
-I eleioão da Cooperativa de.ate,as intrigas
8 ofeosas IDaIdosas do jornal B V

Estranhamos e devolvemos ao seu autor ou autores,
escondidos no anonimato, as intrigas e ofensas maldosas
inseridas em artigo da última edição do jornal Barriga Verde,
dirigidas a nossa pessoa.

.

Não tivemos nenhuma participação, direta ou indireta,
no aludido pleito,. porquanto o assunto, em nOS80 entender,
dizia respeito, única e exclusivamente, à classe ervateira.

Apenas, procurados, consultamos o INCRA, sobre dú
vidas a respeito de uma das chapas, assunto resolvido a

contento das partes interessadas. .

Canoínhas, Gabinete do Prefeito, 3 de agosto de 1977.

Benedito Th. de Carvalho Netto - Prefeito Municipal

ACIC . institui
A •

premres
A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE

CANOINHAS,
.

instituiu prêmios aos melhores alunos dos
Cursos de Contabilidade e Administração de Empresas de
Canoínhas, por decisão de sua Diretoria, reunida no último
dia 19 de julho.

Um prêmio será conferido ao aluno melhor classifi
cado no último ano do curso de Técnico em Contabilidade,
mantido pelo Colégio Comercial de Canolnhas. Esse prêmio
foi denominado «Mário J. Mayer», era homenagem ao ilustre
canoinhense recentemente desaparecido, comerciante dos
mais destacados de nossa terra, e que tanto contribuiu em

todas as causas de interesse da comunidade. Foi também
membro fundador da ACIC.

.
Outro prêmio será. conferido ao aluno melhor classi-

ficado no último ano do curso de Admínístraçãô de Empre
sas, mantido pela FUNPLOC. Esse prêmio foi denominado

- «Associação Comercial e Industrial de Canoinhas». Os prê-'
míos constarão de diplomação e doação de livros técnicos
e serão entregues por ocasião da formatura das turmas.
A indicação dos alunos será feita pela direção das respec
tíeas escolas, atendida a classificação dos mesmos.

.' Com isso a ACIC pretende premiar, nos cursos rela
cionados com a atividade comercial e industrial, aqueles
que pelo esforço pessoal. e dedicação nos 'estudos, se so

bressaem na atividade escolar. Os prêmios deverio ser COB

feridos anualmente, sempre aos melhores alunos do últi mo
ano dos respectivos cursos, por ocasião de sua formatura.

.
.

A ACIC informa, por outro lado, que a partir do dia.
4 de agosto último, transferiu sua sede para novas 'instala

ções, situadas à Rua Felipe Schmidt, n.? 83, (antigo esoritó
rio da empresa Zaníolo), onde, juntamente com o SEPROC,
continuará atendendo normalmente.

Coluna do Carlâc
� B volta ao passado, ao 100CIO da colonização da Ilha de

Santa C jt,arina. Casas típicas açorianas, muitas j snelas, largos pei
toris, ruas estreitas, fl velha praça com sua veths igreja - hoje
remodeladas - as rendas, as rendeiras. 08 bilros, as caaoas, as

baleelras, as redes, as t8rr9f8�, os pascadores . e tanto mais que
recordá, ou revive, ou ap � aos mostra o passado. A estrada, a mais

estreita - 8 cada piscar uma curva, a cs da curva uma lombada,
a cada lombada o mar lá embaíxo e bater ao cestão - se chuva,
lama - se sol, pó, É s�m dúvida, o recanto mais bucólico da

bela Ilha de Santa Catarina. Não haverá melhor lugar, para, longe
do asf&lto, longe dos prédios, dos carroe, das buzinas, da poluição,
dss gentes, dos amigos. dos amigos dos amigos, longe do mundo
de hoje, fszer um levantamento de nossa vida, nossos ideats,
nossos objetivos, nossas 'metes, e dos problemas que nO·9 envolvem,
com suas alte rnattvas de solução. E o Ribeirio da Ilha, ao Sul,
lado Oeste di "Ilha de Sol e Mar".

Foi esse o lugsr escolhido pelos governadores .do Paraná
e Santa Catarina para um desejado descanso neste Ilnel de se

mana. Fdrão-,. ao que conta. uma pescarta de corrico. E que o

governador Konder Reis, sftcionado da pesca, como bom anfitrião

que é, como o é ti gente oatartnense, 8 humilde gente do Ríbeí
rio da Ilha, revelan ia ao seu' colega do Paraná .os· segredos do

espor ts, perrnit s aLJ visitante umas enchovas dignas da obrigatória
f\lto OOJe p esc-rdor e peixe, posando juntos, promovem a superio
ridade do primeiro sobre o segundo.

Tivesse sido divulgada tal pescarta, estaríamcs, os cata ..

rtaenses responsáveis, em cuj o rol se encontra 8 grsn j� maioria
dos que aqui tem o privilégio de viver, torcendo para que pesca
� descanso sej sm proveitosos. Pois sabemos o ritmo de trabalho
desenvolvido pelo sr. Konder Reis à frente do governo, e o que
remos com saúde, forte, disposto a enfrentar sempre 8S agruras
do cargo, seu sacerdócio, até a última hera de mandato, ou até

que o povo lhe peça novo sacrifício.

Mas é exatamente por sabermos de seu dia II dia, de seu

amar ao trabalho, que duvídsmos do êxito da pescaria. Será

exltesa, sim, mas em novos projetos, novos caminhes que se vis

lumbraria à soluçãe rios problemas cetarínenees, .e que o bucolismo

daquelas paisagens ajudará a criar.

E se no barco s6 vieram algumas miseras cecorocas, na

mente haverão de vir as enchovas que o governador procura em

meio aos processos, papéis, projetos e tudo o mais que o cargo
lhe exíg-, para beneficio de todo um Estado. E que o governador
com os dons de um bom pescador que não lhe faltam, redobre
sua dose de paciência e coragem para enfrentar uma nova segunda
feira, onde, quem sabe, pseudo-amigos [untar-se-ão aos já conhe·
cidos criticos contumases e

-

inconsequentes, a querer de ·fato
Ita volta ao pa!isado". e.rlo. do. S.ato.

._�,�.

Canolnhs ���,..
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'Ano XXXI

N .

° Avulso Cr$ 3,00Assinatura anual: Cr$ 150,00
----------------------------

Reconhecida pelo Conselhó 'ederal de Educação I
'Dndaçã. das Iscolas do Planalto .Iorte Catarinonse

Reconhecida, finalmente,
pelo Conselho Federal de
Educação, pelo parecer n.?

2.095, a. Fundação das Esco
las do Planalto Norte Catari
nense - F U N P L O C. O fato
ocorreu -no dia 2 último, tendo
a notícia aqui chegado na

manhã de 4a. feira, com vá':'
rios telefonemas de Brasílía,
à direção do estabelecimento
e também ao Prefeito 'I'herê
zio Netto, que foi avisado pe
los Deputados João Línhares
e Wilmar Dalanhol.

A notícia, das mais alvíça
reiras, tomou de. júbilo toda
a cidade e os estudantes a

festejarem com passeata de
automóvel e muito foguete, Ireunidos depois no Clube Ca
noinhense. Pelo reconheci
mento, a primeira turma, for
mada no ano' passado, terá
os seus diplomas registrados
e novos horizontes se abrem
a nossa classe estudantil.

'

O trabalho, para o funcio
namento da Fundação, como

agsra para o seu reconheci
mento, foi árduo e difícil, mas
valeu a pena,

-

para a. grande
conquista. Nossos cumprimen
tos a todos, que de uma ma

neira ou outra, contribuiram
para o grande evento.

Governador enumera obras
de sua. administração

Em Dona FtaDCl�c9, Konder Reis pronunciou discurso a ..

.;>68 o almoço oferecido pela comunidade, fazendo um relato das

realizaçõe>J do seu governo em Joínvllle, numa verdadeira pres
t&ção de contas.

Disse que, somente no setor da educação, jÁ realizou na

quele município obras no valor de 13 milhões de cruzeiros e que
os recursos para o abastecimento de água chegam a casa dos

128 milhões de cruzeiros. O maíor destaque, no entanto, foi dado
à pavimentação da estrada Dona Francísce, velho sonho da gente

· daquela região desde o tempo do Império. cEsta estrada que es

tamos rasgando, este caminho que estamos abrindo entre a gran
de cidade de Joínvills. o seu distrito modelar, Pirabeiraba, e à

ser ra, o ao planalto. Esta estrada que foi um desafio, foi uma

incógnita, foi uma
-

barreira, e hoje é uma realidade. Aqui, na

Vila Dona Francisca, há pouco mais de 30 ou 45 dias, o povo
reuniu-se para cantar e dançar" no asfalto que chegava à margem
de suas casas, à beira de suas propriedades, numa prova evidentf�

de que a promessa do governador está sendo cumprida, porque
8 sua palavra não foi uma palavra de véspera de eleições. A

estrada está com oito quilômetros asfaltados e msts dez pavi
mentados • paralelepípedos até o alto da serra, e 22 quílômetrcs
em plena execução, que ligam o alto da serra até o acesso à cí

dade de Campo Alegre � São Bento; São Bento e Rio Negrinho;
de Rio Negrinho a Mafra. Estamos realizando obras de recupe
ração na estrada já pavimentada pelos governo! que n08 antece

deram. E vamos prosseguir, neste que é o caminho da redução
de nosso Estado, porque já contratamos e já iniciamos as obras
do trecho da SC-280, Mafra- Canoinhas, e estamos previdencían
do o projeto final de engenharia do trecho Canoiaha!!!-Porto União,
e em Porto União a estrada vai, se encontrar com a BR-l5S que
gerá inaugurada em trecho catartnense pelo Presidente ds Repú
blica,!em outubro deste ano, se Deus nos ajudar, e ai teremol

então esboçado, praticamente concl uído e equacionado, o corre dor

dê exportação de Santa Catarina».

Em relação àquela obra, fiDalizou dizendo: cBastaria, meus
nobres amigos de Dona Francisca, de Pirabeiraba e de Jeínvllle,

·

bastaria amigos esta estrada que eu prometi àqueles que acredi

tavam em mim e que prometi também a09 incrédulos e que ss

tou raalizuldo: bastaria eltt9 estrada para justificar a· minha pas

sagem pelo governo de Santa Catarina, ante o povo do Norte do'

meu Estado».

,

(InolnhlS �,teYe atua�ão
clestacada nos RegionaiS
de (acador

J

RECONHECIDA
Fàculdlde de Ciêndls Administrativas de (anlinhls

o Presidente das Escolas do Planalto Norte Cata
rinense - FUNPLOC,

.

Dr. Zaiden Imiliano Seleme, tem
a honra e a satisfação de comunicar a toda a Comuni
dade de Planalto de Canoinhas que FOI RECONHECIDA
a Faculdade de Ciências Administrativas de Canoinhas,
Curso de Administração de Empresas, pelo Parecer n.

o

2.095, de 02-08-1977 do CFE - Conselho Federal de
·

Educação.
Esse evento se constitui numa autêntica conquista

de toda a gente do Planalto de Canoinhas, em especial
para a classe estudantil e para todos aqueles que
batalham pelo desenvolvimento de Nossa Terra.

Com o reconhecimento do Curso de ÀalÍlinistração
de Empresas podemos dizer que a Fundação das Escolas
do Planalto Norte Catarínense - FUNPLOC - encontra-se

definitivamente consolidada como Instituição de Ensino

Superior e com isso Canoínhas e toda, a região adquire
mais uma força viva a impulsionar nosso desenvolvimento.

Por isso nossa região está de parabéns.
Ê na luta sem tréguas que s. constroem
as grandes r•• lizações.

Canoinhas, agosto de 1977.

