
o Governado'r no

Planalto d� Canoinhas

Cumprindo extenso programa, o Governador Kon
der Reis e sua comitiva, encontram-se, desde ontem, no Pla
nalto de Canoinhas, na vizinha cidade de Mafra.

A saída de Florianópolis ocorreu às 7,30. horas, che
ganrío em Mafra às 12,30. Às 15,30, houve audiência com o

Preteíto anfitrião, sr. Placido Gaissler, de Mafra e às 1<6',00:
com tOC.OR os Prefeitos da AMPLA - Associação dos Municí
pios co Planalto Norte Catarinense, liderados pelo Presiden
te da entidade, Benedito Th. de Carvalho Netto. Todos os

edis recebidos apresentaram suas reivindicações, tendo. Ca
noinhas apresentado seus pedidos, praticamente, em todas
as Secr0tarias do Governo: Às 20,00 horas, S. Excia. para
níníou uma nova turma da Faculdade local, seguida de jan
tar aos presentes .

O Governador pernoitou em Mafra, devendo hoje fa
zer uma rápida inspeção no serviço do asfalto da rodovia
CANOINHAS-MAFRA, indo diretamente para o aeroporto de
Três Barras, afim de apanhar o avião para o seu retorno. a FIo-

o ríanópolís .

Tberézio novamente em Florianópolis
I

A chamado do Palácio, o Prefeito Benedito Th. de
Carvalho Netto esteve novamente na capital,' desta feita,
acompanhado do Presidente da ARENA, sr . João Seleme e

Presidente do nosso Legislativo, Vereador Henrique Krze
sinski, também convidados. A viagem prendeu-se a assinatura
do convênio, com a Secretaria dos Transportes e Obras, para
a construção de uma ponte de concreto no rio Agua Verde,
na rua Adolfo Bading.

O ato foi presidido pelo. Governador Antonio Carlos
Konder Reis, às 18 horas de terça-feira última.

A aludida ponte, mais um acesso para o populoso
bairro do Campo da Agua' Verde, é mais uma grande obra do
Prefeito Therézio Netto, a ser construída com a indispensável
aj uda do Governo do. Estado.
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JUBILEU DE OURO DO

CASAL PAÚLO FISCHER

Os familiares do casal Pau-
lo Da. Ela Fischer, em festas
no dia de hoje, na cidade de
Balneário de Camboriú, com o

Jubileu de ouro de feliz, con

sórcio do conhecido casal, bas
tante conhecido e relacionado
em nosso meio, onde residiram
por muitos anos. Entre os

muitos cumprímentos que irão

receber, juntamos os nossos,'
com votos de muitas felicida
des'.

ALFR,EnO TABALIPA

Faleceu em Curitiba, na

manhã de 4. a feira última,
onde se encontrava em trata
mento, o sr. Alfredo Tabalipa,
conhecido de todos por Nenê

Tabalipa, funcionário aposen
tado do IBDF. O saudoso ex

tinto, bastante relacionado em

nosso meio, deixa filhos e netos
e seu sepultamento roí reali
zado na, 5.

a feira para o Cemi
tério da vizinha cidade de Três
Barras. Nossos pesares à famí
lia enlutada.

COMERCIAL

PEDRASSANI ENTREGA

MAIS UM TRATOR

VALMET

A firma COME'RCIAL PE
DRASSANI LTDA., com sede
em nossa cidade, concessioná
ria na venda dos conhecidos
tratores Valmet, com filiais em

Lages e Curitibanos, acaba de
entregar mais uma unidade;
desta feita para o Colégio Agrí
cola Vidal Ramos, em Marcílio
Dias.

A entrega ocorreu dia 30
último, pelas ln horas, no Co-.
légio Agrícola, seguida de ape
ritivo de confraternízação aos

presentes, autoridades e con

vidados.

Prefeitos
FLORIANÓP'OLIS -

Depois de mais de uma

hora de conversação, três
prefeitos da região do Pla
nalto. Norte "manifesta
ram-se satisfeitos pelo
atendimento que a atual
'administração - estadual
está oferecendo àqueles
municípios, principalmen
te no setor rodoviário. Os
visitantes 'liderados pelos
prefeitos Benedito Theré
zio de Carvalho Netto, de
Canoinhas; Claudio Ga
dotti, de Major Vieira, e

Odilon Pazda, apresen
taram memorial de rei
vindicações 'e ouviram de
talhada explicação do go
vernador Konder'Reis so

bre as obras que o Estado
executa na regiãó.

Depois de salientar o

tratamento. que vem sen
, do emprestado às obras
da. BR-280 o governador

do Planalto Norte
lembrou que o trecho até
o alto da serra Da. Fran
cisca' uma .obra que foi
considerada um desafio
aos técnicos catarínen
ses está totalmente pavi
mentada com asfalto �
paralelepípedos. Prosse
guindo, o Chefe do. Exe
cutivo explicou que estão
sendo executados os' tra
balhos de base' para as

faltamento do trecho li-
,

gando a serra até a cida
de de Campo Alegre, nu
ma extensão de 28 quilô
metros. Finalmente, o go
vernador .anunciou que a

.construtora Beta está
abrindo duas frentes de
trabalho para executar
as obras de ímplantação
e pavimentação. asíáltica
da ligação entre Canoi
nhas e Mafra. Esta é uma
das principais reinvindi
caçoes dos prefeitos da
regi:ão:. a rodovia tem

TRES BARRAS - cêem
nova dimensão"

---) PAULO FRANK

A administração municipal serve-se desta coluna;
para transmitir seus agradecimentos ao Ilustre conterrâneo
e advogado DT. Aroldo Carneiro' de Carvalho, que embora
longe de nossa Três Barras" 'por el� continua t�áoo,lhando.
Assim é que unindo-se a nos, vem Intercedendo Junto a alta

Direção'da RIGE'SA _ Celulose, Papel e EmbalagenE? Lt�a.,.
para que a novjl Fábrica de embalagens, venha a ser sedíada
em nosso munícípío. Obrigado, Dr. Aroldo.

---)*(---
Registra-se também O' agradecimento ao' brilhante

Senador Otaír Becker, 'que não. esquecendo nosso munícípío,
-

colocou-o entre os que devem ser contemplados com a instala..

ção de uma Agência do ,Banco do Brasil S.A. -, Ob:igado,
Senador,e tanto, maior e nossa esperança, quanto maior for
o número de Amigos a trabalhar conosco, e a lembrarem-se
de nós.

'

-------)*(-------
TR:�S BARRAS já conta com a nova loja do Super�

mercado CEREAL - na Avenida Rigesa - Km2, Integrada
no comércio local.

'
'

-------) * (-----
.

.

Encaminhado ofício à CEL.ESC', pelo Prefeito, solicitan ..

do extensão da rede de energia elétrica e colocação de luminá..

rias", nas ruas Ernesto Bíschopp, Argentina, Otavio Tabalipa
e Boleslau Polanski, beneficiando a população das mesmas.

---)*(---
Em fase de construção. final, os primeiros postes de"

cimento, destinados aos abrigos coletivos a serem construídos
nos diversos pontos de ônibus, pela Prefeitura. '

.

)*(---
Em reforma total, o imóvel onde deverá funcionar a

Agência do BESC de nosso município.
, ) �* (__..----�

A Professora Vitoria Assei!' em grande atividade pa
ra o ínícío de novas turmas do MOBRAL.

------)'* ( ,

A elaboração da planta cadastral da sede e do núcleo
residencial s>ão Cristóvão, é uma das metas da administração
Odilon Pazda e Willy Sudoski.. Posteriormente a elaboração '

destas plantas, serão iniciados estudos para a transformação
do núcleo residencial São Cristóvão em Distrito.

'

, ),*(--
Serão processadas também, a colocação de placas ín

dicativas nos logradouros públícos e numeração. dos imóveis
de nossa cidade.

------) *(---
TR�IS BAR.RAS' precisa de você'. Colabore conosco:

- Ajude a manter a cidade limpa, queimando os papéis im..

prestáveis, entulhos, etc. Não os jogue nos passeios e cal- '

çadas.

com
cerca de 54 quilômetros para saldar parte do dé
de extensão e é considera- bito existente' na prefei
da o corredor do escoa- tura que é de cerca de 14
mento da, produção local milhões.
para o litoral.

MAJOR VIEIRA
CANOINHAS

O prefeito. Cláudio Ga-
O Prefeito Benedito. dotti, de Major Vieira,

Therézio de Carvalho entregou extenso. memo
Netto, que é segundo su- rial de reivindicação soli
plente de deputado pela citando a participação do
Arena, aproveitou a au- Governo do' Estado na
díêncía para ,entregar ao Instalação de um posto
governador seu plano de telefônico; a construção.
governo, a, ser executado de um prédio para a sede
no quadriênio" nele cons- da Prefeitura; a instala
tando todas as obras ne- ção de uma agência do
cessárias ao município de ' BESC e a extensão de re
Canoínhas e as príncí- des de eletrificação rural
pais metas admínístrati- para as localidades de Co
vas do atual governo mu- lônia São Roque, Serra
nícípal , No memorial en- Preta e Lageado Liso.
tregue ao governador, o Também foi pleiteado um,

prefeito destacou a ne- auxílio. financeiro para a

cessídade de obter um au- conclusão do. hospital 8ãÜ'
xílio financeiro da ordem Estaníslau,' uma cancha
de 2 milhões de cruzeiros de esportes para a Escola

Konder Reis
Básica Luiz, Galotti, além
da construção. de três es

colas para atendimento
às crianças de Serra Pre
ta, Colônia Santo Antô
nio e Pulador.

de um auxílío tínanceíro
de 600' mil cruzeiros 'para

'

saldar débitos de obriga
ções sociais e previden
ciárias, foi uma das prin
cipais reívíndíéações apre-
sentadas pelo prefeito
Odilon Pazda, de Três
Barras, ao governador do
Estado. O memorial con-

tém' ainda um p.edido
para a construção de no..

vo acesso ao centro da ci

dade' partindo da ponte
sobre o rio Negro, a cons

trução de, novas salas de,
aula da escola Guita Fe

dermann, que se encon

tra em precário estado de

funcionamento, e final

mente, a continuação do'

calçamento da' ligação
Três Barras - Canoinhas
num trecho de cerca de
três mil metros.

Finalmente, o prefeito
Cláudio Gadotti incluiu
em seu memorial o calça
mento. da príncigal via
pública de Major Vieira,
a avenida Argemiro Bor
ges , numa extensão de
1 . 500 metros, além do as

faltamento da rodovia
que liga Canoinhas a -

BR-116, via Major Viei
ra.

, .

TR,:E;S BARRAS' .

A transformação do
sistema DDO para DDD,
cujos .entendimentos já
estão em andamento na

Telesc, prevista para se

tembro vindouro, além
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CORREIO oo NORTE

r LEI N.01. 376 DE 29/06/77 .

AUTORIZA ANULAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTARIAS.

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Muni

cip-al de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu san-

ciono a seguinte'
.

