Painéis decorativos para

Rua Barão do Rio Branco, 754 (próximo a Casa Trevisani)

Fotoc6pias?
o Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte,
instalado no Forum, i-eceber a mais
moderna -"FOTO Automática que
tira íotocôpi _d_u_p_l_a_t_a_c_e_e simples de qualquer

documento em diversos tamanhos.
Em apenas 5 segundos.

. � .

.......� .

•••••••<:;•••••••
. .... ..... .. ... .

CGC 83.166.033/0001-33
Hedação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 _:_ Fone 22-0379
Canoinhas - Santa Catarina

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

COLABORADOR1ES:
Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
,Três Barras: Paulo A. Frank
Major Vieira: Francisco Krisan
Canoinhas: Gláuco J; Bueno e Pedrç A. Grisa

� 29 anos a serviço da Comunidade+--«
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14�05-77
N.· 1419
Ano XXX

EDITAL
,

Acham-se em cartórío, à Rua Vidal Ramos, do
Forth:ri, Fiara serem protêstsdo8 08 aeguintes títulos:

Titulo por indicação n.á 4516647 - venci • 20.0477 - valor'
Cr$ 2.625,19 (dois mil, seiscentos vint, cinco uzeíros e de2l�no-

.

ve centavos), emi
.

a por Uulbanco-Untãu Banco i
. BrasHeiros

SIA, e] ADEMA PEDRO KLEIN.

DP n.? O 82-A - veneta.. valor Cr$ 500,00
[qulnhentos cruzsír ), emitida por xovats Boas Núpcias Ltda.,
cj ANTONIO SADI A SILVEI

DP n.? 2277/76 vene. 22.02.77 - valor Cr$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos cru i 8), emitida por Basllio Humenhuk
cf: Ciso Ltda., e] JOÃO M BEZERRA DI: SOUZA.

DP 0.° 17.874-6 11.02.77 - valor Cr$ 500,00
(quinhentos cruzeiros), Merhy Saleme & Cia. Ltda.,
e] JOSE VIEIRA.

veneto, 30.11.76 - alar Cr$ 922,60 (nove
cento! vinte dois ruzeíros e sessenta cen "vos), emitida por Auto
Mecâ3ica e Peç Léo Ltda., e] JOAZIR L 'O DEl OLIVEIRA.

Por o ter sido possível encontrar
. sâvels, pelo resente os intimo para no prazo
a contar a publicação deste jornal «Correio o Nortes, v1rem
pagar os mencionado.• titulas, ou dar a razão porquê=não o fazem,
e, ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida esta intimação,
os notifico do competente protesto.

Canoinhas, 11 de maio de 1977

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestos

Registro Civil EDITAIS
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Civil do 1. o Distrito
de Canoinhas, Sta. Catarina faz saber que pretendem casar-se:

ACIR MACHADO DOS SANTOS e MARIA DE LOUR·
DES DE LIMA, ambos solteiros, domiciliados e residentes nes

ta cidade. Ele, servente, nascido em Distrito de Pinaré, Mu
nicípio de Cruz Machado, Estado do Paraná, em 24 dedezem
bro de 1954, filho de Antonio Machado dos Santos e Dolores
'K. MACHADO. Ela, do lar; nascida nesta cidade no dia 13
de Abril .de .1959, filha de Joaquim Lino de Lima e Maria Al
ves David:

EDELCIO SIQUE[RA SANDRA REGI:NADA COSTA,
ambos solteiros. Ele, auxiliar de escritório, nascido na cidade
de Curitiba, Estado do Paran , em 16 de' outubro de 1957, re
sidente na cidade de Curítíb , Paraná, filho de Felicio Cardo
so Siqueira e Diva Eugenia íqueíra. Ela, Secretária, nascida
em 18 de Maio de 1953, nat ral, domiciliada e residente nes

ta cidade, filha de Antonio eters da Costa e Zilma Buss da
Costa.

.

.

JOAQUIM MOREIR BUENO e ALVINA DONDONI,
domiciliados e residentes nc lugar Río da Areia, deste distrito.
Ele, viúvo, nascido em Lag a Verde, Estado do Paraná, em 10
de Janeiro de 1907, filho e dona Ana Moreira Bueno. Ela,
solteira, do lar, nascida e Vila de Machadinha, M.? de La

gôa Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul, no dia 21 de
Maio de 1932, filha de don Terezinha Dondoni ,

'

. OTAVIO BEIRA K LINÓSKI e OLIRIA RODRIGUES,
ambos domiciliados e res� entes em Paciência dos Neves, des
te Município. Ele, solteiro lavrador, nascido em Rio da Areia,
deste Município em 15 de Junho de 1933, filho de Marcelino
Pereira Kalinóski e Mari Rodrigues Kalinóski. Ela, viúva,
do lar, nascida em Fartu a, deste distrito, no dia 9 de Janei
ro de 1942, filha de Narci Padilha de Souza e Ana Carvalho.

. JOSÉ1 DA APARE:C DA FILHO .e MARIA DA GLÓRIA
FERNANDES, ambos solt iras, domiciliados e residentes nes

ta cidade. Ele, motorista, ascido em Itirberê, Distrito de Tim
bó Grande, Município de anta Cecília, deste Estado, em 5 de

março de 1954, filho de fredo Antonio Filho e Eiva Leal de

França Filho. Ela, operá 'a, nascida em Barreiros, deste dis
trito, em 15 de agosto de 960, filha de Antonio Fernandes e

Emília Ferreira de'Souza ernandes .

JOSÉ MARIA DE S UZA e TEREZA DE JESUS GUES
SER, ambos solte'iros, do iciliados e re'sidentes em Marcílio
Dias, desteMunieípio. Ele, operário, nascido em Vila São José,
Distrito de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, em
6 de Novembro de 1953, fi ho de Antonio Moreira de Souza e

Arenita Rodrigues de Sou . :E[a, do lar, nascida em Antinha,
Distrito de Lebon Regis, ., em 20 de janeiro de 1955, filha.
de João Guesser e Laura uesser de Oliveira.