Zaiden Emiliano Seleme

A nossa delegação não foi
das mstores nos Jogos Regio
nais realizados no último fim
de semana na cidade de Caça
dor, contudo, teve atuação des

tacada, classificando-se em qua
tro modalidades: ciclismo, pri
meiro e terceiro: Andebol mts·
culíno, segundo lugar; wolley
boI . feminino, em segundo e

basquete feminino, em primeiro.
Os classificados participarão

dos próximos Jogos Abertos 8

. serem realizados em outubro
em Florianópolis. A Prefeitura

Municipal, através do Prefeito
Therézío Netto, deu 'todas as

condições para o bom desem
penho de nossas cores.

Pr.feitu'ra pro.,vlu curso

de aperfei�olmeRto
para professores
O Prefeito Therézíe Netto,

sempre preocupado com � me

lhoria do nosso ensino, promo
veu, no período das últimas
férias, atrevés da Coordenado
ria Municipal de Educação, um

Curso de Aperfeiçoamento para
os Professores Municipais. O
curso teve uma semana de du
ração, dele participando todos
09 professores municipe is � te
ve como palco o Colégio Sa

grado Coraçio de Jesus, gentil
mente cedido, onde também se

hospedaram alguns mestre. do
nosso interior.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Afenç âo! Atenção!
��VENDE-SE,=,===

Uma casa mista, com terreno com a área de 1.275m2,
estabelecida no centro da cidade de Papanduva-SC _ ótimo
para estabelecimento de lanchonete e bar.

Preço a combinar
----------)*(----------

,Uma quadra c/lotes urbanos, frente para Avenida 00,1·

çada, em Papanduva-Sõ ,

Preço a combinar
------------)*(--------�

" Um trator de esteira marca Komatusu/72, DI 60-A 3,
))om estado de conservação •

Preço a combinar
Do valor da venda do sobjetos acima, recebe-se em

sonts do pagamento, caminhão. Mercedes-Benz, \;

-----)*( ,

Um terreno rural, com a área de 30' alqueires, ou se

jam 7216. 000m2 (setecentos e vinte € seis mil) metros quadra- I

dos, todo cercado e a metade com pasto plantado, ótimo para
criador; sendo também dois alqueires plantados com pínus
Ilhotes de mais ou menos 8 (oito) anos, com duas casas para
moradia e ótimo ponto para comércio - Preço Cr$ 620 _ 000,00
- Condições a combinar. - Situados à localidade de Rio
Novo, Município de Major Vieira-SC.

____. '_)*(_i" _

Uma indústria de olaria montada e funcionando com

ótimo barreiro, barracão de 14x5!Ó, com um forno, uma mãqui
na a vapor, dois amaçadores, urna prensa completa para te
lhas e goivas, forma para tijolos de dois e quatro furos, com
estaleiros e quadrinhos para têlhas, completos, com dois al

queires de terreno, ou sejam 48. 400m2 (quarenta e oito mil e

quatrocentos) metros quadracfb.s, estabelecidos no perímetro
'suburbano da cidade de Monte Castelo- (se), à/3 (três) qui
lômetros da BR:-116. - Preço Cr$ 350. 000,00 _ Condições
a combinar.

----------)*(-----------
Um trator marca Valmet/75, com: arado e grade, se

meadeíra onze linhas, carretão dois eixos, N. o 65 e com 980
horas de serviço _' Preço Cr$ 130.000,00 à vista ou a combinar

--------) * (-------
Também vende-se lotes na cidade de Monte Castelo-Se

Os interessados poderão se dirigir e tratar dos negócios no

"ESCRITóRIO' CONTABIL RIBE,IRO"

Rua XV de Novembro, 279 - Monte Castelo - SC. I
..��==========,��======�======�=====��I�

...... wt ....

-""
..... -ADVOCACIA-

Cobranças - Causas Civis

-tomerciaisTrabalhistas - Assessoram to Jurídico.

Rua Vidal Ramos, 119'5 -J
ou. 22-6569

- CANOINHAS-q3C -

*==============�============�====================*

ÓTICA COJ

Armações importadas ... e exclusividade.

E você já pensou em us r lentes de contacto.

ÓTICA CO�F-IANÇA
Praça Lauro Mül er ... Canoinhas

-----------.---------------+<-------------------------,

Dra. Zoé Walkyria!Natividade Seleme
CirurgiA fDentista
li I C .8SS8�lS9/D.:r

Clínica dentária de senhoras! e críanças.
Espec 'slização em Odontopedíetrta.

Hora marcada
Praça La.... Mül er, 494 - FODe, 22-0461

"

roto .. S :ud�1 Ci noinbas
Serviço de reportagem de casamentos e aniversários,

Fotos de crianças, Poster s, Painéis decorativos para

seu lar e escritório Serviço para amadores.

Bua larãl do Rio Bran�., 754 (próximo a 8asa Trevilali)

Seja um Soldado da

Polída Militar do

Estado de Santa, (atarina
vANTAGE;SS:

- Vencimentos
- Adicional por tempo de servíce '

- Fardamento .

- Calçado
- Cursos
- Férias
- Licença Especial
ASSISTÊNCIA: Médica

Dentária
Hospitalar

REQUISITOS NECESSÁRIOS:
-- Ser Dispensado de Incorporação,
- Ser Reservista de 1.a ou 2.& Ca-'

tegoria
- Ter no máximo 24 anos e seis

meses na data da inscrição
- Boa Estatura
.- Boa Conduta Civil ou Militar
- Curso Primário completo
-- Ser brasileiro nato
- Não posauír defeito físico
-- Ser Isento de Serviço Militar,

Seja um' Policial Militar e Iproteja
os direitos do povo cataríaease
INFOMAÇÕES. No Quartel do 3.°

Batalhão de Policia
Militar em Canoínhas

OUTRAS LOOALIDADES: Delegacias
de I'otícta

INSCRIÇÕES: Até 15 de agosto/1977

Eriel 110 Babl'1ink
2.° Tenente 0hefe do SERP{3.o BPM

Ai E W4

c en
. ","

./�"",.
/'

.
-:

A:s famílias ue CA.n,LUS N,U'N ES PIHES E
/'

LOVATEL, consternadas' com.vo falecimento de

MA.Rh\ lOV�ITE,l PH�?ES;/ ocorrido em 27 de
r:

junho úl timo, vem de púqJi-€o t-lgcac ecer a H tenção
médico-hospitalar, as palavras de conforto proferidas
pelo Revmo. Padre 'Y)gário da Paróquia Cristo Hei,
ao magistério ern ,Vral, ao poder público municipal
e a todos quantos que de qualquer forma, solidários,
os consolaram no doloroso transe de seu ente querido.

a·

v·t,
/.
"

.//0
-/
•

"
.-1

D()O,i.\Iío d.e S()UZa
/'

convidam parentes e amigos para assistirem a Missa
de um ano Mi" seu falecimento, que mandam celebrar

L'

quin�a-feir��'diH 11, às 19 horas, na Matriz Cristo Hei.

Por EstPrto de. fé 'e solidaridade cristã, agradecem.

rsss-

Familiares de

."*'P'Y'
r

IW &SA# IEH. W

ET
'R'.

'

L.

omércio

V6cê não perdeu por esperor,ChftgoLJ o diesel
mais é'conômico e evoluído do Brasil: o Caminhão
Chevrolet com Motor Detroit Diesel. '

1 I/Motor de dois tempos, 4 cilindros e 143 HP
(.SAE) de potêncic bruto. É a maior novidade do ano

,/I€m matéria de diesel: injeção direta, sem
/ bombo injetora; nada para requlor, nem desregular.
/' Transmissão de 5 velocidades e diferencial de '

[' dupla redução: 10 reduções diferentes.
,I Suspensão traseira, com feixes de molas de
I ' deflexão varíavel: adapta-se a qualquer tipo de

,II'
.

.corqo, com o móximo de resistência e segurança.
Embreagem com 13 polegadas de diórnetro. E

maior resistência e maior durabilidade para o

sisterno,

Tanque com maior capacidade: 1351itros de
co'mbustível. E todas as tradicionais vantagens e
características do famoso Corninhõo Chevrolet.

.POI: LMAEM

J(
LtVeículos a.

Concessionário' da

,Rua Major Vieira, 289

General Motors do Brasil S. A.

CANOINHA'S se'.
- -
•

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Eaereveu FRANCISCO KRISAN

Concueso de Produti "idade de Feijão Preto'
A cultura do fdijlo preto é de maior e:X�Jre88ilo econômtce

'

na região nort � cat artne 'lse, compr e andendn os munícíptos de

Campo Ah!gre, Slo Bento do Sul, Rio Negrinho, M'lfr8, Itai6polis,
Monte Castel», Papsn iUV8, Canoinh '\9; Irtneópolis, Porto Uotão,
Três Barras e MAJOR VIEIRA.

Este c sreal vem despontando no mercado interno, como

um produto d!! valor econô-níco ap,:,eciáv31 e íuclu síve problemas
de abasteclment : do G)verao Fe deral, uni, vsz q'le a' dlsponíbí
lídade é lnsuficlente para suprtr a n scesstdade do mercado bra
sileiro, obrígande importar o produto em mercado externo, su
méntado o ônus brasileiro com ref �rêacl8 a balança de pagamentos.-

,

.
.

,

A região de Major Vieira representa oma das maiores
f >rças econômicas no que se refere 8' produção d � feijão, em

termos de área de plantio.
Numa exp�riêncta do Técnico Agrônomo da ACARESC,

prova ser p isaível produção acima de 2.400 quilo. por hsctere,
onde S! produz 600 qutlcs por hectare.

O concurso será org anízsdo por um comitê executivo
eleitos pelos conselhos de desenv:>lvimento mooicipal, !! este ee
mltê ficou assim constitui 10: Augusto Papes, Clau iio Sadotti,
Juão B. Ruth �s, Afonao Sobczak, Frei Abel, Migu 1!1 l\Ilzario,
Francisco Strak, Luciano Adacheskí, Elias Adanchelki" Teodoro
Barsuktevlcz e J{uraci Alievi. O sr. Olau.ih Ga iotti, além de per
t!ncer ao comitê muatcípal, também faz, parte do comitê ex!CU

tívo de Ma�ra, O Pref eito Gsdott! se comprometeu de arrecadar
além dos prêmios oferecidos pela Cooperuort s, mais 10 prêmios
para os partrcipantes do concurso de Major Vieira. Particlp,! você
também e concorra 808 prêmios. O c incurso teve seu inicio di.

9/ju1ho/77 e terá seu encerrament:) com e,ntreg. de prêmio� .0.
vencf.ldores do concurso em seBsAo solene no dia aI/malo/78.

A coluoa congratula,se com A Coope,rnorte, Acarese, Sin
dicato àos Tr8bllhador�s Rurais e Prefe!itura Municipal, pela ela-

'

boração de imp'lrtante conCllrso que ,visa fomentar a producão
de ft!ijão ao município.

Aaiversário8
SILMARA RUTH,ES, comemOT'a 8eU8 15 aDos, dsndo Uma

recepçã) a s�u � amigas na Sociedade 28 de Junho. A mesma é
filh� do sr. João Bati�ta Ruthn e srl. Ana ZéH'l Ruthes.

DLa 6, h')j�, aoive'fsa"ia o menino Vilmar Widj dski, filho
de Aroldo e D')rotéia Widjelski, resilenta' em .Major Vieira.

Aos aniversariaDtes a coluna @nvia sÍt:u:erOB plrllbén8.

Notas Diversa•.
j

,

* Os diretofPS da Im8zB uao IniCIar Da próxima s@mana a

t,-"rr8plaolg�m e com�trucão da grande laminadora em �. Vieira.
• Quem vai calar neste mê! é o Chico Ruthes e Anita RuchiD8ki.

