
Através da Secretaria da Educação e Cultura, a
Unidade OPera0 ional de Cons t ruçõ e s , 1 iberou ao DAE,
Departamento Autônomo de Edi ficações, a soma d'. um
milhão de cruzeiros (Cri 1.000.000,00).

Os r&cursos se destinam a vários melhoramentos
80 conhecido Colégio Agrícola ,Vidal Ramos, em Marcílio
Dias, ampliação e outras construções.

A informação foi feita por ofício pelo Coorde�
nador de Ensino, Aleixo Nora, ao Pre fei to ,Benedi to
Therézip de darvalho Netto.

É o, Governador Konder Reis também encurtando
distância em toda a nossa região. Assinatura anual: Cr$ 150,00

............ 1 .

M,elhlrias na Colégio Agrícola Vidal RIIIOS

Posto de Saúde DO bairro, da COUIB
o N6cleo Habitacional Benedito Therézio de' Car-

. valho Junior, modelo em todo o Istado, acaba de ser
benefiicado com uma grande melhoria, no setor saúde.
Uma firma especializada de Blumenau está ali procedendo
a sondagem para a construção de um Posto de Sa6de, mo
delo B, obra orçada em Cr$ 728.850,00 (setecen tos 8

vinte e oito mil e oitocentos e cincoenta cruzeiros).
,

Assim, todo o bairro da zona industr ial n.· I,
será grandemente beneficiado com a aladida melhoria,
desafógando os serviços do Posto de Saúde da Rua Vi-

,

daI Raao s .

�Nd ESPREITA'» '

Pedro d. GriJ'a

SALVE, Ó ESTUD'ANTE!
(11 de agosto - dia do estudante)

_' Salve, Estudante de Canoínhas e Planalto!
- Salve, Estudante de nossa Terra, de nosso Brasil!
- .Ao comemorarmos o teu dia, ó Estudante, que po-

voas o solo pátrio, nada mais justo que uma homenagem
profunda e. sincera, ainda que singela. É com orgulho que o

Brasil, comemora, neste ano, O Dia do Estudante. pois, neste
país, a classe estudantil representa o maior grupo social.

Se hoje saíssemos, em plena avenida, e gritássemos':
- ,"Quem é estudante, levante o dedo!' - um número sur

preendente de indicadores apontariam as alturas. Pois, quem
não estuda neste Brasil? '

Os pesquisadores, que nada mais' são que estudantes
apaixonados (ou estudiosos), aos pouco se multiplicam. Uns
- graças ao imenso esforço pessoal, e - finalmente - a8
verbas governamentais descobrem esse campo de investi-
mentos fecundos.

-

Os cursos de Pós-graduação,' ou especialização pós
universitária, em todos os níveis, se multiplicam, para aqueles
que fazem do estudo um alvo sempre mais alto.

As universidades e faculdades conquistam. todas as'
cidades de certa expressão sõeío-econômíoa, em todo o ter
ritório nacional. (E Canoinhas tem, hoje, a sua reconhecida.)
E para elas acorrem jovens e adultos, numa disputa olímpi
ca impressionante.

As escolas de 2.° Grau - outrora nada mais que um

degrau a caminho da universidade - reservadas 8. privíle
giados; hoje, com seus inumeráveis cursos profissionalizantes

. em implantação, sorriem aos nOS80S estudantes com novas
perspectivas de trabalho qualificado. Já. se disse que elas
representam uma nova era.

O 1.0 Grau, ampliando a' faixa etária dos 7 aos 14
anos, incentivado pelo avanço progressivo, democratizou o
ensino'. Deu vez aos menos Iavorecídos.. E assistimos a uma
verdadeira avalanche estudantil.

, O crédito educativo e outros recursos Iiaauceíros,
abrem horizontes novos para os jovens de baixa renda.

E as escolas pré-primárias, os jardins de infância e
as escolas maternais tornaram-se realidades com as quais
nossos avós nem sonharam. Hoje, quando ainda não sabem

. falar direito, nossas crianças já aprendem a pintar, cantar e
falar a platéias. .

E os petizes de. c-abelos brancos, de mãos calejadas
e de Ifala rústica, que aprendem o B - A - BÁ, nas salas do
MOBRAL, não ampliam a classe estudantil para dímensões
ímensuráveis?

.

.

E, os supletivos de 1.0 e 2.0 Grau, com o Projeto Mi-
nerva, não são as possibilidades que faze.m do lar uma sala
de aula?

Apesar' de todas as falhas existentes na execução
desses programas que, pouco 8' pouco, se fazem realidade;

apesar de ainda haver excedentes em todos os níveis
- de ensino e crianças sem escola;

. apesar de tudo, não podemos deixar de cantar nossa
louvação ao imenso e perpétuo desfile de estudantes brasileiros:

- Salve, Estudante! Tu és, a realidade da esperança
do Brasil!

.
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M�is energia com a Celesc
Florianópolis Para me-

lhoria no fornecimento de
energia elétrica ao Interior
do Estado, a Celesc acaba de
adquirir seis novos transfor
madores trifásicos. As novas

unidades procedem da cidade
do México, foram desembar
cados no Porto de Paranagua,
no Estado do. Paraná, e estão
sendo transportados por via
terrestre em seis carretas
para as cidades de São Joa
quim, Rio Negrinho, São Bento
do Sul, CANOINHAS, Videira
e Caçador. 'A Celssc. espera
colocar em operação até o

Início de setembro essas uní-.
dades que começaram a ser

montadas nas substações des
ses munícípíos .

ainda na se

gunda quinzena desde mês.

A entrada 'e,m operação das
novas unidades permitirá. a

ampliação da capacidade de
transformação de energia elé
trica em 90 MVA, atendendo
especialmente aquelas regiões
e, paralelamente, suprindo às
necessidades do desenvolvi
mento de Santa Catarina. A
Celesc organizou um plano
de transporte especial, com

grande segurança, para os seis
transformadores que pesam,
em conjunto, 603 toneladas.
Esses equipamentos custaram
20 milhões e 449 mil cruzeiros,
comprados através de líeítação
pública, sendo observadas as

normas da Associação Latino
americana de Livre Comér
cio - ALALC.