L E I:

Art. 1.0._ Fica autorizado o sr. Prefeito Municipal,
anular de acordo com o artigo n. 43, § 1. o, item III, da Lei
n ." 4.320/64, na ímportâncía de Cr$ 93.450,32 (noventa e

três mil quatrocentos e cinquenta cruzeiros e trinta e· dois
eentavos), as seguintes dotações do orçamento vigente:
DEPARTAl\rIENTO DA FAZENDA

3. O. f) ,00 -- DESPE:SAS CORRENTES
3 . 1. O . 00 - Despesas de Custeio
3.1.4.00' - ENCARGOS DIVERSOS
1:420-123 - FUndo de reserva orçamentária Cr$ 93.450',32

, Art. 2. o _ Ficam suplementadas, por conta dos re-

cursos con-stantes ao artigo anterior e na mesma importância,
as seguintes dotações orçamentárias:
,

�

GABINETE DO PREF'E:ITO

3 . O . O . 00 - DESPESAS CORRENTE'S
3 . 1 . O : 00 - Despesa de Custeio

'

3 . 1. 1. 00 - Pessoal
1129-040 - Vencimentos (Gabinete e J. S.M.) Cr$. 20".00'0,00
3 . 1 . 3 . 00 1._' Bervíeos de Terceiros
1310-0'51 - Passagens e bagagens .. . ... Cr$ 2.000',00
3. 1. 4.00' _ Encargos Diversos
1412:;057 _ Despesas de pronto pagamento Cr$

.
"

DEPAR,TAl\/{ENTO DA FAZENDA
3 . O . ° . 00 _ DESPESAS CORRENTES
3 . 1. ° . 00 - Despesas de Custeio
3 . 1. 3 . 00 _ ,serviços de Terceiros
1321-116 -. Servíços Técnicos e espe.ciais
4.0.0.00 - DESPESAS DE· CAPITAL
4.1. 0.00 _ Investimentos,
4.3.1.00 - Amortização Div. Pública
5101-] 37 _ Divida Fundada Interna

. . 35.000,00

SETOR D·E SAÚDE PÚBLICA
3.0.0.-00 - DESPESAS CORRENTE8
3. 1. O . 00 - Despesas de Custeio
3 . 1. 4 . 00 _ Encargos Diversos
1405-147 _ Assistencia Social

"
.. .. Cr$ 5.000,00

DEPARTAMENTO DE EDUCA'ÇÃO
3. 0". O .. 00 _ DESPESAS CORREN :S
3.2. 0.00 - Transferências Corre' tes
3: 2.5.00 - Contribuição Psev , ocial
2502-211 _ Prev. Estadual _ ESC c-s 10.000,00

,

DEPARTAMENTO l\'lUNICIPA D'E ESTRADAS DE
RODAGEM

.

4.0.0.00 - DESPESAS DE :APITAL
4.3. O. no - Transferências e. Capital
4.

. 3 . 1. 00 - Amortização Dí ,ida Pública
5101-280 -. Dívida Fundad Interna ..

·

..

TOTAL
..

Cr$. 13.4:50,32
Cr$ 93.450,3,2

,

Art. 3. o _ Fica s plementado por conta do excesso
de arrecadação, na import ncia de Cr$ 57.125,82 (cinquenta
e sete mil cento e vinte e inco cruzeiros e oitenta e dois cen ..

.tavos) , as seguintes dotaç íes do orçamento vigente:'

DEPART�MENTO MUNI IPAL DE ESTRADAS DE.
RODAGEM

4.0.0 . .00 '- DESPESAS· E CAPITAL
4.3. 0.00. - Transferenc lias de Capital
4.'3.1. 0'0 _ Amortizaçã ' da Dívida Pública
5101-290 - Dívida Fun da Interna ·Cr$ 15.549,68
DEPARTAMENTO DE 8- RVIÇOS URBANOS
3. ° . O . 00' - DE:SPESAS

'

ORRENTES
3. 1. ° . 00 _. Despesas de pusteio
:3 .1. 2.00 .- Material de onsumo

1231-301 - Material de
"

intura Cr$ 2.0'00,00
CR'tDITO EISPECIAL, \

. CE'-L,EI ,N. o 1. 360 .... I,. .. .. Cr$ 39.576,14
T O T A L .. .. ..... Cr$ 57.125,82
Art. 4. o _' Revo !'am-se as disposições em contrário,

esta Lei entrará em vigor
.

a data de sua publicação.

Canoinhas, 29 de unho de' 1. 977.
,

.
.

BENEnITO THEREZ ,O DE: CARVAL,HO NE,TTO
Prefei Muaícípal

Esta Lei foi registr da e publicada no Departamento
Admínístratívo, na data supra.

FABIO NABOR FUCK
Diretor de Administração - :Vice Prefeito

•

LEI N.o 1.377 DE 30/06/77
/ ALTERA COBRANÇA DA

,

TAXA DE' LICENÇA DO
CóDIGO TRIBUTARIO DO

MUNICíPIO

Benedito Therézio de Car=
valho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, Es
tado de Santa'. Catarina,
faz saber que a Câmara

Municipal decretou e eu

sanciono a seguinte
.

L E I:

Art. 1. o - Fica o Chefe
do Poder Executivo autorizado
a baixar a Tabela para cobran

ça da Taxa de Licença para
execução de Obras, no anexo

VIII, do Código Tributário do

Município, de 0',3 para 01,5%
do VR. t

Art. 2 .:0 - A presen
entrará em vigor na ta
sua publicação,

.

rev adas as

disposições em c trário.
Canoinha , 3-0 de Junho de

1. 977.

Benedit,P' h. de Carvalho Netto
refeito Municipal

Esta Lei foi. registrada e

blícada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice Prefeito

LEI N.'o 1.378 DE 30/06/7.7
AUTORIZA DOAÇÃO DE'

IMóVEL PARA CONSTR.UÇÃO
,DE GRUPO ESCOLAR! NO

BAIRRO CAMPO
D'AGUA VERDE

Benedito 'I'herézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, Es-

09,.01-1977

tado de Santa Catarina,
faz saber' que a Câmara

Municipal decretou e
\ eu

sanciono a seguinte
L E I :

Art. 1. o - Fica o Chefe
do Poder Executivo autorizado
a doar ao Governo do Estado
de Santa Catarina, através da
Secretaria de Educação' e Cul

tura, uma área de dez mil me
tros quadrados (10.000 m2),
sita no Bairro do Campo
D'Agua Verde, de propried .

da Prefeitura Municipa para
edificação, em co êrílo de um

novo Grupo scoIar naquele
bairro.

"

rt. 2. o - A presente Lei
trará em vigor I!a data de

-

sua publicação, revogadas \ �s

disposições' em contrário.

Canoinhas, 3-0 de Junho de
1. 977.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

.

Vice Prefeito

PORTARIA N.o 72/77
Benedito Therézio

'

de
Carvalho Netto, Prefeito

Munícípal de Canoinhas,
Estado de' Santa Catarina,
no uso de suas atribuições
legais, resolve:

NOMEAR COMISSÃO' DE

AVALIA:ÇÃO
Composta dos senhores

Osmar Sablbagh,'Heribert Jars
chel e MIguel Oliskovicz, sob a

•

nOln as
presidência dó primeiro, no

prazo de 07 (sete) dias, a par
tir desta data, procederem a

avaliação de 03 Motores Ford

e 03 Motores, Chevrolet .

Gabinete do Prefeito Mu

'ni,cipal de Ganoinhas, em

24/06/77.
Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito:
"," �pal·

Esta aría foi .registra-
da e, icada no Departamen
t dministrativo, na data. su

pra.
Fábio Nabor Fuck

Diretor de Adminístração
Vice Prefeito

PORTARIA N." 73/77
.

Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Cançinhas, Es

tado de Santa Catarina,
no uso de. suas atríbuíções
legais, resolve:

CONCEDER PAGAMENTO

A IVILASIO COELHO, Co
ordenador de Tributos Muni-.
cipais, Padrão P.C. 2.15, a

ímportâncía de Cr$ 2.000-,00
(dois mil cruzeiros), por servi
ços extraordinários prestados a

Prefeitura, que concede no tra

balho ao Movimento Econômi
co do Município - período. de
1.976. .

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal, em 30/06/77.
Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registra

da 'e publicada no Departa
mento Administrativo, na da

ta supra.
Fábio Nabor Fuck

Diretór de Adminístração
Vice Prefeito

. Registro Crvãl - EDITAL
Sebastião Grein Costa, Es

crivão de Paz e Oficial do
gistro Civil do municits de

Major Vieira, Comar de Ca-

noinhas, Estado' d anta .Ca-
tarina .

Fas saber que retenem casar:

VALFRIDO RODRIGUES
·e ROSA SCHROEDER. Ele,
natural deste Estado - Major
Vieira, nascido aos cinco de se-

o e ,.'1 novecen-

tos e trinta e dois), " cílía-
do e residente neste munícíjrí
filho de Ibrahim Rodrigues e

de Elisa Carlos Rodrigues, do
miciliados e residentes neste

município. Ela, natural deste
Estado _ Major Vieira, nasci
da aos dez de julho de 1932

(Mil novecentos e trinta e dois)
domiciliada e residente neste
município, filha de Frederico

Schroeder e de Maria Simões.

Apresentaram os documea -

'.'

tos exigidos pelo Código
.. __.

ar .. m íver co-.

nhecimento de existir algum
impedimento legal, acuse-o ptl-··
ra fins de direito .

Major Vieira, 04 de julho,'
de 1977.

SE.BASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil .

,

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 para caldeiras, locornóveis e maquinários industriais. Cabos

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

Pressão, fechaduras, ferramentas em geral: VISIT�,rNrÔ·S. .

«:;r::t." .

GE & :L DA.
Rua Desembargador Costa Car

,

DOD 0425.' - Caixa Posta . 1106

/lU N GE R" resolve o s.eu

e 44

UNIÃO-

problema:

Fones: 23-1770 e 23-2014

DA VITORIA - Paraná

prestando servkcs
---.----='

...

as indústrias"

Representante em Canoinhas: Waldemar Knüppel
Rua, Major Vieira, 360 - Fone, 22-0336 Canoinhas - Santa Catarina
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I
J

ACONTECENDO ...,
09-07-77
N.- 1427

Ano XXXI

�esponsQbilidade
J_ M. J. C. e J.

. *' As debutantes de n S6n·

tem-se muito honradas
em ter como sue madrinha B·

simpática srs. Helena Simões.
I

Ela com muita meiguice
estará nos apresentando para
a sociedade no dia 3 de se

tembro próximo.
*

.

Que as emoções desse dia
se renovem por todos os

dias. Carolina Carvalho com

pletou Sf,US 15 anos no dia 7
de julho passfJdo, sendo "flui
to compr imen tada pelos seus

amigos.
* Aprooeite o que I nosso

comparecendo hoje a noite
em mais uma boa/e que o

Clube Csnotnhense estará o

ferecendo a oocê.

* Para animar O nosso

domingo til turma toda
colaboranao com a gincana
da amizade.

Chegue lá vOli ismbém.

.

nb« se machucado Pois 'ago�
.

1'0 tombos até no cinema.

* Psrzinhos fotos da c�ty:
Michel e Helen; Ira" I

Henrique, SOllJ;(1 e Alceu.

* Nico dando um giro. até
Mato Grosso, trazendo

para nós. muitas nooideâes.

* Paulina Chêuola âesta
cando-se em nosso meto

com muita simpatia.