� Em Porto UaiAo realiza-Ie· Da próxima a.emana o curso da
EFAP - Escola de Formaçio de Agente Pastoral. Este' eolu-
nista estará p('e�ente.. ,

li- Importante reunião foi realizada dia 31, eDtre Cursilhistl' e

a comuni iade de Rto Novo.

i( A c:>luilista da «Giz"!ta de Canoinhas» Rose Maria Graboski
irá voltar com suas matérias. Volte m(!l.mo, a juventode te

aguarda ancioss.

• O Prefeito Gadotti esteve na lIemana passada t'm Rodeio,
onde teve om encontro com o conhecido Frei Fabiano Gad'lzki.

I .. .'

• Quem deu um chego até Pulador foi o Ari, para ver a EmUla,
é 16gico! ela é linda.

* 08 ca81lis felizes da city: Helcio e Lizete, Beatriz e Mareu;
JaiD')e e Ivani, Eudete e Vitor, Tereza e Arlldo, Pedro e Zilda.,

• Dizem que quem vai embora com o Circo é a Ana M.' Nio
faça isso menina!

� A Elenice estava anciosa com o comêço das aolas; para re-

c�ber noticias de Papanduva.
'

�, Quem está muito feliz com seu novo amor é a Verl Davet.
Quem será ele agora? Conta para n6s, nem imaginlmos ·quem é�

* A Judite depOIS de ajudar um pouco OI ootros, agora eltA
hliz com seu Altivir.

* Doralic:e, como é que vai a plquera lecreta? C.L.F.?

* Quem esté realmentt' apaixonado' é o Mauro, 'e está meemo

querendo casar, pois ele ji é quarentio.
* Numa indicação. do

.

Vereador Areniat. Adir F. Veiga, será
colocado abrigo DOS pontal de, ônibol DO interior do muni

cipio. Boa idéia.

t\ni versariantes da semana
Dia 06 -, à sra. Lia esp. do

sr. Orlandu Trem}; os srs.' tiro
.LI/ário 'Mu$si e Alfredo R.oes
ler; o me,úno Carlos ClJsar
lO do sr. Waldomiro Schulka.

Dia 07 " o sr. João Alber
to Bo,ges de Souza, Res. em

Porto Alegre; a srta, Zenilda
Suchara.

Dia 08 - o sr. Cândido A.
Rocha,' o jovem Quilhtr.,ne
Grosscopt Neto.
Dia 09 - a srta. Ma,ilze

Tarcheski; o jovem Bernar·
dino CIZar Fedalto.

Di. 10 " os srs. João Wer-'
ka e Miguel Sucha,a; a srta'
Esmenia Voigt .

Dia 11" as sras. Clara
tisp. do Sr. Orlando Frohener
e Susana esp. do sr. Vito,
Borges; o sr. Walter Ptust;
as srtas Regina M.rilJ Mayer,
Viviane Elinice Novak e Si
mone Milbratz; o jovem Mau
ricio Partala.

Dia 12 - a srta. Maria E
vani de Souza.

Nossos pa rabéns.

morou mais um aniuersério,
Felieideaes.
* Logo após o janta, hou-

ve ttm« boate muito ani
med« do Grêmio XV de julho.
Bastante animação, alegria,
lágrimas, Foi a despedida.
* A Colina â« Cesc, a rue

do Colégio e outros est••
. belecimentos de ensino nova

mente movincentados. É o

início das aulas. E com elas
muita gente nos deixando pa"
ra estudar tora. Entre eles:
Janice A. Wiese, Junior frie·
drich, Solanl!,t frlJitas, .lsa
bei Seleme, Guilherme ROlder
Neto, Ha'_'oldo Carvalho) Vil
nlssa Prohmann.
* E o' cúPido atacando

sempre, B numa dessas
entra. o /únior, Como é não
vai nos contar?

* Bolha e Marisse. Exis.te
. muito lov.1 entre os. dou.

Parabéns.

* ��o l��::,.nt�o=e�"::a q::� Prefeitura Municipal de Três Barras
está dentro da genté. Pauli-

LOI' N, 406 d'e 1.0' de agosto de 1977nho e Lilian comprovaram 'Q

ill:.to novamente, o limar sem- Cogced. Anistia Fiscal
. /

p,.e é mais torte. ODILON PAZO A, Prefeito Municipal de Trê8 Birras,
* R.ock, samba, bolero, vaI" EJtado de S J nta Catarina, no U80 t1e suas atribuições, fe�/ saber

sa e várias outras, � com .

que a Câm.ara

MUniC!al
decretou. e eO

s.aociono
a

8eg�;n.teO Qiorg� Gassenftrg. AlI", dI I L E I.: . I .

danpar muito bem, ele canta· Art. 1.0 _ Fi Am isentos do pagamento de 1ulta, juroljunto. E um show ensina
e correçlo maDetária, todo, os devedore. em Oividty Ativa, dos

P,á gerlte Oúuge! Impostos sobre Serviços Predial e Territorial UrbJilno e Alvará

* Josiane e Luis. Alftedo de Licença e' Locali:u��o, do muoicipio de Três �át'rEls.
formaram, na boate, um , Art. 2.0 _ Fic,m também isento! de m�ta, jurai e cor ...

casalzinho muito alegre. E· reclo monetária, OI deiredores d08 Impostos I Taxas constante
numa dessas tJ in,nina caiu. do item primeiro refer.ntes ao exercício em Jurso.

,lo/io "a consolo Jô?
Art. a.o _ A cbnce1810 'de�t. Anistia Fisc,al será pelo

* PLJrQ, florir mais nossa
prlzo. de. 120 (cento e �iDte) dia., 9 contar/da data di publtcação

city, Tâ",,;a e Tito, Lu � de.ta LeI. ' /_
Calica, formam pares muito Art. 4.0 _ Esta' L�i entrllré etl)/vigor DI dah d€' 8ua pu-

, simpdticos. bUCIÇilo, favogadas aI dl,pos,ções em/t:oDtrário. -; .

* O Alceu anda muito d,- Prefeitura Muniq,ipd dt Ts-ê," Barrai (Se), 1.%8/J 977.
saparecido ultimam,nte. Odilon(Pazda _./ Prefeito Munieipal

Três Barras é' meio longe, Esta Lei foi registrada e p"ublicada no Departamento Ad-
mas apareça. Sempre pedem

mlni8tr&tivo desta Prefeit'ura.' n6/data supra, e ler8 publicada no
as girls.. ,

. i

b
.

h Jornal Correio do Norte. \. _ /
.

.* Hoje mais um» oa/ln a Paulo A'dao Frank - Diretbr Administrativo
1%0 Clube Canoinhense. .

/

Apareça.
* Paulo ferreira, " tofo

, menino que todos conhe
cemos, extrêando idade nova

desde' ontem. Felicidades. à
vocl e apareça mais, viu.
* T�mbém o lindo menini"

. nho IU7zlor Batista, !ilho
do casal José Qer.ldo (Fr.n
ca) Batista, comPletou mais
um aninho no dia d� ontem,
Pa,'abéns.
* R�gina Miranda, a linda

morenhinha, semp,e ma, ..

cando sua presença nos .con.

teciment9s de nossa city.
Continue assim menina, poi_s
sua· cempanhia muito nos

alegra,
* O cin�ma de Canoi"has

foi atacado no tiltim() do
mingo pelo vírus da risada.
E c Gé foi () mais afetado
nisso, não é mesmo?

,

* Quem s,rá, quem sft á, qUI
anda no pensamento de

la, que estd no dia a di., tI.,

sua tantasia?

A C ONTE c, E,N D O ReApOD5ftbllldade
_ _ _ _ _ J. M. J. c.

Vamos Suli cont� pra nós de de 'Caçador. Da� 6 moda

quem é o seu novo .smor, lidades que daqui lá compu

* A saudade' batendo tarte receram, elassificaram-se qUIl

para Leila. Breoe ele es» tro .(4).
tará com oocê nooamsnte. Basquetebol tem. - 1.° lugar

* Canoinhas toda em fe�(a
. Voleibol tem. - 2.° lugar

n. noite de quarta-feira Handebol mas. - 2.° lugar
pa ssada. Ê mais .um p 1SS0 Ciclismo > 1.0, e 3. ° lue�"
dado. Nossa faculdade foi Nô« agradecemos os estor
reconhecid« pelo Ministétio ços dos tUrig,,,tes da CME e

d, Educ.ção Federal, sendo aos etletas qUI ho"rara_m
que logo ela estará contando n.sstJ cidade, el,8v.ndo mudo
com suas nova, instalações. nosso espof'te. Parabéns a to."
* De volta em nossa cida- dos O mérito é de coces, POU

de, o toto ,ai",� Cesário. be";' o ,.�r,cem. Â.DS demais
colaboradores o nosso muito

Muitas gllrotas �stavam es..

p,,.aNdo ti sua oolta. . obrigado.
* Canoinhas d,�tac.ndo:., * .Úm idea; vale muito

.

. muit« nos logtJs Reglo- mais p�lo tspírito c,'n
"ais Abertos da tegiãfJ Cen- qUI se viVI do que pelo s,u

t-n-Oest« rt.lizados na ctda- modo de vivi-lo·. Tchsu!

* Agosto:
.

MI.� das vocações. Um de
safio para quem faz uma op
ção de cida consciente. '.
Seia qual 10r o' servtçfJ

prestado à comunidade � pre
ciso ter coragem de continuer
optando por Deus neste mun
do materialieado em que 'Vi
vemos onde tudo convida ao

mais fácil.
. E uma coeréncia de vida
entre o talar e O agir requer
esforça constante para ser de.
Deus, no mnndo que parece
dos homens.

* Bom mesmo foi o [anter
reatizado sábado último

no Clube Canoinhense; a des
pedida d�s férias onde todos
puderam comprovar a espe
ctalidade de cada menina. NIi
ocasião Saluiana Mara come-

Jubileu •
- -
,.(inedoPrograma<ão•

• •
•

Hoje àl 20.15 horas .- .ensacional programa duplo:

1.· filme: cKaratê Mortal contra o G:orvo Dourado»'

2.. III•• : .•0 Monstro· da. Estradas»
A.ma_hl ãl 14 hora.� em 'matl_ê:

cKaratê, Mortal contra o Corvo Dourado»

Amanhi em dual sellões, às 19,�5 e 21,15 horas

cO Varão de Ipanema» Colorido - censura 18 anos

�om Luiz Feraando laneli - Marta MOYllDO - Roberto Maya
ATBNCÃO: B.t. Inme reprila segunda -e terça-feira, àl 20,15 horas

Quarta 8 quinta-feira, à8 20.15 horaI
,

4t 4tormentada pelo Sexo» Colorido - censura 18 aD08

«Quando doia belos corpos se encontram, o s,xo explode. Irresistível, .

. alucinante. e a honra, o amor cedem a08 ImpUlsos anormais de ...

jovens InsaciáTel•.

Sexta-ielra. à. 20,16 horas

«Os 7 Homens Fortes de Teba.»
Colorido - Um filme de Gladiadores

ATENÇÃO: Qualquer alt.raçAo nesta programaçAo será sempr� para
"

oferecer o melhor ell1 mm••.

Lei N. 407 de,/1.o de, agosto de 1977
Autoriza 8 aquisição dei' trator Agrícola MasseY',Ferguson

ODILON PAZD�, Prefeito Municipal de Três Barras,'
Estado de SIDta Catariri'a, no uso de euas atribuições, fiz saber

que a CAm.ra Munleip'l decretou, e eu sanciono a seguinte
I L E;' I :

, Art. 1.0 - �'ca o Ch�fe d'O Póder Executiv� autodzad.o
a adqoirir para o setor do Fome,nto Agropecuário desta P�efel
tura, um Trator Agftcola Ma8sey-Fergu80n Mod. MF-265, eqUIpado
com arado MF de/3 dil!lcos e gr�de MF de 24 diecos.

