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, o Posto de Identificação,
agora reaberto, devido as pro
vidências imediatas do Prefei
to Therézio Netto, está em ple
no funcionamento, atendendo
e .expedíndo maís de 20 cartei-:
ras por semana.

Enquanto isso o Secretário
de Segurança e Informações,
CeI. Acy de'Oliveira, informou
ao Preíeíto., atendendo solící-.

Joinville - A Delegacia Estadual do IBOF - Ins
tituto Brasíleíro de Desenvolvimento Florestal - com sede
em Joinvílle, enviou, a todas as cerâmicas, olarias, pani
ficadoras e estabelecimentos similares' do Estado, oficio
circular apresentando o formulário modelo da]Declaração
Mensal de Consumo de Energia, perfazendo um total de
1.068 correspondências enviadas.

A medida visa conseguir dados junto;iàs empresas,
s' fim de conceder a isenção da reposição florestal de 2,8
árvores por metro de lenha consumido e de 8 árvores por
metro cúbico de :carvão vegetal, ::a que estão:obrigadas:as
cerâmicas, olarias, panificaderas e estabelecimentos, simi
lares, com a finalidade de incentivar a economia "de ener-'
gia oriunda do petróleo.

A isenção da reposição florestal será concedida às
empresas que encaminharem ao grupo de trabalho do

IBDF, o formulário da Declaração mensal de energia, de
vidamente preenchido e .acompanhado dos respectivos
comprovantes da aquisição. A devida reposição florestal
passará a ser efetuada pelo 18dF, com recursos do \ '00-
selho Nacional do Petróleo,

"Das l..068 empresas que receberam o ofício. ape
nas 8 já atenderam a solícítaçãojío 180F, mas nenhuma
apresentou os comprovantes da aquisição", disse Luiz
Gastão de Diniz, presidente do grupo de trabalho do IBDF

.

em Santa Catarina.

Algumas das empresas no ramo consultadas, afl,r-'
maram não ter dado maior atenção ao comunicado do
IBDF, face ao pequeno porte da mesma, que não permi
tia investir no ramo de reflorestamento, seguindo as exi
gências daquele órgão. Por outro lado, empresas de grande
porte "confessaram não ter atendido a solicitação, uma VE'Z

que é completamente inviável fazer o levantamento no

prazo previsto pelo 18DF.

De um modo geral, todas as empresas mostraram
. satisfeitas com la possibilidade de serem isentas da taxa
de reposição flõrestal, que é considerada como sendo
altamente onerosa.'

destaque
BODAS

UMElCHI

de hoje
DE OURO DO" CASAL

, , 1

MATSUYO SHIMOGUIRI

O

Os
. familiares SHIMO-

GUIRI, Dalila T. Togani,
, Rosa K. Shimoguiri, Roberto
K. Shimoguiri, Carlos M.·
Shimoguiri e Janete F Shí
moguíri, hoje em festas, com
a Bodas de Ouro

-

de feliz
casamento de seus pais U
MEIeHI e MAT5UYü. re

sidente e radicado em nos

so meio.

O sr. UMEICHI veio pa
ra o Brasil em 1925 e sua:

esposa -em i926, aqui se

casando no Consulado Ja
ponês. ';;1 Ele nasceu em

20/02/1908, na cidade de
Atawa, Estado de Mic·Kem,
no Japão e' ela, na: mesma

cidade, em 25/02/1908. A
família Shimoguiri instalou
se em "nossa região há mais
de dez anos, em Campínínha,
no vizinho município de Três

.

Barras, residindo o casal nu
benteagora em nossa cidade,
onde construiu confortável
residência. Aqui se dedica
ram.f'desde o início, com ati
vidades agrícolas, príncípal
mente .� na produção "de ba
tata semente, como os de
mais nipônios aqui instala-

social

dos, responsáveis hoje -por
90% da demanda nacional.

Destaque-se ainda que o

sr. UMEICHI· providenciou
também a trasladação dos
restos mortais de seus pais,
de São Paulo, para o .Cemi
tério Municipal de nossa cí-

. dade, ato que bem. demons
tra a sua completa fixação
em nosso meio.

O' sr. UMEICHI é Diretor
do Conselho Fiscal da Coo
perativa Cotia na Zona Sul

do Paraná, também repre
sentando o .grupo local dos

produtores debatata semente.
As solenidades das bodas

terão início com Santa Missa
na Capela do Colégio Sagrado
Coração de Jesus, seguida
da recepção, no Clube Ca
noinhense, para centenas de

convidados, entre famílíares
e amigos.

tação da comunidade canoí
nhense, que dentro em breve a

renovação de carteiras, será
feita periodicamente aqui em

Canoinhas, evitando assim. o

deslocamento" dos interessados
para Mafra.

Também a Regional de
Mafra fará atendimento de'
novas carteiras de motoristas
num dia determinado da se

mana, somente para a possa
comarca, compreendendo os

munícípíos de Canoínhas, Três
Barras e Major Vieira.

-

A Prefeitura vem de con
cluir o aterro do rio Canoi
nhas, na estrada Bairro de São
Cristóvão a Marcílio Dias, sen
CIo também concluído o empe
dramento da estrada de Rio

.

I

I
Bonito ao Rio d'Areia de Cima .

Também concluídas, na
.

administração THERÉZIO e

FABIO, as escolas estaduais de
Arroio Fundo e Rio d'Areia de
Cima. Terão início imediato,
agora, as escolas de Salseiro,
Rio do Pinho esta. Haydê e

um novo grupo no bairro' do
- Campo da Agua Verde, em con

vê ia com a Secretaria de Edu
c ão e Cultura, cujo material,

'

à uele fim, já estâ sendo ad-
q irido.

'

Igualmente, iniciado ou

Grupo EScolar no bairro do
'Ja lm Esperança, com recur
sos do Ministério de Educação
e C tura =-'MEC, conseguidos
pelo nadar Otair Becker.

Visitantes ilustres
Em nossa cidade, em ex

cursão pelo.Brasü, onde veio
rever seus familiares,' o en-

t Da. Maria
Bauer

Faleceu quinta-feira, dia 12,
em Joinville, com a avançada
idade de 72 anos, a senhora
MARIA �BAUER, esposa do
saudoso Artur Bauer e que
aqui residiu pelo espaço de
45 aROS.

Ao venerando casal e seus À família enlutada, Correio
familiares, os melhores cum- do Norte envia as mais sen

primentos deste semanário. .

tidas condolências.

genheiro alemão -dr. PAUL
BOEING, acompanhado de sua
esposa ELSE. O casal está
hospedado na residência do
seu sobrinho Rafael Boeing
e ontem foi homenageado
com um churrasco, e apre
sentado aos amigos da famma.

Também" em nossa cidade,
procedente de São Paulo, pa
ra a festa da família Shimo
guiri, o Gal. José Presser da

Silveira, entre outras perso
nálidades naeíenaís e estran
geiras, que estão chegando
ao mesmo fim.

AOls visitantes, nossas bcas
vindas, com votos de feliz
estada em nosso meio.
\

-
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CORREIO DO NOR TE

Prefeitu�ra Municip'al
Major Viei"ra

EDITAL. DE CONCORR1l:NCIA PÚBLICA N.o 02/77
CLAUDIO 6ADOTTI, Prefeito Mnnlcípal de Major'
Vieira, Estado de Santa Catarina, de conformidade
com Lei Munícipal n. 421 de 26 de Abril de 1.977, .

.torna público aos interessados, que acha-se aberta a

('(;:ONCORR"tNCIA PÚBLICA para venda do seguinte:
I _ OBJETO DA CONCORRli:NCIA:

de

a) Uma M�tom eladora Caterpillar, ano de tabríea-
ção 1948, peso 12.000 Kil s; /

d

b) Um (1) Cami hão Basculante, marca, Cheyfolet,
ano de fabrícação 1951 - hassis n .? JEA-8950078 -;95 BP;'
,. , J

c) Um trator Zadr gar, Chassis n .? 997-60 L Motor
li. o 142005 - 41/5HP.· '

. •

/ .

.

II - DAS

PROPOS�"': ,.' / I

ai)' As, propostas serã' recebidas á ,parJ!r do dia 02 a
31 de Maio �o corre�t� exercíc p, J?-a secretarJl Municipal, durante o período/horário de

eX��dIente. �.

b) Os proponentes de .erão apres ntar as propostas

0.bedecendo o lance mínímo de' $ 18. OOOl 00 (Dezoito mil cru-
zeiros) .

>'. I '

,

.

c) As propostas dever-
,
ser sririgidas à Prefeitura.

Municipal em 4 (quatro) vias, e::\ envêíopcs fechados çonten-'
do na parte' exterior os seguintes ,diiéres:' iPROPOSTA QU�FAZ k!,' , PARA A CON
CORR1:NCIA PÚBLICA N,.o 02/71*'l'

.

.

3 \ I

,I{ •
/

-, III - DA ABERTURA )DAS, PROmSTAS:
a)1 A abertura dar-se.ã às Ih horas do dia 1. o de Ju

�hô do co.rr:_nte exercício nO,,:"tecint.o da Secret�ria Geral, por
uma Comissão Julgadora a �er previamente designada pelo Sr. ,

Prefeito Municipal. l .

,

b) AS propostas �rão julgadas no mesmo dia pela Co-
l' .

. .'

. missão e parecer do Sr ./Pr�feito Municipal.
IV - DISPO�Ç6iE!S GERAIS:,

,

a) Os propoj{entes .que não atenderem as exigências
cons�a?tes no prese/te Edital, serão automaticamente des-
classíficados. I .

b) Aque "'que for considerado vencedor, deverá re
colher 'na Tesour ia Municipal a importância correspondente
-à Proposta em 'eda corrente do País, dentro do prazo máxi
mo de 10 dias c ntados da data de julgamento das propostas,
bem como, pr eder a retirada dos equipamentos dentro do
mesmo prazo.

. '

c) refeítura Municipal, reserva o direito de rejei-
tar ou anul

.

a Concorrência no todo ou em parte, sem que
caiba qualq er índenízação ou reclamação .. judicial.

.

.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 02 de 'Maio de 1977.

CLAUDIO GADOTTI - Prefeito Municipal
t.

DR. NO AMARAL FILHO
CONSULTÓRI():

Rua 12 de Setembro .,. esquIna com travessa 15 de Novembro
(próximo ã Igreja Matriz, ao lado da Associação Çomercial)·

Dra. Zoé Walkyria' Natividade Seleme
Cirurgiã. Dentista
e I G 005589159/DXI'

Clínica dentária de senhores e críanças.
Especialização em Odontopedíetrra.

Here marcada
. I

,.

Praça Lall� Müller, 494 Fone. 22-04;61

blusas e

de
casacos

lã /
II,

\

Sociedade

Wiegand
CGC�827279 3/0001-27

ONVOCAÇAO
Ficam co vocados os se

nhores assoei dos .para a As- .

sembléia Gera Extraordinária,
a realizar-se na sede da ,
A.C.R.E. Sã Bernardo, sita
em Marcílio D·. s - Canoínhas
sc., no dia 22 : e,Maio de 1.977,
às 10 horas.