ADEMIR TORRI e RIA IVANIR VESOLOVSKI, am-
'. bos solteiros, domiciliados residentes nesta cidade. Ele, téc
nico agrícola, nascido em -gua Doce, Município de Joaçaba,
deste Estado em 12 de jul o de 1952, filho de Alcides Domin
gos Torri e Vitalina Anton eta Torri. Ela, balconista, nascida
em Lageado Liso, neste unicipio em 22 de Setembro de
]950, filha de José Vesolov .ki e Rosa Machado.

ia de 1977.1
NEREIDA C. OôRT - Oficial do iR,;egistro Civil

* Podemos servir li uma, boates de C.noinhlis, mexen-

idéia, mas não podemos,
.

do com o coraçâo dos rapa
sem violar a nossa missão . zes. Luciane Boing foi a in
na terra, seruir a um indioi- centiuadore desta dança aue
dUQ. Podemos, segui-la en- agora fá está bastante di
quanto sua ideie, livremente oulgada entre as menintnhes
medita, e aceita por nôs, res- da city,
plandece sob a bandeira que * Goleiros em de/taque: Iele leva consigo. Quando, po- Gilson 6 Tico qual dos
rém, essa benaeira não existe, dois será melhor? Julgue por
quando essa idéia não seja uoce mesmo, mas lembre-se
a garantia de suas intenções, que os dois são ótimos, fofo
temos o dever de examinar p tide. .. com rome lOS.
o tunda de cada ato que rea-

liza o homem que nos chama * Fernando' Luiz Ferreira

fiara segui-lo. passando estes dias 1-4 e

15 conosco, deixará muitas
. li Leils que os teus quinze menininhas vibrando de Te-

anos não selam adeus a licidades, em especial uma.
infância; pois a mulher que
nasce te, á a missão do beloJ * Quem está muito apai»
8 belo é o equilíbrio entre a xonade é Maria Clara

madureza e o desabrochar. Wendt. Sua nova paixãe i
um bonito loirinho que está.

Nesta, noite no Club Ca- sempre entre nós.
,

noinhense Leila Delta Barba
esta, á recebendo. os cumpri- * Generoso Prohmtnan an

mentes de seus amigos pelos da muito triste. Qual se
seus 15 anos. Que a vida que ra o motivo? Só pede ser a

desperta para você seja só lsabél Buâant que deixou o

de felicidades. coração do Gê muito triste
com a sua partida.* Cristina Nora Batista a

meiga menina sorriso, en- * J�1uitas meninas e rapazes
cantando a todos com sua ligados na rádio Canei-
simpatia. nhss qusrta-teir« passada ou-
* . Hoje a equibe da CME vindo a tarde sertaneja, a

de Canoinhas, irá para qual oferecia música a mui"

Mafrà, onde sé realizaré io- tas pessoas. A idéia surgiu
gos de voleibol, handebol. e de Januério, Cadinho, Paco

futebol de salão. Esperamos e Js�ub,eramb' escodlher cada

a vitória. musica .com man o com a
.

. personalidade de cada pessoa:* Presentu tie.staque nJa tes- Depois de ouvir estas. mâsi»ta de domingo p�oxtmo cas muitas garotas não con
pa.ssa�o n� Çlub Canoinhênse

. seguem. mais dormir direito
foz a stmpatlca Carmem Pazda.j pensando nas declaracõesTa�btm marcou presença _eleitas.muita Paulo Murara. Nao
esquecendo dos vários ani-
versariantes que com muito
êxito ofereceram-nos uma ist»
de muito agradável.
* No dia das Mães Eliane

De Bem, ganhou o me

lhor presente, foi o nasctmen»
to de seu segundo 'titho Ri
cardo. Parabéns aos papais
Sérgio e -Elisne.

* Q foto menino Jaime Ce-
. zério perambulando so-

zinho por di. Que é isso Jai
minho solidão já era.

* Estiveram conosco James
e Ézio na semana pas»

sads para matar as saudades
de seus velhos amigos. Apa
reçam sempre.
* Um "OVO parzinh» que

surgiu repentinamente na

semana que passou foi O

Mickey e Lucia.

* Uma dancinha muita co

cota fazendo perte das

ACONTECENDO.... *R.spons.bllida��M.M. e C_

... Melhor filme do mês. «Ai.
volta dos que não forem».

Principal ator Jonas.
* E por talar em filme não

percam. "OS sobreviventes,
dos Andes". Neste dia 22 p'.

Aniversariantes da semana

Dia 14 - a sra. Tereza esp, do
.

sr, Ervino TremI; OJ' J'rJ'. lvel.ron
Ferreira daJ'ChaqaJ'-e Irincu.dnaclelo
Tokar.rki; a J'ria. Irine 1 okarJ'kl�'
o jovem l;uiz. Gézar Barinik.
Dia 15 - o J'r. Frederico lPendi,'

a garotinha Janice, filha do J'r.

Jovino Roe.rler.
-

Dia 16 - aJ' J'rtM. Regina Do
ralhéia Polomani e Adalvia Maria'
Ferreira; o jovem GarloJ' Rogério
Melzger.
Dia 17 - a J'ra. Leopoldina up.

do .fr. Rodol{t:i Frohener; o .fr. dr.
Haroldo Scnmidt, ru. em S. Paulo;
a .fria. Irma' Züuhui; o jov. li?lgo
Fioravanlt, rú. em Curitiba.

Dia 18 - o.r .fN. Pedro Merhy
Seleme e Célio Kohler; a .rda.

Miriam Kohler,'" a menina Sitvana
filha do .rr. Silvio de Siqueira.
Dia 19 - a .rra. Elza e.rp .. do

.rr • .dliavir Zaniolo, ru. em Curitiba;
o .rr.Ervino 1 remI; o jov.SilvioKnop.
Dia 20 -' a .fra. Paula Maria

e.rp. do .rr.
- dr. Saulo Carvalho.

.dO.f aniver.rarianlu
.rinrero.r parabén.r.

o.r noJ'J'o.r

Ele' não gosta de cenOU'.,S -

Edgar Coelho
Eu plantei Uma árvore - E.
liane Carvalho.

"
"

Tenho medo de viajar de a-

vião - Sônia Boing.
Eu corto a árvore - oitor Ma-
chado.

'

Ele semtn e acompanha a xí
cara # Carlos Nunes Pires.
Ela gosta de cuidar de jar
dim - Andréa Flores.
Sempre prá frente - lraci
Costa.
Ele coleciona histórias em

quadrinho". Peninha.
«Se você não fizesse, o Luis

. Alberto Faria»,

* Os 10 da semana:

_: Jacoitado
- [anicebola
- Emilianovato
- lquexique
- Tetmarauilha
- Mílenaviu
- Edumarcado
- Claudiariste
- Ritagarela
-:- Markiviolento

* Na vida só aprende quem
já errou Só distingue

quem j. se enganou Só des
confia quem já sofreu E Só
prevê quem já foi surpreen
dido...