A�t. 2.° f D�v�ré o Sr. \Prefeito Municipal, dentro do

prazo de 80 (se�,enta) dias, a cont,r da pobliclçAo da pres�nte
Lei, apresentar lé regulam�n_hção. para o uso. do �ludido eqolpa
menta, que dev:,!rá ser ratIficado pq,r e.te legls1atl'Yo.

Art. a.b - As despesas decorreDtes da publicaçlo destl'l

Lf i ' corre rio � conta da verba 4130.00 - Equipamentos e Insta

laçÕes, com ,/ecurSÕ8 do Fundo de t),articipaçio dos Municipios,
já constante! do orçamento �tgfnte. r. .

Artf. 4.° - Esta Lei entrará e,m vigor na data de. 8ua pu
blicaçlo, r 'vogadls 65 dtspolições em" eo.trário.

P efütut. Municipal de Três jB,lrras (SC), l.%8/1977.
Odilon Pazda - Pú�feito Municipal

.ta L�i foi regiltraa. e publlca,da DO OlPpartam�nto Ad·
mini8tr tivo detJta Pref"'itura, na date !,,�,pr8, e será publicada no

Jornal Correio do Norte. \,
Paulo Adio 'Frank - "Dirt!tor Administrativo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

� D I T L
2) . ERVINO TREML

l2J A, frente 12,00' mI cota 5.127
f' pavimentação asfáltica 16i1,52

De conformidade com O'Artigo n. o 276 do m2 a Cr$ 120,0'0 p/m2 .. .. Cr$

Código Tributário Municipal, o D.O�, publica 3) LUIZ CARLOS ALLAGE

mediante o presente Edital os elementos �ferente frente 12,00' mI cota 5.127

ao taxa de Melhoria, sobre a' pavimentação a�tica pavimentação asfáltica ,()I1,52
da parte da Rua Mal. Floriano, entre as Ruas ·Cu:r·i- m2 a Cr$ 120,0'0 p/m2 .. .. Cr$ . 7 . 38,2,�0 .�

tibanos e 12 de Setembro.
).

4) DIRCE, W.' FRIE[)HICH

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO '-. frente 39,20 mI cota 5.127

A pavimentação da parte da Rua MaL Floriano " pavimentação asfált. 20'Ü,98
acima descrito será asfáltica. A base será con- �2 a Cr$ 120,0.0 p/m2 .. .. Cr$ 24.117,50
venientemente preparada. A camada astáltíca 5) ��ICO TREML

'far-se-á depois de compactada a base sobre uma. fren e 39,20 mI cota 5.127
camada de sub-base (Pedra apiloada), pó' de pavim tação asfált. 20'Ü,98
!brita e areia. m2 a Cr 120,0.0 p/m2

b) ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA POR 6) RUBENS ZACKO

'METROS QUADRADOS frente 20',00' I cota 5.127

a) Escavação e remoção Cr$ 10,00 pavimentação a alt . 102,54

b) Brita (.0,25) p/mz .. .... Cr$ 44,00 m2 a Cr$ 120,0'0 p 2 ...

c) Emulsão asfáltica (,61 kg) p/mz c-s 26,00 7) JANETE, E: HAMI HUMENHUK

d) Equípamento p/aplícação .. Cr$ 18,00 frente 19,4,i1Al'I't--êota �127e) Mão de obra p/aplícação .. .. Cr$ 22,00 pavínjerrtáção asfáltica 9 ,46

C t t t I 2 'Cr$ 1')._,0,00' �.'á,'''Cr$ 120',00 p/m2 .. .. Cr$ 11.935,20
'

us o O: a por m .. .. .. .. �

c) CUSTO DA OBRA .)tjRAIMUNDO DAMBROSKI

a) Escavação e remoção .. .. Cr$ 20 328 50 /�; frente 40,00 mI cota 5.127

b) Brita aplico .. .. .. .. .. Cr$ 89.:445�'? pavimentação asfalto 206,08

c) Emulsão asfáltica .. ..
.. Cr$ 52,.8'54;10 m2 a Cr$ 12.0,00 p/rnã .. .. Cr$ 24.�,60

d) Equipamento p/aplícação ,Cr$ �.5191,3O' 9) JOÃO VICENTE DE: SOUZA

e) Mão de Obra p/aplíeação C.vr' 44.722,70 frente 40,00 ml cota 5.127
/' pavimentação asfalt. 20'5',08

Custo Total .. .. '.. .. . / Cr$ 243.942,00 m2 a Cr$ 12.0,00' p,jm2 .. .. Cr$ 24. (:)Qt9,60
d) Area total da Obra 2.0'32, m2, a ser financia- 10) IND. MAD. LUDOVICO DAMBRO$KI

da pela Prefeitura Mun' paI de Canoinhas frente 80,0'0 mI cota 5.127

4.06,57 m2, correspo ente a 1/5 da Obra, em pavimentação asfált. 410,16
moeda representa $ 48.788,40. m2 à Cr$ 120,.00' p/m2 .. ", Cr$ 49.219,20

e) . A ser financiada pelos contribuintes 1.626,28 SOMA D'AS PARCELAS

m2, correspondente a 4/5 da Obra, em moeda A ser financiada pela Prefeitura,
representa Cr$ 195.1'5'3,6.0. ,JVlunicipal de Canoinhas

1) CASE:MIRO MOTTA A ser financiada· pelos contri-

frente 15,40 mI cota 5.127 buintes .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 195.153,6ü

pavimentação, asfáltica 78,96 Obs.: Pagamento a vista com 20% de desconto de

m2 a Cr$ 120,00 p/m2 .. .. Cr$ ,9.�75,20 3.0 dias após a notificação.

NOTICIAS' DE
.Luz. elétrica para Passo �uim
A progressísta vila de

Passo' R.uim ou Passa Feliz
terá brevemente a sua ele

tnttcação RUfaI. Os traba
lhos de colocaçãe de pos
tes teve seu início dia
20.07.77. com a ímptantação f

dOI postes. A esttmatíva
para a sua conclusão' é

para dentre de 30 días. O
valor total de ,Unha é de
CrS 53.132,00 a ser recolhí
do pelos proprietários e

Prefeitura Municipal. 50%
da quantia. acima já encon-
tra-se paga, ou seja CrS E.creveu;
26.566,00 por: Prefeitura, Esmeraldino M. Almeida
Werner Kothrade, Jehan
Kotbrade, Cirineu Bueno de Siqueira, Onofre Chupei,
Carlos Saidel e !lbino Chupei. Além dEL energia do

mésttcs 8. rede fornecerá energia para secadores' de

cereais. motores e maquinarias outras.

Dr. Dino Almeida Condecorado
o Centro de Estudos, Ciências Jurídicas e So

ciais do Brasil, e Oonselho Federal, concedendo con

decorações a personalidades do Paraná, em solenida

de especial no Olube do Congresso. Receberão a Or
dem do Mérito Jurldico e Social do Brasil no Grau

, de Gomendador Grão Oficial: Ernesto Sandrí Benoni,
Bento Liceu Chímeílí, Ktt Abdala 9 dr. Dino de Almei
da. A honraria foi concedida em votação unânime do
Ooaselhe de Honrarias e Méritos do Centro de Estu
dos e Ciências Jurídícas e Sociais do Brasil. Mais de
duas mil personalidades brasileiras, do mundo politico,
social e econômico foram convidadas para a soleni
dade de entrega da referida' láurea.

Bodas de Prata do
P.:1i do Colutústtio

"

o eolunlsmo social do Brasil tem um pai. Seu
nome é lbrahim Sued. Foi tbrahím quem,' em t9'l2,
lançou a moda que logo ganhou segurdores em todos

08 jornais do país. Mesmo nas mtuúsculss interiora

nas. E até surgirem colunistas com expressão pró
pria, copiava-se Ibrahim. Que passava com sua cara

vana. enquanto os cães ladravam. Seu modo as vezes

ousado de falar ajudou a criar o mito. Sim. «Pai»

Ibrahim, hoje, é um mito, O mito vivo do colunismo

brasileiro. E um homem de muitos amigos. E de mui

tos íaímígos. Conhecido internacionalmente (a Buropa
traduziu várias da suas crô aíeas. por exemplo), fre

quentador dos clubes mais privados do 'mundo. Tudo
isso é lbrahim Sued, profissão colunista social. Para

béns pela datli colega.

Concurso «rain6a do estudatue»
Já com relativa antecedência, a classe estudan

til do município vizinho de Monte Castelo, se movi

mentando para o grandioso baile do Chopp e Con

curso da «Rainha do Estudante», que lerá realizado

Prefeitura

PAPANDlJVA.
no dia vinte e nove de outubro p.v. As candidatas já
estão em franca campanha para a aquisição de vo

tos. Este colunista recebeu a visita da sonhorlta Ro
silene Prust, que é forte candidata ao título e na

realidade tem condições de competir com outras bel
dades que também: disputarão, o almejado título que
representa o simbolo da beleza, da mulher. Avante
mocidade para a erandeza da Pátria. «O BRASIL É

,

FEITO POR NOS». •

Governador agra
dece ttiensaçem

o Governador do Estado, dr. Antoni-o Carlos
Konder Reis, num gesto que dignifica seu 1 coesta

doanos, incentivando sempre para a luta em pról do
ideais Revolucionários, vem agradecer a manifestação
da comissão que esteve em Mafra por ocasião de '8118.
visita. Dou a seguir o texto do mesmo: Senhor Pre
sidente. Rogo transmitir aos demais sígnatártos do

, expediente, 08 meus agradecimentos pela demons

tração de solidariedade e dedicação aos nossos ideais

que me transmitiram, através da mensagem, tecendo

cousídereções a respeito de minha visita de serviço
a cidade de Mafra, em 8 do corrente. Atenciosamente

Antonio Oarlos Konder Reis, Governàdar do Estado.

Ftcrianópolte, 25 de julho de 1977.
I � ·v�.

,����COPQ do Mund\o 1978 & Seleção.
.

Se depender da CBD, a Seleção Brasileira não
vai ficar em Mar Del Plata durante a Copa do Mun-
do de 1978, segundo o presidente Heleno Nunes e o

diretor de futebol André Rieher. Acontece que as

condições climáticas da cidade, durante as oitavas de
final do Mundial, julho, serão prej udícíats aos [oga- IIdores brasileiros que estão acostumados ao calor e

ao sol, 9 que não quer dizer nada do jeito corno vão I
as coisas. O clima do mundo anda mudado. [Bntrelinhaa)

I.Passarela da sociedade
Dia 8 do corrente estará festejando idade nova

a Professora Leatríce Teresínha, esposa do sr. José
Smentcoski, ela filh'l do sr, Manoel Furtado. '_�urnpri
mentos pontificarão em alto' estilo.

Na .meema data aniversariando o garotão Jamil

Wilson. filho do casal Srgto. Jamil [Rosl) Carvalho,
ele MO. Del. de Polícia. A mirim guarda promoverá
a alegria na data festiva do Jamílztnho.

Dia 10 quem estará festejando troca de idade
-nova é a senhora Nllza, virtuosa esposa do sr.' Rei
nhardt Krtek, Tesoureiro Municipal. Cumprimentes
circularão em alta rotação para a distinta dama.

Dia 11 níver do sr. Alfredo Franco, nosso lem

brado ex-AHredinho, do alegre programa que tanto

sucesso alcançou «Bom dia Trabalhador». A ele, nos
sos votos de perenes felicidades.

Um por semana
Quando me aproximo de uma criança, dois

sentimentos me tomam: um de ternura, pelo presente,
outro de respeito pelo que ela poderá ser um dia.