Se não h uver "quorum':
meia hora ap 's segunda con

vocação, com, ualquer número
de presentes, 'fim de delibera
rem sobre o s guinte:
1.°) Extínçãojda Agremiação,I '

2.°) Outros -i\ssuritos. de inte-
resse social.
ajp/Canoínhas, 02 de Maio

,de 1.977.
IRINEU FROEHNER

Presidente

Musical
Olsen

,

NOVENA DA MILAGROSA
NOSSA SENHORA

DE POMPÉIA'

Milag;rosa Vlrgem do Ro
sário de Pompéía, 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
lR!osário favoreceí a.mim e a

minha família nas necessída-
des e aflições. '

$úplico-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 desejada) 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. Ço
[Jlla-se a G>ração .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
Eapírito Santo, Tu que me

eeolareces em tudo, que Ihrmi
na todos 011 caminhou para que
eu atinja meu ideal, Tu qu�
me dál o Dom Divino de
perdoar e esqueeer o mau que
me fazem; que em todoI o.
instante. de minha "ida está.
comigo, quero nede curto

:

diálogo ogradecer-te por fudo
e confirmar uma vez mais que
não quero eeparee-me de Ti .

Por m'ior que leja a ilueão
meterial, não ler.á o inínimo .

da vontade que linfo, de um

dia eatar contigo e todol OI

meuI irmã05, na glória
perpétua.
Agradeço,te uma vez maia•••
A peesoa rdevlilrá fazer esta

oração três dia. seguidoe sem

fazer o pedidou Dentro de três
dia. será alcançada a graça,
por mais difíd'l ,qu� .eja.
Publicar auim .que receber a

graça.
Publicada por ter recebido

uma graça. A.C.M.· 1

Leia!:, Assine! Divulguel
'.

Correio do�Norte

21.05-1977

No Departamento de Veículos Usades
de Miguel. Procopiak C.omércio

.

de
Veículos Ltda., você encontrará

·

para pronta entrega: .

..
i'

:�

,i"
}'''
Ano

.t;"
Fusca 1300 ./ 1973

Pick-up wutvs 4x4 ir" 1969
Comodoro ' l 19'(6
Cheoette

..

Vermelho

�.
:1:t/ 19!5

Cheoette . 1!h4

OPala coupê verm�lh,' . 1974,
Variant azul, ;: 1973
Fuscêo I;' 19('2
,:Op21a 4 1>01101, :/' , '19m,
Catovon

.

Jé 1976
{t"
/;

.:/1'

Marca

PROCOPIAK COM. DE VEí(ULOS LIDA.
. '

oDvessionário Oeneral 'Motor. do Brasil S. I.
Rua Major \Zieira, 289

_._ Santa Catarinac

FOTOCÓPIAS XEf\OX
.s-:

Serviço inst�DtâDeo .e pede·�

I Inst. o moderníssima.

Procure D�t6rio de Derby Carlos

U� na Praça Lauro l\1üne�, 251'

CANOINHAS - Sallta. Cata'rina

Foto Studio Canoinbas
, Serviço de, reportagem de. casamentos e.aníversârlos,
Fotos dE" crianças; P �. "decorati'lTos para

__ Serviço
-,

para amadores. .

Rua Barão do Rio Branv�, .754 (próximo a Vasa Trevisani)

F c íccópi a·s?
o Cart6rio do Registro C�iviJ, de Nereida C. Côrte,'. �-
instalado no Forum, ac�e receber a ma'i�
moderna "FOTOC DORA" Automática. que

face' e simples de qualquer

Em apenas 5 segundos.

, .

\ � .

.
_ .

•••••••<>•••••••
. .

CGC 83.166.033/0001-33
Redaçâo, Composição e Impressão: '

Rua PaulaPereira, 765 - Fone 22-0379
Canoinhas - Santa Catarina

Proprietário: AroIdo C,�rneiro de· Carvalho
Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORES:
Papanduva: .Esmeraldino M. Almeida
Três Bart:as: Paulo A. Frank

Major Vieiya: 'FranCisco Krisan
.

Canoin,has: Glauco J. Bueno e Pedro.A. ·Grisa

� 29 anos a serviço.da Comunidade+-e

\ ,/

.

\
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NOTAS ESPARSAS
Os 1 VereJldores da:; 8. ti. Zo-

. mó a sede social do Clube AtIé
na; E1:eito:r,�l, CANÓINHAS, tiro Industrial, prestigiada pe
T� BARRAS, e' ,MAJOR- lQS altos Diretores da firma
VIEIRA, cQnf�aternizaram...se 2)ugman, Prefeito, Therêzio
doming'o 'último" com um [àn- Netto e Presidente da Câmara

, tar. nQ R.e,staurante
.

� ; Clube. Hentiique .:Krze.sin$ki.
C$.Xlomhense, .. ali, Ipres�ntes QS x X x

}Jr�'fei�s Theré.zio Netto e O?:i- Também inaugurada
.

do-lon p�S;,;. Se.l,J.d9 . ? Pr,eftlto min�{) último uma moderna
Qj&lo���. unposSl�!lt:ado, .. �e borracbllria no bairro da Pie
co�pare:oeT I . �present.Bdo pie- d·" Á� ..

ló,e&il Cê_do Koúki'. WoJ,...,.

.X Xx_
A CASAN, ,em oonvânio

Ci)·m a Prefeitura MUnicipal,
esten4endo a rede de' abaste..

cimento de água em toda a ci
dade e bairros.

xXx""
,

O proprietáriO da fábiica
de m6yeis MOBELAR de Fio-.

. ,

rilln,opolis.! visitou a nossa ci
dade, na eompea de tnatêria
prima, mostrando-se interes
sado na instalaeão de fábrica
de móveis.em nossa cidade.

x ,X x
A AMrLA - Associaç'ão

dos Municípios do Planalto
.

Norte" Oatarinense, reuniu-se
ontem na 'Vizinha cidade de
Mafra.: ,

, xXx
,

.

A. anunçada- festa es�olar
no� Gr'tipo 'd.r. 'JOio José de
SOu_' cabral' t�ve; êxito rotai;
bitStánt� . can.oorrida: e. bom ré..
siítl� 'financeil"o.

,

.

xXx:
e .O··empresâtiQ' Wig'l:i'el Fon ..

"�".� ';a serViçO, 'est�e"e
flô'Rio de JaIleir!>: "�.'"

. , ..
'

r, rx' � x" ,

'�"" ,0 ,grupO Bràhma bl'inqo,u'
t�<lS os seus empl'egados'�· ta..

lJ;I,iliar�es., ,eom; uma granõe
. el;iB'��asoad�, " do,mingo último,
no S'itio em Salsêiro, numabo-
n:ità têunlãó de .. congraçamen-
to�" r; :, -rÓ> •

.:

xXx

, , A ,rãbriCa de Papel Canoi
�âs: !:ttda.··, instMada no: bair
f(f'do·cathpo;:da .Aguá Verde,
já>em runcíonamento, fez o seu
'pl'imeiro embarque 'Kegunda-,
féira última. M-ra $ão Paulo.

:!<X ,,'
.

,
..

"::tria�güradá
.

sábado tilti-
f": ",,:" . '."

:xXx
.. Chegou o frio, com a pri

meira onda chegado segunda
feiTa egeada'na terça última.

xXx

Hoje, a Festa de Bodas de
Ouro do casal Umeichi e Matsu
yo 'Shimoguiri, com, os nossos
cu:tn'prinientos e também aos

�>. -i .

\ " . ,�. ". ": _
� '!

Encontr..... fim ;C.rtório, 2.° Oficio, à RUI Vidal Ramo.,
,��f,:çle. "ci�

.

rotum, para .erem devid.mente pr"te.tado. o·,

ile'ohit .., litulo'�:'
.

..

MP • ·UOd6.• 'Vi.la ••$ler Cr$ lIUO�.24 (dfz!o(,ve mi!
.elt!t;ntl'l' • dois eru!

'

OI • vide • qu.tro c�ntavó.). emitl.d. por
BIDro Brt4eIJ'co ,de I •• tt�ento. ,S/A.. contra tOLlVJO FER-.
MIRA BARBO'SA CO .EIRO.· '.'

,
.'.

._

,
DP n.O ODe7�A· 'Incte. 2O.f)4.V"I • .,Ior Cr$ 1.028,50

"(DIR�_n ••inte I oUo er !@ire." eiBcotlsta centavol), emitida
per Slcol S/A, cOBtra 10sE BITTENCOURT PACHECO DI: MI
RANDA.

: ':" pp n,0;08E)j78' - venel • 2(,O1.77,_� v.lor Cr$ 494,00 (que
treee.to,_ e nonnh e gll.tro e z'elr.8){ .mitidi por Aluizio Mar-
elalehen, coatra OTACILIO O. . O.ADE. .

'

,

, , 'DP ��o 'f!!8' - VI!��tó.· 12.�2!�6 - V;lI)9f Cr$ 700,90 (lIet.�
e.ate·, (!liU�r01J) .mitht. por �l��Uimattn. Auto Pt'çu LMa.,
Nal,. PEDRO PAULO MULL'_R. \

.

..

DP n:o 102/7"'- ."n-cy. 1l.oi\77 - .i.lor. C,$ 534,00 (gui�
.h�At9' .. trlnt,,' � quatro Cf z,irot), ".itid6 p0':' Alui�io Msre'- .

DiehéD, eontre NICOLAU TEFANINE,\
Op·'n.o 001-/77" "neto. 12.0a.77\ valor CI$ 761.00 (se-'

t.e;.t\tel e ......ot. fiAi.
.

�I'uzêirol), emiti:a,.""por Aluizio Marci
utehen, e€»llItra SEBAS

.
AO DE LARA.

.

.

.
Pôr 010 ter' do �")uiv�l encontrar

.

08 ret.rido. uspon·
•• vlIli" pelo pre.ent 08 intimo pUA no prazoMl! três (3) dio. út"ill,
• f!!cntar !da publi elo :lute jornal «Corujo do Nortu, virem

pfgu ;0' 'meneio I:iOI titulo., ou dar III razões porque Dio o fazem,
., 89 mumo tt' ' 0, no caio de 010 IPr .atendida uta intim.clo,
OI notifica do e peítente protuto.

.

..

.' C.noinha , 18 d. maio de J 977 .

,

TERESINHA CARARO - Oficial Milior

seus familiares. Lembramos,
.na oportunidade, a vinda da
coíonía -japonesa para. a nossa

região �. Primeiro, os Nagano,
em São João dos Cavalheiros,
d�p_ois. o Shimoguiri, em Cam
píninha, Mazakaso, em Palmt
tal e Major Vieira, Inushi em
Bela Vista do Toldo, AChio,. em
Paciência dos Neves e redonda ..

zas, 'Massatomo, em Felipe
Schmidt. dr. ,Sizuki em Paula
Pereira e Taunay e Torum, o
�ixin4o, em Matão. A vinda
da colonía nipônica para a nos
sa. .regíão provocou, em muito,
o aumento de nossa produtíví
dada agrícola, na opinião dos

.

npe.rts, o n:osso grande futuro.
xXx

Mais um médico em nossa

região, dr. José Florença, pau
lista, de santos, que vem de .

Xanxerê, afim de atender no

Posto de Saúde de Major Viei
ra,

.

sendo mais uma conquis
ta do Prefeito, Gaddottí.

xXx
, Informes dão conta que

.

um grupo de católicos já pen
sa na construção de uma no- .'

va matriz, desde que a atual,
com mais de quarenta anos,
não comporta mais o grande
número de fiéis presentes aos

atos relígíosos. _ .