VANTAGENS 1

A transíormação em 90 MVA,
implica no aumente da' dis
ponibilidade de energia nas

regiões beneficiadas, que é,
atualmente, de 27,5 MVA. Além
disso haverá uma melhora na

AVISO,
DAVET avisa seus clien

tes e amigos que, tendo dissol
vido a firma "OHGANIZAÇAO
R�CORDE' LTDA." cit1(') fun
cionava com escrítórío na rua

Felipe Schmidt, 400 (antiga
Loja Favorita), passa a aten
der normalmente no novo, es

critório na Praça Lauro Mül-
·ler, '5,32, Fone 22-020.0', ao Jado
da Loja (Fontana Móveis),
contando com a· preferência de
todos.

'

Presidente da C M E esclarece: nao
Numa reportagem pouco tempo atrás

publicada pelo nosso semanário,) reterín-]
'do-se aos Jogos Abertos, a atual diretoria
da Comissão Municipal de Esportes teceu le
ves comentários à respeito de antigos manda
tários, sobre o que se falava de suas atuações,
bem como as dos atletas da época.

,

. Na' verdade não tinham intenções em

ofender à nenhudJ. desses ex-diretores, aos

quais, diz o atual presidente, Ricardo Martins,
"dedicamos.o nosso respeito e admiração, e

neles reconhecemos verdadeiros paladinos do

pretendíamos afender os ex-dirigentes
esporte d� nossa terra, pessoas que muito fize
ram por nosso município, a quem nosso espor
te muito deve" .

Ainda acrescenta: "Lamentamos pro
fundamente o mal entendido, e somos de opi
nião que deveria ser formado em nosso muni
cípío um conselho de esportes, congregando
pessoas como Paulo Rocha Faria, CeI. Edson
Correa, Rafael Boing e outros. Teríamos des
ta forma uma verdadeira reunião de despor
tistas abnegados e que tenho a certeza, tudo
fariam pelo esporte canoinhense".

qualidade da energia oferecida
aos' consumidores das Regiões
Norte e do Vale do Rio do Peixe,

devido a operação em 138 KV,
quando entrarem em operação
as novas unidades.

Diriueltes da EMaRAPI visitaram' a nossa cidade
Estiveram em nossa cidad�, quarta-feira6Iti�a,

os agrônomos, drs. Ruy Rosinha, Gerente Geral do Ser
ví ço de Produção de Sementes Básicas e Eder Luiz BoLson ,

já nosso conhecido, Gerente Regional Lul, com eede em

Florianópolis.
.

Mantiveram contato com a gerência local da EM�
BRAPA. tendo o agrônoao dr, Eder, na. oportunidade, fei to
uma visita à Pr ef'e í t.ur a , informando dos grandes pl.anos
da empres'a em nossa cidade, na produção de sementes
básicas de bata ta, desde que o Governo Federal pretende,
a curto prazo, após estruturada devidamente a EMBRAPA,
di ficul tar a importação de batata semente, obj etivando
economizar as nossas divisas.

Melhoria de' SOl e imagem da TV
ü Pr s fei to Therézio Net to acaba de enviar pro

jeto de lei a nossa Colenda Câmara da Vereadores, so

lici tando recursos, na ordem de quarenta mil cruzei
ros. destinados à melhorias de som e imagem para as TVs.

A melhoria. conforme proj eto apresentado por
uma firma especializada de Curitiba, serã feita com a

colaboração financeira também das Prefeituras de An-
.

tonio _Olinto e São Mateus do Sul e o vizinho municí
pio de Três Barras, poes

í b í.Lí t ando a
í nda a sintonia

do Canal 6 de Curitiba. em mais uma opção prra os nos-

80S telespectadores, abandonando-se o Canal 12, tam
bém de Curi t

í

ba , com programação
ã

dêat Lca ao Canal 3
da TV Coligadas de Blumenau·.

Espera� se que com essa medida, bastante dispen
ciosa, seja -resolvido em definittivo, os inúmeros pro�
blemas e reclamações atinents às deficiêmcias de som e

imagem de nossa TV.

Clubes prejudicadOS pela , C ,
Os clubes disputantes do campeonato da cidade,

em demonstração que estão e sempre estiveram contrá-
rios a idéia de ter Golanovskí como presidente da LEC,
vão parar com o campeonato até que a Federação Cata
rinense de Futebol volte atrás com esta de nomear Orestes

para interventor da Liga, o pr6prio indiciado no inquérito
administrativo da LEC.

�o SISI DOS esportes
Dando prosseguimento ao. TORNEIO SUL BRASI

LEIRO, a firma Wiegando Olsen S. A., estará com
.

sua

equipe disputando a final no Centro Esportivo Educacional
do SESI, em Blumenau, .no dia 14, amanhã, onde estare
mos nos defrontando com a equ.ipe da Tupy S. A., da
cidade de Joinville.

O SESI - Departamento Regional de Santa Catarina,
oferecerá um almoço de confraternização aos dirigentes e

atletas das. equipes ao final do encontro.

Convite para
._

reumao

A As'sbei(�...
ção Comercial eIiiaustricü de

Catiotnõas, conviaà' eus �,SSOci-clrd-()s;"'para participarem da
reunião que fará realizer rf(;,'''p.'fÓximo dia 16 de agosto corrente,
às' vinte horas, e,mo ·Sós NOVA S�l(E, sita' à Rua FellpeScb
midt �.o -83 (an'tigo escritório d. firma.Jnd- de Madeiras Za
niolo S. '> ��< ocasião ',em que serão tratados diversos, assuntos
e entre ""'os quais, o reajuste das mensalidades.