(contuncío ).

unicipal

Cr$

06.08·1977

Sindicato Rural de' Canoinhl.
Rua Paula Pereira, 1593 CANgINHAS. se

I

I
I'

Eleições Sindicais ;' A V ISO
Será realizada eleição no dia 03 de outubro de

1977, na sede desta entidade, para composição da Dire

toria, Conselho Fiscal. e Delegados Representantes, de

vendo o registro de chapas ser aprese-ntado à' Secretaria

no horário de 8' às 17:30 horas, no período de 20 (vinte)
dias a contar da publicação deste aviso.

I' Edital de con
vocação da eleição encontra-se afixado na sede desta en

tidade.

Canoinhas, 29 de julho de 1977

EWALDO ZIPPERER -- Presidente

E D' [ �r A r.
EUllALIA GLAHA KOHLUE,C'K, Oficial do Registro
de Imóveis' da Comarca de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, na forma da lei, etc ...

Faz saber, a quantos este virem, ou interessar possa
que de acordo com o Decreto-Lei n. o 58, de lO. de dezembro

de 1.937" regulamentado pelo Decreto n. o 3'.079 de 15 de se

tembro de 1.938 e suas alterações posteriores, foram apresen
tados neste Ofício para exame de interessados, o memorial

descritivo e demais papéis e documentos relativos, a venda de
terrenos em lotes, referente ao imóvel denominado "LOTEA
MENTO VILA RESIDENCIAL RIGESA", área II, situado no

....perímetro urbano do município de Três Barras, comarca' de
Canoinhas-SC, de propriedade da Rigesa, Celulose, Papel e

Embalagens Ltda., sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, com sede :à Rua 13 de Maio, n. o 755, em Valinhos,
Estado de Sãb Paulo, inscrita no CGC/MF sob n. o •••

45.989.050/0001-81 e filial no Km. 2, da estrada Três Barras-a

Canoinhas, no munícípío de Três Barras, comarca de Canoí

nhas-Bõ, para o efeito de, decorridos trinta (30) dias da últi

ma publícação deste no ."Diário da' Justiça" e no Jornal local,
e na ausência -de impugnação de terceiros ou deste Otíc]o, pro
ceder-se ao competente registro de', que trata o art. 2.'{) § 1. a

daquele Decreto , Dado e 'passado no Registro de Imóveis- da
Comarca de Canoinhas-SC, em 1. o \de agosto de 1.977.

EULALIA GLAUA KOHLBECK - Of. do Reg. 'Imóveis
3 CPF. 249.111.199

'

de (anoinhas
LANÇAMENTO D'E: MELHORIA

7.382,40

Serviços de melhorias de tubulação e meío-fie

da Rua Mal. Floriano, entre as Ruas Curitibanos

e i2 de Setembro.

1) CASE;MIRO MOTTA
frente 22,40 mI a Cr$ 35,00 p/rnl Cr$

2) ERVINO TREML
frente 12,00 mI a Cr$ 35,0'0 p/ml Cr$

3) LUIZ CAR'LOS ALLAGE
frente 12,00 mI a Cr$ '35,00 p/ml Cr$

4) DIRCE, W. FR�E[)HICH
frente 4,6,0.0 ml a Cr$ 35,00 p/rnl Cr$ 1.610,00

5) EURICO TR�-------
-

fren.te-4'�ml a Cr$ 35,00 p/rnl Cr$ 1.505,0'0
RUBENS A. ZAC.KO

' ,

frente 20,00 mI a Cr$ 35,00 p/ml crs
7), JANE,TE: El HAMILTON HUMENHUK

frente 2'5',40 mI a Cr$ 35,0'0 p/mI. Cr$

3) RAIMUNDO DAMBROSKI
frente 47,00 mI a Cr$ 35,00- p/rnl Cr$ 1.645,00

9) JOÃO VICENTE DE: SOUZA,
frente 47,00 mI a Cr$ 35,00. p/rnl Cr$ 1.645,00

]O)� IND. MAD. LUDOVICO DAMBROSKI

frente 87,00 mI a Cr$ 35,.00 p/rnl Cr$ 3.'04'5',00

784,00

420',00'

42000,

...-_ --_ -

24.117,60

700.,00

889,00

Total .. .. .. .. .. . ', .. .. Cr$ 12.663,0'0

(DOZ.E 'MIL SElISCENTOS E: SESSENTA E'

�s CRUZE:IROS) .

Canoinhas, 21 de .Julho de 1.9-77.

B. 'IlIERÉZIO DE: CARVALHO NETTO
Prefeito 'Municipal

....

FABIO' NABOia FUCK
, Vice'· Prefeito Municipal

ESTE;VAO F,RANCISCO FUCK

Eng.o Civil Q.o D.O.P.
JOÃO S. ANDRADE
Fiscal do D.O . P .

Cr$ 48.788,40

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I /� J. Co R T E c a,ç a e p e 5 c a i
� m I
� Praça Lauro M,UILe.[_�646 Fone �2-_05tL_-:- CANOjNHAS - Santa CatarIna �

_
_.;-

EM SUAS CAÇADAS USE ARMAS Boito - Rossi -, esc de um 8 dois can cão

ce �'--_.. '8 mochas-paralela e 'sobreposta. Cartuchos esc 8 VELOX Munições em geral. ati rl'i�,
� Revólveres ROSSI - TAURUS.· Carabinas de 7 - 14 e 17 - repetição e automáticas. � I·.� Pistolas BERETA 22 e 6,35 - Standart-Luxo e Esportivas. Chumbo - Pólvora - Balas para Revólveres. � L
���a�����������������a�������a����a���a����a���ea���a����������� I:"

produz o

brasileiro
Massey Ferguson
175.000° trator'

seu

A Massey ,Fergpson do Brasil

iniciou a produção ../rocal de tratores
, ,

agrícolas de rodas em 19'62 e no mês de

junho deste ano,p/Sr. J .A. Engelbrecht,
Presidente 0/ Empresa, anunciou a

produção de" sua 175'.000. a unidade, na
presença do Sir. A.A. Thorsbrough,
Presidente Executivo mundial da Orga
nização.

Nestes 15 anos de .atívídades no

Brasil, a Massey Ferguson expandiu
suas linhas de produção para atendi
mento das necessidades de nossa agri
cultura e da construção civil, oferecen
do ao mercado brasileiro modelos' de
tratores de rodas e de esteiras, imple
mentas agrícolas, colhedeiras de grãos,
carregadores industriais e retroescava
deiras.

Comércio e Indústria «5chadeck» ltda.·
Revendedor Massey Ferguson

.:»

Rua Caetano Costa, 1122 - Fone 22-0557 - Canoinhas·SC

REGISTRO CIVIL - EDITAIS
NEREIDA C. eôRTE, Oficial do Registro Civil do 1. o �istrito
de Canoínhas, Sta. Catarina faz saber que pretendem casar-se:

«Carlos Roberto Schidoiski» com «lna Maria Alv�8», �rasllai�os.
solteiros domícillados e residentes nesta cidade; ele Iuucíouãrlo. püblíeo
Estadual' naseldo em Rio dos poços nl distrito aOI 15 de setembro de

1956 filho de João Schidolski e de Norma Weber Schidolski; .eÍa do lar.
nas�ida em Rio Negrinh -SC. aos 4 defjulho de 1956, filha d,.;R.ufino Alves

e de Veronica. Alves de Lima. /'
,

«Luiz Raberto C', rêa de Paula» com «Leoeedía �va�, ambos sol

teiros. ele fotografo, nase do em Ri., do Pinho, neste "

'

untcípío, no dia 29

de julho de 19:')2 resídenté no Bairro São Cristovão, município de T�ês
Barras, deste' Estado, fUho e Mário ge Paula C,, rêa e J�lia. Ríbeíro
Corrêa. Ela do' lar, nascida' ,

m Serras das Morte .neste MUnIc.íplO em 26

de setembro de 1958, resídert e em Alto 'das Ps,' eiras, nesta cidade, filha
de Lídío Karvst e de dona M tilde Ntejelski ,

.

rvat
,

«Joaquim Viceate

Viei�)
com «Na� bde Oliveira Ca�vJllho», ambos

solteiros, do�iciliados e reside .tes. em B.·. etes, neste munícípío. Ele la:
vrador, nascldo em Campina do PI�tO�/ ístrlto d.e P�ço Preto, deste Es

tado, em 17 de novembro de 194 , Ulh
.

de Vatencío Vleira.e Julia Vicen
te. Ela do lar, nascida em Bonetés, ,atrito de Felipe Sehmídt; ne.Bte Mu

nicípio em 11 de dezembro de 195:.0: ilha de Juvenário de Olíveíra Car-
valho e Anair Quirino de Almeida, '

.'

«Darei de Almeida Per�·: a» "Fom «�aria Nadir F�nk», ambos l!I.oltai
ros Ele motorista. nascido e 'L uniçípio de Lebon Regís, .em 5 de Julho
de 1955 residente em Lebon: agis, (ilho de, Joaquim Tíbes Pereira e

Leonild� de Almeida Pereín . Ela do \�.Lr, nascida em Salseíro, deste Mu

nicípio em 25 de agosto' ,d· 1957, resld,ttate nesta cidade, filha de Osvaldo

Fink e lUzia C arvalho
,
nk. \

'

«Loureaço Co @a de Freita.» co� cLucilda Cali�t,:o», ambos sel
teiros, domiciliados e/residentes nesta cidade. Ele _operarlo, nas?ido em

Salseíro. deste muni (pio em 22 de levereifo de 19;)1. filho d� AlIpio Cor

rêa de Freitas e F anetsca de Lima Freitas. Ela do lar, naseida em �onte

Castelo, deste Es, do, em 7 de outubro de �960, mha de Joaquim Rodri-

gues Calistro e
I
.ulia Rodrigues Oalístro, '\

"\ligu
I

Rodrigues de Melo» com «5ueli Aparecida Ferl'eira d� Maia»,
ambos solteir . Ele carpinteiro, nascido na eídade de Sa�ta Oectlía, San
ta Catarina, do liado e residente nesta cidade de Oanoínhas, filho de

João Rodrigues de Melo e Francisca Alves de Carvalho: Ela do lar, nas

cida em Campo do Tenente, Estado do Paraná. domicilIada e residente,
filha de Pedro Ferreira da" Maia e de Maria Ribas da Maia.

Edital recebido do Otíoíal do Registro Civil da cidade de Campo
do Tenente, 1!:stado do Paraná, em 29 de julho de 1977.

Canoínhas, 2 de agosto de 1977

NEREIDA, C. CôRTE - Oficial do Registro Civil

Fotoc6pias?
(J Cartório do Registro 'Ivil, de �ereidar Côrte,
instalado DO Forum, acaba de )Jecerb6 a mais

moderna "Fl.lTOCOPIADORA" i.}tttomática que

tira fotocópias dupla face e"si/mples de qualquer
documento em' diver6ló'� tama nhos.

/

Em �pen•• fi segundos.

::==::::::::::IDIC::===:te:::::::====::II:::::::::::===::::===IIII::'-:======:::=======,==::====::1::
" , u••

••

� P R O J E P L A" .

.:. Projetos e Planejamentos n
i! ,Roa Major Vieira, 433/ (ao lado da Boutiqae Lá na Modinha) !S
" u
•• =:

ii Proj .to s Arquitetônicos, Projetos Elétricus para insta- 55
;: laçfies Industrtais @ Residenciais, Processo de Fioon-, 1=
ii ciamento melo BNH (RECON t: CEF), Relação de Ms- 5:.. �

..
. ii terial e fo�rçamento d�� Mão de Obra: ii
=

t
3

=1· ••- A SUa estdêocís perscuai.zada será projete de por nós, ;:
� G
:: dent d o s mais altos padrões de_ segurança e bom .;
ii gosto. Ver.hs fszer-rros uma, visita.