* Hoie os cursilhistas. d,
noss« cidade estarão o"

terecendo um retiro a muitos
estudantes, aonde irão dia
logar sebre diversos' as�un,
tos. Parabéns aos incentiva
dores do mesmo.

* Saul (JarosZava)· Floree ,

muito feliz com a che
gada.' de Raquel, �ma li�da
garotinha que ueto enTe,tar.
sinda mais o lar do casal.

. * Alceu W. dI. olhe H�ma
linda moreninha. V.,m

frente poi. "ão adianta ficar
curtindo segredinlzDs, elém
do mais ela é uma ·zraça .

* Passando as. Térias co-
nosco Elton Seleme.

* Nunca discUrta sem P,i-.
meiro consultar o silln·

cio isto sempre Tará vitorio-
,

-

sa a tua razao.
.'

.

Até a pr6xima.

* Poi« é gente, o' Grêmio
Xv de Julho ,j,l.nos' trará

muitas. sur-presas. rodos es

forçando- se muito para que
isto aconteça.

.

* Quem quiser Sf1 divertir
, retrescer a cuca, é só

dar .um chego até o Pinguim.
Afinal nada melhor do qu�
bater um bom papo com as

turmas que lá se encontram
'todas as tardes.

* Quem. anda âesparecida
é a Lncisne. Esperamos

que vocl melhore logo tá, e

possa [untar .. se II nós nova

mente.

* -Ieabelo curtindo 14m gran,
de amor. Vá em trente

menina que o Harold» é mui
to tot».

* Notamos os olhares {j,
.

poixonados que a Josia
ne linda recebendo. DI uma
chance a ele. Jõ.

* lnha e Jeterson o novo

parzinho andan«o lpor aí.

.* Sônia Boing diz' estsr
milito apaixonada por

alguém muito. especial. Mas
quem será esse algu�m?
* Multas menininh�s estão

.

tristes. MotivtJ: DS meni
nos' estã« alegres, tiemais.

* Um suiso para os pedes·
tres. Cuidado não se dis

traiam pois • Joyce e a Ca
rolina demonstraram que
corridas d« bicicletas não t
com elas.

.

* LéU•.mais tellz qu« nun-

co, pois com as Iéria» te
r. mais ttmpo de curtir O seu i
amor.

* Hélcio ganho um fusca
zerinho, Vamos retira, os

post" da cidade. Não leve a

mal, fttlcio sabemss qUI oo
cl di,ige muito bem.

* Quem linda muito dis
tratao é o Ps"lo Murara

esperamos que uocê não té-

Registro -

Aniversariantes'
da :S�mlnl

Dia' 9 - as srtas. Melânio
Sidorak e Edelttaudt Siems.

"Dia 10 � o �r. Eroino Mews,'
as meninas Zenilda 1.11 do 'sr.

Angelo Aiberti e �1I.gelita f.a
. do sr. Ladislau Knorek.

Di» 11'" os srs. Pedro Ru
de» e Fábio Nabo,' ruck,' o

menino Jaciel Francisco f.o
do sr. João Szczygiel.·
Dia 12 - a sra. Cecilia f!Sp.

do sr. João A. Brauhardt;
os iooen« Otavio Herbst .e

Edgerâ Knopp.
Dia is '" o iooem Hip6lito

Wa1'd�nski.

Dia, 14 - o iovl3m Haroldo
Schroeaer.

.

Dia 15 " ti sra. Rosinha
esp. do sr. Zeno C. Zippel;
as s.,tas. Lenice ltI.rlene Todt
, Alda Nogo; o jovem Qui-
'lhe1'me JOSé A. de Souza.

Ni� perca amlnha'
.

no Oitão:

São· Bernardo
X

Industrial
CLE:MENTE' KAVA e ANDA WAR,DEiNSIKI, ambos

solteiros, domiciliados e resid ' tes em Saltó da Agua Verde,
deste distrito. Ele, lavrador, .

ascido em Rio Bonito, municí
pio de Major Vieira, 'deste tado em 2,� de janeiro de 1955,,'
filho de Vicente Kava e 'Ma ia Schup:ell Kava. Ela, do lar,
nascida em Salto da Agua rde em 17 de julho de 1957, filha
de Miguel Wardenski e Ber a Trapp Wardenski.

JOÃO EUG�NIO ARD'ENSKI com ROSALI KOCH.,
brasileiros, solteiros, dom" iliados e residentes n/Munic:ipio;
ele, lavrador, nascido em ira Fogo. n/Município aos 29" de
agosto de 1. 9'51. filha' de ladislau Vardenski e de Ana Var
denski; ela do lar, nascid em Bela Vistq do Toldo n/ Muniei...
pio. aos 0'7 de agosto de .954, filha de Leopoldo ,Koch, faleci...
do e de Elvira Pereira K ch.'

-

ADÃO VE'SOLOS 'KI com GERTRUDES DA SÍLVÉ[.
RA SOAR.ES, brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele operári , nascido em Tamanduá, distrito de
Major Vieira n/comarca os 21 de outubro de 1. 9154, filho de
Antonio Vesolovski e de elena VesoIovski; ela do lar, nascida
em Lageado, distrito São ateus do Srul-PR� aos 09' de dezem':'

\ bro de 1.959, filha de Be edito de Lima Soares e· de Nair Ro..

, drigues da Silveira Soare .

, Canoinhas,06 de 'uIho de 1. 977.
, ,

NEREIDA C. CôRT 1,
•. _ Oficial do Registro Civil'

Programação do CIBa Jubileu
.

Hoje Â. 20,15 bora.
,

•Terror no Museu de Cera:.
.

Aterrador. Diabólico. Sobrenatural. Antes' um homem,,

hoje um meDltro. Colorido

.Amanhl ã. 14.00 horae, em matinê
O el'sllco infantil mail lido no século XX

cA Menina e o Porquinho:.
Viva, ria, divirta-se com este espetáculo maraTilholo. .

Colorido e falado em português. SOm&Dte hoje· em matiDê.

Amanhã em duo••ea.õe., à. 19,]5 � 21,15 hora.

.Cleopatra Jon.s e o Cassino· de O'uro»
Quase um metro e noventa de mulher e avio.

E.te' filme rc!prila 2•• e� "38. feira, à. 20,15 hora.
.

48. e 5a� feira'; à. 20,15 hora•

'cCootissões:lotimas de um .Presídio Feminino
.

Mulheres lindas e 1�gos'a8 de sexo judiadas por
guardas implacáveis e b�utai8. Colorido. Censura 18 anol.

6a .. feir;', à. %0,15 horal!
cO Cirebro do Mal:.

D08 abismos da mente hu�aDa surge «O Cérebro do Mab. Colorido.
. /. " .

Sábado a. 20, \6 Jora., grftDdiolo programa duplo
.

1.° filme:. �Yid. 'e ,��rt. d. Bruce L.e:. Colorido

2.° filme: . flOn�·Cerebro do Mal:. Colo�ido
t'------

DomiDg�� a.· 14' bora. em matinê
-Vida .'iMorte d. Bruce L.e-.

DomiDgo,' em d'a••e••õe., �. 19,15 e 21,15 hota ..

cA Esc�iava do Super Erótico»
Com LANDO BUZZ (CA (. astro de «Super Macho»). C910rido

. Agu&r 'm para o dia 24 de julbo .

�Causa
I

Perdida»

x x s:

Regi.rtramoJ' ainda, tom' prazer,
o niver do Sr. EDSON SIMM,
funcionário do jornal «BarrilJa·
Verde», ocorrido ontem, dia 8.

Quem recebeu muitos cumpri
mentor, também no dia de ontem,
ocasião em "ue comemorou mair
umll daia natalicia, foi a .rrta.
ROSA BOCKOR.

. Já o dia 6, loi de muita alegria
para o lar do caJ't{1 Amauri (Izaura)
Fonlolll, quando o caçulinha da
ca.ra, C4RLOS HElvRIQUE, CO"

memorou J'lU primeiro aninho.

. Ao.! aniper.ran:anlu, «Gorreio do

.

}tode> de.reja muitiu fe'�cid(ldeJ'.. I \ ,

Nascimento
Rtgistr.mos com prazer o

naS.Ct.1Htnto do garoti·ltho
MARCELO RODRiGO,' filho
do casallvotbdrto (Etci) O/sen,
ocorrido dia 1.0 de iulho no

Hospital. Santa Cruz.

No.ssos parabé:ns.

-

Jacó, Joãe Cararo & Cia. S.' A.
CGCMF n.o 83.187.590/000'1-67

Ae!EMBL,íHA GE:RAL
ORDINARIA

BDITAL DE CONVOCA :.a.trlao-J

liberarem sobre a seguinte
ü)RDEiM DO DIA

.0) Aumentb de Capital COln

,incorporação de numerá
ias e Fundos, de reservas;

2. @) tros assuntos de inte-
· da sociedade.

Canoinli .

, �tln:ho de
1977.

'

FRANCISCO CARARO
Diretor Industrial

...

Ficam convidad ;r"os se
nhores acionistas

,.

'ta socie
dade com sede à 'lia CeI. Al
buquerque, • n.y,,· 36, na Cida
de de Canoi:n;;.· 's/SC. para As-

.

se.mbl�ia G�' I E'xtraord!Iiária
a realIzar

"

a lO. de julho de
1977 :às 10/ (dez,) horas n8 es
critório d'" Indústria, para de,-

os Senhores
�ompareçam· ,de da mesma, .

. a c:tnp'resa, que
a Serra,dor Ivo de

Aquino 0, par� ·retirarem
as 'caute, as de Aç,ões.

FRIGORíFICO
CAN,OINHAS S/A.

t '
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CORREIO DO NORT�

Superintendência Maci'ooal do Abastecimento ( SUNAB )
PORTARIA SUPER N.<O 06> DE 09 DE FEVEREIRO DE 1977

o 'SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEND�INCIA
NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB), no uso de suas

atribuições leigais,
'CONSIDERANDO A NECESSIDA de serem atua-

Iízados os valores dos componentes indus riais incidentes no

processo de comercialização do feij ão pre o;
CONSIDEHANDO os novos pr ços mínimos aprova�

dOI para a safra de 1976/77;
.

CONSIDERANDO A CONVE'N �NCIA de criar condi
ções que compatíbilízem a demanda c m a produção da safra
águas, facilitando o fluxo do produt das zonas de produção
para 08 centros de maior consumo;

,

, .

CONSIDERANDO a deter Inação do Conselho Na-
cional do Abastecímentc - CONAB datada de 0'9 de fevereiro
de 1�77,

RESOLVE:
ART. 1. o _ Fixar, em odo o território nacional,

com exceção d08 Estados do Ama nas, Pará, Acre e dos Terri
tóríos Federais, para o feijão pret , os preços máximos de ven
da para o atacadista e o varejíst constantes do quadro abai
xo e que já incluem todas as espesas operacionais, fiscais,
financeiras ou administrativas, não podendo ao preço final
ser feito acréscimo, a qualquer" ítulo, inclusive impostos, tri
butos, taxas e serviços que ínc dam sobre a comercialização
do produto.