. Contando com o comparecimento de todos, agradece
l

A Diretoria.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. CORREIO DO MORTE

Reivindicações do Munlcfplo
-

o Governador do Estado,
dr. Antonio Carlos Konder
Reia, enviou oãcío comu
nicando ao Diretorio da.
ARENA e comunidade do
município das provIdências
que tomou atendendo selí
citação do Prefeito sr. Na
taniel R. Ribas. Eis o tex
to do ofício: Of. n.· GG-
2.3991AA. Ilmo. Sr. Esme
raldino Maia de Almeida
DO. Presidente do Direto
rio Mu�clp� da ARENA
de Papauduva SC. Ássun- "I

to: Reivindicações do Muni- Elcreveu;
cípío-Encamíuha cópia do Esmeraldino II.· Almeida
of. GG-3981AA. data: 27 de
julho de 1977. Senhor Presidente. Para conhecimento
de V. Sa. e demais companheiros desse Diretorio,
encaminho, em anexo, cópia do ofício que dirigi ao
Senhor Prefeito Nataniel Rezende Ribas" dando ciên
cia a S. Sa. das providências que serão adotadas por
meu Governo, em relação as reivindicações de inte-·
resse dessa comunidade. Solicitou-me o Senhor Pre
feito Municipal o auxílio do Governo do Istado para
a consecução dos seguintes objetivos: Viatura pI De
legacia de Polícia; Verba pI ampliação do Hospital
São Sebastião; Rede de água e esgoto; AuxUio para
construçio e reconstrução de 8scolas; 50 bolsas de,

, estudo; Construção de gtnàsío de esportes; Auxílio.
PI compra de um tràtor; Serviços da Patruihs

:

Rodo
viária Meeanizad,a; Convênio pI construção de pontes
Dobre os rios Uaja!, Bonito e Arroio Fundo; Emprés
timo ou doação de um britador; Ligações dos termi
nais da TELESC; Agência do Banco Brasil; Eletrifl
casão rural para as localidades de Rodeíozlaho, São
Tomaz, Floresta e Palmito. Renovando a V. Sa, 08
meus protestos de estima e apreço, subscrevo-me. a
tenciosamente. Ass. - Antonio Carlos Konder Reis.

. Governador do Estado.' Bis aí a prova que o nosso
Governador dedíea carinhosamente ao nosso município.

Governador reapon

de ao Prefeito

Par,a conhecimento de nossos eompanheíros e
da comunidade papanduvense, damos a seguir o tex
to do ofício enviado ao senhor Prefeito pelo Gover
nador do Bstado: Of. n." GG-2.398fAA. lImo. Sr. Nata
niel Rezende Ribas-DO. Prefeito Municipal de Papan
duva SC. Assunto: Reivindicações Referência: SI ofi
cios n.Os. 182 e 183/77, de 8,7.77 data: 27 de julho de
1977. Senhor Prefeito. Na torma dos entendlm entes
que mantivemos durante audiência que

: lhe concedi,
comunico a V.· Sa. que as reívlndtcaçõea desse Mu
níoípío.. de acordo com o procedimento já anterior
mente aprovado, foram catalogadas pela minha As
sessoria Especial, para encaminhamento, a época
oportuna, ao, exame e consideração dos órgãos com

petentes de minha Admtntstração. C.om os meus

cumprimentos, subscrevo-me Ass. Antonio Carlos Kon-
der Reis. Governador do Estado.

'

Ola sete, � .Relações Públicas

o dia PaTRIA. sete de setembro, às i7,OO ho
ras, em todo o. rincão brasileiro será tocado o Hino
Nacional. Aqui neste cantinho do Brasil, também fa
remos o mesmo. Eis o ofício que

: recebi do Exmo.'
sr, CeI José Maria. de Toledo Camargo-Assessor Che
fe de Relações Públicas da Presidência da República.
Of. ARP/Circular-Brasilia, 01 de agosto de 1977-Ref:
7.0. Prezado Senhor. Retomamos o contato com V.
Sa. de modo especial e movidos por oportuna rele-

-

vãneía, não antes de expressar 9S agradecimentos
pela inestimável cooperação, até agora prestada por
esse Serviço à Assessoria de Relações Públicas da
Presidência da. República. Passamos às suas mãos
um disco do Hino Nacional gravado pela Orquestra
Sinfônica Brasileira e Coral do MEC. Julgamos que
seria util a posse de tal peça, para atuação em even
tos cívicos da sua comunidade. Aproveitamos, ainda,
para solicitar sua inestimável cooperação, partici
pando da cobertura aos festejos que forem progra
mados, em particular, na convocação do povo para
comemorar com expressiva participação e exponta
neidade a festa da Independêncía. Aproveitamos para
expressar a Vossa Senhoria os protestos de estima
e consideração. Ass. CeI.· José Maria de Toledo os.
margo-Ass. Oheíe de Relações Públicas Preso da Re
pública. Contamos com a colaboração de toda a co
munidade pois afinal de contas «O BRASIL É FEITO
POR NOS».

Falecimento

Com a avançada idade de 73 anos e: 54 anos
de vida religiosa dedicada e humilde servtdora em
Cristo. Irma CALIXTA, foi um exemplo de bondade
na carreira que abraçou em bem servir seus irmãos
em Cristo.' Seu passamento deu-se dia 29/07/77 em.
Ponta Grossa-Pr., sendo seu corpo transladado para
Prudentópolís onde foi sepultada. Irmã CALlXTA, fi
lha do casal Paulo e Maria Sidorak, era irmã por
filiação do sr, Eug'ento Sidorak, do comerete local e.
nosso prezado assinante ao qual apresentamos nos"
80S pêsames, extensivo a seus familiares.

Enlace Clalr-Rogérlo
Dia 10 de setembro p.v, passarão a usar alían

ças na mão esquerda ·80 srta. Clair Tereztnha Sido
rak e o jovem Rogégio Selbmann, ela fi!ha do casal
Sr. Eugênio (Alzira) Sldorak e ele fil'ho do casal Ger
mano .(Arnalda} Selbmann. As cerimônias religiosas
estão marcadas para .às 18,30 .horas na Matriz, São
Sebastião. Após a celebração religiosa os convidados
serão recepcionados nos Salões da Soe. Hípica Pa
panduvense. O colunlsta agradece o convite.

Passarela da sociedade

Dia 14 do corrente festejando idade nova o sr.
Roberto. Horlíana, alto Iuncíonárío da «Alba S IA» em
Santos S;P: O aniversariante será muito cumprimen
tado na sua festiva data. Os cumprimentos da coluna.

Beatriz 'I'erezlnha. Dia 19 data festiva para a

família Malakovski, em que estará festejando ntver
a elegante Srta. Beatriz Tereztnha, filha do casal Vi
tor (Oaoilda) Malakoviski. Cumprimentos mil na pauta

.

social para a, nataliciante.

Também na mesma data festejando troca de
idade nova a senhora Déa C .. Brandes, virtuosa es

posa do Dr. Heínes Curt Brandes. Felicitações ponti
ficarão em alto estilo para a distinta dama.