, b�: .••.......�c··"·········"·I·············"··········· 1....•..........•.� � .

Documento extraviado (ertificado extraviado
Hermenegildo Munhoz da

Lima, declare para os devidos
fins que' extraviou o Certificado f
de proprtedade n.? 624887,

- .-
- - - '""<iO-'ca'tll1nhão FNM·180j

ano 1975, placa DA-ll10� chas
sis 121.5004585.

O mesmo fica sem f feito po r
ter sido requerido a 2a vis.

EB,M!NIA LOPES DE SOUZA

ROCHA, declara paraos devidos

fins que extraviou o Carnê de

Autorização dC.....!8g8���J:..
Beneficio n.? 09264691 do INPS .

O mesmo fica sem efeito por
haver requerido 2 a via. 2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,Prefeitura Municipal de Ceneínhesde Monte Castelo para o jornal Correio do Norte
r C II

'

único do citado artigo, conce

do a gratítícação de Cr$ ....

1 . .000,00 (hum mil cruzeiros) ,.

para fazer face as despesas d.
locomoção e estadia.

.

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, , em ...

22/0'7/77:
. .

.

o de Monte Castelo e Major VieIra
foram os únicos da AMPLA que ti
veram acréscimo, sendo o daqui
0,0961114 'que representará Cr'
70.000,00 por mês. Parabéns sr. Pre
feito Maíster,

Deueto . 29/77
Prorroga prazo p a pagamento de

Tributos Mu icipais
Benedito Th' rézio de Car
valho Netto, rrefeito Mu

nicipal de Canoinhas, Es
tado de Santà Catarina,
no uso de suas',atrlbuíções
legais, ';

D E C R E: T\A
Art. 1.0 - Os pagamentos de Tri

butos Municipais, previstos no pa
rágrafo üatco do artigo í�.e do De
creto n." 25 de 14/06' 77, terão seus

prazos prorrogados para: \
1.& - Parcela, até 31 de agosto de

1977; \
,

Papanduva já tem candidados
para 1980'

. ,

Através do Secretário da AMPLA
sr. 1 VILÁSIO 'COELHO, fomos' in
formados de que já. há o índice pro
visório da distribuição do {CM para
!to. Prefeituras de Santa Catarina.

I

Segundo estamos sabendo, o Di
retérío Municipal da ARENA de Pa
penduva já está se preparando para
1980 para retomada da Prefeitura,
havendo três candidatos, ou seja
Arena 1, 2 e 3, com Hamilton Ta
balipa de Almeida e Nando Jungles
- Aloisio Partala e Pedro de Luca e

ainda João Schadeck com um outro
nome que sinceramente não foi. in
formado. É isto ai gente, com estes
nomes para 1980, já o MDB terá
Pedrinho dentro do sapato.

CanoinhenseLiga Esporfiva Benedito Th. de Carvalho Nette
prefeito Municipal

Esta Portaria foi registra
da e publicada no Departamen
to Administrativo, na data su

pra.
Fábio Nabor Fuck

Diretor de Administração
Vice Prefeito

BAIIANCFTE REF. AO PERíODO DE: 18 DE ABRIL A 18 DE

..JULHO DE 1977, GESTAO JOSÊ LUCAS FILHO.

RECEITA. CR$ CR$
Saldo anterior .. .. .. .. ..
Cotas de [oges .. .. .. .. .. .. 1.5175,00'
Torneios e bailes .. .. .. ..

.. ,5,. 297,00
Mensalidades de clubes 'I" •• •• •• 2 .O�O,OO
Registros - transt . e taxas de insc. 6.76' ,0'0
Filiação de clubes na "F'eF" .. .. .. 1.5/ ',00
Impressos .. .. .. ..' .. .. .. .. ... 3 .

" 0,0.0
Contribuições diversos .. o'. •• •• •• •• A ,0.0,0'0 20'.492,00

DESPESAS / CR$ CR$ .

Gratificações.. .. .. .. .. .. .. /t. 720,0.0
Dívnlgacão de jogos, reuniões e bailes .. / 1.228,00
Publicações de editais, relatórios e.baílesi 470' 00'
AI

TO

" '

,

ugueIs ..... '. .. .. .. .. .. .. .. .:.' 1. 250.,0.0
Material de expediente e impressos ,�. 2.240,0'0.
Portes e telegramas .. .. .. .. .. ;.;" '. 32,00
Livros e jornais .. .. .. .. .. .. . i . . 570,00
T f,

{

:0 eus .... ".
.. .. .. . ..... / .. 70,0.0

VIagens e estadias .. .. .. .. .. �.. ./. 1.014,00
Fílíacões de clubes na "FCF" ... _.". . 1.50.0,0'0
Registros, transf. e insc. na "Fq;F" 2.750,00
Taxa de'arbitragens "1. o de Maio" .. 410,0.0
C�nsértos máquina de escrever j. . 300,00
DIversos .. .. .. .. .. .... "1". •• 1. 036,00
Balanço "Saldo em caixa" � .. a' . . 5.990,0.0 20.492,00

1./

Canoinhas, 18 de julho de 1977.
,Á

CLEMF,NTINO E. PIE:O�RKA - Contador-Tesoureiro
. ";f

.

.

ADEMAR A�iBREY - Secretário

JOSÉ LUCAS FILHO -l'Presidente em exercícíc da LEC
li

Saúde fixará normas. para com

prar antic.ncepcional
o Conselho Nacional de Saúde

decidirá, nos próximos dias, quais
os tipos de pílulas anticoncepcionais
que, poderão ser usadas pelas mu

lheres atingidas pelo Programa de
Prevenção daGravidez de Alto Risco,
informou dia 3'J/7 o Ministro Al
meida Machado.

2.· � Parcela, até 3f) de setembro de
1977; ,

i

3.& - Parcela, até 31. de outuàro de
1977

Art. 2.° - Este Decreto entrará
em vigor na data' de sua publtca
ção, revogadas as disposições em

contrário.
.'

.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Oanoínhas, em 04/('.8/77.

,

.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Preíeíto Municipal

Este Decreto foi registrado
e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice Prefeito

Portaria D. 79/77
Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu

nicipal doe Canoinhas Esta
do de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições Ie
gai� resolve:

. NOME�R COMISSÃO
DE: AV,ALIA'ÇÃO

Composta dos senhores
Dr. Saulo Carvalho, Dr. Luiz
F'. Fuck, Dr . Paulo Dequech,
Dr . Moacir Budant é Aloisio
Soares de Carvalho, para sob a

presidência do primeiro, no

, prazo de ln (dez) .dias a partir
de 1. 0\ de agosto próximo, pro-

,
cederem a avalíação dos ter- ,

renas pertencentes aos herdei
ros de Vitor Soares de Carva

ino.
Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Ganoinhas, em ...

29/07/77.

,VIUR cOldeou plano
"O programa de miséria não se

resolve com pílulas e sim com jus
tiça social, com profundas e radicais
reformas" - reafirmou a Conferên
cia Nacional dos Bispos do' Brasil.

Acidente Rlr,al terá Prevenção
o Governo Federal gastará até o

final deste ano 1110 milhões de cru

zeiros na campanha para prevenção
de acidente do trabalho ne meio
rural, informou dia �917, em Porto
Alegre, o Superintendente da Fun
dação Centro Nacional de Seguran
ça Higiene e Medicina do Trabalho,
sr. Eduardo Gabriel Saad,

Portaria o. 78/17
Aniversários

'

Dia 28 p.p. aníverssrlou o sr. Wal
demiro Lozovey; dia 30 o nosso di
nâmico Pe. Remigio Sita e dia 2 deste
o nosso grande amigo Estefano Lo
zovey. Nossos parabéns,

Benedita Therézio de Car
valho Netto, prefeito Mu-

. nicipal de Canoinhas Esta
do de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições le
gais resolve:x x x Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
BAI.lANCE!TE DEI'.iO A 18 DE JULHO DE 1977 Prefeito Maister esnoba com o seu

Belina (seu para o trabalho admi
nistrativo l, isto já se fazia necesséríc,
-uma vez que até hoje o Gabinete
não/havia adquirido um veículo para
uso exclusivo da administração.

x x x

POdtO de Lavagem da Barão do
Cerro·Azul tem novo arrendatário,

.

sr. Osuí Ribeiro Fernandes, o mesmo

aguarda a visita de seus amigos.
x x x

Díasenha iniciou suas atividades
terça-feira passada. Já temos apito
às seis da manhã para alertar aque
Ies que gostam de dormir demais.

Dispensar do ponto de
acordo com o artigo 175 da -Lei Esta Portaria foi registra
n. o 1.149, o funcionário IVI- da e publicada no Departamen
LASIO COE.LHO, para acom- to Administrativo, na data su-

panhar Determinações- do ICM, pra.
.

.

na Secretaria da Fazenda, na I . Fábio Nabor Fuck
cidade de Florianópolis, ,ainda III Díretor .de Adm�nistraç�
de acordo com o paragrafo \ VICe Prefeito

CR$ CR$
2.8;37,0.0

, 4n1,00
2.03'61,00

600,.0.0
470,°9 .

500,0.0
830,0:0
1'00,00 7.774,00

RECEI1.'A �
t;

Baldo do �ês de junhofe 77 , . . .

Cotas de Jogos '. i .

Torneios e bailes .. .',' .. .. .. ..

Mensalidades de 'clubjs'
'

..

Impressos .. .. .. '1. •• •• •• ••
••

Filiação de clubes n� "FCF" .

Registros - Trans r e Taxas de insc.
Contríbuíções dive,�as .

"

,
.

CR$
30.0,00
44900,

13000,

49.0 00,

123,00
381,0.0

5.901,0'0

CR$DESPESAS
'

Superintendência Nacional do a,bastecimento
I •

Delegacia em Santa Calerina '.

_ Gratificações ..
' ii. .. .. .. .. .. .. ..

. Propaganda de j&>gos-bailes e reuniões
Publicações de e' itais - bailes e relat.

Aluguéis, . . .

Materíal de expi'dientes .. .. .. .. '..

Díversos '.. ;. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

. Balanço .. .. .. .. ". .. .. .. .. .. ..

. De Porto Alegre
Escutando rádio e escrevendo estas
noticias, escutei o pedido de desli
gamento do Grêmio de Porto Alegre
do Campeonato Gaúcho. O Repórter
Esportívo da Guaíba telefo nou ao

Presidente da CBD, sr. Heleno Nu
nes, íntormando deste qual a medida
a tornar. Este informou que vai ape
lar ao sr. Governador do Estado
para' que a- Diretoria do Grêmio
volte atrás e retorne ao campeonato.

L. SECCON

I

Para conhecimento, transcrevemos a Portaria Super
.

n. o 23, de 11 de abril de 1977.'
1

,

O SUPEHINTE;NDENTE' DA SUPÉIRINTEND�[N'CIA
NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB), no uso de suas

atribuições legais,
."

CONSIUEHANDO' a necessidade de assegurar a nor

malidade do abastecimento de óleo de soja;
CONSIDERANDO que a .cota de contribuição de 7%

sobre as exportações de soja e derivados irá gerar um subsídio
às vendas de óleo de soja no mercado interno e que esta boni
ficacão deverá ser repassada integralmente ao consumidor fi�

nal de óleo comestível;
CONSIDERANDO que cumpre manter .discíplína a

comercialização do óleo de soja comestível, face ao subsídio

concedido;
,

CONSIDERANDO, finalmente, a Resolução in. o 05, do
Conselho Nacional do Aeastecímcnto - CONAB � publicada
no Diário Oficial da União de 05 de aJbtril de 1977,

RE'S'OLVE:

7.774,0'0
Canoi as, 18 de julho de 1977.