Para venda a gra el
ou em concha

Atacado
Saco de 'I kg /Cr$
60 kg/Cr$

Fardo de
30kg.;Cr$

Varejo
Ikg./Cr$

RJ-SPDF 368,55 192,90 7,20
lVlG-GO-MT-E:S-
so-ns 355,28 185,63 16',93
PR 358,29 187,77 7,01
MA-PI-CE'-RN 398,4f5 20-7,86 7,76
PB-PE-AL 390,95 204,11 7,62
SE-:·BA, 383,45 7 0'3 20:0,36 7,48

PARAGRAFO ÚNIC _ A comercialização nos Esta
dos do Amazonas, Pará, Acre, nos Territórios Federais pode
rá ser realizada de, acordo co. a fórmula CLD (Custo mais
Lucro mais despesas), e inst uções a serem expedidas pelos
respectivos delegados da' BU AB, atendidas as peculiaridades
de transporte e distância dee da região.

ART. 2. o _ Os ,est belecimentos varejistas, na ven
da de feijão a granel (conch ), são obri.gados a afixar junto
ao produto, de forma clara legível, em letras - e algarismos
de, no mínimo, 2 (dois) cen ímetros de altura, os preços de
venda, observados os limites stabelecidos no quadro constan
te do art. 1. o .

.

ART'. 3. o _ Odes mprimento do disposto nesta
Portaria sujeitará O! íntrat res às sanções previstas na Lei
Delegada n. o 4, de 2� de set mbro de 1962, e demais comína
ções legais cabíveis. '

,

ART. 4. o _ A pres ente Portaria entrará em vigor
nadata de sua publicação no Diário Oficial da União, revoga
das � Portaria Super n.? 32, de 09 de junho de 1976 e demais
disposições em contrário.

.

.""

JOSÉ MES UITA SANTOS
Superíntenc ente Substituto

Publicada no D. O. . de 09/02/77 às páginas 627.

,
. ,

I
,k;i;.JTAL DE NOTIFICk AO PARA, CONHE,CIMEINTO

D'E T RCEIROS
O Doutor Carlos Rai ,ani, Juis de Direitodesta segun
-da Vara Civ.l da Co $,arca de Curitiba, Capital do Es-
tado do Paraná, na tOrtnR da Lei,

' •

<FAZ SABER pelo p '�sente edital de notítícação de
tereeíros, que por parte de \' DAZ,ZA - INDÚSTRIA E CO:'
M:tRCIO DE MADEIRtAS LT, A., foi requerida a notírícação
nos termos abaixo transcrito "Notificar terceiros interessa
dos para não receber por endt sso títulos de emissão de MA
DAZZA - IND. ,E COM'tRCI DE MAD'E:IRAS LTDA. sendo
credor originário· ORLANDO ,MUELLE,R e por endosso, RI- .

MON 3ELEME:, e ANTONIO EINFURTEH, no valor de Cr$
3'5.000,0'0 (trinta e cinco mil \ uzeíros) cada" com vencto. de
10/0'5/77 a 10/�O/77, na impo tância total "de Cr$ 280.000,00
(duzentos e oitenta mil cruzei os), em razão dos mesmos se
r€ID vinculados a contrato de

�
ompra e venda de' madeiras

ínadímpíído, estando dessa for I a ímpossíbílitados de circular,
O título vencido em 10/Ot>/77 jendossado a RIMON '$,ELEME
� apresentado a protesto, foi ustado por medida 'liminar do
Juízo de Direito da 7. a Vara ível de Curitiba". _' E, para
constar mandou passar o pres Inte edital, 'pelo qual ficam no-

, tírícados TEHCEIROS INTER!: ISSADOS, por todo o conteúdo "

� fins constantes do mesmo, endo que este edital será tam
bém afixado' no Iugar de cost me na sede deste Juízo, puoli
cada uma vez no Diário Ofici ) do Estado, e por duas vezes
ern um d08 jornais de maior irculação nesta· capital, na for
ma da lei. Dado e passado nes a cidade e comarca de Curitiba.
Capital do Estado do Paraná, I, os vinte e oito dias do mês d�
junho do ano de mil novecent S e setenta e sete. Eu, Pedro'
"Luiz de Oliveira, Empregado uramentado, o datilografei e

subscreví.
- Julz de Direito

Segunda- feira passada, vi
e ouvi próceres do MDB, como

ULYSSES GUIMARÃES,
FRANCO MONTORO, ALEN
CAR FURTADO, E ALCEU

COLLARES, criticarem severa

mente o governo. Não quero
aqui dizer que não concordo *�������������������������
com alguma' coisa que foi dito,

, mas 70% acho uma verdadei
ra demagogia. Foi tanta a de
magogia que se houvesse elei
ção no dia seguinte a ARENA "

não pegaria' 3.0 % da votação
em todo o Brasil. LIBERDA
DE, _ coisa 'que pediram du
rante 60 minutos. Eleitor ami
go, você que tem acompanha
do durante 13 anos o trabalho
dos governos revolucionários,
notou que sem greves e banda
lheiras como havia antes da
revolução; não dá 'para acertar
nossos problemas, será que com

greves, como eles p.ediram que
deveria ter e liberdade para
'quebra-quebra, será que eles
teriam condições' de governar
nosso País? Deveria o governo
revolucionário entregar o Po
der só para ver 0', que eles se-,
'riam capazes de fazer. Urna
coisa tenho certeza, que ,o AL
CEU COLLARES aumentaria
mais seus erros. Vocês viram
como eles defenderam -os ope
'ráríos e sentaram a lenha nos

funcionários? O Franco Mon

tara, com aquele, sorriso, pos
sivelmente quer, emítar o fina
do Kubístchek. Os' líderes da

situação, ontem responderam,
,

veementemente os ataques da

oposição que' quer a Constituin
te para mudar as normas do

jogo, mas o que a oposição não
gosta mesmo é do AI-5 .

Notícias de
, Monte· Castelo

" -

Fomos informados que em

agosto haverá na Diocese ,de
Caçador mais uma TENDA:
SHALON. Para aqueles que
não sabem o que' é TENDA
SHALON, nós explicamos que
é um encontro de casais e só
poderão fazê-lo quem já fez
o CURSILHO. Esperamos ga
nhar pelo menos uma vaga.

CATEQUESE:
Dia 6 do corrente Pe. Sita

fez a abertura da Catequese
para as crianças se prepara
rem para a primeira comu

nhão.
Vão ministrar o curso vá

rias moças com bastante prá
tica no assunto.

AGR.ADECIMENTO:
.

Tenho um agradecimen
to para fazer a um servidor
da Empresa Reunidas. Há'dias
atrás, num domingo, quando
tudo está fechado, fiquei sem

pneu socorro em meu carro e

quando fui trocar, o mesmo es

tava com meia calibragem.
Procurei postos, mas como

disse, tudo fechado. Passando
em frente da garagem da refe
rida Empresa, vi que um fun
cionário estava trabalhando
com pneu. Solicitei ao mesmo

para que colocasse algumas
libras no pneu de meu carro,
o qual atendeu-me prontamen
te e ainda me ofereceu um

pneu de seu carro para que eu

chegasse em casa sem proble
mas. Sinceramente, este -é um

gesto que comove, pois nem se-

,quer conheço o moço, mas te
nho certeza que tem .um co

ração, neste tamanho. '

, �

SERÁ QUE O PARTIDO
DA OPOSIÇÃO RESOLVE
OS PROBLEMAS
DA NA'ÇAO?

I

09.07.1971
.

,
,

N,o Departamento de Veículos Usades
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos' Ltdu" ',voc'ê encontrará
para pronta, entrega:

Ano
1973
1969
1975

1974
1973
1970
1973
1975

Marca ,:;'
Fusca 1300 .';

('I' •

Pick-up Willys 4x4 l
Cheoette Vermelho I'
OPala coupê vermelho/;'
Variant azul

Opala 4 tun tas

Opala coube
Corcel

J

�

MI<iUEl PROCOPIAK (�M. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionário General Motor. de Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289
_._ .

. Santa CatarinaCanoinhas

BASILIO, HUME'NHUK & (IA. LTDA.

I Revendedor FORD I
Fazemcs sempre a, melhor oferta em veículos
novos' FORD 8 usados de qualquer marca.

Disponibilidades da,' semana:
Rural 1971 tração 4x4 ., turquesa royal
F. 350 1960 - azul e preto
Maverick cupê luxo 1974 - brancr
Corcel zero 1977 - areia ../

,

F. 350 1970 - amarelo bonanza ,d
"

Vat íant 1973 - azul médio ,;'
Pick-up 1961 tração 4x4 - ver}! claro
Píck-up 1973 tração 4x4 - ve"· e

Volks 1973 - 1300 - amarelo

Adquira seu veicmlo usado mlnima entrada.
·

' Velculos inteiram 'e revis.ados, de boa precedência,
aOI melhores' P ,ços da regilo.

Visite·nos sem compromisso, em nossa loja à

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

•

-

OTICA CONFIANCA
,

Teste na sua ÓTICA CONFIANÇA'.

Praça Lauro Müller - Canoinhas

*===============================�========�======.

.

..... . .
. ...

:·:9:·:•••• • • • •••
•

·

... . .
. ....: ••<>•• :

.... .. .. . ...
·

CGC 83.166.033/0001-33

.aE'daçào,' Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 _ Fone 22-0379
Canoinhas _ Santa Catarina

,

Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho,
)

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORES: ,

Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank

Major Vieira: Francisco Krísan
-, ';.,

Canoinhas: Glauco J: Bueno e Pedro A. Grisa

� . 30 anos a serviço da'Comunidade �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



__--C-O-R-R-E-f-O-D-l-N-O-I-T-E-:----- w
. l' U •__ i'. O_9_.O_7_.I_'_77 _

T' ,ro
_.. ;, ..

,Traga seu

ojicina
Volkswagen à -:,ossa

.

. /'

. para mantê-lo wp'ú'ma ..

de Fazer .t�nomia
:/i::'

1(7Cu.,§i� "apenas Cr$ 68,00 e, se ne-

ce��rio, você ainda troca:'
d"

"platinado Cr$ 22,20, jogo de velas
'. (Cr$ 61,60, de condensador Cr$15,60.

.
. .f

Se você está ,rodando com o seu ,,/
Volkswagen sem aferir as regulagen�,{/
-' I

nao espere' mais. ,fi
" r:"Leve-o agora mesmo ao sey re-

ven Iedor autoriz ado para' fazlr este

l serviço.' l/
, di

Isso 'manterá o seu VolksJ1�gen sem-
,

pre uma máquina' de fa�,r economia. '

'" '/��'»
O serviço será exec1trtado com ra-

, pidez e eficiência. if
ii
II '

Colaboran ia com a, campanha de
,

eCOnOm\8 d s combustível. os reven

dedores autorizados Volkswagen re

'comendam:

Visite o seu Revendedor Autorizado,
hoje mesmo.

Aproveite 'esta oferta promocional
válida até 30.08.77.

Voc� ganhará tempo ,e dinheiro.

bem reaDlad8�·
combusUvel poupado.

Garanta o combustível de amanhã. Respeite os 80�

• REVENDEDOR
AUTORIZADO

Rua Vidal Ramos, 1195 C'ANOINHAS - se"

Lote 8D1 Pioarras
r:

Vendo na Rqá��Nossa
Se�nhorá da P ,Y (400 ms

do mar) ..
• I.�'

Preço Cr$ �,/.ODO,OO - par
te financiãao...