21-05..77
N.· 1420
Ano X::>{X

. Trê's"-':.Barra's -, CCelll
nova dimensão"

,Frigorífico..t.;

Cànoinhas S.A.
«FRI ASA»

'

.'

E ,)E CAPITAL
'BERTO
-RCA 220..75/13

xxx

Convi mos Os ,Senhores
acionistas . exercerem'dentro
de,:SO' {tri a} ,dias, da publicJl
ção deste, . seu direito de pre..

.te,tência ,
subscrição de Cr$

5�;O-. 0001;0 (QUINHENTOS E
Vl!;NTE M L CRUZEIROS), pe
lo h lança . ento de ',. 520 . .000
açoos ord' .' ári�s, com valor no�'

m��ral cde Ci$ 1,00 :CadR :uma,
autorizad na AGE; de ...

2�i04/77, media:nte as condi
ç:�es se'g\i ntés:

a) prs:'zo jhteg:rali2a�ã(;) 3-
. (�rês meses
ri

"

íb) .mítli -o ihicial· dê' entre;ga
2;5% (vinte e cinco, por cen-
to).,'

.

c) ,as aç �l!!. objeto destê lan,ç,a-
1 men terão os meSmos di�
; feito das açõe$ ,ordinárias

. 'conf me legislação.
�n ·nhas, 10 de maio de

1977.

AGENOR CHR.ISTOFOLI
.Dir. Vice-PreílÍtlente

Esta coluna retifica a nota' publicada no n. o 1.419, de
S'ffi1Yado passado neste Jornal, onde constou erroneamente co-

,

mo Departamento, ao invés de: Empresa Brasileira de Cor
reios -e Telégrafos. O agradecimento à pessoa do Chefe. da

Agência de Canoínhas, Senhor João Rosa, ,. que atendendo;
pedido do Prefeito' Senhor Odilon Pazda, obteve de seu Díre
tor Reg'ional, Senhor João Porto Walraven, autorização para
instalação de uma Caixa .de Çoleta de correspondência, no

Bairro"Sio;,Çristóvão, onde poderá também futuramente, ser
instalado um posto de venda de selos.

Hoje com satisfação, já podemos ín formar , que a.refe
rida Caixa de coleta, instalada no dia 16 pp., já está' benefi
ciando a população daquele Bairro.

XXX
Visitou a Prefeitura Municipal de nossa cidade, o Se;,.

nhor Cap. Osvaldo Conrado, Narloch, Delegado da 13.a Dele

gacia do Serviço Militar, sediada em Canoinhas. 'Naquela
ocasíão, o ilustre visitante manteve Palestra com o Prefeito Se
ri;hor Odilon Paz:da,'e com o &�cret�rio da Junta de .servíço ...

Milita� de nossa cidade, Senhor Leocádio �ibeiro.
, .

• XXX
Em estudo, a instalação de um Cemitério Municipal no

BairrO São Cristóvão. Para tanto, o Prefeito, Vice-Prefeito e

o Senhor Adhemar Schumacher L Presidente da Câmara
Municipal; já' estão 'procedendo à�studos para a efetiva con·

eretiza.ção da idéia.
.

xxx
. .

;Encerrou-se sexta-feira pp. no Colégió �agrado Cora
ção de J,esus, em Canoinhas, o Curso de Interpretação da Pre
vidência Social, patrocinado e ministrado'pelo INPS. Ospar
ticipantes puderam através' do referido Curso1 . conhecerem
melhor a sistemática d.e funciopamento do sistema previden
'ciârio do JNPS, além de terem a oportunidade para elucida
rem 'as' dúvid�s, porventura éxistentes ..

2

Inspeçllo de Ca�ld'eiras
I

.

Ia I. 20 do D. E I S H T
.

Eng. MQrcos lDunderlic{)
CREA-39�2 . 10•. R�gião

Fone: 22-0316
. . .
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J. CÔRTE caça e pesca·
..

Iii, Praça L.uro MUller, e"'6 - Fone ;2.�14--"-cANOINRAST;;�� ., m
a m
ce '�-. Motor�rnO-- Chaves Elétricas - Tranformadores - Fusíveis - Fios e Ca bos m
Di.

. .
.

'

.....• ,_

..
"
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ati
a M

.. ateriaIEI�m.g'eral - Chaves Mateus - P6ra":Raios' � Elos Fusfveis - Transformadores de Corr.ente, m.
a m

�. '

I ""'.' , ,- Melhores
.

preço� e condições -

.
-. . m
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Prefeitura
EpITAL

"

o; Prefeito Municipal de
.. Canoinhas.,Estado de Sa,.nta

Catarina, Benedito Therézio de Carvalho 'Netto, devidamente
autorizado pela lei n. o 1365 de '19/04/77" faz saber à quem v

ínteressar possa, que levará em leílão dia três de [unho próxi
mo, às 9 horas no pátio do almoxarifado os seguintes, por pre�
ço superior ao da avaliação:

'

a) '- Um caminhão marca Ford, mod . basculante, ano 1966,
motor n. o LA 8 Y F M, chassis 1994, 8 cilindros, 167
H.P. côr verde colina, por Cr$ 9.000,00 (nove mil cru.

zeíros).,
b) _ Uma camioneta Pick-up Ford Willys, ano 1968, côr

azul austral, motor B8-304000, 6 cilindros, 90 HP, por
Cr$ 3. 950,00 (Três mil e novecentos é cinquenta cru-

zeiros) .

. ,

c) _ Uma camioneta Pick-upWillys, ano 1973, côr Turquesa,
chassis 06613 motor LA3BMY, 6 cilindros 90 HP, por
Cr$ 13.1500,00 (treze mil e quinhentos cruzeiros).

d) - Um trator de esteiras, marca Malves, mod. 8'50' AE, -
(sem motor) ano de fabricação 1. 973, sistema hidráu
lica c/faróís e lâmina Angledozer, chassis 526, por C
45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros) .

e) - UM trator marca Internacional, modo TD9 esteiras,
ano de fabricação 1.966, com motor funcío ando regu
larmente, por Cr$ 48.500,00, (quarenta e ito mil e qui
nhentos cruzeiros)'.

f) � Sucatas - Uma patrola ADAMS
14.000 Kilos. Uma atrola mod. Allis-
chamers com peso d 31. 000 kílos, ambos a
razão de Cr$ 1,50 o uilo,
Ferro velho - 5. ° kgs. aproximadamen
te, avaliado em r$ 0,40 o quilo.

O equipamento acima enc

teressados
.

no almoxarifado da
RS 11,30 e da 1?30 às 17 horas.'

trá-se para exame dos in-'
refeitura no horário das 9

BENEDITO TH. CARVALHO NETTO
Prefei o Municipal

EDITAL UE T.OMADA DE PREÇOS
A Prefeitura Mu cipal de Canoínhas, Estado de San

ta Catarina, torna públ o, para· conhecimento dos interessa
dos, que de acordo com Dec. Lei, n. 200, de 23/02/67, .encon
tra-se aberta a present Tomada de Preços, para o seguinte:

Aquisição de até 50- carteiras escolares, de 1,30 m, com
assento fixo.

Das propostas:
As propostas de erão ser apresentadas em quatro vias·'

até o .dia dois ,de ju:q.ho pró)iimo,às quinze horas, no Gabinete
do sr. Vice-Prefeito M nicijal, contendo, preço e·. condiçõesde pagamento �

Documentação:
1 _ :personalidade Ju ídica;
'2 _ Idoneidade Fina eira;
3 _ Capacidade Técni a;
4 _ Negativas, Federa, Estadual e .Municipal;.

5 - Certificado de reg laridade do INPS;
6 _ Os documentos ac a poderão ser substituídos pelo Re

gistro de Forneced r do. Departamento Federal de Com-"..

opTas e Departame o Central de Compras do Estado de
Santa Catarina;

7 - A documentação de erá ser apresentada em envelopes
separados da propos e devidamente fechadas.

Di�posições gerais:
. As firmas que não at derem as exigências legais rela

tivas a documentaç'ão ou esp. cificações deste edital, serão au�
tomaticamente desclassificad

'

Melhores informações o interessados poderão obter
nesta Municipalidade, diariame te, no horário do expediente.

A Prefeitura Municipal de Canoinhas poderá regeitar
as propostas ou anular a presente ornada de Preços, sem queeafbra aos :,proponentes, direito a q lquer i;ndenização ou re·
clamação judicial.

.

Canoinhas, 16 de maio de 1977.

DECRETO N .

o 16/77 Gahihete do. Prefeito Mu-
'nieípal de ,Canoinhas, em .. ._:

APROVA LOTEAMENTO 16/05/77.
, Benedito Therézio de Car- Benedito Th.·de Carvalho Netto
valho Netto, Prefeito Mu- J?tefeito"Municipal
nicipal de Canoinhas, Es-

c,

Es.t� êD'�cr�to foi registra-tado de Santa. Catarína.. .

t
., .no uso de suas atribuições...

do e piublicfl.4o:no Depar amen
to Administrativo, na data su

legais e de
..
conformidade'

com a Lei n o. '830 de pra. <-;:'. <' ;.

� -. Fábio Nabor.Fuck,04/06/68 .

-

Diretpf' de !:Ac;lrninistração,"
DE C RE TA: ". Vic.e Prefeito

.

Art. -1. o - Fica aprovado
.

o Loteamento procedido pela
sra , AMÉLIA DRANKA SCHI
KOLSKI,' de um terre a

no, situado no rro Campo
D'Agua ,.Ve ,com a área de
11.04 m2, registro munící-.
p 88, carta de aforamento
76, lote 171, sendo 7.598,75

m2 distribuído em 13 lotes e'
'3 A42,84m2 destinado a .aber-
túra de 'ruas, em decorrência
com Õ despacho do Sr. Enge
nheiro da Prefeitura, exarado

. no· requerimento protocolado
sob n. () 1.357 de- )l/W/76 e
nas respectivas ·plantas.

Art. 2. o _ A área desti-::
.

nada a abertura de ruas deve
rá ser doada a Prefeitura Mu-

;

nieípal, mediante escritura
pública;

'Art. 3. o -A proprietária"
- ficará isenta do imposto ter
rítoníal urbano por três anos
de conformidade 'com, a legis-
lação vigente. "f

Art. 4. o _ Este Decreto
entrará em vigor ria data de
sua publicação, .revogadas as

dísposições em contrário.

\.

unicipal ,
.

. Benedito Th. de'Carvalho,Netto'
.

!Prefeito Muhicipal)'
.'. ESle 'Decreto foi regístra-,

do e publicado no Depai't�r.pen- ,
to,::;;ôministratiYo, na data. su
ph{;:.,",;c ,." :::

. :

.

,>' ",;'
.

.'

...Fábio' Nabor Fuck.. ."

. Diretor 'de "Adrninistração; , ,

Vice 'fprefei1;o
�.._. -� .

'.

'.� . ::�', " <�: "':'''''';'')

'DEORETO'N .

o 18l77':�.-

'. _". �� .. '.>��:.. "!"
'

....":.,
'

c����71'f-T-���fA..l;E�S�CO�,LA .