Dia 20 .níver do prestativo cidadão sr. Miguel
Matioskí, proprietário da oficina mecânica "São Se
bastião". Na sua data natalícia receberá os mais [us
tos e merecidos cumprlmentos e felicitações.

Um por semana

Quem nada tira da força de bons ou de maus

exemplos, .' não passa de zero na matemática do uni

verso. (L. Romanowskí)

', .

J/UNGER" resol've o seu problema:
À. disposição dos senRores indu�triais e cons,umidores', sua ·loja cada" v·ez··mais

especializada: Linha completa dos motores W E G ·'a preços di,r.etàs da fábrica,
peças e acessórios para caldeiras, locomóveis ,e maqU��ÍoSindustriais. Cabos

de aço, parafusos e pregos de' todas as bitolavéonexões para ãgua e
,

.

.

'. �/
pressão, fechaduras, ferramentas eJl1' geral.· VISITE-NOS.

UNGER IA.
Rua Desembargador

,

DDD i 0425 Ca'
sta Carvalho, 41 e 44

Postal, 1106 - UNIÃO
Fones: 23-1770 e 23-2014

DA VITORIA - Paraná

"25 anos vem' prestando'· 'serviços às indústrias"

Representante em Canoinhas: Waldernar Knüppel
Rua Major Vieira, 360 - Canoinhas - Santa Catarina- Fone, 22-0336
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Escreveu: FRANCISCO KRISAN

Dia t3-08-77, hoje, os vereadoras de Maior Vieira participarão de
um encontro regional de vereadores da micro-região da AMPLA, 8 ter

lugar na cidade de Mafra, a Um de participarem da eleição do re1?Eesen
tante regional para o Conselho de Representantes da U VESC - Uníão dos
Vereadores do Estado de Santa Catarina. Acredita-se' que será uma reu

nião de suma importância para o bom' � nec�ssário ír�lac�onamento das

Câmaras da Região, em torno dos problemas e relvínüícações comuns.

Reunião da AMPLA em Major Vieira

Realizou-se dia 4 de agosto a reunião da Associacão dos Muni
cíoíos do Planalto, em Major Vieira, onde estavam presentes todos os

Prefeitos pertencentes a região que corresponde nove municípios, sendo:
. P�rtq União, Irtneópolls, Oauoínhas, Três Barras,.MAJOR .yIEIRA, Monte
Castelo, Papanduva, Itaiópolis e Mafra .. Na relerida reumao tratou-se d�
,vários assuntos referentes a administração dos municípios acima. Com o

recente falecimento do sr, Jurandlr Pereira Víeíra, Secretário da AMPLA, .

assumiu as funções de' Secretário o sr. Evilásio Coelho, o pop�lar, L�zita,
pessoa de bons conhecimentos referentes, ao cargo que assumiu. pOIS há
muitos anos é funcionário da Prefeitura Municipal de Canoiuhas. Após a

reunião, a Prefeitura Municipal de Major Vieira ofereceu um saboroso
, churrasco a todos os participantes, na Sociedade '.'28 de Junho".

Dom Oneres visitará Major Vieira
Dia 25 de setembro será muito festivo para Major Vieira, pois

nesta data o Revmo. Bispo Diocesano .DOM O�ERES �lARCHIOR[ estará
em visita pastoral à nossa paróquia. Haverá crisma na Igreja Matriz com

participação de todas as comunidades do interior, acompanhada de grande
festa no pátio da Matriz. A comunidade catóttca deseja boas víndas

. �0
nossodtretor espiritual e deseja-lhe muita alegria entre o povo desta paroquia.

Esportes
O futebol de nossa 'cidade começa novamente 8. ser pcaticade.

Domingo já tivemos um belo jogo de futebol em Rio das Antas (Monte
Castelo)

.

onde o time do Major Vieira Esporte Clube trouxe um suado
'empate. O jogo começou a todo vapor com os dois times esforçando-se
ao máximo para abrir a contagem. Foi o Rio das Antas que fez o 1.0 gol
depotsda cobrança. de uma penalidade, mas o time de Major -Víeíre não
entregou-se e' logo veio o empate. Começou a 2.& etapa e o jogo conti
nuava movimentado, mss foi o Rio das Antas. que fez o 2.° tento. Num
contra-ataque perigoso do Major Vieira um zagueiro do Rio das Antas
tirou a bola de BU� área com a mão, o juiz como era de se esperar, fez
que não viu a penalidade e no rebote da bola a' j usttça foi feita, a bola
sobrou para Zap que estufou as redes do time local. Novamente o time
local voltou a marcar e o jogo parecia que iria terminar 3x2 para o. Rio
das Antas, mas o time Maj'or Vteíreuse dava o máximo de si e voltou. a
empatar. Jogou o Major Vieira com: Nelson, Chico, Ganso, Paulo, Moacir,
Osmar e EdsonçZap, Zico, Edivino e Júlio. Substituições: Saíram Edívíno
e Edson para entrare� Alalrton e Edmundo,

Anjversários
'Dia. 11 de agosto foi muito festivo para o município de Ma.io'r

Vieira. pois nesta data o sr. Claudio Gadotü, Prefeito Municipal, esteve
comemorando mais uma data natalícia.

Também no mesmo dia esteve comemorando idade nova a ará.
Suzana Borges, esposa do ex-prefeito sr. Victor Borges ..

Ainda aníversartou dia 1 t o sr. Claudio Gmack, resido nl cidade.

Aniversariou ainda dia 11 o jovem Osmar Muchaloskl.

Dia 13, hoje, aniversaria a sra. Madalena Machado, esposa do sr.

José Machado, residente nesta cidade.

Também aniversaria hoje o sr. Adolfo Correia, ex-prefeito de
Santa Cecília.

•

SIL�ARA RUrfle:S. filha de João Batista e Zélia Ruthes, colheu
seus quinze anos no. jardim de sua mocidade, no día a do corrente, e para
festejar o evento ofereceu a seus amiguinhos de Major Vieira e municípios
vlzlnhos, um coquetel no Clube "28 de �unJ1o". Além da j uventnde, parti
ciparam do evento os seguintes convidados: João Diedcz e senhora, Os
valdo Rodecz e senhora, Sargento Mendes e senhora, Glaudto Gadotti e

senhora, Guido Davet e senhora, Eemíldo MaHcheski e senhora, José Gui
marães Ribas e senhora, Juca Ribas e senhora, Marcelino Ruthes, Carratta
França e este colunista. Foi sem .dúvlda, uma festa das' mais lindas, pois
a aniversariante, como é de seu feitio, recepctonou os convídados com
aquela alegria que lhe é peculiar. "

Homenagam aos pais. ISTO É SER PAI
Eu sei' que ser pai hoje é tão humano que chega a ser divino.