"

TCH.4.U

Prefeitura
de

Municipal
Canoinh'as

.DEéRETO N. o 15/77
, DECLARA DE UTILIDADE púBLICA PARA FINS DEI DESA·

PROPRIA:ÇÃO O IMÓVEL QUE ESPE:CIFICA

Benedito Therézio de Carvalho Netto, P'�efeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de Santa .Catarína, no

uso suas atribuições legais

e;nos
({ermos da Lei

n. o 1. 028 de 08-12-72 '

DECRETA:

Fica declarado de

uf'lidade púJblica, para
fins de Desaprop 'ação, por via amigáv , um imóvel rural sí
tuado em Caragu tá, pertencente a�] . EMILIO HENNING,
constituído pelas á eas de terras se�jntes: - Ponto de par
tida no marco crava o nas confront�ções com a estrada muni

cipal que demanda d cidade o dístrito de Paula Pereira e com

o SI'. Wigando Voigt. Deste pont6 com o rumo 28.o32'NE,·
com a distância de 15 ,OOm até marco n .? 1; deste segue
com o rumo 28. °40'NE medin o 97,50m até o mania n. ° 2;
deste segue com o rum 28. ° 'iNE, medindo 340,00n'l, até o

marco n. ° 3; do marco' ° -PP até o marco n ,

° 3 confina
ção faz-se com o sr. Wig ri 00 Voigt. Do marco n. ° 3 se,guiu
com o rumo 2. °24'NO me

.

do 26,20m até o marco n. ° 4, des�
te segue com o rumo O. °4 'NO, medindo. 57,00m até o Il1arco
n .

° 5; do marco n. ° 3 ao arco n. ° 5, � confrontaç'ão faz.-se·
com o sr. Donaldo Voig. ü marco n. ° 5 segue com rumo

49.033'SO, medindo 610 OOm até o marco n.o 6, fazendo con:

finação com o próprio Do arco n. ° 6 segue com o rumo

40.o27'SE', medindo 2 S,OOm �té o marco 11. ° O-PP, fazendo
confrontação com a strada q,e vai da sede do município ao

distrito de Paula Pe eirlit, perfa,endo o total da área ..... ',' .

97. 035,56m2.' .\ .

Art. 2. ° - ica declarad· de caráter urgente a Desa
propriação, nos t mos do artigo 5 do Decreto Lei IÍ. ° 3. 365,
de 21 de Junho e 1.941, com a redação dada pela Lei n. °

2.786, de 21 -de aio de 1.956.

Art. 3. - Este Decr,eto en ará em vigor na data de
sua publica o, revogadas as dispas ções eril contrário.

\

Gab' ete do Prefeito Municip�l de Canoinhas, em 11
de Maio e 1. 977 . \ '

.

I·

B NEDITO THERÉZIO DE C.Á�VALHO NE,TTO
Prefeito Municip� .

Este Decreto foi registrado;e pUlbUcado do D�parta.
menta Administrativo, na data supra. \

\

FABIO NABOR FUC'K - Diretor de,Administração
Vice Prefeito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Noticias de Papanduva'
Dia 1.0 de maio & comemorações

de(anoinhas
Sucesso absoluto alcaD�ou o festival· do Canoinhas E. C.

seu rival. O conjunto alví-rubro noínhas E.C. fará uma exibição
pisou o gramado com Garça frente ào possante conjunto que
(depois Léco), Nelson e Salvador; é o Trâs Barras F.C. naquela
Chiquinha, Juventino e Maia; localidade.
Pedrinho, Manoel Pedro, Wol- x x x

ney, O swaldínho e Ruy. Os atle
ticanos dedilaram com Oscar,
Renato e Machado; Pimentel,
Orlando é Gonzales: Zeca, Al
cides, Dicenha, Qulnco e Richard.
Atuou o encontro o conhecido
árbitro Oady Nader, que esteve
bom. A renda foi a maior da

temporada - Cr$ 2.300,00 apro
ximados.

�g����QQ�Qa��Q���Q��g�Q��Q�����QQ��Q����Q��Q��g�m�gQ�Q�������m�g�
mm A
m

! J. CORTE caça e pesca Im auro MUUe Fone 22-0514 CANOINHA5 .. Santa Catarina ��
�ce Motores Arno e Weg - Chaves Elétricas Tranformadores - Fusíveis - Fios e Cabos mm ,

mue 'Material Elétrico em geral - Chaves Mateus - Para-Raios - Elos Fusíveis - Transformadores de Corrente. mm
a�

.

Melhores preços e
.. condições mrJi!ifji'J�rifj��aafjí3fjBfjEifjEifJrJrJfji5Ej·Ej�fji:.itlrie�.Kli!ii5Dl!ifjt;jalj�i!j�i!ji5fji!;ifj�fjt1fjfjamEji:jl7JDrJa�

o dia consagrado ao trabalhador, 1.0 de
maio aqui em' Papanduva teve um significadotodo -espeeíal notadamente Das firmas, indús
trias e comércio local. A confraternização entre
empregados e empregadores bem demonstra
ram o seu alto nível em que está alicerçado.Damos um exemplo, dss. seguintes: Linifício
Leslíe, Ind. Com. Schadeck Ltda., Serraria Beira
Rio Ltda., Serraria IndustrIal Brasileira Ltds.,
que dia primeiro ofereceram a seus funcionários
um apetitoso. churraseo particIpando os respectivos patrões da churrascada. A Prefeitura Mu
nicipal agraciou seus funcionários com uma
garrafa de champanhe. Gesto que poderá no
próximo ano ser também Incluída outras firmas,. dando assím um estímuío e reconhecimento a
seus empregados

O Público esportivo canoí
nhense viveu sábado e domin
go último, dois dias de lutenss
emoçilo com a grande f@sta or

ganizada p�la diretoria do Ca
noínhes E.C. em regozljo 80
seu primeiro aniversário. No
sábado a noite um grande bai
le foi levado a efeito nos salões
da Soco Operaríe, durante o

qual veríftcou-se a coroação da
rainha dos esportes, Srta. Edith
Tack. Elementos do Grêmio da
Alegria se fizeram ouvir atra
vés ds onda amiga do Rádio
Canoinbas, num interessante
schow alí apresentado. No do
mingo o programa foi comple
to. Pela manhã a sensactoual
prova eíclístics que atraiu à
praça Lauro Müller um grande
número de espectadores. Desta
feitll sstu- se vencedor e jovem
Orlando TremI. O segundo co
locado foi o Sr. Heíns Ficher
e em 3.° lugar o Sr. Orlando
Senti.· Ao meio dia, no parque
da Soco Operaria, um 'suculen
to churrasco foi oferecido a em
baixada atletíeane de Porto
União. A tarde prosseguiram os

festejos no Estádio Municipal.
Houve diversas provas cíclistí
cas competidas por senhorttss.
Também uma beltssíme partida
de voley disputada entre regia
n'alistaa de Três' Barras e desta
cidade foi preseneisde pela
grande assistência ali presente .