Benedito 'I'herêzio de- Ca�- ;

-valho Nétto, Preíeíto Mu
.' nicipal de Canoínhas, Es-'
,....tadode Santa"çatarina, no.

uso de suas atribuiçõe5,

Benedito Therézio de Car
valho Netto, '·Prefeito ,Mu-'
nicipal de Canoinhas, Es-· ,

tado .de
".,

Santa Catarina,'
no uso de suas atribuições
�� DECRBTA

D E, C RE, TA"
,

Art.' i. o _;;_'Fica desdobra- : ..

, Art. 1.<>
..

�.. D� . acordo I da a, Éscola Municipal RieJ' da "
,

com o .art . 3. o (;ia Lei n. o ,:.. Veílã�; no período de 01:105/7.7
1.3'66 de 19/04/77, fica suple- ":'a:15/12/77, por 'alcãnçar 'o -nú-mentada por, conta .do excesso' ; mero sfíUciente' de matrícula:"
de arrecadação na ímportãn-

.

;" '"� ..
o

.

,.
, �'..

cia de Cr$ 67. (}OO,OO, a seguin- '

.

Ar: .. 2. ;---_Este Dec�eto,
te dotação orçamentária;

." entrara e� �lgor na data de.
,

.,. s� pubítcação.: revogadas as
D.M.E:.R.

'.
.

. disposições em contrárío. .

"'.'

4.0.0.00 - Despesas de Capí-
.

, .. '

-Ó> ';','" ,

'tal
'

,"
.

. 'Gabinete do Prefeito Mu·: -; éj..

4.1.0.00 -:Investimentos níeípal de Canolnhas em /.;'
4.1.3.00- -' 'E'quipamentos '18/05/77.

.

.; ,

es ";

-

.3318/285 -,Veíc1:l10s Automo- Benedito Th. de Cal'Valho Netto'
" ,tres Cr� 67.000-,00 "-p?;�feito Municipal /

Art. 2. o _ Este Decreto
.entrará em .vigor - na. data de-: -: Este Decreto foi registrado
sua publicação, revogadas as e publícado no Departamento,

, disposições em contrário. Admíníspratívo, na dat� supra.
Gabinete do' Prefeito'Mu- "; cl. Fábio Nabor Fuck

.'

nicípal de Canoinhas, em .v ;: Diretor de Admínístracão
16/05/77.

"
Vice: Pref.eito

'

-Registro- Civil
Ele, Iavrador. nascido nesta ci
dade elé Carioinhas, domicilia
do e residente nesta cídade,-.fi
lho de Ernesto Suckow e Irene
Wendt Suckow. Nasceu no dia, SIGMUNDO PREISSLER
4 de fevereiró de 195'5,. Ela� do . e LUIZA MARIA 'MANSUR,
lar, nascida em 20 de novem- ambos sOlteíros, "'dó'rtüciliadds" e .

br'o de 195,1, natural, domicilia- residentes nesta cidade. '.'

Ele;-�;
da e residente em Pedra Bran- 'mecâhied, ·nasê�db,;nesta';cida;. ,

ca, Timbozinho, MUIlicípio de "de 'de eánoínüas :,' .€in· ·15 ·,/de" .�

Irineópolis, deste Estado,Jilha A'bdl de 1957;: filho de- \Ra.y-J t.
'

de Vitor Gielillski' e' Natalia mundo Preissler e de ..Luiza
Flenick GielinskL -·Preissler. Ela professora;,nâtu-:.

ral,
'

dômiciliada ,e residente,
VALDERY CQLOlVIBO, e nesta, cidade, nascida em 25 de

MARIA LUCIA WATZKO, am- agosto de )_�46,. fi,!!}a. de FeI'esbos solteiros, domiciliados e re- Mansuru já-falecida e Matilde
sidentes nesta cidade de "Ca- Seleme Mansur.
noinhas. �e, ,au;xiliar de eseri-_,

'

.. "

tório, nascido na cidade de.Ca-, ; JOÃO MARIAMART1:�rS e
'

çâdor, deste "Esta,do ::em,,20. de' MARIA TERE�ZINH�IMAÓHA- ',\:

setembro de: 1951, filho de ....• DO, ambo� so'lt!�iros;domicilia
Waldemar Colombo e de Hele-

.,

dos e residentes'nd'Bairro Ple
na 'Colombo. Ela, do lar, ;nas- dade, desta ciâade·. �le, o-perá
cida em Campo da Agua Ver- rio, nascido 'em Serrá do Lu-
de, desta cidade, em 3 de ligos- . cjndo, M,unicípiq de Major
to de 1954, filp.a sle_ João Watz- Vieira deste Estado, no dia 23
�ko e MarIa Madaléna Watz.ko .. 'de Jllnho:,clel�54, filho de João

ARI VIEIRA e ALMIRA
'Alves .MartÍns'e Chldina�Alves ",,;;.

Mendes. Ela, do lar" nascida'NEVES.DO PRlI\DO, ambos sol-
em Encruzilhada, neste Muni..,_te�ros. �le, J' carpinteiro, nas-
cípio em 24 de Màio;'éle�1956, fi'- '.'cido em .Paula Pereira, neste '

Município em 5 de ag9sto" de
lha de .�osalina Mach,a�o.

1954, residente em Sereia, des- Canolnhas, 18 de ;Maio dete distrito,.- filho .de .Jerollimo 1977 ,ERNESTO SUCKOW FI- Vieira eLidia Gritten. Elá,"do ',;

,LHO e MARIA. MADALENA lar"naseida em Taunay, d�ste NEREIDA�C:� G6ítTE,

GIE.:LíNSKI, arribas" sólteirós',' Qistrito em:;:15· de a'gosto.; de '., Ojif:!ial do Registro Civil
" :""'- ,- II.,

_', {�j:,,: ...\,

NEREIDA C. CÔRTE, . Oficial
do Registro Civil do 1. o DL;ttl
to de Canoinhas, Santa Catal-i-

:, na faz. saber qu�: prdendem
casar-se:

ADÃO DANIE.L-'· DO RO
SARIO e VERA LUCIA DE ;:LI
MA, ambos sôlteiros, domÍcilia
dos e residentes nesta cidade'
de' Canoinhas. Ele, balconista,
nascido no Distrito de Poço
Preto, Município de Irineópo
lis-SC., em 21 de outubro de
1955, filho de Francisco Gon
çalves do Rosário e Maria do
Rosário. Ela, do lar,. nascida
nesta cidade, em 16 de· oritu
Ibro de 1960" filha de João Ro-:
;mão de Lima e Luiza Pereira
de Lima.

.

1960, filha �e .Leonel.Neves do'
Prado e Aãillia: Mirtfti�s', do,

. Prado.

VIDALVINO STOKER e

IVANI . MARIA WARDEiN'SKI,
ambos domiciliados e residen
tes .neste Distrito. Ele, lavra-
,dor, nascido em ArroiQs, deste
'ciistrit6 no dia 22 'de novembro

,

de 1954, filho de Joiãlo Stoker e

Antonia Stoker. Ela, do lar,
nascida em Salto de Aguá Ver
de, deste Distrito, em 28 de
março de 1952,' ·filha de Bruno
Wardenski e Maria Grosskopf
VVardenski. .

'

. ',. ,·i',:

'. r ' }r;�_ �
.',

fa�a sua cal�a a
.

-�:,-�1�kIt-1iRQLU.I.�.

..
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de :�',i>.Papflndu�va'
E.cre�eu': ESMERAOjNO M. ALMEIDA

Placas ill,<l.�c�ti"al ,�. a.brigol para usuários
. Medida' oportuna e Iouvãvel vem de ser requerida peloVereador sr. Silvino Chikoskí em oficioqi�igido 1\ Colenda ca

!Da�. �unicipal DO s�ritido de ser colocada Das residêD�ias placasIndicativas do respectívo nome da rua. OUtql solícíteção é de ser
construído abrlgol nos PODtO,1I �e, ônibus para que' os" tiniárlos
fiquem protegidoii' dás" variá'tões do .tempo, São 'n8 realidade dois
fatores, i�portarites pua nos!i eomunt-íade. O primeiro para
pesloas Yuitantp.s;·'q?!! podetlo se orientar com a indicaçlo dill
·nOSS88 tuas; o s�gu�do. para aqueles que ficam- ao. relento a es
pera dos ônibus 'que: nem' 'émpre chegam no horârío estabelecido..

','i ��I; de., 80; i perigoso
A rfialo�l' dos \.cid�ntes com veiculas' é pro\fo�adâ pot

excello '(fe veloêt'ltade e' relulta em feJimento!i e mortes. voc�
dlrA que é dono dec:sua' vida. MAS •.. t\' maioria do.s, acidentes
eDvolve�imals d'\i;'um veiculo:.e você pode .star f.r,indo e ma
t.ndo�não�&6 os pauageir09 de seu carro, ma. também os dos
outros veículo I. Neste caso, ,você deixa d. ser um infrator para
18 candidatar 8 ertmtnese, .

'; A
' •

Grande��Feataj,do Divino gipirito. 'Santo em

Major Vieira dia 29
Dia 29 do coth�bte "08 ,cHtade de Major Vieira serã levado

a eféito a tradiciàrlàl f@st. em louvor ao, Dívíno Espirita Santo.
O programa elaborado com todo o carinho e a laboriosa comu
nldad.·.locah:muito" vem ;,jt;1,�mcar o SUCesSO das festividades. Às
-10 horas, SAN'f!�;MISSÁt lo'go em &l'guida terão inicio 09 feste
jos, populares cQm. 'JJ,çulen,t,o' ,êhu'rt(!sc�;:"g,]HÍlh98, sortido botequim
de doces, bebid�f!."jQ_g!)8 �fPºr�itf08, etc. O colunísta agradece o
coovíte e se Deu_�)-quiserJ� estaremos.

,_'"'t .; -
"

,_ '{
_.' : ",

�

':--
, .' -,._

'õ'

Goyerno já propõe prorrogação para a.

-s... liCónyençÕel.,Partidárias.
Através"de' S\1-a;:lHhrinçl na Câmara, o governo propôs

ontem, em .termoa d�,ffnitivos, a pc;orrogaçio pelo prazo de dois
anos dss convenções partidáti!lls nacioQêis, estaduais '� municipais,
previstas até então para julho, agosto e letembro, respectivamente.
O vlce-Iíder arenísta Jairo Megalhies, ao' relatar projetos dt! lei
dos deputados Siqueira Campos (Arena-GO) ,e 'I'eódulo de Albu
querque (Areo'a'-,BA)"Desse: seotid:Oi >aprese.otou u� sublstunvo
determinando 'que': "são':.inpliados" 'por .mais um período, 08 atuilis
mandatos nos órgãos p.artidários. (Gazeta do' Povo).

,

"r '.;' P.tr�t�ri.?, realiza 'rêuniâo .

.

O Dir.�t�2�P; M�9jc�pald� ':�R,E,NA, convocou reu�ião para
O· dIa 12 do correote pára aprecrar d.lversos assuntos de Interesse
do Partido. Três pontos de rnl Imp-irtâncla foram focalizados;
·primeiro: enviar oficio ao Exmo. Cmt. Nicolau Fernando Malburg
DD. S�çretáriQ,/�Qs.:rr�o,..port,�� p�,r.>,flutorjnr a vioda a PepaotJuva

.