. Informações DI Redação.

DRa ZENO· ARAL FILHO,
Dentista

� Fone 22·0960 +--CONSULTÓRIO:
Rua 12 de Se mbro - esquina com travessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) ao lado da Associação Comercial)

_ lnspeçã9
Documento extriviado
WIEGANDO OLSEN S. A.,

dech r a p&r� os devid9,s .fins
qu- @xtravjo� o Certi-;;j�ado de
Propriedade do e!,,' o Píck-up
Ford Wil.y.i F· 7 ,,' o 1975, pla
ca DA-0775, .'

ver itaiengá.
O me sm flei'l sern f ":iito por

I haver s ído requerida 2.& via. 2

",.�� •__ua=�. _

Caldeiras
conforme POl't Ia, B. 20 do D. E N S, H T

(

EnQ_ Marcos llJunderlic.{)
CREA-3952 • 10a. Região

Fone:' 22-0316

blusas e

.de
Material escolar

.

e de
escritório você encon

tra na loja da
,

Impressora Ouro Verde

..------�----_ ..I------------------------�

.. GINCAI}\, 'DI IllZIDE
, �

)

Leia! Assine! . DivulgueI

Correio de Nort�

.\

,Prolloção: '"Rotary Clube e Casa da
.

.

.Amizade de·'Can;nbls· .

'

DATJ.\": 10 de ,i'ulho
--------_. .

'Í/ '

HORt�RIO: 8:30, ,440RAS
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Çomeça ganha0do ponto.

;.,
?/' EquIpe que cheia,

'I'mais ced lo entre 8:,' e 8:30' horas.
.

,

A;pr
INSCR IÇÕE :�;> ABERTAS: .

Lojão Cruzeiro' A/'Loja Sicó,l
Otica Contiança /'/ 'Merhy Seleme &Cia. Ltda.

I. '1'/
'I ,

PROVAS: /', aretas e Maratonas';;.
cf

' ,

A abert '.i 1a da Gincana será pela
«Fanf rã do . Colégio Comercial»

A entrega de /, 'êmíos será no dia 16 de julho no

Baile d i Am.izade no Clube -Cenoínhense

,

\

L

,ta Gincana será em Benefício
,(ias Crianças do Lar de Jesus

«brincando você estará ajudando'>·
·_1

i
I
I'

._. - - 0.0 __ ._ .••••_ •• � _._ ••

Foto 8tudio/ Canoinbas
Serviço de reportag7 ,/'de casamentos e aniversários,

" ,

Fotos de criança
v

.

Posters, Painéis decorativos para
, .

",

seu lar scrítório - Serviço para amadores.

Rua laral ,do Rio Irane., 754 (prólimo a Oall Trevillll)

Fotoc6pias?
'"

� .

O eartório do ilegistro C�,U, de Nereida i:. ,Cô�te,
.. /

' .

Instalado no

Fo�um,
,'éaba de receber a mais

, , '

moderna "FÇ)TO .. IADORA" Automática que
tira fotocôpias upla face e simples de qualquer.

.

documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos.
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I P R O J E P L A N - Projetos e Planejamentls"
I RIa Major Vieira; 433 (18 lado di Boutlqae tá DI Modinha,
n

ii - P roj '!t08 Arquitetôníces,' Proj e tos Elétricos para3insta ...

== Iações Industriais. e
. �ésideoci8is, Processo d� Fin.n... Iiã cia�ento pelo BNH�ECON e CEF), 'Relaçrio. de Ma-

ii
. ter181 e Orça��de Mio de Obra. .. .." Iii - A SUa· residêncie peesonalíz s.da será projehdil por nÓ8, 'Ili dentro dos mais altos padr

õ
es de segurança e bom

iã gosto. Venha fazer-nos uma visita. ..
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e pesca
ce �.. ) Pr

.

Fone 22-0514 - CAN.OINHA5 ,., Santc C.tarlna m
m ��. m
EI!l \

.

EM SUAS CAÇADAS USE ARMAS oi.
.

C da.um e dois canos, de cão 10

� "'-...
e mochas-paralela e sobreposta. Cartuchos CBC e

. VELOX - Munições em, geral.
..�

�. Revólveres _�OSSI - TAURUS, Carabinas de
..
7 - 14 e �7 - repetição e automáticas;

.

.. B
� Pistolas BERETA 22 e 6;35 - Standart-Luxo e Esportivas. Chumbo - Pólvora - Balaspara Revólveres. lU.�Qaa�a�����a���b����eeeeee��a����e����n5ee5aB�B�a�OO�e�5a�n5����
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CORREIO DO r-10RTR 09.07.1971

Prefeitura Municipal de Três Barras
,

ii LEI N .

o 403 de 07 de junho 'de 1977
I ,

DA NOVA REDAÇÃO AO ART1GO 3.0 E: A LElITRA "D'" DO
ARTIGO 2" o DA LEI N.o 313 de 11.12. 74, alterados pela Lei

,

n .

o 399 de 11. 0'4 . 77 .', l
ODILON PAZDA, Prefeito MuniéÍ�de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, no uso e suas atribuições
fàz saber que a Câmara Munícíp decretou e eu
sanciono a seguinte:
L E, I :

,

Art. 1. o _ 'I'erão a 1eguinte r ação; os artigos 2.0 da
letra "D" e artigo 3. o, da Lef n. o 313

r
e 11.12.74, alterados

, pelos artigos 1. o e 2. o da Lei .

o 399 e 11. 04 .1977.

ARTIGO :2. o - Letra "D" 'Ponto n. o 4, na estrada
próxímo a bifurcação da Nova om antiga estrada Três Bar
ras-Canoinhas, na altura do :K

'

-5 /com .04 (quatro) veículos.
"Art. 3. o - Fica estabelecido úmero total de veículos em

10 (dez), podendo o mesmo se íumentado, quando se com

provar a real necessidade" .

Art. 2.° - Fica estab ecido em 5 (cinco), o número
máximo de veículos por pon

to#.�.
.

Art. 3. o - Esta Lei 't ará em vigor na data de sua

publicação revogadas as dísp ,iç es em contrário.
prefeitura Municipal de Tr"�' Bras, 0'7 de junho de 1977.

OD'IL�N P'AZDA r- P (efeito Municipal
Esta LEI foi regis ada elpublicada no Departamen-:

to Administrativo desta Pr eitura, na data supra, e será pu
blicada no Jornal "Correio, o Norte" de Canoinhas-SC.

PAULO ADAO FRA - Diretor Administrativo

.

LEI N. o 404 'e 30 de Ju'nho de 1977
,

. �' .

DISPOE SqB�E D()kÇÃ DE AREA DE: TERRAS AO CLUBE
,

'

(

DE CAÇA, TIRO E PES, A, "MAJOR TOMAZ, VIEIRA" E DIA
OUTRI ,8 PROVID�NCIAS·.

ODILON PAZ A, Prefeito Municipal de Três Barras,
Estado de San a Catarina, no uso de suas atribuições
faz saber que Câmara de Vereadores decretou e eu
sanciono a se ,uinte:

i: L E I :

I; Art. 1. o _ ica o Sr. prefeito Municipal autorizado
a doar, ao Clube de aça, Tiro e Pesca "Major 'I'omaz Vieíra''
devidamente registr ,

o no IBD'F, sob n. o 003/74, e na SUDE
PE, sob n. o 9543009, e com foro na Comarca de Canoinhas.

, .

SC, uma área de terfas pertencentes ao patrimônio MUnicipal
equivalente a setenja e 'dois mil e seiscentos metros quadra
dos 72.600 mz) , lo ialízados na margem esquerda da rodovia
Três Barras-Canoi lhas Km 5, (fundos) , inservíveis para os
fins que alude o a ltígo 2. o da Lei Municipal n. o 342, de ...
10/10/1975.

Art. 2. o: Fica estipulado o prazo de três anos, a
partir da data da publicação da presente Lei, para a entidade
referida no artíg .1. o desta Lei, dar início e conclusão às obras
de sua sede Soei 1, revertendo ao patrimônio Municipal caso
a entidade benefeiada não cumpra o aqui estabelecido. '

'

, Art. 3. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação revo adas as disposições em contrário.

Municipal de Três Barras (SC), 30/06/1977.
OD ON PAZDA - Prefeito Municipal

,
Esta.EÍ foi registrada e publicada' no Departamen-

to Administra ívo desta prefeitura, na data supra, e será pu
blicada no Jor I "Correio do Norte" de Canoinhas-SC.

'

PAULO ADAO FRANK - Diretor Administrativo

Registro Civil ,-- E Dll�T � L
Maria Gó�s Glinski, Oficial

.. Registro Civil do, Distrito de
Paula Pereira, munícípio e Co
mar.. de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, f,az saber que
Jil"etendem casar:

Bta. Haídêe no dia 1. o de ja
neiro de 1949, doméstica, sol
teira, domiciliada e residente
neste Distrito, filha de :r".e6pol
do P. dos Santos e...eénstanti
na C. dos Sant

Apr taram os documen-
tos,'

.

gidos pelo Código Civil
, . 180. Se alguém tive.r co

nhecimento, de existir algum
impedimento legal, acuse-o pa
ra fins de direito.' ,

Paula Pereira, 2 de julho
de 1977.

'

MARIA GóSS GLINSKI
Oficial de Registro Civil

,DAVID FERNANDEIS e

H,ELE'NA PADILHA, DOS SAN
TOS. Ele natural deste Esta
do nascido em Paula Perei ,

no dia 25 de maio de 19 ,ope
rano, solteiro, d iciliado
'e residente neste

.

trito, filho
de José Fernand e Sofia Mar
Iciniaki domici

.

dos e residen-:
tes neste D' rito. Ela, natu
ral deste Estado, nasciçia 'em

Sindicato
'de

Rural Notícias Major, Vieira

C G c 83.194.092/ 001-15

ASSEIMBLÉ,IA G
EXTRAORDIN

EnITAL DE CONVí { CAÇA0
Pelo presente Edital de

Convocação, o Sind"cato Rural
de Canoinhas, n "forma de
seus estatutos so ais, convo
ca os Senhores só ias quites a

se fazerem prese es a Assem
ibléia Geral Ext aordinária a

ser realizada no,:'dia 17 de ju
lho de 1977, às "9,00 horas na

Sede do Sindic" to Rural, sita
à rua Paula P reira n. o 1593,
para tomare conhecimento
e deliberarem, obre, o seguinte:

1 - ;Escolh,' e Apresentação
de Ch I, as para as elei
ções ,I' serem realizadas
em [N embro de 1977.

2 - Discu são de Reivindica
ção s J:>re assuntos: As
sistê ' ia do Funrural em

J

Convê ia com este Sindi-

cato.·,.
3 - Outr s assuntos de inte

resse da classe.

Não h vendo número legal
em primei. ;,a convocação, fica
desde já.', segunda para às
1.0,00' horas 'ldo mesmo dia e lo
cal, com q

,

lquer número de
associados.

, Canoinhas, 01 de julho de
1977.

EWALnO ZIPPERER
Presidente

,I

Certificado
LAUOEMIRO GOL' S DE

LIMA, declara para S devidos
fins que extravio o Certifi
cado de Propri .