CI.lEMENTI I, O E" PIECZAR;KA - Contador-Tesoureiro

A 'EMAR A: BREY - Secretário

JOSÉ LUCAS FILHO -- Presidente em exercício
, • I ,�:r' "�t ' I ,�. ;",� I" ,� : .. • '". •

I'
" ! ,,'!;., .1 ,t". )

.:j,

-u N GER/I problema:resolve o seu

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

especializada: Lin completa dos motores W E G a preços diretos da fábrica,

peças e acessórios pa caldeiras, locomóveis e maquinários industriais. Cabos'
de aço, parafusos e p �gos de todas as bitolas. Conexões para água e

___
...-

pressão,. fechadura, ferramentas em geral. �NOS.
r' .

,/,/

LTD
Art. l. o - Fixar para todo o território Nacional, se

gundo o zoneamento abaixo, os seguintes preços de venda a

nível de varejo, para o óleo comestível de soja; \
Estado de Santa Catarina - Preço por Unidadet, .

900 ml - 13,0'0; 5 litros,- 67,80:; 91 litros - 115,90; 18 Iítros
- 226,20.

'

, .

Art. 2. o - O descumprimento das disposíçõee da
presente Portaria sujeitará os infratores às sanções da \.Lei
Delegada n. o 4, de 26 de setembro de 19,62 e demais comíha-
,çõe,� legais cabíveis.' .' ')4 .

,

)
.

. Art .. 3 .

o
-- A presente'Portaria entrará em vigor p.o

dia 11 de abril de 1977; revogadas as disposições em cont�áw
rio.

•

Rua DeE ernbargador Costa ,,' valho, 41

,DDO 04 2 5 'ta 1, 1 1 06

Fones: 23-1770 e "23-2014

DA VrrO'lIA - Paraná

-".
servi�os ã's Jndústria�_"_1/25 anos vem prestando

Representante em Canoinhas: Wald,��maI KnUppel
Rua MRJ'or VI'el' ra' , 360" Fono, 22-,0336 ("I' h se''" t..,.;anOlD ais -

� anta atSrlna RUBEN NOÉ WILKE _- ,Superintendente
Publicada no DOU de 11/04/77 - Pg. 411.
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CORREIO DO NORTE 06.08.19'17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------�-------------

'EXTRATO DO ESTATUTO DA ASSOCilAÇAO D'E PAIS E PROFESSORES

(APP) DA ESCOLA BASICA :'ALMIRANTE BARROSO" - 08 08 019

Objetivos: Criar ao máximo condi

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

Sede' à Rua Curiti anos N. o 655,
na cidade de Canoinha

I

Tempo de Duração: determinado
,

Organização: A Assoe ção de Pais
e Professores será admin trada por
uma Diretoria e um Consell o Fiscal,
tendo como membros integra es:

Diretoria - IPresidente, 'ce-!Pre
sídente, 1. o Secretário, 2. o Sec, tário,
1. e Tesoureiro e 2. o, 'I'esoi reiro, 1· ro

fessor; Conselho Fiscal - 'Oresi�"" te,
dois (2) professores, r lf

"

".

Responsável de aluno
r

Representação
vamente ao Presiden

Associação ativa e pas
tra-judicialmente.

Reforma do Estati
das Associações de Pais

poderá ser reformado p\
do P.der Executivo, mec
do $ecretário da Educaçt

Dos sócios - São co'

cios da Associação de Pais
todos os Pais e responsáve,

DIRET9ttIA:
.I,

alunos, todos os professores do estaoele
cimento e, ainda outras pessoas da co

munidade quando' tiverem sua admissão

aprovada p.ela Diretoria.
Do Patrimônio - O patrimônio/de

caráter facultativo, será formado pelas
contribuições regulares dos sócios ou de
donativos ou subvenções.

"

Da Dissolução - A ..Msociação po
derá ser dissolvida por ato do Secretá
rio da Educação e Cultura em caso d.
extinção do estabelecimento de ensine
que sedia ou de .desvírtuamento de suas

finalidades.
'

Em caso de dissolução da Associa
cão, porforça de extinção do estabele
nento de ensino que a sedia, o patri ..

�r� reverterá em beneficio da Coor
Toral de Ekiucação que, [un

rbordenadoria Regional
uculada cuidará do seu

I.� dissolução da usocia
cuamento de suas finali

...nônio reverterá em bene
.elecímento de ensino que
dação.
\
nas, 215 de junho de 1977.,

-x

Vice-F
1.°8
2. 9 Sf;�r(
1.g Tesou
2.? Tesou

Prof€

CONSELHO FISCAL:
Presidente --- Hildegard Thiem _. Diretora
Professor � Edla Maria F. da Conceição
Professor _- Fabiano OIeskowicJ

Pai ou Besponsável - Victor Pflanzer
Pai ou Responsável - Antônio Lopes

Volkswagen
mantê-lo

Traga seu

oFicina para

máquin�\. de
Colaborando com a c'iJmpanha de

eCOnOm\8 de combustível.' os reven-
'.

dedores autorizados Volkswagen re-

comendam:
-

'.
"

Se você está rodando com à seu

Volkswagen sem aferir as regulagens,
não espere mais.

Leve-o agora mesmo ao seu re

vendedor autorizado para fazer este

serviço ..

Isso manterá o seu Volkswagen sem

pre uma máquina de fazer economia.

O serviço ,serã executado com ra

pidez e eficiência.

Rua Vidal Ramos, 1195

�

-a nossa

uma

fazer •

economre

Custa apenas Cr$ 68,00 e,· se ne

cessário, você ainda troes:
. !

i

platinado Cr$ ;22,,20, jogo de velas
Cr$ 61,60, de/condensador Cr$ 15,60.

l
Visite o �u Revendedor Autorizado

hoje mesmo.
/

Aproveite esta oferta promocional
válida /�té 30.08. 77�

Vo{ê ganhará tempo e 'din�eiro.
./
./

/� lIem regolado,
/ \lYI combnstlvel poupado.
/'

. Glranta o combustível de Imaohá. Respeite os 80.
,

• REVENDEDOR
AUTORIZADO

CANOINHAS - se. r..l, _. __ ...

"Estou entre todos vocês, mas estou só,

porque sou excepcional". Ajude-ms_na APAE.

Leial A.sine! Oilpulgue!',

Correio do Norte,"
I

18 Departamento de Veículos Usados,
de Miguel Procopiak Co reio de.
Veículos Ltda., você e,' ontrará,
para proota eotregah

'

t d
l\1arca fi

Fusca 1300 ,J

Pick-up Willys 4x4
Cheoette Vermelho
Opala 4 /)01 tas
Corcel /'
Pick-up Cheorolet C.IO
Kombi

Ano

1973
1969

,1975
1970
1975
1976
1974

MIGUEL PROCOPIAK tOM. DE VEíCULOS LTDA.
.

,

.conceslionárlo leneral 'Motor. di Bralll S. A.
Rua Major, Vieira, 289

Canoinhas _._
'. Santa Catarina

'r

BASILIO HUMEHHUK & (IA. LTDA .

I Revendsdor FORD I
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos
novos FORe) ti u••dos de' qualquer m.arca.

,
'

Disponibi,líd�des da se:mana:

RUfaI 1971 tração 4x4 �:turque��a' royal
, I

F. 350 1 960 � azul Ir! pre:to .

Msvertck cupê luxo 197 - branco

F. 350 1970 _ amarelo hOD8Dze
V8ILloot 1971 - vt':rje;�:
Adquira leu ,ellnlo u

iI
do com I mlnima eatradl.

VeiculoI iltei Imelte revilalll., de boa pfl�edêDcil,
181 melhore pre�ol da regilo. .

'Visite-nos sem c�promisso, em· nossa loja' à

.1 ,Roa Vldal Rimos, Z a - 'ooel 22-0268, 22-0468, 22-0024

AMARAL FILHODR. ZEN

CO".ULTÓ.IO:
, gl6.o Dentista

� Fone 22·0960 �,

Rn. 12 de Sete ro - e.qniDa com tra't'easa IS de NO't'embro

(pr6zilllo à rarej Matriz, ao lado d. 11Isociação lComercial)

. FOli CÓPIAS XEf\OX
Servi�o ina antâneo e perfeito. '

Instalação moderníssima ..

Procure no 8crit6rio de Derby Carlos

UlhmanD, na' Pra�a Lauro Müller, 251

eANOINHA� � Santa rCatarina

DIS'COS
Fil AS (ASSETTE
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Três Barras "'em nova dimensão"
RICiESA a'Slão

__,..-) PAlJLO FRANK

reivindica:Isdarece:
A Direção da RrGESA, promoveu dia 28

de julho passado, reunião em nOssa cidade, da
qual participaram' o Presidente' da mesma, Sr.
Robert A. Pow ers e Diretores de Vellnhos e

Trêa Barras, 'bem como os Prefeitos e Víces,
Presidentes de Câmaras Municipais, Lideres e

Representantes. de Classes e Empresas, Autori-'
dadas Militares e Civis de toda a região norte
de Santa Catarina e Sul do Paraná. E8p�cial
m snte convidado pelo Prefeito Odilon Pazda
partícípeu da reunião, o Sr. Dr. Arol do Carneiro
de Carvalho.

Apó s laudo almoço oferecido pela RIGESA,
em sua ClJsa de Hóspedes, teve lugar a reunião
na qual.e Alta Direção da RIG�SA teve a fi
nalidade especifica de explanar aos participan
tes, 08 mrtívos qU6 levaram squela Direção a

optar pela implanhção da nova fábrica de em

balagens em outra região, que não li nossa. A

,explanaçãJ dos 'ln.1tivog e apres entaçãc de de
monstrativos e tabelas comparativas quanto a

produção, número de empregados, valores dos

produtos, cálculo do ICM a ser pago pela em

presa e proporção correspondente do retorno
do IeM, foi feita p slo Sr. Dr. José Guilherme
Ceaar de Andrade, Diretor e Viee-Presidente da
RIGESA, cuja brilhante exoostção esclareceu
todas IIS dúvtdss, respondendo inclusive as per
guntas formuladas pelos presentes. Da expostção
ficou evideneiado qus a nova fábrica não lerá
de grandes proporções, e que futuramente a

RIGESA pretente implantar naval untdsdes
idênticas, das quais uma delas poderá a vir ser
sediada em nossa região, Para podermos avaliar,
em termos de comparação, a previsão de em

pregos naquela nova índústrte será de 80 a 100
empregados, contra 300 ou mais jã empregados
na Fábrica de Papsl em Três Barras, sendo que
o' cálculo do retorno do reM nl base, de 20�/o
seria de Cr$ 90.0000,00 para a nova iQ iú�tria
contra Cr$ 1.000.000,00 da atual fábrica. A que
se: considerado ainda, que está projetada 8

duplíeação da produção d s papel d� 'I'cês Bitras,
de 250 toneladas/dia atual, para até 500 tone- .

ladas!dia, nos próxim 18 anos, com a expansão
gradativa da atual fábrica.

.
Ao final da exp asrção, ftz�ram-se ouvir

vários doa presentes, todos 1ef '!ndendo a idéia
de que a referida indú,tria deveria ser implan
tada em n038a, região, ou mds propriamente
em Trê� Barras, junto à atut)l Fábrica de Papel,
considerando-�e . e �p �ciQIlJl �nte, qu:! todos os

municiplos circunvizinhos, tem direcionado Buas

atividades e,m função da RIGESA, porquanto
viram nela, um fator prepond�rante do .pro- ,

gresBo de nossa região e UllU base sóli ia da' con
tinuidade de no 'Jso d �s en 'i7olvimeato econômico.