,

da "P3tTulha ,M�calli�!tdâ" que ,está percórrendo o norte. ;::�t&ri-'
.

, neDlle. Sendo o mt1óieipío Um "doa r:iiaiores pródutores de soja,· é
prioritário qu� a9 e�trada8 permitam- o esc,oamento do produto.

'. Segundo: E��jl!rcoftcÍl),. ao,:.Exrpo .. Sr .. Dr. Doug}81!l de Macedo de
Mesquita ·DD{Dir�t�l'd)resldeDte� da TE�ESC, enéarecendo a ne

.

cessidade d. imediítta in�t�laçAó 'dos tel�fone8 em P�pllndu,vil, 08
.

. quaÍl' pelo contrato já deveria ser ativado em janeiro :lo correote

'.,.1
8no. Em poder do Direiório témos um "xerox" envIado pelaDO.

, Governador que diz: "Cumpre-me'iàformar 8 VOI8a E!Xeelência que
a Cerítr&r UO dil,,;'PgiHlps <!Qr:p,_,c.pllc.íd,ad\!! de 100 .terminais que
atenderá 6qu.l�:, cida�e,j" u�á,,�m., nos�o poder, no Almoxerifado
,da Empresa. Apenas oe trabaJqo! de Transmis2ão ainda em anda
,mento, nos levam 8 prever 8 ativeção daquela central para (J mês
d� jan"i"r. d�;J77". E�t'l'!·é p�rte do x�rox qu' o Governador en

"vio� 80 Dlr�tO:rio :d,i{ Pep!I'O'IUv!l. ",e,ndo extraído do expediente
enviado 80 Dr. Antonio Cados Kondes Rds. peltl Dr. Douglas de
Macedo dp Mesquita. Prt!sident'l! dI! TELESC. O terceiro pedido
é 8 de ums Agência do Banco·d·o Brasi}. ne!ta cidade. Já em 1976

c

o S�nador qL��r Becker em vibrante pronunciamento solicitou a

viada de UrIÚl Ag�f)ci8 do BS pafa Papanduva. No ofie,io dirigido
ao nosfO Di'retÓrio� a -AgênCIa, para nOíl:S8 cidadt! �stá cl;llocada
em 8f'guodo lugar dentre as 17 solicitadas.

c'
,Curso para' tratorist'a

.A, p;�deroliâ firrrí'â' Com, Ini. 'Seha 1eck Ltda., rt'presen
tante tambem da MésseY.FergusoD, nbriu a ioscrição pare candi
datos qU4!! de�,ej8f.em aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos. As
InscriçÕ';R dêv!!rã.o !ler f@_itas na firma Schadeck Iocsl, dia 12/5/77
8. 22/5/77. T<;n4o. 8@U inicio no dia 23 lio cnrrentp. E.ta promücão
é mab um 'convênio M0BRAL �'MASgEY-FERGUSON. Otime
op(jrtuDidflld� p.�r� &qu@ltls qu? des"'juem aprimoraf seus conhe
cim.mtos e.ipecificamebte no fama.

:1".",' \","

lJassarelá' ,da sociedade
Oie 24 níV.r do jovem estuiante Wladimir, filho do casal

Miguel (Elza) Matíoski. Muita elEgria marcará a ft;8tiva date. '

Na'" rir�s'mff·d8tii' a' senhora Luiza Gaíack, esposa do sr�,
Nadir A. B'tédaJ'F'dkit6çÕi!!l' pontificarão em alto estilo.

Ts:rribé::i:J neste dia' aniversariando o garote André Gui�
r

Ih"rm:>, fIlho do cssal.Dr. Mário Go@ldent>r. e exma. senhoril, ele
'nollso 8ui�an�e. ,Os 2 aQinhos. do André será muito festejado.

Drâ,,2� 'Jes��j.odcí'idade·· nova o sr. Alais Karasinski, Es
crivão do "CartÓriO 'locaL'" 'Na SUá festiva data 011 mais merecidos
cumpriffie�'tos '�: f�ficítaçõ';� maTcarão ti efêmero dia.

.

.

I

Dia 26 fest .. j!Hldo troca de idade nova o sr. Mode!!to Hirth,
proprietériQ�.illo:,ACougu�"GeDtral. Na 6,ua feliz d�tareceberá o pres
tativo cid�:dãp.ml!(e,çid8S, demonstraéõé!i de amizade e coollideraçiio.

Oh ,2� ,aplvf!rsárlo do garotão IotDer, filho do casal Miguel,
(Elze) M8til!>.�i.,)f':'8tinlla' na ct-ista da onde com comes e bEbes,
entJ e a tqr:m!o�fl:' '.

,
_

'

UM POR SEMA-NA;,.,... ÊTERNIDADE: A esperança que o ho
mem tem na eternidade, '��r:n' ou�ro mundo resulta do desespero
que sente de c'ão ser eterno Df.queÍé ocde está. (A. Dumas, PAI).

DE .. ONTEtv1
,; . ..:: I'l"-

,

: ii;',

Dona Angela e José Zaniolo
amigo sr. Egon .José Voigt, �om
a srts. Ana Maria Allet, resi
dente naquela cidade.

Em São José" dos Piohais,
Estado do Paranã, faleceu 8

17 do corrente, depois de en

fe,rma há algumas semanas, a

Senhora Maria Angel. Berton
Z9niolo, esposa de José Zaníolo
que durante muitos anos resi
diu DO interior do n0980 muni

cípio, onde fundou uma das
maiores indústtiu de Santa
Catarioa.

A 24 do corrente, mal refei
ta à lamUia enlutada do golpe
sofrido, José Zsníolc teve mor

te subíte erltreg8Ddo a alma ao

Criador, indo [untar-se aquela
que foi sua compsnhelra de
meis de meio século.

Italianos de nascímentc - víe
ram para o Brasil hs cerca de

, 60 anos entre .esses imigrante
que inpulsionaram o progresso
do n0880 Pais, e construíram
São Paulo, e desenvolveram o

Rio Grande '!!. desbravaram o

Oeste Catarineose.

Com quanto fossem nascidos
na mesma região, em vilarejos
vizinhos. e talvez' tivessem feito
a travessia do Atlântico no

mesmo .nevío, -só aqui se co

nheceram onde casaram meses

ap6� a chegada.
A vida que levaram constitue

exemp.lo'de amor ao trabalho,
de' honrades, de afeição mutua,
de verdadeira devoção à família.

.

Acamada D. Angele no inicio
de, abril, contou, até seu último
tnstsnte, com o marido que a

assistlu, permanentemente, que
8 ecompsnhou a última.morada,
que genuflexo assistiu a Missa
do Sétimo DH durante a qual
tomou a S80ta Comunhão. No
dia seguinf,., pela manhã, quan
do José Z!Jn:olo se' aprestava

Ora'ção ao.
I

Divino Espírito Santo
Elpírito Santo, Tu que me

elclarece. eDi tudo, que ilumi
na todo. o. caminho. para que
eu atinja meu ideal, Tu que
me dá. o Dom Divino de
perdoar e e.queeer o mau que
me fazem; que em todo. o.
instante. de minha vida está.
comigo, quero nelte curto
diálogo agradecer-te por tudo
e confirmar uma vez mail que
não quero leparar-me de Ti.
Por maior que .ej a a ilu.ão

materia " n'ão .erá o mínimo
da v'ontade qu� .ioto, de um

dia eltar eontigo e, todol OI

meuI irmãos, no glória
perpétulI.
Agradeço,te uma vez mai ••••
A pelloa deverá fazer eda

oração trê. dia••eguidoa .em

fazer o pedido. Dentro de trêl
d�a. .erá alcançada a graça,
por mail difícil que .eja.
Publicar a..im que receber a

graç_!l.
'

Umlll Devota.

Vende-se
Vende'le ótimo. lote., com

600 m2 cada, aituado. no Bair.
1'0 Jardim Eáperança, a uma

di.tância de 150 metrns da· el·
trada a.faltada.

Preço. nunca vi'ato•• Cond.j•.
ÇÕ�I de pagamento com 50%
de entrada e o restante em S
a 10 preataçõea ,'·men.aia. ,>'�' '"

Tratar �om o Ir. HENRIQUE
BORA .. Rua G'etúlio Varga.,
US. ' 4

para 'ir � Curitiba em busca de
uma fotografia da companheira,
foi acometido de mal subi to ao

entrar no seu automóvel tendo
morte instantânea. Não resistiu
a seperação iodo [untar-se a

companheira de todas as horas
durante "

quase sessente anos.

Deixa, o casal, numerosa' des
cendência. Oito filhos 'entre os

quais O' Ir. 'Modesto Zeníolo,
industrial residente entre nós;
.trinta e oito

I

natos e cíncoents
e um bisnetos.

Este sem ..nârto, que sempre
foi distinguido com a amizade
e a simpatia do cisaI José Ze
niolo, reverencia � hcmenageíe
8 mememoria de dois patri
cios. Patricios sim. Porque nas

cidos na Península Italíane, ler
víram e, amarem o Brasil du
rante toda uma' existência...

Pesames à familia enlutada.

Nossos parabéns.

Casamento
Neuza Malinoski e Balila Dal

bó; verão seus sonhos concre

tizados hoje, com a realização
de seu enl-ace matrimonial.

Felicidades;

Falecimento
Faleceu dia 19 em São Car

los, Mlnu Gerais, a sra.' Rosa
Sahr Cury irmã de D.a Name,
esposa do Sr. Antonio Seleme
e tia do Sr. Adib Seleme Sahr.
Nossos pessmes

CONVITE MISSA

A família enlutada' convida cs

parentes e amigos para auisti
rem a missa de 7.0 dia sl!xta
feira às 7 horas.

"

Per esse ato de religião e
.

amizade agradecem.
(Correio do Norte, abril de 1951)

Noivado
Contratou casamento, na ,vi'"

zinba cidade de Porto'União, o

nosso conterraneo e particular
.�:

Atividades do Vereador CEsARIO KOASKI

Câmara Municipal de Major Vieira

Re�ue imento N. 1�/11
Ceaárlo K ',aski, infra assínado, Vereador .eleíto pela legenda da

Aliança Renovador Nacional, no uso de suas at:ribuições e com base no

'artigo 99 do RegIm ,to Interno da Casa e artig:ó 20 ítem IX da, Lei Com
, plementar D.· fi/75, '. m com o devido r.speitQ!e consideração REQUBRF;R
à Cal!la, ouvido o PI 'ário DIi forma Regimeptal, a expedição de Ofício,
assinado pelos srl.

\
readores, vazado n08,,(seguintes termos:

. . IExmo..Sr. Presidente o Congresso Naci9llale Senhorel!l Congresai as . /
BRA,SILIA> DF '\ J

'

"Os abaixo as nados, ve�e
dores à Câmara ,Municipal de Major,

Vieira,' legitimos e, ver ,adeiros re resentantes do povo Majorvieir,ensenesta Casa Legislativa, s ,bedores ,ue o futuro ,Cristão depende do com

portame,nto
dos Srs. Con

'r,essis�a,
e que o nosso querido Brasil está ocu

pando lugar de destaque ,m Cr','tianismo Mundial; portanto, o nosso pafs
tem a porcentagem maior' e C lstãos, m()tlvQ de muita honra para nÓI!l
Brasileiros.