Dignidade incomparável, me faz co ..participante na criação de Deus. Como
ele, eu dou a vida, eu construo-me, transformo em doação. sou mais amar.
Fruto do amor humano, divino, por iSSQ mesmo meu filho é um dora. Ul1ia
vida que aspil'a a plenitude com os negativos e positivos, sitúado, dotad�f
condicionado cQm a graça do passado. Com a éúncletude do presente, com
as aspiraçõe� do futuro exigente. Aberto uma rosa em botão, 8Uag pala
vras e atitudes que questionam. Ele mesmo se questiona em bnsca tl.e
posição. Fundamentalmente ele sempre me estima, mas olha para mim;
espera, quer ver em mim um caminhante seguro. O caminho por onde ele
vai e irá ninguém o andou. Ele será o primeiro a percorrer. E espera que
em todo trajeto, eu seja seu amigo, no olhar, no gesto, na palavra, na ação.
Eu sei que hoje, ser pai é mais difícil. mas ao mesmo tempo mais fácil.
� só não complicar, quanto mais simples e humano eu for, tanto mais pai
serei. Se meu Ulho é um dom, minha vida será uma alegre doação.

�

A todos os aniversariantes a coluna envia sinceros parabéns,

ft'

F T

RUA V.DAL' RAMOS,· 184
RUA PAULA. PE,REIRA, 648

,_ �. -;' . ,'"
. ,

I
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CORREIO DO NORTE! 13.08-1977

II

Massey Ferguson
175.0000 trator

produz. o

brasileiro
A seu

l

(Prefeitura Municipal de Três Barras
D'tCRETO N. � 393 DElI. O' UE AGOSTO DE 1977

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Bar�as,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas' atribuições,

•

A Massey ,Fergu�on do Erasil

iniciou a produção local de tratores

agr�c? as de .rodas em 1962 € no mês d€

ju>nr., deste ano o Sr. J. A. E'ngelbrecht,

p�idente
da Empces-m., anunciou a

pr dução de sua 175. DOn. a unidade, na
p esença do Sr. A.A. Thorsbrough,
:rt:esi�ente Executivo mundial da Orga-
plzaçao.

'

Nestes 15 anos de atividades no

Brasil, a Massey Ferguson expandiu
suas linhas de produção pára atendi
mento das necessidades de nossa agrí -

K:ultura',e da construção civil, oterecen
€lo ao mercado brasileiro modelos de
tratores de rodas e de esteiras, imple
mentos agrícolas, colhedeiras de grãos,
sarregadores industriais e retroescava
deíras ,

'

etc,
DECRETA:

Art. ;1. o - Fica \�nulada na importância de Cr$ 8.0.00',00 (o}r
to mil�ruzeiros), a seguinte dotação orçamenta-
ria:
DEPAR O D'E ESrrRADAS DE
RODAG,
4311.00'/5 01-09,0 - Amortização Cr$ 8.000,00

, .Axt. 2. e - Ficam supl mentadas na importância de Cr$ ':.'
8.0'0'0.0.0 (o to mil cruzeiros), a seguinte dotaçao
orçamentár -:

'

DEPART O DE E:S'fRADAS DE
RODAGEM:
4311. PO/51'01 089 - Amortização Cr$ 8.000,00

Art. 3. o - Este Decreto ntrará em vigor na data de sua

publicação, fe!gadaS
as disposições em contrá-

rio. '

Pr.ef�itura Municipal de Trê Barras (:SC), 1. o . 0.8 . 1977 .

"

ODIWN PAZDA.L Prefeito Municipal,
Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento Ad
ministrativo desta Prefeitura, na data supra, e será publicado
no Jornal "Correio do Norte". i

-

PAULO ADAO FRANK __.: Diretor Administrativo

LEI N .

o 409 DE 1. o DE'·AGOSTO J)É 19,77

CRIA FUNÇõES GRATIFICADAS

ODIWN PAZDA, Prefeito ,Munici� de Três Barras

Estado de Santa Catarina,', no uso de suas atribuições,
faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu san

dono p seguinte:
L E I :

Art. 1. o. - Ficam criadas as funções gratificadas
desta Prefeitura, com as respectíyas remuneração, como segue;

GABINEITE: DO P'REFÉ[TO
.

.

Secretário da junta de Serviçr Militar \. .. .. Cr$ 600,00
DEPARTAMErNTO ADMINISTRATIVO

" \

Encarregado de servíços Eleitorais .... ,.. .. Cr$ 600,00
3 \

DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ESTRADAS:DE ROD�GEUM:

Mecânico Especíalízadu .. .•
..

.. .. ..1 ... Cr$ 3 .000,00
DEPARTAMENTO DEI EDUCA:ÇAO
ECULTURA,(

Coordenador Local de Educação '. Cr$ 1.5.00',00
Supervisora Mun .;/Alimentação E'scolar .. , I,'" Cr$ 1.500,00
Bibliotecária .. �" .. .. .. .. .. "1 •• •• •• Cr$ 1..000.,00
Supervisora local- do MOBRAL .. ',' ..

..

", Cr$ 1.0.00,0.0
SETORI' DO FOMEINTO AGROPECUARIO ,

Coordenador Municipal do INCRA.. .. .. .. Cr$ 1.0'00.,0.0 '

�. .

Art .;'2. o _ Esta Lei- entrará em vigor na data sua.

publicação, $levogadas as disposições em contrário. '

. Prefiltura Municipal de Três Barras (SC), 1. (>/08/1977.
ODILON PAZDA - Prefeito. Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento
Administrativo desta Prefeitura, na data supra, e será publi
cada no Jornal "Correio do Norte" .