�de do vei
culo placa D ./ '659 - Chassis
DS-482316.

I

ii"

O mes ,/fica sem efeito,
, .por ter do requerido 2.a via.

de
Escreveu: FRANCISCO KRISAN

Acompanhado do Presidente da Câmara Munioipal Ir.
Augusto Pape, do Agrônomo da ACARESC Sr. Juraeí AII.vi,
esteve em Fraiburgo Da última terce-feira, o Sr. Claudio Gldottl,
Prefeito Municipal de Major Vieira.

Os mesmos' foram fazer uma visita àl instalações da
:

, nCENTREVALE" - Centro de Treinamento do Vale, órgão de.
tioado ao fomento a fruticultura.

A fruticultura está sendo deaenvolvlda em nosso munlcí

pio, pois somente o Sr. Augusto Pape já possui 6 alqueires de
ter ras plautadas com maçãs, já em fase ,de produção; além de
r.utras pessoas que também já possuem plentsçõ es de, maçls,
rmeixae, pêssegos e nectartna, Na 'mesma visgem ,fizer'am uma

visite à! ínstale çõ es da PERDIGAO SIA, pois o Sr. Prefeito e.tá
interessado em fomentar também a suinocultura em nosso munícípto.:

f.SPO�TES
Foi por' demais lamentável o qus aconteceu em nesse

e stâdíc municipal, domingo. Certas pessoas combinaram um jogo
com o time de Três Barros, e o time de Três Barras como é um

time que leva o esporte 8 sério, teve o trabalho de pagar om

alto preço 80 ônibus para deslocar-se até 0088a cidade. Chegando
e quí, o que foi que encontraram? Apenas o estádio, sem ninguém
e esperá-los. t profundamente lamentável, mas o esporte de nona
cidade cada dia .que passa decai mai, e mais.

Par� dirigir o nOS80 time de futebol é neceseârto de al

guém com força de vontade, com boas intenções e principalmente
com coragem para formar uma equipe a altura de nossa cidade.

OBSERVAÇAO: Porque não colocam um homem com

elevada competência para dirigir n0680 tíme? Será que nio pos
suímos ninguém? Aqueles que peDiam que não pC!8IlUím08 nin

guém, aqui vai U�8 dica: seu Dome � JOAO li'RANCISCO DE
ARAÚJO. R.sponsabllidad. d,. um grupo d. jovens.

Falecimento
Com fi 8v8Dcada idade de 93 anos, veio 8 falecer dia 2

de julho último, o Sr. LADISLAN URBANEK. O extinto deixou
numerosa prole de familisreEl, sendo filho" netos, bisn�teB e ta
taranetos. Seu sepultamento ocorreu DS tarde do meamo dia, com
missa d e corpo presente assistida por seutenas de peBloaa que
lotou 8 Igreja Matriz.

A coluna associando-se àlll dores da famBia enlutada apre ...

santa à mesma seus sentidos pêsames.
,

Aniversários'
/' Aniversaria amenhã o Sr. Júlio Bueno de Siqueira, rell-
dente nesta cidade.

Dia 11 de julho é muito feativo para o lar do cs •• l Goido
e Lídía Dsvet, pois naquela data seu filbo LAERCIO estará com

pletando mais um auíversàrío. Ao Leco vai 08 parsbéne di coluna.
Também antversaria dia 11 o jovem Luiz B088e, r�8idente

nesta cidade.
Dia 12 aniversaria o garotinho CARLOS ABEL KRISAN,

fUho deste colunista.

T8�bém aniversaria dia 12 a Sr •. MARIA FERNANDES
MARON, dileta espolia do Sr. Antonio Maron, reei dente DI cidade.

Aos aniversarfantes 8. coluna apresente 08 stnceros par_b�D' ..

Notas diversas
A Empresa de Transportes Coletivos REUNIDAS prolongou'

SUB linha de ô?!bus de Rio Novo, agora pas89nào, pot São Roqu�
todas _8S quertá-feíras. ,

O Sr. Jurecí Alievi Ilcaba de conatrulr um b@)ís8ima ca••

residencial em Mejor Vieira, uma' das melhores em estilo em

r:0888 cidade.

Foi SUcesso total o baile de anivenário da S.R.!. "28 de
Junho". Grln1e. número de convidados compareceu e I música
nem se comenta (boa mesmo).

Muitos e muitos parei enamorado. desfilam em nOIS_"

I' uas, esperamos que tudo aconteça para a felicid.�e dOI mesmos.

Desde o dia 2 de julho estio curtindo 81 fériat!l 08 alunos
do 2.° guu de nossa cidade.

' ,

A Câmara Municipal de Major Vieira está em rf!cetlo"

08 le-gisladore5J someo te comparecem em CãSO de convocação
fxtraordinária.'

ELEI'ÇAO APURAÇAO
Conforme havia divulgado no número anterior, ocor

reu dia 23 de junho pp. a eleição da diretoria do SINDICATO
DOS TRABALHADOR.ES: RURAIS de Major Vieira. Como
havia prometido quero informar o result?-do das apurações,
que foi a seguinte: Votaram 405 sócios - Votos a favor da

chapa apresentada 372 votos, nulos 5 votos e em branco 2,8
votos.

Portanto está mais uma vez de para.béns o S.enhor

Apolinário Tyska, e seus compan,heiros de chfl!pa.
Os eleitos pára a nova diretoria agradecem através

desta coluna a confiança que tiveram de todos os associados
e111 poder continuar dirigindo os destinos dessa entidade.

-

EMPRESA r DUSTRIAL e

COMERCIAL. ,UCK S.A, avi
sa ao sr. JOS, MUNHOZ, por
tador da Carl ,eira Profissional
n.O 36.086 - �rie 510, a apre
sentar-se n�,empresa no pra
zo de 3 (trif) dias para re

gularizar s', situação.
t

FORMAst - Fornecedora
de

Madeii''"
s S.A., avisa ao

sr. VAL :'ORINO CARLOS
STEFANE o:, portador da Car-
'teir-a Prof ssional n.O 5R.415,
série 233,' a apresentar-se
na empre!a no prazo' de 3
(três) dia' para regularizar
sua. situaç <?: \

O não c mparecimento im

plicará n,: rescisão do con

trato de f abalho por aban
dono de rviço, nos termos

do artigo 482 da C,L.T.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREro DO NORTl
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Notícias de Pápanduva
'Bai'le Junino' é .

resultado
,,:' .'" " Coutorme divulgamos: em nosso núme

ro' anterior, realtzou-ss dia' 25 p.p. um grandio
so .baíle [unino no Salão Paroqutal.igenttlmente
cedido pêlo Rvdo. Pe. Autonío Cintho. A aní

mação 'e entustasmo superou a. espectatlva,
surpresas, dancas as mais. variadas, quadrilha,
qus.arrebatou anlausos dos participantes da.

gra:Qde noitada. Como já dissemos, o resultado
sera' aplicado no térm ino da 'construção de 2
sa]aliJ 'ond )" Iuncíona ra o Laboratorto e urna Bi
blioteca" material. est- .dcado pelo Governador
Dr, Antonio Cario.; Konder Reis. O resultado
líquido .Iot de Ür$. 17� \íl3,60, . Portanto bom re

sultado e o comparecimento da comunidade foi
global. me-smo eutrentmdo um frio com o ter
mõmetro assiualando :{ graus negativos. Aí es

tá lAtnh:li_gentj3 a �t'ova de que a união faz a

f······
.'., " .... .

.

orça.
.

Eacreveu;

E8m�raldino M. Almeida

»:
..

' 'F_.aça de conta que a casa é sua ...
," ..... o Mini8h�o da Justiça, Arm�ndo Falcão, inaugurava semana pas

sada o' novo éstabalecímeuto penal de 'I'erestna, no Piauí quando foi in
terpalado por um repórter que, auspreso com as coneepeões modernas
adotadas na construção, perguntou-lhe se «um prédio tão bonito, não' se
ria um incentivo a SU!l ocupação» O Minlst.ro que nos próximos dias vai
a João Pessoa com o mesmo objetivo - não perdeu tempo: «Se é por
falta de convite, meu filho, faça de couta que a casa. é sus.; (Coluna de
1. Sued).· ..:

(errelo em naVi dimensão
Nossa cidade' vem sendo favorecida com inovações de real pro

veito para sua eomunídade. Agora aínda vem o Departamento responsá
vel pelo n0'380 setO'r, colocar dois postos de coleta em pontos estratégicos
da cidade. Assim o usuário que vem de longe assistir 8 missa e' deseja
colocar sua correapondêucia . no correio basta somente introduzi la. na

«caixa post-restaute» e estará com sua carta no dia seguinte circulando
para o destino certo, já não Ialamos na hora que fecha para o almoço,
podendo também introduzi-la na caixa coletora e seguirá no mesmo día.
Aqui regtsteanros um voto de louvor ao sr; Doríval G. Portes, Chefe
ZPiQ,) de Joacaba, ínelusíve do jovem agente local,. que muito tem 86 de
dlcadó. p�ra que: tudo funcione com toda a regularidade possível.

" ,.

: I.H.P .. S não cobrará consultas
Sobre o tópico acima teve alguns jornais que comentaram o ca

so, agora' vem no entanto, a palavra o Ministro Nascimento e Silva, da
Previdência' e A�sistênc.ia Social, admite que a lei' permite efetivamente
ao Governo buscar. novas fontes de custeio para a assistência médico-pra-

.

vldéuciária e' acéntúou que o Ministro da Prevídêucía não estuda. nenhuma
Iórmula.. ti. curto Pf;'lZÓ; para cobrar consultas médicas dos, seus segurados, Icom,o 'f(:HQ sendo, divulgado insistentemente por todos .08 órgãos �de co- ,

muntcação do. País. lG�P.i
. .

Primeira decisão do torneio
, ' f\ luta pela clasaílícação dos quatros integrantes do grande tor
neio, estão' se' aproxlmando do trlunlo final. Já temos a decisão do vence
dor da ·ChaV8"«j\» cujos resultados damos abaixo, para melhor esclareci
mento: Prefeitura 2 BESe 1; SESC 1 Atlétíco 6; Prefeitura 4 Atlético 2. A
prõxíma rodada será' o novo campeão que estará se defrontando com
Pensão X Prefeitura. Na preliminar haverá uma partida de Votei-Ball en
tre-Santa .Oacílía versus Papanduva. Notamos o entusiasmo da juventude
estu��:Qtil, inclusive dos aíeíçoados no esporte das multidões quando das
pe.�:eJ���-realizadas, com o comparecimento maciço do público que vem

préstígíando com sua honrosa presença o desenrolar do grande torneio.

Esteve em nossa cidade dia. 28 p. p. a senhora Oacílda Riske Ca
panema, Supervisora de Area do Movimento Brasileiro de Alfabetização
�<M08RAL». A reunião contou com a maioria dos protessores, oportuni
dade que assuntos diversos relativos a classe foram ventilados. Realmente'
o MOBRAL em nosso município tem se expandido e já conta com um
lastro de boas sorvícos prestados a comunidade; em especial aos analía
betos. Sua Supervi.ora Local, Sra. Rosi Carvalho, não tem se descuidado
da 'sua árdua e sul)lime missão de ensinar quem não sabe .. Na' próxima
visit!' de serviço da Sra. Ca�ilda, serão escolhidas as pessoas que inte
grª-rao,a, nOiva Dí:çetorla do MOBRI\L de nossa cidade. (Você também é
rel1Jponsável, o Brasil é feito por nós).