,

,

" jl"

Também temos co '.-iecimento que se encontra, em tramitação no
Congreuo; Nacional, QOVI\ te a Lei do "DIVORCIO", objeto de grande
decepção 'para o Brasil é

'"

'ra todos nós Brasileiros, se por ventura a
mesma lograr êxito em wa 'provação.

'

Ii"
Senhores Congi.éSlis s, apelamos para o bom senso de V. Exeias.

no sentido de procura meios, e fortalecer'e estimular toda a Gristandade,
e não de prejudicar : desmantelar nos la sociedade Cristã e a Familia
Nacional. iI \.

Senhores ,:1SngreSsistaÀ" vamos se unir com todo o povo criltio
de bons proPósito, icom o Clerl\ e ainda com a O.N.B.B., objetivando portodos 08 meios pgíi'S(VeiS a d�sp�ovação de tal projeto.

AtendarO.por gentileza O,S apelos da grande Familia Brasileira,
votando

contlr.
Lei d8 "DIVORCIO", pois as Excias. devem lembrar-se

n,estas .boras, ,stes,
dias e

sem,
pre" que foi ·0 povo Brasileiro que VOI!l

elegeu e vos ,I'Ílocou lá no Congresso Nacional, em vós 'foi depositadatoda a confia. � � por meio dos votos como legisladores máximos da Nação
e representa" es de todo o povo .Brasileiro. .

,

'

Anies de se pensar em «Divorcio», é preciso penl!lar em fundar
por todo o�ra8il mais casas para menores; a fim de abrigar uma imeR
sidade de I'ianças abandonadas, por lalts. de amparo, porque os pais queaté aqui I!(ilnda tem a responsabildade com 0&1 filhos, passarão novamente '

a gozar I� vida de solteiros e contrair novo matrimônio.
, �

"a convicção absolutá que os' srs. Congreslistas atenderão os
apelos j stos de toda a famfIia Cristã Bralileira, como sempre, antecipa
mos no íB08 cordiais agradecimentos com real estima e apreço.

Sala das Sessões, em 10.05.1977
CESÁRIO KOASKI - Vereador autor

�-CON1l1TE -_
','·BAILE. DO ÇALOURO

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

LJ>cal: Ch.lbe Canoinbense
Data:: 28 ,", maio - 77,°1, "'-; .. ".

Ahimação': 'Grupo ,,,rFropical
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mapa demonstrativo das Ocorrências atEmdidas pela RP local, durante o

mês de Abril de 1977.
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Levantamento das Ocorrêaeías atendidas, pela RP local, durante o mês

de Abril de 1977.

AUXíLIOS DIVERSOS AO P'úBLICO

Auxílio a Autoridades ," .. .. . r( . . 3
Acidentes de Veículos.. .. .. .. .. 3
Auxílio a Pessoas Doentes. .

4

TO TAL.. .. .. .. .. 10

EMBRIAGUES

Centro.. .. .. .. .. .. 17
.

B. São Cristóvão '.. .. .. 04
Campo D'Agua Verde .. .. .. 03
B. Alto das Palmeiras .. .. 01
B. Agua Verde.. .. .. .. .. Dl
B. Jardím E'sperança .. .•

.. Dl
B; Industrial n. o 1. ..

..
.. 0.1

VADIAG�
Centro .... " ..

'

..

AVERIGUAçõES
B. Campo D',Agua Verde

Centro.; .....
'

.....

B. São Cristóvão .. .. ;. ..

B. Alto das Palmeiras ....

B. Jardim Esperança .. .. ..

B. CÓHAB ...
'

04
03
03
02

()2
01

. . .. 15TOTAL ..

TOTAL . .' . ·28
AGRESSAO

Centro :; .

B. Agua Verde .. .;

B. Industria<! n ." 1, ., . � ..

B. Campo D'Água Verde ... ,
')

13. S?:o Cristóvão

DESORDENS

CentrÇ>\ " .

B. Campo D'Água Verde .

B. Industrial n. o 1 .

B. São Cristóvão .. .. ..:.. ..

B. Aparecida . . . ...

11
..

' '07'
.. , 01

OI
.. 01·

TOTAL ..

"

.' .....

TOTAL .......•...... 21
.

DESARMAMENTO
. B. Campo D'Água Verde ..

Centro .

HEMENTE

·B. Alto das Palmeiras .. .. ..

Centro .

B. Campo D'Agua Verde .: ..

'

03
01
0'1 TOTAL ....

TOTAL .... 05 ASSALTO

B. Industrial ri. o 1

......

ROUBO

Centro .

B. Aparecida: "

03
01

ENCONTRO DE PESSOAS,

PERDIDAS

TOTAL : .. B. Agua Verde ... c04

H EGIS'l'[�O CIVIL EDITAIS

01

03
02
01
.01
01

.. 08

01
01

02

01

01

NoUcias'.,dt':Maior Vieira.
E�CRE,VE:U '.

FRAN.CISCO lUUS� -.
,

PREFEITO CLAUDIO GADOTTI

E. SUA ADMINIsrrRJ\çAO
.",

A dias atrás este colunista deu uma percorrida l)t,inte� i

ríordo Município .e verificou que as estiradas estão todas mw�;
to bem conservadas. A rodovia que liga, a 19calida<ie de CQl� \

nía Ruthes a coíonía São Roque está 'sendo alarga.cla em �.
da sua extensão, endireitadas as curvas e coberta com ea._sm...

nio 'dê boa qualidade, que pe�rp.itirá o trâns�to_também com

tempo de chuvas. Enfim; tÔ'das as 'estradas es11alO sendo .con-
'servadâs muito bsm-e-merece muito elogio ppr 'parte de todO$
os munícipes'. A Câmara de Vereadores :que es;tá, funcionando ;'

muito bem, também' tem se destacado em colaboração com';�.'
Sr. Prefeito .no sentido de lhe informar aquilo que é -maís ue:,,:, .

eessário r�ali�ar ,> .

.'

: MÉJ)ICO<�ARA MAJOR VIEntA :" ..
'

e Cónf�rmeja'ha�a divUlgad�' nesta' coluna há um�-.
,

••
atrás, a Prefeitura Muni.cipal a-calqR de contratar um médico
recém formado para atender no Posto de Saúde deMajor Viei.'"'
ra. Trata-se do Dr. José Florença que Já 'está atendendo no

Posto de Saúde desde o dia 16 de'maio,pp.,,' .. ,
';'

O referido médico vai trabalharno consultórío 30 horrui.
por semana, o que-será �u�to út�l para.!Dd,?B,. Jl?is O: ��•.

que .atende na sede do Sm(llcato Rur,alJa nao es�ª.q� V,e,J'l�
cerido atender hem a todos, sendo o seu horário de co.nsulW'
um tanto demais agitado, pois-em certos dias em aperias S
horas de trabalho consulta 30 a"35 pessoas ..

�peramos que todos fiquem satisfeitos com 0, �r. �e..
,

feito 'em, contratar. um,médico para oJlosto �e Saúde,' �<,��;
peramos que o Dr: Jose Fíorença se acostume em n�o�..

e desejamos feliZ''êxito em sua profissão. .'
-

..

.:
. . ._,'_ .. - .....

NOTAS DIVERSAs
.:O senhor Mi�el Maron a�ba de ampliar a sua e�a (ln

mercíal, com construção nova a qual deu um 'aspecto de � ,

leza à cidade. .'

--�(X)�-�
o escritório do FUiNRURAL de Major Vieira está ,fun" .

clonando muito 'bem pois a senhorita B.eatri-z Maron at�nd�
muito bem a todos. Parabéns.

�--(X)_:-'-._-
.",

-, •. :....
.

..

_�.�.-: _'
..

_"'-:'. �.:
- ", -, "�o ",_:", �,.:.' ''',' 'J: .:.� ,;:r.

Iniciou ontem as novenas em, p'l'epara�ão,pva, ,á tf��a
do Divino Esp�rito 5anto que $'€:realizarádia.�9.qJ Maio.

',;,' ',' (Sr)
, .

...

Começaram as geadas e grandes fri(lS, mas asluOU:Fa§:
já estão praticamente coJhidas, \nião h?-v�o jj�pble:':rnà$' tté;;
prejuízo '.

.. . '. .'.

"

<.

ANIVERSÁRIOS' -Ó»
';, ....

Quem aniversaria dia 25 de maio é a sra. oip;., 'dU�ti;
esposa do Sr. João Maria Bueno, agente dês Correl.O,$', �t� ..

grarós desta cidade.
. .' "'"." o,;, ;[ .

.' Também aniversaria no dia;,,25 .de .rf!a,io ·Ili. ��rottfll\a
Evanise Malícheskí, filha do casal Melania e Paum. ��r�nhw.
kÍ residente ri/cidade.

-; .'
." .

'. '"

"

...

UMA VfltGULA' PODE,CÔiVr,rLICi\n, TUn()
S3iber pontuar certo é nlUito ünportante. b'ã �nttia;-".

ção correta .depende o sentido da' frase, \comp vO.c.i: po4�, VM-
nos seguintes casos e-,

.

Certo milionãrio redigiu asÚrri seu' test.anierit�: 'istii�
xo a.minha' fortuna 'para' o meu' irmão h,lão para o m�� sÓbl'i",
nho]amais para orneu advdgdo n,3;da para os pO'bres".

.

,Como.se vê, ni�guém entendeu, 'porque não:haviá pôn�
tuação e por isso, su:r:giu uma enorme confu-são 'éntre p& intj;o
ressados na herança. O irmão achou <que o c.erto era ãSsrin,:·
"Deixo a minha fortuna pª,ra _o me� irlllão; ll'ãp! para;o m�u: so
brinho; jamais para O advogada, nada para os po·qr:e:s';.

Veio o sobrinho e disse que o certo era: "Deixo a .minh,a
Malia Góss Glinski, Oficial nno de 1959, doméstica, soltei- de janeiro de 1923, doméstica, fprtuna> par.a o.m�u irrrlão não, para o meu sobrinho;. jamais,

do Registro Civil do Distrito' de ra, domiciliada neste Distrito ê solteira, domiciliada neste Dis- para' o meu advogado,. nada para'os pobres". "',' '�'" .',
Paula Pei:eim, município e Co- residente neste Distrito, filha trito e residente nest.e Distri-
marca de Canoinhas, Estado de legítima de Leopoldo C. Bello to, filha legítima de Rodolfo

.

Por, sua v�z, o advogftdo defend�1,1 que a Fed,�çã,ó era ai
Santa Catarina, faz saber que e de,DonaLuiza de Barros, fa- F. Castro e de Dona Marceli- seguinte: "Deixo à minha fdituna:parao �eu irDílã.onãO'; J1��
pt'etendem casar: ' . lecida. na D.··Fert.ei,ra,. falecidos. ra.·o meu SObrinho, jamais; para o'meu advogado; nada 'par'à"

os pobres" .. '

,

" .'.
'"

!
,>:

ALINOR ROE:DER e ELI.. PEDRO NUNES e L,E'O- �presental·an1 os dOCÜ'l1l-eR,-
.

.

"

.. : . .'
,

0,"

ZnABrG'TH CORDEIRO El P'OLDI A FE' R"r.f R :m' Fin.aI,mente, um defensor' dos pobres.' di$se q.u.e- 0., .cerW.···-';:
..... J:!J, ...• e na- .

.

. N· .. R .