Porém o que estava despertan
do maior interesse era a pugna
a ser travada entre os «broti
nhos» e a guapa rapasiada do
Atléttco de Porto União. Logo
no início do jogo se. fez sentir
o poderio do nosso antagonista
que, se não levou vantegem no

escore, responsável a linha queO mundo cientifico brasileiro está de parabéns. O professor Mauricio Rocha e Silva acaba de receber o prêmio de Bíclogía, da OEA., por
não foi feliz nos arremates.

ter descoberto o elemento brandicilina, no sangue, responsável pela pressão Uma partida de gala foi oferebaixa. (Entrelinhas). .

.' cida à assistência aquele do
mingo.

O Cancíuhas esteve gigante
e ofereceu tenaz resistência ao
seu advarsárto. Tinha-se a im
pressão que, realmente o jogo
seria dos visitante". Mas, pouco
a pouco o jogo do nosso "team"
foi se desenvolvendo, havendo
maior coordenação nBS jogadas
e, consequentemente, &fastsndo
a possibilidade de uma derrote.
Os comandados de Juventino
conduziram-se a contento, nin
guém pode negar. O resultado
da peleja foi 3 a 3, porém o

Conoínhas merecia a vitória,
jogou com muito mais fibra que

Elcreveu;
Bsmeraldino H. Almeida

/

Visitantes iiustres t-

Dia 30 p.p. DOSIO munícípío recebeu a vIsita do deputado MoaolrBertolí que veio acompanhado do dr. AtenIr Verner OD. Diretor da CASAN.A vIsita foi rever correligionários e amigos, oportunidade em que, o deputado Moacir Bertoli em boa hora sugeriu ao Diretório fazer uma visita
ao Exmo. Governador Konder Reis por uma comissão integrada de elementos do mesmo, inclusive de líderes do município, para na capital emcontato com o Exmo. Governador 'renovarem os pedidos atinentes aostelefones e água e esgotos para a munícípto. Felizmente temos na Assembléia um batalhador pelas causas nOSSBS, inclusive dr. Atenir que periodicamente está entre nós vendo de perto I1S legítimas necessidades da comunidade procedendo da mesma. maneira o combativo dep. Moacir Bertoli.

C.1_G. 1ropeiro l/el{)o '

O tradicional e já tamoso O.T.G. "Tropeiro Velho" num gestodignificante de colaboração, realizou dia 30 p.p. uma promoção toda especial em heneíícío das obras do salão de festa da Paróquia. Um grandiosobaile antecedeu as festivas comemorações do dia do trabalho. O baile foi
um acontecimento Inédito. superlotou totalmente o grande salão, a colaboração foi maciça e o resultado compensou. A renda bruta foi Cr$ 27.697,00,as despesas foram Cr$ 14.118,00, apresentando um lucro líquido de C rS13.579,00, realmente os trabalhos foram recompensados. A ímportâncíaarrecadada será aplicada no término do piso do salão e recomposição devidros nas janelas e outros reparos a serem procedidos.

Justíssima ôomenagem
Juatísslma. a homenagem. "in-memorium" apresentado na CâmaraMunicipal pelo Vereador Silvino Chi.koski em data de 02-04-77. Eis o texto

.

da proposição apresentada à eolenda Câmara de Vereadores: Exmo. Sr.Sizenando J. Gonçalves MD. Presidente da Câmara MunicIpal. O Vereador [que esta subscreve, vem na forma regimental, requerer, depois ouvido oplenário e aprovado, seja encaminhado ao Prefeito Municipal a denominação da Rua n." 8 para "JOSÉ REVA", em memória do extinto cIdadãopapsnduvense. Ass: 8ilvino Chikoski, Vereador. N.R. Realmente uma lembrança que ficará no eçração dos seus amigos o nome de quem tanto fez
por esta Papanduva sempre com modéstia e humildade.

Pressão baixa dá prêmio a biólogo brasileiro

Estradas. &; reparos
O Vereador (atual Presídente da Câmara) em data de 12-04·77enviou ofício à coíenda Casa Legislativa, solicitando depois de aprovadoseja endereçado pedIdo ao exmo. sr. Prefeito Municipal em ofício no sentido de reativar os serviços de conservação das estradas Campina Junglese Palmito que se encontram em precárias condições de tráfego. Enfatizoue Vereador que, sendo zona totalmente agrícola com uma produção aproximadamente de 45.000 sacas de soja 'que darão escoamento pela meneionada rodovia. A solicitação prende-se ao apelo feito pela comunidade daquela região produtiva. Certos estamos que 8.S. não olvidará esforços nosentido de ser atendido. a solicitação feita.

Passarela da sociedade
Dia 20 do corrente estará festejando troca de idade nova o exmo.

sr. Prefeito Municipal Nataniel Resende Ribas. Na sua festiva 'data receberá os etetuosos cumprimentos de amigos e pessoas de suas relações.
Também na mesma data níver do jovem Mário, Iílho do casalJosé (Belinda) Corrês. Muita alegria pontificará a data natalícIa do jovem.
Dia 21 do fluente completando mais um feliz aniversário a sra.Teresa Schadeck, virtuosa esposa do sr. Olimpio R. Schadeck, gerente da fir

ma Com. Ind. Schadeck em Canoinhas. Cumprimentos m9 a bondosa senhora.
Na mesma data aniversariando a sra. Cacilda, estremosa esposa,do sr. Arno Reckziegel Jr., sócio do magestos0 Itajubá Hotel. em BarraVelha. Felicitações estarão na ponta da linha para a ::lataliciante.
Muita alegria DQ dia festivo e lelicidades para sempre, são osvotos da coluna a todos os aniversariantes.