:'·'1··.. '. f'

. Baile' de inverno
Hoje, logo ,mais com início às 22 horas, nos salões da Sociedade

H, R. 'Papanduven�e, será realizado, o primeiro baile de inverno ,que con
tará e,ntre outras atrações com o concurso de rock e a inauguração" de
«OCU8�POCU�, Som Luzes». A jovem-guarda é fi. responsável pelo, sucesso'
da ,grande noitada que está. garantindo de9de já o pleno êxito. No dia 10
(domingo) haverá um animado .Sarau Dançante com inicio marcado para
às �8,30 horas. Vamos prestigiar 4) que é n0810 minha gente .. '

Material doado est,á (hel.ando
.

Chegou dia 29 p.p. em n08sa cidade parte do material consbnte
do Laboratório Básico Polivalente de Ciências, lncusive uma parcela dos
voluqJes ,que jptegrarão o acervo bibliográfico da Biblioteca Escolar, ma
terial este' 'doado pelo Exmo. Sr. Dr. Antonio Carlo� Konder Re.is, Gover
nador. do Estlido. A comunidade de Papanduv!); que fez jus a este presente,
uma vez q�e o nosso município aeha-se na vanguarda em matéria de. en
�iIiO e cultura. Incentivamos a comunidade que continue, num esforço con

Jun�o, �a campánba para angaria,� fundos para a construção das sal!ls que
abrlgarao a Blb!ioteca e Laboratorio.

. �
.-. �.:: -! :. •. :. I ..

Passarela di sociedade
Dia 12 estará festejando seu· nfver a' garota. Aristocléia, filha do

casal sr. Olimpio (Hulda). G. Oardoso. Muita alegria pontificará no dia fes-
tivo dê seu1níver. '.

'

.

"

", Dia 15 colhendo ,mais uma llor no alegre jardim da vida a srta.
Nadyesda,)Uha do casal Dr. Dino (Nadyegge) Almeida, ela afuna da Fa
culdade d"o Pal'aná. A' festa contará com a sociedade curlti bana de A 8 Z.
Cumprimentos na Berlinda.

.'

NÃO VAMOS PERGUNTAR O QUE A PÁTRIA PODE FAZER POR NÓS,
M*S VAMOS�, RES;PON[JER O 'QUE PODEMOS FAZER PELA PÁTRIA ...

Um por semana
PERDOAR: Se não estivermo_' dispostos a perooar os pequenos defeitos

uns dOi outros, hão chegaremos nunca a aprofundar uma
.•m"izade. (La bruyére) '.

'
.

'

Exlralo doEsfatuJo da'As sociação 'dePais e Profes
Sores (APP) do Grupo Escolar "Irmã Felícilas"

alunos, todos os professores do estabele
cimento e, ainda, outras pessoas da c?
munidade quando tiverem sua admissão
aprovada pela Diretoria.

.

Sede à Rua Agenor Fábio Gomes, Do Patrimônio _ O patrimônio de
na cidade de Canoinhas. caráter facultativo, será formado pelas

Tempo de Duração: Indeterminado. contribuições regulares dos sócios ou de
donativos ou subvenções.Organização: A Associação de Pais

e Professores será administrada por Da Dissolução - A Associação po-
uma Diretoria e um Conselho Fiscal, derá ser dissolvida por ato do Secret�-
tendo como membros integrantes: rio da Educação e Cultura em caso de

extinção do estabelecimento de ensino
Diretoria - Presidente, Vice-Presi- (

dente, 1. o Secretário, 2. o Secretário, 1. o que �edia ou de de,virtuamento de suas.
Tesoureiro e 2. o Tesoureiro, 1 professor;

finalidades. ///.,.
Conselho Físcâ - Presidente, dois (2)

.

Em cas9,,/de dissolucão da Associa- .

professores, doi (2) Pais ou Responsá- ção, porJ,9I7Ça .de extinção d?,estabelec�-
veis de aluno.

.

mento oe ensino que a sedia, o patrí-
Representaçâo Compete privati- mônío-feverterá em benefícío da Coorde-

vamente ao Presíderí e representar a As- na9-ófia Local de Educação que, junta-
socíação ativa e passi ,judicial e extra- wénte com a Coordenadoria Regional a
.judicialmente. :/que estiver vinculada cuidará do seu.

/ melhor destíno .

Reforma do Estatu . O EstatutoI'
das Associações de Pais e rofessores sjf
poderá ser reformado por to do C1}eÍe
do Poder Executivo, media te pro;;p6sta,
do Secretário da Educação e ülj,úra.

Dos Sócios - São consid ' lidos Só-
cios da.Associação de Pais e '-r fessores
todos os Pais e responsáveis le is de

A
•

t / ;
"

ssma uras: .I
DIRErfORIA / \

I. pres�dente ��AIfredo
de Medeiros Franco.

,/VICe-PreSIdente - Rodolfo Wolf Neto
1.° Secretário -

. air Lessak
2 .

o Secretário - Itor Correa .

1 .

o Tesoureiro Miguel Tokarski
2 .

o Tesoureiro Leonides Chagas
Professor Maria Dolores B. de Oliveira

Objetivos: Criar ao máximo condi

ções para integração escola-comunida
de no Estado de Santa Catarina.

Em caso de dissolução-da Associa
ção por desvirtuamento de suas finali
dades, o patrimônio reverterá em bene
fício do estabelecimento de ensino que
sedia a Associação.

Local e data: Canoínhas, 1. P de
junho de 1977.

Presidente
Professor -
Professor

Pai ou Responsável
Pai ou Responsável

Alzira R. Stan'kiewicz
Áurea Maria Schreiner
Malia Dolores Tadra
Delfino :Koch
Candido Iamasaki I

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

Sindicato dos Trab. Rurais de -Papanduvl
,AVISO

r,"
. .'fI"

Será realizada,JP�eição no

dia 24 de jul:,5 de 1977,
na sede do ndicato dos
Trabalhador, Rurais de Pa

panduvsv p a a cornposiçao
da Direto . Conselho Fiscal
e Delega os Representantes,
Papanduva, .29/junho/1977

Miguel Kulcheski
Pre8idente

---------------------------

AVI:SO
Jovino TBqalipa avisa pela

segunda vez que, está ter

minantemente proibido caçar
ou transitar eln seu térreno,f

não se responsabili�f,hdo pelo
que venha aco�cer aos

infra tores. !f!'
/ .

,E 'para qU€ odos tomem

conhecimento�/ aqui fica o

presente aviso de proibição
para todos os efeitos legais .

Papanduva, t .o/julho/ r 977
Ass. Jovino TabaHpa .

2

Vende-se'
Uma' casa com ltf'-I'fenO de

'. 800 �2, situado ç;Ô bs irro Alto
das 'Palmeirae, )',tio lote®mento
Salomão, Das lproximidsdeil do

Grupo

ESS701
':1 I «Irmã Marie

. . �l
FellcItn». 'V
Tretar c ,,� Vlioder lfy L'!81

Psdilhs, .

.' endere Co .

acima.

·.Ora.ção Treze Almasdas
atendai. m�ul pedidos e me livre
dOI malel e dai-me morte na vida.
Segui meu. inimigo" que OI olhes
do mal não me vejem cortai ai

forç.!!>. doa meus inimigo•. Miohã'
13 almse b!!odita., Isbid8!1 e eu

tendidi!a. fie me fizer alcançar
e8tsl gr6.çal (pede·u a. grsçtu)
fic6f(:i devota da "Ói " mand6irei
pub.liCa1' CtitB oração Dl�mdüu'do
também rezar uma mins.

Reza te 13 «Pai Nouc;> e 13 cAve
Maria> 13 dilU.

Oh minha. 13 alma •. Bendita"
labidal e entendidas, 8 ,,6s peço
pelo amor de Deu. atendei o meu'
pedido, Minhas 13 almu benditas,
I8bidal e entendidee, a VÓI peço
pelo urmgue que J esus derremou,
atendei o llJeu pedido. Pelai go
tu de cuor qUll JesuI derramou
do leu ,agrado corpo ateudei o

meu pedido. Meu aenhor Jelllll
Crilto que VOIIS proteção me cu

bra com VOIIOI braçol me guarde
DO VOIIÓ coroção e me pr.oteia

. com VOUOI olhol. Oh Deu. de'
bondade, v6. BOtl me;u ad.vogado
na vida e na morte. PeQo.voI que

"

Publicação d'i novena por gr8-
C81 lllcaDçod.u. B· A.S.

.FOTOCÓPIAS XEflOX
Serviço

,//'-
instantân e perfeito.

/

/': Dstalaf;ão moderníssima.
",...::ii

,

escritório de Oerby Carlos
Ulhm nn, na P,aça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa Catarina

..__----------. ----------_._----

Dra. Zoé Walkyria Natividade Selellle '

Clrurgi6 /Óentlstaá

c I C 005 9159/0EI1
Cl1l)itJ� d�ntárí8 de se�l 'oras e crianças.

';.;,� Especialização em Odoctop<"diütr\s./.�,
Hora

- Fone, 22-0461

UEstou . entre todos vocês, mas estou só.

porque sou excepcional". Ajude-�e na APAE,.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NOTAS ESPARSAS
Esteve em nossa cidade,

sábado último, O' .empresárío
NILSO FOLLE, afim de man
ter negociações com a Ind.
Brasileira de Mate. O sr. Fol
le é também prestigioso políti
co no oeste catarinense, em
Xaxim.

xXx
O agrônomo dr. WALDI

MIRO BUBNIAK, seguiu para
a Europa, devendo. visitar vá
rios países produtores de ba
tata.

'

em Papanduva; Lídio Seccon,
em Monte Castelo; Francisco
Krisan, em Major Vieira 'e
'Paulo Frank, em Três Barras.

xXx
Já em nossa [cidade o. novo

Encarregado do. Posto do II6DIF,
sr. 'Waldir Cordeiro, que vem

,� ,

transferido de Florianópolis.
xXx

Inaugurado sexta-feira, dia
primeiro, o Super-Mercado,
CEREAL, 'na vizinha cidade de
Três Barras.

xXx
Em jantar festivo. no Clu

be Canoínhense, tomou posse
4. a feira última, o. novo Conse
lho Diretor do, Rotary Clube
de Canoinhas.

xXx
O advogado dr. Hilton

Ritzmann, Presidente da Asso
cíação Comercial e Industrial,
participou, domingo último,
de uma reunião da classe, de
âmbito estadual; na vizinha ci-'
dade de Mafra.

xXx
Abriu ontem, com encer

ramento previsto para o dia 17
próximo, INTERMAD - Feira
Internacíonal da Madeira e

.Feíra da Indústria da Região
Sul, no Parque Barígui, em

Curitiba.

xXx "

O sr. Nivaldo Roeder, ago
ra trabalhando. em: Curitiba,
de, malas prontas para retor
nar para a nossa eídade ,

xXx
A firma Procopíak tam

bém ampliando a sua fábrica
de compensados na rua Vidal
Ramos.

xXx
O Banco Itaú América co

lhendo subsídios e dados do
nosso município. objetívando a

instalação.' de uma agência em

nossa cidade.
xXx

O nosso. semanário COR
REIO DO' NORTE, agora com

correspondentes em todo. o ve

lho munícípío de Canoinhas,
,Esmeraldino M. de Almeida,

Renúncia do secretário
I

'

,

FLORIANóPOLIS - Paulo da Costa Ramos, secre

tário da Justiça de Santa Catarina renunciou ao cargo que
exercia desde o ano passado, quando deixara a casa civil, co

mo parte da compactação administrativa levada a efeito. pelo
governador Antônio Carlos Konder Reis.