,,�.c,�:iI:.�AH�D�\.c,�.,�=���t:e::::�'digO Civil.
turaI deste Estado, nascid� em CASTRO. a

. 'na ,realidade era: "Deixoami�ha fortuna: para o met}"irmãô�
Joinville, no dia 16 de Outubro Estado, na em Urub.ici, S.

att. 180. Se alguém tiv'er co- � nâp; 'para o mêu. so'brinho, jamais'; pai'à.Q meu advogado, náf,
I 1954' d'" lt· d nhecimento de existir algUM ,ct.·.a:.l?..

:ara OS po.. b.r,es".
. .

(e .

, Jar melro, so· eIra, 0- ,Joa.· ,no dia 8 de'N9vembro' .

miciliado em Curitiba e resi- 1911, lavrador, solteÍro do- impedimento lega), acuse:o pá. '

Oútro caso' é aqué� do aluno que foí 'descrever as pos�
dente em Curitiba, filho de micil�ado neste Dj,strito e resi- ta fins de direito. se� dum fazendeiro: Começou assim: "Um fazendeiro ,tinha.
,niel iRpeder e de Dona fina dente neste Distrito, filhó Iegí- Paula Pereira, 14, de mai'"

."
.

'lm,ib�zerrô! e o pai dá fa:�endei:ro era também a mã,é 'dti:Be.zér;,;'
Roeder, residentes e em Join- timo de Luiz Nunes, falecido e 1 ro". O pai do fazendeiro era a mãe do bezerro? Que coisa har.:
ville, ela em Curo a. Ela, na- de DOl).a Julia Thaljumba .. Ela,

de 977.
, ,�. rív�l, llã.o, é,? ,�ri,tr�t�nto com uma simples vírg}lla tudo ,tem(

turaI deste Es . 0, nascida em . natural do Paraná, nascida em MARIA GÓSS GLINSltI
....

ficado Clarinho. Veja: "Um fazendeiro·tinha um bezerro e b:,
Paula -Perei ,rio dia 7 de ju-

.

,São Mateus do, Sul, no dia 21' '.' "6flCi�1·ide'·Rêgistro'CÍ'\r.ill . '_": ; : '{J:1?f:dô;,'fa���df31rt{êfa>(âinbé:m- aJ,mâé:;4o\oezê'tro"("
.
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SUPERINTEND�NCIA NACIONAL 'DO ABASTECIMENTp '(SUNAB)

de -.' -0211211SuperPorta'ria 76N. 56I
Art. 6. o - Nas folhas 3 e

4 do Boletim Mensal de produ

ção e rendas, de que trata o art.

47 da portaria SUPER n. o 137,
de 7. 3 . 67, as ex ressões "fa-

o ada" e "farinha se

molina" deverão ser substituí
das por "farinhas especiais",
enquanto que a .expressão "fa

rinha mista", deverá ser altera
da para "farinha comum".

Parágrafo único _ O de

monstratívo de "farinha de tri

go pura", do item "PRODU

çÃO, VE!NDAS E: ,ESTOQUES",
na folha 3, se destinará ao re

gistro, com exclusividade, do
movimento relativo à farinha

, de trigo comum para uso do

méstico, olb["igatoriamente pu
ra, em pacotes de 1 e 5 kg.

O SUPERINTENDENTE
DA SUPERINTEND�NCIA NA
CIONAL DO ABASTECIMEN
TO (SUNAB), no uso de suas

atribuições legai�, e
CONSIDE.RANDO as nor-.

mas para o' abastecimento de
trigo constantes do Decreto-lei
n. o 210', de 27.2.67, regula
mentado pela, Portar.ia SUPER
n.9 137, de 7.3.67;

GONSIDERANDO as alte
rações havidas nos custos do
trigo em grão de procedência
estrangeira e nacional;

CONSIDERANDO 'os estu
dos 'levados a efeíto : pelo De
partamento de Trigo desta Su
perintendência, em conjunto
com a .Assessoría Econômica
do Ministério da Fazenda e

com o Conselho Interminíste-
.

I d P
, ' . A Art·.' ,1; o _; E qualquerria e reços,. em consonan-

P·arte do 'berrltórl' nacional, oda à recomendação do Conse-'
( lho Nacional do Abastecimento trigo em grâo e procedência
'- estrangeira,

\
stinado à índus

(CONAB), em reunião de .. ,

trialização será, entregue pelo·19 • 1L 76:; Banco o Brasil S/A nos

CONSIDERANDO o refle- silos moinhos contra o pa-.
xô dó preço resultante na ror- ga to de Cr$ 1.202,00 (hum
mação dós custos dos produtos mi duzentos e dois cruzeiros)
e subprodutos do trigo; 'or tonelada métrica, incluí-

CONSIDERANDO a neces
das neste valor as despesas de

midade de conferir-se equalí _

.TCM e todas as demais necessá-
rias a essa entrega; à excessãoção .aos níveis de preços tias
das relativas ao financiamento.farinhas' do' trigo comu em

todo ({território nacio aI, fa- '§ 1.0 _ Quando se tratar
ee ao caráter' prior' árío da de trigo de produção nacional,
política de pleno a stecímen- a 'entrega 'nos silos dos moi
to de trigo no m cado consu- nhos se fará mediante ospaga
midor, visando eliminar as mentos \a seguir indicados, por
distorções na "merciali'zação; tonelada métrica' a 'granel,

ígualmente, incluídas, as despe'CONSIO< iRANDO que al- sas acima citadas:"
gumas tan nhas sucedâneas,

, adicionais, .produção de .fari
nha de tr', o comum, vêm sendo
comereíalísatías no momento,
a preços superiores ao custeio
desta última;

,

CONSIDERANDO, 'por ou
tro lado, que haverá sempre
interesse no exercício dessa
adição por parte da indústria
moageira nacional, quando'
exeqüível;

'CONSIDERANDO tam
bém, a necessidade de se ím

plantàr, progressívamente, no

País, uma sistemática de tipi'"
fícação de farinhas, visando a

assegurar,maior quantidade e § 2. o _ Quando o t
.

o for
melhor qualidade, para a fari- entregue ensacado s preços
,nha de trigo comum; apropria-

' serão acrescido o valor cor-

da para a panificação, e, respondent pago pelo Ban-

CONSIDERANDo, final- .eo do B 11 S/A na oportuni-
mente, a decisão do Conselhó da�e sua aquisição.

'

Nacional de Abastécimento _ Art. 2. o _' Fixar, em todo

(CONAB), em reunião de
'

'território nacional, os seguin-
'

02.12.76. "
tes I preços dos produtos e Sub

produtos da moagem do trigo
em grão:

SUNAB, qualquer elevação ve

rificada nos preços dos deriva
dos e su1:Jlprodutos do trigo.

75
74
73
72
71
70
69

,68
167
66
65

1 171,16
1. 16{),88
1.150,60
1.140,32
1.13D,04
1.119,76
1.109,48
1. 099,20
1.088,92
1.078,64
1.068,3

Art. 3. o � Os moinhos de

trigo ficam obrigados a indus
trializar o -trígo que lhes
atribuído' de for al que,
no mimmo, o de sua produ
cão' constitua de farinha de
,

190 comum, podendo o res

tante ser de: farinhas especiais
que, de forma nenhuma, deve
rão apresentar índice de cinzas

superior a .0,50% (cinqüenta
centésimos por cento) .

Art. 4. o - A produção de
farinhas de trigo será, acondi
cionada em embalagens de 25
e 50 k!g se para fins industriais,
ou. em pacotes de 1 a 5 kg,
quando para uso doméstico.

Art � 5. o _ A sua produ
ção de trigo comum, para fins dado disposto na presente, por-

'

industriais, os moinhos de tri- taría sujeitará os moinhos à

go poderão .adlcíonar, faculta- penalidade prevista na letra

tivamente, 'até '5,% (cinco por "f" do art. n. o 46, da Portaria
cento)! de qualquer farinha su- UPEiRJ o 137 d 7 '3 67

.

, '_ S, n. , e . . ,ln-
cedânea, de produção nacional,
apropriada para consumo hu- dependentemente das, sanções
mano e aprovada pelos órgãos previstas na legislação do País

competentes do Ministério da para os atos que a infringirem ..

Agricultura.
, G '

Art. 8. o �A presente Por-'
§. 1. o _ Quando a f�rinhá' taría entrará em vigor no dia

de trigo comum se destmar a'
,

fabrico de massas e biscoitos" 6.12.76 (correspondente à 49.a

do' tipo popular, será admitida semana de liberação, de 1976),
a mistura de até 10% (dez por ficando revogadas as Portarias

cento) de quaisquer farinhas ,SUPE!Rl n. Os 32; 24, 102 � 73, de
apropriadas para consumo hu- '3.9.73, 27.2.74, 27.12.74 e
mano e aprovados pelos ór-

23.12.75, respectivamente,gãos competentes do Mínísté-
rio da Agricultura. bem como as disposições em

contrário.
§ 2.0 __ Não estarão Su-

jeitas ao çritérío estabelecido
neste artigo, as farínhas

:

de

"trigo especiais e a comum des
tinada a usO, doméstico, em
embalagens de' 1 a 5 kg.

Art. 7 .? _ A ínobservãn-
C'r$/Saco/ '

FOB-Moinho
Farinha de trigo
comum .panífi-
cável .. , ", .. 100,58/50 kig
lIdem embala-
gem 25 kg . ., 50,29
Idem embala-
gem 1 kg :', .,' 2,40
ãdem

..

embala-

gem 5 kg ;.. .. 11,00
Farinhas de tri-

go eSpeCIaIS-
(máximo) .. .. 115,'67/50 kg
Idem embala-

gem 25 k!g .. .. 57,83
Idem embala-

I
1pl

gem 1 �g .... ' 2,76
Idem embala-

gem 5 kg .. .. 12,65
Resíduo de trigo,
a granel .; .. o,68/kg

Parág�afo,único -- As'De
legacías da SUNAB comunica
rão, direta e fundamentada
mente, ao Superintendente da

,Peso
bectdlítrioo

78
77
76

Preços:
-Cr$ t

1.202,00
1.191,72
1.181,44

RUBEM NOÉ WILKE

Superintendente
Publicada .no D.O.U.

03.12.76.
em

VENDE-SERegistro Civil

Sítio', ,
1

uma chácara no Quadro Urbano da cidade. Melhores in

formações na Rua Bernardo Olsen (próximo ao Asilo) com
o sr, Antonio Marques ou nesta Redação.Ed •

I
•

a I 5t , \

Vende· se um, constando de uma
�. .

1 d d
.

casa e um paro e ma eira . E"

7'6000 m� de terreno, cercado,
s 13 quilômetros da cidade, pe
lo preço de C, $ 55.000,00.