PAULO AD�O FRANK - Diretor Administrativo

Comércio e Indústria «5chadeck» Ltda.
Revendedor Massey Ferguson

•

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

Dra. Zoe Walkyria Natividade· Seleme
Cirurgiã Dentista

O I C 005589159/DBP

Clíules d@ntáririj'@" 'SmR{:).f.8_g..,� ..ed8nça8.
- "

Especialização em Odontopedíatrte.
Hora mercada

Pra� Lauro l\lüIler, 494 - Fone, 22-0461

Q�Q�QQ��QQ�QQQ�QQ�Q��Q�Q���Q���Q��QQ�QQ���Q������Q����Q�aQQQg�Q�
ce'

"

�

-

m

I I��-- J. CORTE caça e pesca I
� U Praça Lauro MUller, 646 Fone 22-0514 - CANOINHAS - Santa Catarina m
�. \, EM-SUAS._CA,CAD_AS USE ·ARMAS Baita - Rossi _. CBC de um e dois canos, de cão �
Cf"� e mochas-paralela. 'e sob'repõsta.-�eart-ue.hGs, ,c,aç _

e V�_LOX - Munições em geral. m

I
'

-

mm.Revólveres ROSSI - TAURUS. Carabinas de 7 - 14 e 17 - repetição. e automáticas.
\

� Pistolas BERETA 22 9 6,35 - Standart-Luxo e Esportivas. Chumbo - Pólvora - Balas para Revólveres. m
��������������������������a���a�a�����a���aa����a���������������
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A V IS O
A Diretoria do Clube Canoinhense comunica aos

senhores associados que, no dia 28 de agosto/77 se farã

a abertura de venda de meias para o baile das Debu

tantes, com início às 9 horas da manhã. 1

V'ENDE-SE

rio

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

comercial - Canoinhas. 2

Paulo Cesar 'Vicente AlvesDr.
Médico Oftalmologist61 - ·CRM 1676

LENTES DE

Prescrição •

Praça Lauro Müller, 522 .. sobr ·l'oja - Fone, 22-0316

CANOINHAS - se

. Cirurgião ��nns:fa .

CONSULTÓRIO:

IRua 12 de SeteDlbr. - elq na -com traVe!8a 15 de Novembro

(próxim. à Igreja Matriz) la.Ho da A••oeiatão Çomereial}

FOTOCÓPI XEflOX
Serviço instantâneo e p ríeíto

! Instalação moderníssima.

Procure no escritório te Derb� Carlos Ulhmann, na
.

Praça Laura Muller, 251r
Canoínhas _ Santa Catarina

da do E'stado e recorrer, se ne- do de Santa Catarina" no

cessário.
.

uso de suas atribuições' Ie-
Gabinete do Prefeito Mu- gais resolve:

nicipal de Canoinhas, em .. ,
Substituir o membro Dr."

05/ü8/77, Saulo Carvalho, nomeado pe-
Benedito Th. de Carvalho Netto la Portaria n. o 79/77, pelo sr.

, Prefeito Municipal -W_"i__lson Seleme, que também
Esta Portaria foi egi ra- atu

'

'. como presidente.
da e pUblica�epartamen- Gabl' e. po Prefeito Mu
to Adrnínisfratívo, na data su- nicipal de Canoinhas, em ,.,

, pra. 05/08/77,'
Fábio Nabor Fuck Benedito 'I'h, de Carvalho Netto

Diretor de Administração Prefeito Municipal
Vice Prefeito Esta.Portaria foi registra-

da e publicada no Departamen
to Administrativo, na data su

pra,
Fábio Nabor Fuck

Diretor de Administração
Vice Prefeito

Prefeitura Municipal deCanoinhas
DECRETO N.o 30/77

PORTARIA N. ° 80/77
Benedito Therêzio de Car-

.

valho Netto; Prefeito Mu

nicipal de Canoínhas Esta
do de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições le ..

gaís resolve:
(NOMEAR COMISSÃO

Composto dos srs. Fábio
Nabor Fuck, Vice Prefeito e

funcionários José Bonifácio·
Furtado, Irineu Gonzaga para,
sob presidência do primeiro,
analizar as Declarações do Mo
vimento Econômico referente, .

as exclusões do Grupo de Tra
balho da Secretaria da Fazen-

Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu-'
nicipal de Canoínhas, Es
tado de Santa Catarina,
no uso' de suás atribuições
Iegaís,

DECRETA
Art. 1. o _j_ Fica homolo

gado as Leis n .�s 1. 350 de Cr$
33.654,00 (trinta e três mil

•
<

I ,

seiscentos e cinquenta e qua-
tro cruzeiros) é 1. 358 de Cr$
638.807,55 (seiscentos e trin
ta e oito mil, oitocentos e sete

� �_�=_��=�=�===��======* cruzcirosecin�e�a ecinoo
centavos) , cl;� 12/r01/77 e ...

27 ! 03 / 77, I

L respectivamente,
LeIS que sUl1lementaram Do
tações. Orçamentárias.

Art. 2. q _ Este Decreto
entrará em I vigor na data de
sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Gabínete do Prefeito Mu

nicipal de 0anoinhas, em .. ,

08/08/77, 1

Benedit.o T�. de Carvalho Netto
,pref.e3�o MunicipalEste

D�reto
foi registrado

e 'Publicado',' no Departamento
Administrat vo, na data supra.

Fábio �abor Fuck
Diretor de Administração

Vice Pl:efeito
'..::.:,-8....

--�--���=---���=---��--------���====*

�--I------+'------�
DR. ZENO AM .,R'AL FILHO

EXTRATO DO ESTATUTO' DA ASSOClIA:ç:AO DE PAIS E PROFESSORES

(APP) DAS ESCOLAS REUNIDAS HFRANCISCO ROCHA" c.óDIGO: 08.07,055

OBJETIVOS: Criar ao máximo
condições para integração escola-comu
nidade no Estado de Santa Catarina.

f'

Sede na Comunidade ele São João
dos Cavalheiros no Município de Três
Barras.

TEMPO DEI DURAÇÃO: Indeter-
. minado.

'

ORGANIZAÇÃO: A Assocíação de
Pais e Professores será administrada por
uma Diretoria e um Conselho FIscal,
tendo como membros integrantes: Di
retoria' - Presidente, Vice-Presidente,
1. o Secretário, 2. o Secretário, 1.0 Tesou
reiro e 2. o Tesoureiro, 1 professor;
selho Fiscal- Presidente, dois (02) pro
fessores, dois (02) Pais ou Re.sponsáveís
de aluno.