O ex-secretário encaminhou carta ao governador pew
dindo seu afastamento do cargo, alegando motivos particula
res e manifestando-se satisfeito. por ter pertencido à equipe
de governo de Konder Reis, primeiramente' como chefe da
Casa Civil e depois na qualidade de secretário da Justiça.

Em sua carta a Paulo Ramos, diz, Konder Reis "ao
acusar o recebimento de sua carta - a qual fornializa pedido
de exoneração do cargo de secretário de Estado da, Justiça e

alinha as: razões dessa decisão - cumpre-me, antes e acima
de tudo, manifestar meu profundo reconhecimento pelas ge
nerosas expressões, com que me distinguiu. 'Ainda que, como
recorda a sua carta, ao aceitar o meu convite para deixando
a Chefia da' Casa Civil, assumir a Pasta da Justiça, tenha
afirmado que a aceitação t'eria caráter provisório, com o que
concordei, não posso deixar de manifestar o quanto me seria
válida a sua permanência em função de primeiro escalão. de
minha equipe de Governo.

Durante o período em que pude contar com' a sua

colaboração dedicada e inteligente, a par do. fortalecimento
do sentimento de amizade, que confio não sofra solução de
continuidade em razão do seu voluntário afastamento, pude
testemunhar seu generoso propósito de acompanhar-me com

o seu apoio e solidariedade em todos os momentos q:ue até aqui
vivi na jornada de governo.

Não me posso furtar à observação de, com toda a leal
dade, afirmar-lhe a minha dificuldade em assenhorar-me das
razões subjetivas consignadas em sua carta e responsáveis
pelo seu gesto. Prefiro respeitá-las.

,

Ao longo do caminho que tenho percorrido na vida

'pública poucas vezes pude colher manítestações de amizade
tão generosa quanto a que em sua carta diz. Não preciso rei
terar aqui o agradecimento. pela confiança com que sempre
me cumulou, nem pelas lições sem paralelo, que, pelo exem

plo, me concedeu - de espírito público, e profundo.' conheci
mento administrativo, de exatidão no cumprimento do dever;
de lúcida coragem, de fulgurante inteligência, de disciplinada
renúncia e de sacrifício. pessoal exercido ao limite até mesmo

,da própria saúde.

Rogo a Deus poder, até o final do meu mandato assim,
como depois de concluí-lo, continuar merecendo do. caro amí
go e companheiro juizo. que tanto me exalta e, até mesmo,
me envaidece.

Não seria sincero se não. lhe dissesse que a sua, au
sência no. colegiado se fará sentir, pela falta de presença de
sua lúcida visão, seu pronto raciocínio, e, mais do que isso, a
humanidade de seu temperamento. I

.Concedo-lhe a exoneraçãoqu e me solicita:
formulo os melhores votos pela sua felicidade pessoal, de
�rlete e das meninas e asseguro-lhe que estou certo que na

vida pública continuará marcando seus passos com êxíseos
t "

crescen es .

O secretário da admínístração e do. trabalho Plinio
Joselino de Azambuja Bueno assumiu interinamente a pas
ta da Justiça até 'a escolha do futuro titular.

ARGEU COSTA
Também faleceu na vizi-'

nha cidade de Irineópolis, on
de se encontrava em tratamen
to, osr , ARGEU COSTA, o bom
gaúcho, conhecido de todos,
sendo também ali sepultado:
Condolências aos seus familia
res.

SUNAB ANUNCIA
NOVA TABELA DE
P'R,EIÇOS AO CAFÉ
BRASíLIA - A SUNAB

, \

tabelou os novos preços do ca-
,

fé torrado e moído, no. varejo,
que entraram em vigor a par
tir de 1. o de julho. Seu supe
rintendente, R:ubem Noé' Wil- ,

ke, expediu portaria publica
da no "Diário Oficial" da
União, fixando. os seguintes
preços máximos do produto,
por quilo, para o consumidor:
crs 59,4.0, nos Estados do. Hio
de Janeiro, Espírito Santo., Mi
nas Gerais, Goiás, Mato Gros
so, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do, Sul e
no Distrito Federal; e Cr$ ...

61,0.0. nos Estados, do Acre,
Amazonas, Pará, Maranhão,
Sergipe, Bahia e nos terrító
rios.

DIV1óR,CIO TE,M A
PROMUL,GAJç.ÁO ,EM
QUINZE PALAVRAS
BRiASíLIA - "Nos termos

do Artigo 49' da Constituição
Federal declaro promulgada a

emenda constitucional n. o 9".
Com essas 15 palavras, o pré
sidente do Congresso Nacional,
Petrônio Portella, incorporou
ao texto constitucional brasi
Ieíro a dissolubilidade do. ma

trimônio, implantando no país
o 'dívórcío. A promulgação,
apesar do caráter solene da
sessão noturna no Congresso,

,

durou ap.enas 15 minutos, com
o. plenário quase completo e

com menos de 20 pessoas nas

galerias. A emenda foi emiti
da em cinco vias: para o Sena

do, Câmara, STF, Presidência
da República e Arquivo Nacio
nal.

,\

,
'•

USSI .maZH
,

Tivemos domingo passado o prosseguímento do earn..

peonato da .cídade, com a realização de uma partida, entre
A. A. Mussi e G.E. Imaza, onde saiu-se vitorioso a A.�. Mu,-ssi
pelo placar de dois tentos a um. No primeiro tempo. vimos um

domínio do G.,E. Imaza que fez, um a zero aos 28 minutos
desta, fase, no segundo tempo até OS vinte minutos o Irnaza

jogou melhor mas não teve finalização, a A.A. Muss! apro
veitou as oportunidades que teve aos 25 .mínutos empatou
através de seu ponteiro. dirito Ederli, e Jogo a seguir aos 27
minutos fez dois a um através de seu meia cancha Antoninho

que aproveitou um cruzamento da' dire1ta chutando violento
onde. o arqueiro' Marino nada pode fazer, aí o Irnaza se man

dou todo desorientado para o. ataque e o A. A. Mússi aprovei ..
tavá-se di sso para contra-atacar e levar perigo para a, meta
de Marina. Na preliminar de aspirantes venceu o A.A. ,MUs
si pelo escore mínimo. O campeonato da cidade terá prosse
guimento neste domingo com o sensacional jogo ,e�tre G.A.
Industrial e São Bernardo, esperamos o comparecimento do

público em massa para prestigiar este jogão.

CAMP'EONATO Dâ, 2. a DIVISA0

2.a RODADA

5 de Maio 1x2 Juventus; no campo do Prust
, Estrela Azul lx2 Ajax, no campo do. Estrela A,z'Ul

Ipiranga 3x1 Beira Rio, no estádio velho
Sonda lx1 Operário, no campo do Sonda

CLASSIFICAÇ,AO
GRUPO A

1. o Juventus
2 .

o Operário
3. o Sonda
4. o 5 de Maio '

com 5 P'.G. 1 P'.P .

com 4 F.O. 2 P .P'.
;

com 1 F.G. 3 P .P.
.com O' 1>.0.. 4 'P'.P.

com 5 P.G. 1 P'.P.
com 4 P.G. O P.P.
com 3 lP.G. 1 P.P.
coro O P.G . .4 P.P'.
com O P.G. 6� P'.P.

GRUPO B
1 o I' ,

. ,plranga
2.0 Ajax
3. o Frícasa
4. o Estrela Azul
5 .

o Beira Rio

ARTILHEIROS
, '

.Com 4 gols, José Alcindo do Ipíranga ,
,

'

Com 2 gols, Robison do Ajax, João 'Flenik do Ip, 01'·
latido do Op. José Vidal do Ajax, Fernando do Juv.

Com 1 Gol, Antonio do Ip., Elio Flenik! do Ip., P'��
dro Paulo do B.R., SHvio do Ajax, Boleslau do. Est. Azul, Ed
gar do Sonda, Alipio do Fri., Valdír do B. Ri '" José Garcia do

Fri, Carlos do Fri, João Carlos do Ip., Adilson do Ip., Nilson
do 5 de Maio e Milton do JUv.

'

Em breve nossas cidades .: ver..se...ão a

braços com problemas de trânsito e 'outros
afins. Isso porque não existe um Plano Piloto.

Canoinhas, por exemplo, é uma cidade, de
amplos espaços, de ruas relativamente largas,
mas não existe nenhuma grande avenida pro
jetada para interligar polos de tráfego inten

so (futuro e 'que já se faz presente), como:

,saída para Três Barras e Porto União Porto

União. e Mafra ou Major Vieira. Nem tampou
co estão previstos anéis rodoviários interligan
do bairros e vilas.

Em contra partida, loteamentos sio

traçados, fábricas são construídas, sem se pen
sar em avenidas, áreas verdes, parques' infan

tis, escolas e outras obras públicas.

Alegar-se-á a falta de recursos. M�s o

aleijado sempre teve à muleta (ainda que co..

lorida ou mecânica) .como desculpa.

b) O nosso desenvolvimento econômi
co está, embasado, quase que exclustvamenté,
em produtos derivados da madeira. ':SI preciso}
aqui também ab�ir novos horizontes �

Este será o último artigo sobre o assun

to, por enquanto. Voltaremos, após as férias
de julho.

Quanto aos dois primeiros artigos, rece
bemos as mais gratas referências. Parabéns
aos aIunos da 1. a série da Faculdade de Ciên
cias Administrativas de Canoinhas.

Como resultado positivo, ,pode�os re

gistrar que já foi enviada correspondência ao

,JORNAL DE SANTA CATAHINA, a fim deque
se 'instale aqui, em Ganoinhas, uma sucursal

ou seja designado um correspondente. Talvez,
para a próxima edíção possamos dizer quem
é o novo correspondente do JSC de CA.

FALTA D'E PLANE�AMENTO

'Outro problema levantado em aula

foi a falta de planejamento. que se observa em

quase todos os setores de atividades que se

relacionam com o desenvolvimento local ou

regional. Não chegamos a esgotar O' assunto.
,

I ,

Foram enfocados os seguintes aspectos do pro-
blema:

a) -' A ausência de planejamento no

desenvolvimento (ou crescimento), urbano de

nossas cidades, faz, com que muitos serviços
sejam executados duas ou até três vezes.

Exemplo típico é o calçamento ou asfaltamen-
to de ruas.

'

PREVENIR SEMPRE, FOI ME,LHOR
QUE: REMEDIAR,.

HA MUITA COISA A SER! FEITA.,
ACORDAR ENQUANTO HA TEMPO.

\
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