Todas as solicitações rein�idicatórias dos
presente� rec�b.!r8m de pu'te do Dlretar Sr.
Dr. Andrade, as justificativ.u e razõ�� consi
deradas nos estudos e análises que vêm sendo
rellizid�s pela Aiministração da RIGESA desde
1973, quando foi iniciado o ,pmjeto da nova

fábrica de e,mbalagens. S�gundo o mesmo, o

principal' objetivo da localiz!lção em outra re

gião, é o atenjitn�nt() do mer�ado con3umtdor.
Quando já definidos os objetivos e enfatizada
a decisão da RIGESA de que Blumen.u deverá
sediar a nova indústria pelas razões expostas,
se fez ouvir a pallvra do Sr. Dr. Arol:io Car
neiro de Carvalho, que advogando a causa de
Três Barrn e d�. região, reivindicou brilhante
mente a ·coDstrucão da. fábrica de embalagens
pira nO�8a reg!io', ou mais precisamente para
Três Barras.

.

Iniciou a SU8' alocução, discorrendo desde
O� idos -tempos, em que 8 ex-Lumber aqui @e

instalou, transformando o panoraMa verdE' e

exube-rente de nossas terras em um cinzento e
\

descoberto �8mpo de deéilusões e incertez8S
para nossa gente, com o criminoso desmata
mento ,que aqai processou, eomo se dizimando
nossa riquezi principal: o piaheiro Dativo.

Mas, disse Dr. Aroldo, quis Deus compensar
tamaohlà perda, para cá mandou a WESTVACO,
que etravé,s da RIGESA, veio replantar o pa
norama verde outrora destrujdo, e alimen tar
novas esperanças. no coração de· nossa gente.
Disse, de sua satisfação em 'ver 8 chaminé fu
megcnte da RIGESA, poluindo até, mas com

uma poluição benfazej fi, porque 'trouxe o renas-·
cimento do progresso 8 esta terra; porque trouxe
novas esperanças, porque aqui fez cresc,er um

nov{) fator econômico. E porque sabe dos be
ndícios que 8 RIGESA trouxe para.Três Bsrras
e pari toeia esta região, é que gostaria de ver

implantada aqui, a SUB nova indústria de em

b3lagens. Embora ouvindo 8S explanações ex

p'ntaS! e considerando o direito que cabe à
Alta Direção da RIGESA de escolher o local
que, melhor lhe convenha, trizou Dr. Aroldo,
que considera justa li reivindicação que o Pre-

I feito de Três Barras, Odilon Pazda, E: todos 08

munícípícs circunvizinhos fazem junto à RIGESA., ,

para que aqui seja implantada a neva unidade
industrial. Afirmou qu=, se Odilon Pazda cha
mou assim como um dever empenhar-se ,na
luta em lavor de Três Barras, e que se "jun
tando à ele toda 8 região se solidarizou e apoiou,
é porque todos confiam na RIGES A, acreditam
nela e a querem progredindo sempre, maia 6

mais perto desta terra.
,

'

Dr. Aroldo citou ainda 08 pontos negativos
da construção da citada indústria em outra área
e não a nossa, e os fatores postti vos que temos

8 oferecer, quer pelo nosso clima, potencial
élêtríco, disponibilidade de mão de obra, que
aliados aos fatores que 8 própria' Fábrica, de

Papel de Três B arras oferece, como vapor I

pessoal de tldmialltrBção', de manutenção, etc.,
viria propiciar vantagens sem conta.

Encerrou dizendo, que embora � Alta; Di

reção da RIGESA, j q 'tenha decldido por outra

área, aínda assim acreditava numa possível re
formulação quanto a Iecaltzacão da nova in

dústria, que confia e espera, pua satisfação de
todos quantos lutaram ao lado de Odilon �8Z'�r8,'
que 8 tão propalada indú�tri8 de ernb alagef
da RIG�SA., v enh 1 ainia a S3 concrettz rr n'.

munícipto d e Três Barres. )

Eml:Jora não. reglatran ia aqui, toda 8 ín»

tegra do discurso proferido, mas somente uma,

síntese do qUI! foi dito 'por D.:'. AroIdo, é certo

que suas palavras fiz eram s antlr a todos quantos
o ou viram, q ue Três Barras não estâ só nesta,
Iut s, e que ainda resta uma esperança de v er

m lS implantada em nosso muntcípio, mli� �ma
chaminé da RIGESA.

Obrigado DR. AROLDO

Governo 110 Estldo inicia estudos pvra
implantação d. estradas ligando

Três Barras à BR 280
A firma ESfErO - Eng�nharia e Aerole

vsutvm sntos S A" de Curttíba-Pr, sob B Su aer
visão G sral do Sr. Dr. Dalton C,)trin,· esteve
em nosso muntcípio procedendo levantamentos
técnicos'de e ogeah srta, com s p srte de estudos

para tmplantacão de nova estrada ligando nessa

cidade à BR 280, parttnde da divisa com .Sãn
Mateu� do Sul. Na ocasião o Gsotenclo Sr.i Ro- '.

berto Farias visitou fi n08sa Prefeitura, infor-·
manjo sobre a realiziçAo dos serviços. Oxalá,
vail imos realizada e�ta obra com urgência, para
que Três Barras po �sa continu�r· mais firme na

trilh 1). dE seu desenvolvimento.

.

Polícia Militar promove encontro �
Todos O!! D8!ltacamentos da Polícia Militar

I

de Santa C!Atarin�, sediado� DOS municípios da

AMPLA., .estão realiZindo encontro� de todos
seus elementos, M�n'i!ltm@nte é realizado o en

coptro l�m um dos municipios. Dia 2 p. p. o

mesmo realt:�ou-se em Trê� Barras, ocasião. em
que o Pref�ito Odilon Paz:]1l ofc!receu no Res
taurante Galo de Ouro, no Bairro São Cristóvão,

,

suculento chu�r.iSC ) 805 Policiais e Com�ndflntes.
A b lnite confraternlz -lção permitiu a09 �ilitares
um feencontro. d� . colegas, é. o �onhecimento
de novos companheiros de farda, o que de
monstr� o alto significado desta iniciativa, que
permite um melhor relacionamento, além de
uma dinâmica de grupo, onde a valoriz�ção
hUmana é 11 finalidade principal.'

.

Parabéns 80 Comando da Policia Militar
por mais elata !1certiva, onde Comando e Co
mandados se irmanam no mesmo ide!l: o de
bem servir nossa terra e nossa gente.

Reconhecida «Faculdade de Ciências
Administrativas de Canohlhas»
Esta coluna participa da alegria, que a

noticia do reconhecimento pelo Conselho Fede
ral de Eriucação, da Faculdade· dp ,Ciências
Administrativas de CaDoinhes, troxe a todos.
O evento foi marcado por uma festa geral, que
reurliu n� noite de quarta-feira .passada, qUise
toda a população da cidade de Canoinbas, com

. a participação nãc só dos e.studsDtes,',' mas de
todos quantos tiveram conhecimento de tão

auspiciosa n'0tícia.
.",

,

Ao Sr. Dr. Zdden Emiliano Seleme. Pre
sidente das Escolas do' Planalto Norte Catari

nense, à FUNPLOC e a todos quentos lutaram
por mais esta conquista, os parabéns e o agra
decimento de nosso povo.

!elegrama ao Governador

Após a reunião de 28 p. p. na RIGESA,
foi elaborado e encaminhado telegrsma ao Go
vernador de Santa Catarias, assinado por todos
os partici.pantes, solicitando urgência n8 cont;i
nuidade de calçamento da SC-303 Três Barrai
8 Canoinh8i, implantação das ligações a8fél�ieR9
Três Barrli's-BR-280; Major Vieira-BR-116; ur

gência asfalto BR-280-CanoiRh8s�Mafra e C8u

Boinhas.Porto União�
,

06-08-77\

N.o 1431
Ano XXXI

Notas sparsas
O vovô Agenor V. Côrte to

do faceiro pelo êxito de sua

neta, Regina Maria C. Corte, no
vesnbular de Psicologia Clínica.

x x x

A srta. ·Ivanita Schíwínski,
em férias, seguiu 3.8 feire últi
ma para Brastlts.

x x x

,O n0880 Legislaiivo, após um

mês de recesso, voltou IS suas

atividades normais 3.8 feira úl-O próximo Secretárjp de F (lJ

tado 8 visitar a �; r
I,

_,.ir'
será' o enp-. r
Campos, �'

"f-""'\na
,

�

•

{[Ool....• ...

x X X..) 'V,
"

..:iação dos municípios
t.
....

, C��lto Norte Catarínense -

': ,r�, reuniu-se 4.8 feir& na

$.l�<l 'de Major Vieira,' sob a
,

�ncia do Prefeito sr. Bé-

lt.
I

Th. de Cervalho Netto.
0:

cio,
r

a,
r

�.P. x x x

O J •

'-!' a ma turma local de pescado-
!.lqlJ� consntutda do srs, Afonso
� �dke, Antonio de Souza, Argos
Q.s.,reviseni, Romílto de Almeida,

II
:Robe'rto Schimoguiri e Milton

i,�. /Humenhuk, já em Florianópolis,
,.' para uma t-mporede na Ilh•.
I-

x x X

O Vereador Guilherme Prust,
aproveitou o recesso da, Câma
ra e esteve � passeio em Coru
pá, revendo parentes e amigos.

o sr, Orestes Golanoski, es

�olhido pela Federação Catari·
nens� de· Futebol, assumiu •

LEC, agora como interventor.

O 'k,
viagem" .

foi o fell)',> 6"'''' .

. te sorteado pelo. "'-.,.

Ião Fantasma.

J, em

(:;Qid08.
H Chevet
,

de Bp ..

x

de

X

Jaraguá do
nossa cidade,
sua exma. es

Benetta.

x

x

Procedente

Sul, esteve em

acompanhado de

pOIS, O sr'. Arno

x x

x x x
, I
A conhecida firma' Comercial

Mir,audoro ínstalendo-se. .gorá
também com super-mercado, em
edifício alugado da fírm1i Mus
si, sito à Rua Mejor Vieira,
bem 110 centro.

1

')

-,

A ACI( inForma
\,

Informamos aos nossos a��ociados, ao comércio,
.

. . �I';
....'!"I ;;;��l-:=ft"�· .......:f'-r;.....

�ndústrias locais e demais int�..�adlJs ·'-que· a Associação
Com�rcial e In�t1strial,.ii��á.noinhas, tr�nsferiu ��a. sede

para a Rua Feh �a�mldt, n.o 83 (antlgo escntono da
Ind, de Ma .;-. S Zaniolo SIA)' onde continuarã atenden-

rY\.I.....,.",ente �

Canoinhas, 1.° de agosto de lf}77

A Direto�ia

AGRADEC.IMEN'TO
A Firma· ,Octavio Collodel Possamai, por inter

medio . do dr. Erasto de Maio, que, administrou a .. Pavi
mentação a paralelepípedos, Canoinhas Três Barras-tre
cho' Xa.rqueada, 'vêm de público agradecer aos usuários
e industriais, em especial os srs. João Pedrassani:, Olde
mar Mussi Filho e dr .. Mário Mussi, que muito colabora
ram pelo bom êxito de aceleramento para término no

prazo prorrogado do. dia 27 p.p ..

ERASTO DE MAIO

A ,V I S ,O
"

.

A Diretoria do Clube - Cailoinhense comunica aos
\ '

'senhores as�ociados que, no ·dia 28 .de' agosto/77 se fará
a abertura de venda de mesas para o baile das. Debu-
'tantes� com início às 9' horas da manhã. 2

"

V E N O E·� S E

rio

Diversos lotes .e terrenos em excelente localização.
Tratar a Rua Barão do Rio Branco 754 no horá-

comercial - Canoinhas. 3
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