Documento extraviaf'lo
ZENO BABIHESKI, declara

para cs devidos fins qu:! extra
viou sua Caderneta de Poupança
da Cáixa Econômica Federal,
Agência de Canoinhas.Um por semana

. PACiÊNCIA: Mais tempo se perde fazendo-se a8 coisas precipitadamente A mesma fica sem efeito pordo que as realizando C(,lill paciência. (Tommaseo). ·haver requerido 8 2,a via. 3

ontem -

Domingo último, preliando
em Rio Negrinho com o Ipiranga
daquela vil9, o Três Barras E.C.
foi derrotado por 3 a 2.

x x x

O América de Rio dos Poços,
venceu na tarde de do.ingo O

Bela Vista por 3 a 2. Uma bonita
vitória do «Leio do -Interlors.

x x X

Na preliminar, entre aspiran
tes do Canoinhall E.C. e Campo
de Trigo, a vitória sorriu aos

primeiros pele contagem mínima.

xx x

Está assegurada a vinda do
Palmeiras de Blumenau dias 21
e.22 do corrente mês. Enfren
tará o onze do Ipírange F.C.
desta cidade e possivelmente
um conjunto da Liga Esportiva
local.

(DILEME)

Ajúste de· núpcias
Contrataram casamento dia

9 último, a srta. Dinorah, fílhs :

no sr. Nicolau e dona Temporia
Vidal Furtado, com o sr. Joilo
Pedro, do alto comércio de Cu
ritiba, e filho do sr. Elzebbad
,.. dona Conceição de Araujo
Figueredo.
Nossos cumprimentos.

(Correio do Norte - abril de 1951)

x x x

Amanhã possivelmente oCa·

Desde 08 estágio li meis remotos sentiram os grupos hu
maDOS a necessidade de cooperação de esforços e de combinação
de habíltdsdes índívíduala. Tinham como obj etivo .

de labuta a 10-
beevívêncía pelo atendimento das necessidades imediat�s tais co
mo 8 alimentação, a habitação, o vestuério e tsmbêtn quase sem
pre 8 segurança.

O trabalho é a atividade consciente e socisl
.

do homem,
visando- transformar o meio que habita, segundo SUBS necessidades.

.

( O homem é diferente dos outros animai9� não apenas
procura se adaptar ao meio natural, para nele sobreviver maS
também tenta transformar, a fim de melhorar cada VeZ mais as
condições de existência. ..

Tanto o trabalho mental com o fisico requer do homem
muito esforço. O trabalho mental assumiu certa liderança sobre o
tubalho físico fazendo surgir para ele vantagens financeiras meis
elevadas. Ai surgírem fH! classes sociais, ..

Cad: pessoa possui um valor inigualável, e desenvolve-o
11 qualquer custo, muitos dedicam-se de tel modo tl sua he btlída
de proüsstonal que permitem 8 outras pessoas gozar de uma vida
plena.

Hoje" infelizmente uma máquíns sofisticada substltuí mi
lhares de braços que necessitam e que se contentam com qual
quer emprego apenas pelo sustento de SUB família, OU simples
mente, .81'1 vezes de si.

Os homens (alguns) ambicionam muito, snsaiam exageradamente o sucesso e esquecem os outros eeres humanos bem
mais necessitados.

O trabalho é eminente criado!:'. O homem crie, desenvolve,
enriquece novos meios' de trabalho na tentativa de sempre fezê-19
progredir. Mas ... o trabalho é para muitos uma rotins sufocante.
Esperamos que brevemente seja par!! os fracos e para os fortes,
para os podero�os e para 011 sem autoridade, para os pobres f'

para os ricos, para (iII jovens e para 011 velho�, enfim, para todos
nAo apenss um meio de sobrevivência ma8 UQl& exprelillão de
amor em eção. -'

.

Alnna do Curso de Educação AIImeatar do Sesi: llivlane 8chamaçher
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Uperln, 'e'n
' enCl8·' Nacional do Abastecimento - StJNAB

.

Delegacia em Santa Catarina

preendído entre junho e' setem

bro, inclusive.

§ 1. o _ Considera-se leite
excesso a, quantidade mensal
recebida que exceder a cota de

. finida neste' artigo.
, § 2. o _ É proibida qual

quer outra classificação para
leite 'normal que -não a previs
ta nesta cr?ortaria, Ou seja, lei
te-cota e leite- excesso.

Para conhecimento, trans
crevemos a'Portaria SUPER
n .? 10 de. 25 de fevereiro de
1:977.

O SUPERINTENDENTE
DA SUPERINTEND:S:NCIA NA
CIONAL DO ABASTECIMEN
TO ....... SUNAB" no uso de suas

atribuições legais,
CONSIP'ERA:Nt>O .

a neces
sidade de incentivar o desen..
volvímento da pecuária brasí
letra, .tendo. em vista que o vo

lume da produção é decisivo
para o abastecimento;
.

'CONSIDERANDO as 'pe
culiaridades das bacias .leitéí
ras formadas pelos Estados do
Espírito Santo, Rio de Janei
ro, Minas Gerais, São Paulo
Goiás, Mato Grosso, Paraná:
Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Distrito Federal'

,

CONSIDE�.ANDO a Reso
lução n ,

o :02" do Conselho Na
cional de Abastecimento
CONAB, de' 24 de fevereiro de
1977:

Art. 2,0 - Ü preço míni
mo de compra do litro de 'leite
cota entregue pelo produtor
na plataforma da usina regio
nal, ou diretamente no estabe
lecimento empacotador e que
for enviado para o consumo hu
mano �� Regiões Metropolita
nas de Sao Paulo, Rio de Ja
neiro, 'Belo Horizonte, Curití

ba,.YO!to AI�gr� e.das Capitais
Goiânia, Ouíabá, Florianópolis·
Brasília e Vitória, será' de Cr$
2,40 (dois cruzeiros' e quarenta
centavos) .

Art. 3. o - O preço míni
mo de compra do litro de leite...

cota, entregue pelo produtor
na plataforma da usina regio
nal, ou diretamente no estabele
cimento empacotador e que for
enviado p�ra o consumo huma-

RE:SOLVE:
Art.l. o _ A cota do leite

do produtor (leite-cota). corres
ponderá à média do' forneci
mento obtidà:; no período com-

Notieias
.

de Major Vieira
Escreveu; Ff.4I1.NClSCO K�jSAN

.

Admlnlstreç60 àcelerada

.