Maria Góss .Glinski, Oficial
do R,egistro Civil do Distrito de
Paula Pereira, munícípío e Co
marca de Canoínhas, Estado -de

,

S,anta catana·na,
,faz

S,a,ber
que

pretendem cas

. BRAULI O, CARVALHO
DE: OLIVEI . ARA.CY COS
TA. Ele, na��:

r]
deste Estado,

nascido em iar ,guá no dia 14
de setembroj'de �914, lavrador,
solteiro, dorj#icirado neste Dis

t,rito e reSid�p.],tYirieste Distrito, 'filho legítifo 'e João. C. de
Oliveira, na!§ci ,em Sta. Cata
rina e de �on i Maria Bruís
Carvalho, ll;as a em Parana

guá-PR, af,bó, falecidos. ,Ela
natural de,fte s�ado, nasci�a
em Mafra,;! rio, na 17 de maio:

de 1929, dR'més ícà, solteira do
miciliada ihest 'Distrito e resi-

,

dente nes1:e Di rito, filha legí
tima de Berna, ino Costa e de

, Dona Ro�,a Far Ias.
'

'I

Apre��ntar m os documen,
tos exigidbs pel Códig» Civil
art. 180. r Se aí uém tiver co

:hhecil1len:�o de \.existir algum
ímpedímehto legi\l; acuse-o pa-
ra fins

di!!
direito .1 '

I
"

Pau
. pereiTi\. 2 de maio

de 1977. ' \

MARIA GóSS ,bLINSKI
Oficial "de, �egistro Civil

JACIRA EMILIA PAUL COR

R1l:A, Oficial do Registro Civil
do Distrito de 'Pinheiros, Co
marca de Canoinhas. Estado de
Santa, Catarina, faz saber que
pretendem casar:

IMPRESSOS EM GERAL Cem uma ou mei.1 .,ôre.'

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.Tr8tr�r Desta redação. , 1

,----------------------..._------------------,'SEBAHTIÃO ORTI FER

REIRA DE MELLO €' LUCI BI
GAS. Ele natural de, Canoí
nhas, deste Estado, nascido

I em 28,de fevereiro de 195'6,
agrícultor, solteiro, domicilia
do em Rio dos Pardos, deste

Distrito, filho de Adelia Fer
reira de' Mello. ,Ela, natural
de RiÍo dos Pardos, deste Dis

trito, nascida em 31 de outu
bro de 19M, do lar, solteira,
domiciliada em Rio dos Pardos,
deste Distrito, filha de João

.Blgas e Francísea Bigas, já fa
lecida.

'

IIU NGER'1 resolve problems:seuo

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

especializada: Linha completa dos motores W E G a preços diretos da fábrica,
peças e acessórios p ai caldeiras, locomóveis e maquinários industriais.

,
Cabos

de aço, parafusos e regos de. todas as bitolas. Conexões para água e

as, ferramentas e�fiI'n1�� VISITE-�OS.

GER OA. LTD·u •

Rua Desembargado . osta

DOD 0425 - ai�a Postal, 1106

41
"'-
44 - Fones: 23-1770 e 23-2014

�IÃO DA VITORIA - Paraná

"'-''''- -------'-------
prestando serviêos,� às ,indústrias"

----_.�-'---'-------.-----,

Se alguém. soubei" dt algum
im.pedimento, oponha-o na for

.ma da lei:

Pinheiros, 11 de maio de
1977.

SILVETE DARCI PAUl,
'Escrevente Juramentada

vem

Representante em Canoinhas: Waldemar KnUppel
Rua Major Vieira, 360 Fone, 22-0336 Canoinhas - Santá Catarina

,, ,II_--_--------IIIIIIIITE--III-II-III.'.*__111'
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA ·VENDE-SI·Dia 21 - a sra. lzolde esp.
do sr. Armando Müllbauer ..
a srta. Margartt Senzuck; o

jovem Luiz Cesar Zaniolo; os
gdmeó$ Antonio Sérgio e Lidia

'

Regina filhos do sr. Alfredo
Dreher.,
Dia 22 - a sra. Haydee esp.

do sr. Osvaldo Segundo de
Otioeiro, o sr. Osoatd« Se
gundo de Oliveira; o jovem
José da Silva.
Dt. 23 - a srts, Maria Herte

Hartner; o iou. Luiz Roberto
Benhendort.res. em Cestro-Pr.

,

Dia 24 - as srtas. 'Mi1'ia�
Seleme, res. em Curitiba t

,

,

AVISO

,O não comparecimento im
plicará na rescísão do' contrato
de trabalho por abandono de
serviço, nos, termos do artigo
482 da C.L,T.

Dia 12 de junho, no Pavilhão Frei Cristóvão,
após a Missa, haverá barraquinha com quentão; pinhão,

, doces e salgados.. em:beneficio ,daJCasa Dr. Rolando

L: Malucelli, para' a qual todos estão convidados.

, Colabore, com o' seu comparecimento. ,

c CHEV OLE
·.COMMOTOR
DETROITDIESEL.

,t "�",: .,\'�:;-. �
•

, ., �

,
,

II Você não perdeu por esperar,Chegou o diesel

, mais econômico e evoluído do Brasil: o Caminhão
, Chevrolet com Motor Detroit Diesel,
,

Motor de dois tempos, 4 cilindros e 143 HP ,

AE) de potência bruta, E a maior novidade do ano

"
matéria de diesel: injeção direto, sem

" h!g injetorc: nado paro regular, nem desregular,
"\' ��missão de 5 velocídcdes e diferencial de

,

dup a reduço: 10 reduções diferentes,
'i, SuspenSct�aseil'O, com feixes de molas de

defle ,ão varíav:l�dapta-se a qualquer tipo de
carga,' orno máxim'o�e resistência e segurança,

E' breagem com"1'B�olegadas de diômetro, E
maior rE! 'stência e maior durabilidade paro o

,sistema,
'

Tan e com maior capacidade: 1351itros de
combustíve E todos os tradicionais vantagens e

característico GlO famoso Caminhão Chevrolet,

EXPERIMENTE O CHEVROLET DE C POEALMAEM

,Com
r

cio
Ltda.

Miguel Procopiak
Veículos

de

COD�essioDári8 8eBeral lotors do Brasil S. A.
'

Ruâ, Major ,Vieira, 289 - Fone: 22·0471" - 'CAHOIHHAS

21-05-77
N.o 1420
Ano XXX

menininhos. !\ Reiane que o

diga.
* Ana' K. e Paru, Lu B

Marquinhos, os mais It
centes palzinhus da ciaaâe.

* Estaoem mais simpatico«
, do 'que nunca na testa de
sábado passado: Angela II

Dado; os dois formam um

casalsinho muito querido:
* No domingo passado oS

,

componentes do g,upo de

[ooens de nossa cidade, 0/;
receram uma homenagem às
suas mães, na sede d" nossa

Igreja.
'Comovidas, , ecebersm com

muita alegria esta bomensgem
prestada.
* Estarão competindo este

'

, sdbado, em C,çador, o.

[ogâdores de handebol, ",dl
boi de salão e volei de Ca
noinhss. Quem'quiser torcer
� só 'pegar o ônibus. " -

* Ele está numa 'de iuiz.'
. Lanuano Côrte.

Ele gosta de "esta de São
, João • lunina.

Ela é gamaâa no Romeu '

Regina lulie,ta.
-te Os cinco da semana:

Ricardomador
Crisiinausente
Soraiaié
Leilaran]..
Edumarmelada

Alaide Mari.'Dreher; os io
'vens Waldir Etson Novak •
Orlando Max O/seno Uma data com 600m2, na

Dia 25 • a sra. Dolores esp. Rua João KraiUog, proximidades
do sr. Jlille$ Luiz Zanioltl, do Hospital Santa Cruz e Co
res, em Curitiba; o sr. Michel légio Sagrado Coracio de Jesus;

, N.581eme, res. em Curitiba. e Uma Vaciant, 800 1974, em

D· 26 Sil
. ótimo estado.

la ,- a sra, 'VI. '8Sp. •

'

do sr. José Pangratz Filho,' Preço de ocastão. 3
'

.

O s�i�o;�V�1!!:��;�!m;en::� A;;��::tc��:: n� e��rit�::-:l�: ACOnte c'en 'do
'

s�mento do sr. lri,�eu Clau- Esquadri.as São José Ltds., Rua-,

.

dto Dreueck e Mardda Breh» ,

São José, 307. fone 22-0292 ou
'

mer, o jovem Fernando Luiz à Rua Duque ds Caxill8, 1218.
"

•••••
Freiberger. ,

"

.

_,
'

,

Aos aniversariantes os cum» �esponsqpilidade. ,J. M. M. e C.
primentos deste s,mandrio.

-te Como é diticil pensar' no
amor, quando o odio d••

mina o mundo. "
'

Como é d,ijtcil pensar na,

JOSE A. FUCK & FILHOS,' paz, quando os homens só
avis8 ao Sr. JÚLIO DE AL- fazem guerra.
MEI��, porta0dor da C�rteira Como é dittcil pensar na
Proftssíonal n. 297091 série 426; alegri«, quando a tristeza
a apresentar- se ,Da empresa no invede OS corações' humanos.
prazo de 3 (três)'di.. para re- .

gulari�f1f sua situaçio. Como é difícil pensa" em

felicidade, quando o desespe
ro se alastra pelo mundo.

Como é difícil" amar' po,.
'que os homens se recl,tam em si.

Como é ditlcil falar de paz,
se o Pérdâo fá' toiBesquecido.

, Como é difícil pensIJr .em

você, Jesus, enquanto tJ eien
da tenta provar que você não
existiu, que voei, é apenas.
imaginatão, de loucos e bito:
lados.
E você é tão grande, Jesus

Cristó, voei! esta tão vivo e

presente) e essa gente não vt ..

Ninguém vê que ooce e o

'próximo...
Qu« voei é a paz, que voei

é o amor.

Como é difícil raciocirur
neste mundo de cont,adições;
: Se voc< é � caminho, a Ct1#

tua, A verdade dos que a

mam, i a vida dos que vivem
por amor.

'

* Hoje, às 18 horas, na

,Capela do Colégio Sagro -te' Uma menina'muit» bõni�
Coração de Jesus, será "a- ' tinha está triste ultima-
lisad« uma missa em come- mente. Calma, logo o Zeca,
moracão às Bodas de' Ouro oolt« e vocêmata as saudades..
do casal Umeichi e Matsu'yo .. Junior (Chico), " decisão
Shimoguiri, Os conoidaaos' 'é difícil, mas necessária.
serão recepcionados no Clube:

• O Cine Jubileu estaréCanoinhense. Nossas felici- 'exibindo amanhã o tilmetacões.
'

"Sobreoiuentes dos Andu".
-te Neste sábado o Elite Tenis Não percam.',

, Clube listará promovendo
uma boatinhe, com início às *' ralar é bom; calar 'é' me.
23 horas. Quem quiser se di.

' lho r,' mas ambas as coise«
uertir compareça. são 'más quando levadas ao

exagero,
, .. 'Celso, o Io]o [oinuillense

encantando o coração das

, Até a próxima.
-Tchau.

t
, \, ,

Cotivite»Mssa
José Garzo Sobrinho, esposa e filha, convidam

para a Missa de 7.° Dia, que mandam celebrar' em
sufrágio' da alma de seij pai, sogro. e avô

I
'

FRANCISCÚ'GARZO
,

/

a realizar-se no prÓximo dia�24, terça-feira, às 19'

horas, na Matriz Cristo Rei.

Por este ato de fé, agradecemos.

,

José, Gar;;;:.o Sobrin{)o e tamllio.

..

A" Trezena de' Santo Antonio, em benefício
.. '

da Casa Dr. Rolando ,L, Malucelli, terá

seu início no', dia' "1. de junho' na
, '

, "

Igreja Matriz Matriz Cristo', Rei.
'
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