REPR.ESENTAÇÃO -' Compete
privativamente ao Presidente represen
tar a Associação ativa e passiva, judi-
cial e extra-judicialmente ,

.

REFORMA DO ESTATUTO: O Es
tatuto das Associações de Pais e Pro
fessores só poderá ser reformado por
ato do Chefe W [Poder Executivo me-

,

diante proposta do Secretário da Edu
cação e Cultura.

.. .

DOS SóCIOS: Sião considerados

.llIRETORIA:

sócios da Associação de Pais e Profes-
.

sares todos, os Pais e responsáveis legais
de alunos, todos os. professores do esta
belecimento e, ainda, outras pessoas da
comunidade quando tiverem sua admis
são aprovada pela Diretoria,

DO PATRIMôNIO: O patrimônio
de caráter facultativo, será formado pe
las' contribuições regulares dos sócios
ou de donativos ou subvenções.

DA DISSOLUCÃO: A Associação
poderá ser dissolvida por ato do Secre
tário da

E�dca
ão e Cultura em caso de

extinção do e abelecimento de ensino

que sedia o. de desvirtuamento de suas

finalidades.
Em 1ctso de. dissolução da Associa-

ção, po:çl força de extinção do estabele
imen o de ensino que a sedia, o patri
m

.

reverterá em benefício da Coorde- .

na r�a Local de Educação 'que, junta
m te bom a Coordenadoria Regional a
q e estiv'&: vinculada cuidará do seu

elhor destmo, .

I Em caso à.e dissolução da Associa-
ição por desvirtuamento de suas finali
dades, o patrimônio reverterá em bene
fício .do estabelecimento que sedia a As-
sociação.

'

São João dos Cavalheiros, agosto
de 1977.

Presidente - Martinho Maciel
Vice-Presidente - Carlos G. Martins
1 .

o Secretário - Hermelino dos Santos
2 .

o Secretário - Ismael Ruske
1 .

o Tesoureiro _ Frederico Consulo
2. o T�soureiro - Antonio Evaldo Steidel

'

Professor - Alda Maria Costa
CONSELHO FISCAL:

Presidente _ Daisi Maria Souza Maciel
Professor _.

.

JulietJa Vieira da Rocha Pracz
Professor - Esmeralda de Fátima Corrêa ,

Pai ou Responsável -. Tadeus Levandoski
Pai ou Responsável - Tad.eu dos Santos

PORTARIA N. ° 81/77
I

Benedito Therézio de Car-
valho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Oanoinhas Esta-

Registro C�ivil EDITAIS-

NEREIDA c, OôRTE, Oficial do

,RegisiO
Civil do 1. o Distrito

de Canoinhas, Sta, Catarina faz saber � ,

e pretendem casar-se:

JOSF GONÇALVES DO ROSARIO e DI
.

CE: CATARINA BONE,-

TE', ambos solteiros, domiciliados e res)d. em' Campo da Agua
Verde, desta cidade. Ele, operário, nascido em Pulador, Muni
cípio de Major Vieira, deste: Estado em 12 de outubro de 195.5,
filho de Miguel Gonçalves do Rosário e Wanda Joana do Ro-

.

sário. Ela, do lar, nascida em Salseiro, deste Município em 25
de Novembro de 1957, filha de Antonio Bonete e Generosa ,Si-
mões Bonete ,

.

LOURENÇO F'EHREIRA e. MARIA L]N�DACIR. PAB
DIORA, ambos solteiros, domiciliados e residentes em Agua
Verde, desta cidade. Ele, operário,' nascido em Arroios, neste
Município em 20 de maio de 1957, 'filho de Davino Ferreira e

Elza Lentz. Ela, do lar, nascida em Bela Vísta do Sul Munící-
.

'

pio de Mafra, deste Estado ern 10 de setembro de 1959, filha
de Juvenal Pasdiora e Maria da, Luz Pasdiora.

PAULO HEUKO e MARIA IRACI PAULUKA ambos
.

,

solteiros. Ele carpinteiro, nascido em Antonio Olinto, Est�do
'do Paraná em 27 de Maio de 19-51 residente em Bairro 8ão
Cristóvão, desta comarca, filho 'de Laudemiro Heuko e Rosa
lia Heuko. Ela, do. lar, nascida em Sàlseiro, deste Município,
em 23 de Junho de 1955, resídênte em Três Barras, desta Co

marca, filha de Antonio PaulukaeAgaír Leondio Pauluka ,

NlyALDO WARDENSlKI e CILÉTE. GAPSKI, ambos
solteiros, domícílíados e residentes em Salto da Agua Verde,
desta cidade. Ele, lavrador, nascido em Salto da Ag1;1a Verde,
em 6 de setembro de 1954, filho de Alberto Wardenski e Julia

Gurginski Wa�de:r:ski. Elá, do lar, �ascida em S�lto .da Agua
Verde, deste dístrito em 12 de J'anelro de 1953, filha de Esta
nislau Gapski e Frida Grosskopf Gapski.

ANTONIO CARLOS TEL.EGWSKI e OLINDA OLI ..

VIA PAUL, ambos solteiros, domiciliados e residentes em Rio
dos Pardos, neste Municipio. Ele, lavrador, natural da Divi

sa, município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná em 23
de julho de 1949, filho de AlfredÓ' Teleginski e Palmira Wal
ter Telegínskí . Ela, do lar, nascida em Pinheiros, município
de Irineópolis, deste Estado em 29 de junho de 1939, filha de
Ernesto Paul e Olinda Paul. .

..

SERGIO LUIZ. TECHAIKA e MARIA IRACI FRAN

ÇA, ambos solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade.

Ele, chapeador, nascido em Canoinhas, em 14 de dezembro de

,1954, filho de ��dro Tec,haika e Terezínha Pienkievicz Techai
ka. Ela, operaria, nascida em Monte Castelo, deste Estado:
em 2 de abril de 1952, filha' de Josefa França.

LEOBERTO RODRIGUES com ROSI SCHIMBOSKI, .

brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes em Bela Vista
do Toldo n/Município; tele lavrador, nascido em Arroio Fun
do D/Município aos 30 de Julho de 1.954, filho de Florisia Ro

driQ;'�es; ela do lar, nascida em. Bela Vista do Toldo rr/Muní
cípío aos 2 de junho de ,1,958, filha de André Schímboskí e de
Suzana Bialeskí Schirhboski.