]t'm apena, roo dias de ad�inlstr8çlo, o sr, Claudio GI-
dottl'e '�oAo 13: RUthd, P'refeito Municipal e vice, já consegui
têtD tnUlta colía' para o município de Major Vieira, pondo em

funcionamento todos 08 m&quinérios que ae achavam eneostados,
graças 80 efielen" meeâníeo Ir. Llelo de Olfvelrll, que muito tem

se. esf�rçado para _que t':ll!o funcione bem. Not,a.la muita lrmpezs
nos pátios d. PM, nall garagens, n8 OfIcina e no' almoxarifado.
O. o�er�rlo8 braceis e operadores de méquióas e caçambas estio
80b 8 orientação do competente chefe de obrai' sr, Joio Dzíedlec
que desde. o inicio da administração Claudio Gadotti tub8lh�
JtlcansBveh:nente para que 'tudo funcione bem; de aco�do com as

normas di) sr, Pr'e.f.éito. O lerviço interno da Prefeitura também
funciona multo bem, pois aU trabalham funcJonirios intelig?ntes
e de responsebíltdefe,

Em todos os lIetOí'eil' nota-se que o sr, Claudio GadoUi

e�t� .cumprindo· aquilo que prometeu na campanha eleitoral, de
dJrJglc o Munieípio com amor, capacidade, dinamiamo e erístan

da�t!. Aplaudimos·o ar. Claudio Gadotti e todo'! 08 funcionârtoe
da Prefeitura, � esp�r�mo,1I que continuem' bz ndo aquilo que
esperemos «M8JQr Vlt',lra rumo 80 prc:>gresso».

Passarela da sociedade

_ .'

Anivernria amanh'í, dia 15, o jovem Mauro 'RIbeiro Mar·
tins,' fIlho de Matias e Francisca Ribeitó Martins resideotes DI
cidade.

' ,

,

'.

Também �niversari8 dia de amanhA o garotAo Edgu Ty�·
ka, fIlho de C�cflra e Apollnério Tyska, residêntes n/ cidade.

Dia 19 dt' maio aniversaria o sr. Valdemiro Kícheleskl
desta ddade.·

'

.
Também aDive.rsaria dia 19 o garotão Ivo Krillan desta

cidade. •
.

,
.

.

. Ainda aniversaria dia 19 o sr. Francisco Euz"bio Fcsnco,
residente n/ cidade.

. O dia 18 de maio será muito' festivo para o ·sr. Guido
Oavet, pois nesta data éstaré completando seu 39.0 aniversério.
O aniversariante -oferecerá 8 seUl amigol _

uma sabo.ros. churrss
cada, rega·da a ehopp, em SU8 chécara' localizada em Colônia San-
to Antonio. Este �olunist. que' tem o sr. Guida Davet como um

dos melhores amígo», cumprimenta-o desejando que esta data se \

prolongue por muitos anes,

A todos os demais aniversariantes a coluna aprt'un,ta OI

sínceros cumprimentos.

Notas diversas

, Mais dois casais de. Major Vieira, foram esta semana a

Ce.cad'or participar do Cursíuho de Cri'lltandade•.
Em Porto Uníão também realiZf'U-S8 elltl se.mlna o curBO

«E.F.A.P.»
.

Escola de Formação de Agentn Pas,tor.ls, no quel
. e.ste colunlJst� também teve a houra de participar.

Pensamento

Quem procura Cri.to sem cruz, corre o risco de encon

trar e CTUZ s@m Crido .

•

no das demais localidades não
definidas no artigo anterior,
será de Cr$, '2,3.0 (dois cruzei

r�s ,e trinta centavos) .

Art. 4:° - O preço míni
mo de compra do litro de leite
cota entregue pelo produtor na

. plataforma das indústrias es

pecíficas de leite em pó, queijo,
manteiga e demais produtos
lácteos será de Cr, 2,20 (dois
cruzeiros e vinte centavos) .

Art. 5.0 _Sempre que o

litro de leite, adquirido do

produtor, contiver índice de

gordura (matéria gordaj] supe
rior a 3,1% (três vírgula hum

por cento), eeu preço mínimo
de compra será acrescido, nomí
nimo 0,7 % (zero vírgula sete

por cento) do preço mínimo de

compra mencionado no art. 2.0
da presente Portaria, por deci
mal de excesso de gordura, o

que deverá constar na nota de

compra Ou de recebimento de
leite.

Art. 6. ° - Fica proibida,
nos preços. mínimos de compra
de leite fixados na presente
Portaria, a dedução de impos
tos, taxas e serviços que pos
sam incidir sobre a comerciali

zação do produto.

Parágrafo único - Além
das deduções especificamente
previstas em lei, dos preços mí
nimos de compra fixados na

presente Portaria para o pro
dutor, só poderá haver a dedu

ção do custo do transporte do
leite "in natura" entre a usina
e o entreposto ou conjunto in-
dustrial.

.

Art. 7,° ..:........ O preço mínimo
de compra do litro de leite-ex

cesso, entregue pelo produtor
na plataforma da usina regio
nal .ou conjunto, industrial se
rá fixado:

.

A) Para um aumento men

sal de até 30'% (trinta por cen
to) sobre a cota definida no ar

tigo 1. ° da, presente Portaria,
o preço mínimo do' litro de leite
excesso, será o preço fixado no

artigo 4. ° da presente Portaria.

B) Para um aumento men

sal. de produção que exceder de

30'% (trinta por cento) sobre
a cota definida no artigo 1. °

da presente Portaria, a preço
mínimo do litro de Ieíte-exces-

mentos empacotadores nas Re

giões Metropolitanas de São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Ho

rizonte, Curitiba, Porto Alegre.
e nas Capitais Goiânia; Floria
nópolis, Brasília, Vitória e

Cuiabá, . será subsidiado pelo
Ministério da . AgriQultura,
através da Companhia Brasilei
ra de Alimentos � COBAL em

Cr$ .0,25 (vinte e cinco centa

vos), o litro, conforme normas

operacionais a serem fixados
pela referida empresa.

Art. 11 � A fim de serem

atendidas as necessidades de
abasteeímento a SUNAB pode
rá disciplinar a destinação do
leite para fabricação de produ
tos e subprodutos lácteos.

Art. 12 - Aplica-se o dis- /

posto nesta Portaria aos Esta
dos de Espírito Santo, Rio de

Janeiro, Minas Gerais, São
Paulo, Goiás, Mato Grosso,
Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Distrito Fede-
ral.

•

80 será de 80% (oitenta por
cento) do preço fixado no arti

go 4. o da presente portaria.
Art. 8. o _ Os distribuido

res de ieite, quando pretende-·
rem comercializar tipos de leite

ou embalagens não previstas
nesta Port;:uia, deverão solici
tar prévia autorização. do Supe
rintendente da Sunab, Obedeci
do o disposto no' iRUSPOA.

.Ar.t. 9. o _ Os preços má
ximos de venda ao consumidor
do Iltro de leite tipo "C" e/ou
do leite pasteurizado reconsti
tuído envasado mecanícamen

te, em embalagens invioláveis
de material plástico, cartonado

. Ou similares e engarrafados
mecanicamente, com fecho in
violável, com no mínimo de 3%
(três por cento) de gordura se

rão os seguintes:
I - ,Nas regiões Metropoli

tanàs de Belo Horizonte, São
Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba,
iPorto Alegre e nas Capitais
Goiânia, Florianópolis, Brasí-
lia, Vitória e Cuiabá. Cr$ 3,10; Art. 13 - Esta Portaria

II _ Nas demais Iocalída- entrará em vigor em Lede

des não definidas no item ante.. março de 1977, revogadas as

ríor Cr$ 3,2·0'; Portarias 8U1PEiRn.os 43 e 44

. Art. 10 _ O litro de leite
-de 27 de julho de 1976 e dispo

tipo "C" e/ou <].0 leite :pásteuri- sições em contrário ..

zado reconstituído, efetívamen- JOSÉ MESQUITA SANTOS
te distribuído pelos estabeleci- Superintendente Substituto

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mai. rores)

Serviço rápido e perfeito
IMPRESSORA. OURO·· VERDE LTDA.

,'_---------1--------,
.

-u NGER" resolve problema:

vem

o seu

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

especializada: Linha completa dos motores WEG a· preços diretos da fábrica,
peças e acessórios para caldeiras, locomóveis e maquinários indus íaís, Cabos

de aço, 'parafuso pregos de todas as bitolas. oes para água e

pressão, fechad VISITE-NOS.

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

DOD 0425 xa Postal, 1106 UNIÃO DA VITORIA - Paraná

anos

elA. LTDA.

prestando_'-_se--,-rv_i�L-os_à_s_1_nd_ú_st_ril_S_"_.,
Representante em Canoinhas: Waldemar Knlippel
Rua Major Vieira, 360 _. Fone, 22-0336 Canoinh�.s - Santa Catarina

,�.----------------,--------------------,
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.

contrava em tratamento o sr.

Rodolfo Bisswurn, -maís conhe

cído como SChineck. Seu se

pultamento, bastante concor

rído, foi realizado, na tarde de
domingo último. O saudoso ex-

.

tinto, genro da viúva Salim

.
Zattar, deixa viúva e filhos.

A anunciada Festa de San- ra e o Presidente da Assembléia
ta Cruz" a nossa padroeira, r�a- Legislativa, Deputado Walde
Iízada domingo último, reuniu miro Colautti, encontram-se
um grande piÚlblico, com boa no lParaguai, a convite do Pre-

,,' renda firútncéirál. O carro sor- c sídente stressner. -

..

teado, teve como ganhador o x X x
.

sr , Flávio Férreíra, residente
na localidade de Salseira.

xXx
A ERUSC - Eletrificaç'ão

Rural de Santa Catarina, por
solicitação do sr-. (Prefeito The
rézio Netto, enviou um técni
co ao nosso município para 'le
vantamento e estudos para �a
eletrificação de Matâp-Sereia
e Boa Vista-Papuan ,

xXx'

Amanhã, festa escolar no

Grupo Escolar João José' de
Souza Cabral,' também com

. boa programação .. i
xXx

Os Prefeitos da Comarca,
Therézio Netto, Odilon Pazda e

, Claudio Gadotti, participaram,
como convidados, do almoço
alusivo ao aniversário do ,Regi
menta de Carros de Combate,
3. a feira, em �ib Negro.

xXx

Deverá visitar a nossa ci
dade, como hóspede do seu so

brinho Rafael Boeíng, o enge
nheiro arquiteto., Sr. Paulo'

,

Boeing e sua esposa ,Else, que
vem daAlemanha em visita ao

Brasil e seus parentes.
xXx

Três Barras Tambéin 'o'"Grupo. Escolar
-

Maria Felícftas; nó', Alto das

Palmeiras, programando festa x X x

junína para o: dia 18, de junho Praticamente definido o'
próximo. ..'

local para a construção da fu-
x X x "

( tura Rodoviária' Municipal,
'. Segundo informes oficiais, cujo início das obras será bre
ú,INPS atendeu 10 milhões de ve, com recursos e pessoal da
Ibenefi.ciários no ano passado. Municipalidade.

xXx" 'xXx

nova«em

_ PAULO À.. FRANK - .

A firma, Fuck ampliando. '. Hoje, finalmente, a ínau-
suas instalações, parte· agora guração oficial da sede social

para o setor de compensados. da "ACERIZA", do GrupoZug
man. As festividades terão íní-

xX x I cio pelas 22 horas, ao som do

Após rápida moléstia, Ia-. conjunto os IiNCANDESCEiN
leceu em Curitiba; onde se en- . TES, de Itajaí.

.. I

GRANDE PA.SSEATA CICLíSTICA: 'AMANHÃ - DO
MINGO - em nossa cidade - 09,3'0 hs ,

- saída em frente da:
Escola Básica "General Osório". Haverá dístribuição de prê
mias. Partícípe'você também. Traga sua família, para assistir,

XXX'

O Grupo Escoteíros "Dragões da Independência" partí-.
cípará amanhã da .iPasse::tta Cíclístíca, devendo já no. sábado
à tarde montar seu acampamento nas redondezas da cidade,

XX_X
A Câmara Municipal de Três Barras, sempre atenta aos

interesses da comunidade tresbarrense, vem desenvolvendo
intensa 'atividade em favor dos interesses do povo.r

'XXX

A Rede Ferrovíáría Federal - Administração local da
Estação Três Barras, contribui pára o bom aspecto. da cidade,
mantendo sempre limpa e capinada, a área de acesso à cidade,

X.XX
A Rigesa - Celulose, Papel e Embalagens Ltda. recebeu

no dia 11 pp, a visita de 40 estudantes. da Faculdade de Enge
nharia Florestal de Curitiba e 10 da Escola Técnica de Irati.
Os visitantes tiveram oportunidade de visitar e conhecer a

área reflorestada.da Rigesa , Após visita ao Departamento
Florestal, foram recebidos na Fábrica da Rigesa, ocasião em
que foram projetados slides sobre os diversos aspectos técni
cos e setores de atividades da FáJbrica. Foi proferida na: oca
sião, palestra pelo Senhor -Dr . Antonio Tsunoda. A caravana

de estudantes pode certamente aquilatar o alto. grau 'de mo

dernização dos sistemas de trabalho da Rigesa, Celulose, Pa
pel e Embalagens Ltda. e conhecer de perto o íntrínseco pro
cesso de fabricação do papel, desde a escolha e preparo das ter
ras para o reflorestamento, até o processo final de industria
lização do mesmo.

[ntreua Oficial
..

�e
Máquinas ao DER

Nesta relação. inclui-se
ainda dois rolos compactado
res vibratórios, rebocáveis,
marca vibro "Dynapae", mode- .

10 -CFB�66, faorlcado .no Brasil.

Na oportunidade da entre

ga das máquinas, na presença
do Secretário Nicolau Malburg
e outras autorídades.. foi feita
uma .demonstração completa
do sistema de funcionamento
da.motoniveladora.

Os eqUipamentos ora en

tregues e que serão dístríbuí
dos pelas diversas residências
do DER espalhadas pelo Esta..

do, somam-se outros, recente
mente adquiridos pela S.T.O.,
e que também integram a fro
ta do DER. Entre estes, 1 tra
tor de esteiras, marca' Cater

pillar, tipo pesado, no. valor dê
2 milhões e 303 mil cruzeiros,
fornecido pela firma Figueiras
S/A - Engenharia e Importa
ção; 2 Motoscrapes, fornecidos
pela FORMAC S/A, no valor de
3 milhões .e 650 mil cruzeiros;
28 caminhões com cabine de
aço, no valor de 8 milhões 564
mil e 99 cruzeiros e\ 2 Cami
nhões 'para transportes pesa
dos, custando ;6,73 mil, 281 cru
zeiros e 40 centavos, fornecidos
pela Fábrica Nacional de Mo
tores; 25, basculantes com ca

çamba e 3 basculantes tipo
minério, fornecidos pela firma
'lÉrico Becker e Cia. ", no va

lor de 872 mil e 200 cruzeiros.

O DE;R adquirirá ainda,
'perfuratrizes e conjunto de brí
tagem, para asfaltamento de
trechos de rodovias.

Todo esse equipamento
ora recebido, reforça a certeza
do cumprimento da programa
ção estabelecida, compreenden
do. a construção e conservação
de rodovias.

Com a presença do secre

tário dos Transportes e Obras.
de Se, Comte. Nicolau Fer
nando .Malburg, Diretor-Geral
do Departamento de Estrádas

de. Rodagem, Eng .? Antônio
Carlos Werner, dia 26, às 16:00

horas, no aterro Baía Sul, em
Florianópolis, foram oficial
mente entregues, pelos forne
cederes, rep.resentantes, da

>

Línck SIA - Equípamentos
IRlodoviário.s e Industriais", 4'5

máquinas, que írão auxiliar os

serviços de manutenção das
rodovias estaduais.

.

.

O ,Governador Antonio
Carlos Konder. Reis, o Presi
dente dó Tribunal de Justiça,
Desembargador Ary de Oliveí-

FrigoríFico
.: (anoinhas S. A.

(�FRICA
XXX

A "ACAf{,E'SC" de Três Barras, através do Eng. o Vol�
mar Verardi do Escritório local, vem desempenhando suas

'. atividades junto. aos proprietários agrícolas de nosso municí
.... pio, orientando e atendendo os interesses de nossos agriculto
res, que. se mostram muito satisfeitos com o apoio que vem re

cebendo. Esta coluna parabeniza; o ilustre -Engenheíro e agra
dece pelo seu trabalho em prol de nossa agricultura.

XXX

O Departamento. de Correios e Telégrafos, na pessoa de
seu Diretor, Senhor João. Rosa, atendendo pedido do Prefeito
Senhor Odilon Pazda, vem de colocar no Bairro São Cristó
vão, uma Caixa Postal para recebimento de correspondênçias
do populoso Bairro. A correspondência destinada aos ali re
sidentes será entregue para distribuição. no Armazém do. Se
nhor Miguel Adur , Desta forma; o povo do. Bairro São Cristó
vão, recebe maís um- benefício da Administração Municipal,
Futuramente, ali poderá "ser instalada uma Agência Postal.

XXX
. �, A R?-rtir da próxima semana, voltará a funcionar o Ser

viço Eleitoral junto a Prefeitura Municipal, nas terças e

quíntas-fêíras, no expediente .norrnal.
.

Compareceram .ao ato, o

Vice-Diretor do DEH, Eng. o
Newton 'I'esserolli, Diretor de

Operações, Eng. o Moacir Mon
dardo, Assessor Técnico da Ad

ministração Geral do.DEREng.o
Cleones Velho Carneiro Bastos,
Procurador Geral, Adv. Getú
lio José Uba, entre outros.

SOCIEDADE D ; CAPITAL _

AB�R O

GEMEC-RCA 20-75/13

Convidamos os' Senhores
acionistas a exe cerem .dentro
de 30 (trinta) di s, da pública
ção deste, o seu ireito de pre
ferência na sub críção ' de' Cr$
520.00.0,00 (QU NHENTOS E
V:UNTE MIL CR ZEIROS), pe-
10 lançamento de 520.000

ações ordinárias, com valor, no
minal de Cr$ 1, O cada uma,
autorizado na GE; de

23/04/77, media te as condi

ções seguintes:
a} prazo íntegr

(três) meses

No valor de 23 milhões
83'Ü mil e 390 cruzeiros, com

põem-se a� 45 máquinas de 23
Pás carregadeiras articuladas,
de fabricação nacional, marca
"Michigan" modelo' 55, motor
Diesel Mercedes Benz com po
tência de 118 CV, pesando
9700 Kg, munidas de caçam
bas standard de 1.53 lÚ3, com
sistema de iluminação comple
to e ferramentas; 22,motonive
ladoras, também de fabricação
nacional, marca HWB, modelo
140-M, com motor Diesel Mer
cedes Benz, modelo OM-355 e

potência de 140 CV, pesando.
12.100 Kg, equipadas com lâ-

.

, minas de deslizamento mecâ
nico ajustável, escarifícador de
11 dentes, comandos hidráuli
cos, inclusive direção com ca

bíne tipo standard, sistema de ;

iluminação completo e terra-
8 -rnentas.

----,,--_.
-

"

CONVITE_' Ih) mínimo inici
25,% (vinte e

to) .

c) as ações obje
menta terão o

reitos das açõ
conforme legís

Canoinhas, 1
'1977.

AGENORCHRI
Dir. Vice-Presl ente

BAILE DO CALOURO deste lança
mesmos dí
ordinárias
ção.Promoção: Diretório Acadêmico Santa Cruz de Ca

noinhas - DASCCa.

Local: Clube Canoinhense

Data: 28 - maio - 77

Animação: Grupo Tropical

crescer limpa
••

......
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