•

CON'rRAENTEfS:
PAULO DE FATiMA VIEIRA: e SOELI MOR:EIRA

SANTOS. 'Ele, solteiro,' industriario, natural da cidade de Ti

bagi, Estado do Paraná, nasc. em 3 de outubro de 195,3, .resid .

na cidade de Canoinhas, filho de João Maria Vieira e Maria da
Conceíçâo Vieira, Elá, solteira, do lar, nascida em Butiá da

Barra, Munícípío de Mafra, deste Estado em 11 de dezembro
de 1<)57, residente na eidade de Mafrav deste Estado filha de

.

'

João Moreira Santos eiMirte Lorena Santos.

Edital

recebi�
do Oficial do Registro Civil, da Cidade

de Mafra, deste Estad
"

.

,
.

Canoinhas, de agosto de 1977.
.

NEREIDA ç. CôRTE _ Oficial do Registro Civil

VENDE-SE
-

Vende-se dois lotes com 600 mã cada, Preço à

vista Cr$ 15,000,00, Informações nesta redação.
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COR�EIO DO NORTg 13.08.1971

SAO JOAJH(f TRIUHFO.
;,/

...
"

y/r"
,_,,.,v

�7�
./_)i'

./r'"
./�

,,,,'
, ,;;/
/'

r/""
/'

' .....�
Venha 1099/ .

;
�

busea..o seuCbéVelte77: \
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'
..
você vai déseobri.. ",

-,

.,. ,/ .A.-,

o que e s�.econolD� "

'.
E confortável esportivo e gostoso AqUI, na nossa Concessao, você vai

de dirigir, Mé). sso é o que D Chevette ser atendido com amor e carinho dignos
sempre foi ste ano, ele est� melhor. de um Chevette. Vai consegwr ,

, ainda, C" seu novo painel de. financiamento Da hora e assistência .�
(

instr entos, bancos anatômicos, e sempre que precisar. .
.

por -luvas com chave" Mas não vamos Seja um dos primeiros a sair por aí,
c tar o final da estória, Vamos deixai' num Chevette 77.
gostinho da descoberta para você.

MIGUEL PROCOPIAK

II

/
/

\ 'A.g·afia I:a;mbem pa,ra

E

AIT·Ol'I.O 'OLIRTO
"

Che·vrolel

,

e

comercio de veículos . Itda.
CONCESSIONÁRIA GENERAL MOrORS '00 BRASIL S.A.

_,F .m._A mqH_.�A.I rr._ n ! wM_.· em= DI-nRM_•.A na
-

RUA MAJOR VIEIR'A, 289 - CAN.OINHAS - S.C.

'\

EXTRATO DO ESTATUTO DA ASSOCIA!ÇÃO D'E, PAIS E PROFESSORES

(APP) DA E.B. "PROF. MANOEL DA SILVA QUADROS". - 08.08.021 DE
MARGíLIO DIAS - CANOINHAS-SC. \

Objetivos: Criar ao máximo condi- todos os Pais e responsáveis legais de

,ões para integração escola-comunidade alunos, todos os professores do estabele-
no Estado de Santa Catarina. cimento e, ainda outras pessoas da €0-

Sede à R'Ua Bernardo Olsen, n. o . . .
munidade quando tiverem sua admissão

445, em Marcílio Dias, município de Ca- aprovada pela Diretoria.

riolnhas. Do Patrimônio - O patrímônío de.

Tempo de Duração: Indeterminado caráter facultativo, será. formado pelas .

Organização: A Associação de Pais contribuições regulares dos sócios ou de
e Professores será administrada

.

por
donativos ou subvenções.

.

u�a Diretoria e um Conselho Fiscal, ' Da Dissolução - A Assoeíação po-
tendo como membros integrantes: derá ser dissolvida por ato do Seeretá-

Diretoria - Presi nte, Více-Pre- rio da Educação e Cultura em caso de

sldente, 1. o Secretário, .

o Secretário; extinção do estabelecimento de ensino

1. o Tesoureiro e 2. o Teso eiro, 1 pro- que sedia ou de desvirtuamento de suas
ressor: Conselho Fiscal' _ residente, finalidades../
deis (2) professores, dois (2) ais ou Em caso .�dissolução da Associa-
Responsável de aluno. ção, por .forca de extinção do sstabele ..

Representação _ Compete p ívati- cimento çl�nsino que a sedia, o patri ..
vamente ao Presidente representa a mônio rt�erterá em benefício da Coor-

Associação ativa e passiva, judicial e ;ç.- den�ó6ria Local de Educação que, [un-
tra-judicialmente. \. t��pénte �om a.Coordenad�ria �egional

Reforma do Estatuto: O Estatuto\ P que estIve.r VInculada cuidará do. seu

das Associacões de Pais e Professores só. \ .:r"melhor destino. '

pederá 'ser reformado por ato do Chefe y Em caso de dissolução da Associa-
€16 Peder Executivo, mediante proposta \ ção por desvirtuamento de suas finali-
ào �ecretário da Educação e Cultura, . \. dades, o patrimônio reverterá em bene-

Dos sócios - São considerado 'só- f.�eio do estabelecimento de ensine que
eies tia Associação 'de Pais e Pro ," ssores sedía a A�sociação. ,

lV!ar1cílio Dias, 09 de agosto. de 1977.
.

DIRETORIA:
Presidente - V.e�delin Metzger

Vice-Presidente - Vando Skudlarek
1 .

o Secretário _ Iríneu Froehner
2. e Secretário _ EicilDiortKauva
1 .

e Tesoureiro - L'ucilda Ignez Metz,ger.
2. (i) Tésoureirq) - Durval Ruppel

Professor - Fabiano Olesikovicz

C6NSELHO FISCAL: Presidente -' Avani Dittrich Jurgensen
Professor _. Maria Rosane Seleme

. Professor - Maria Teresa Isfair Kovalchuk
,

.

.

Pai ou Resp0nsável - Milton Bl�y ..

Pai o� Responsável - Ildefonso Finta

Federação Vatarinense' de futebel
RESOLUÇÃO N. o �9/77

O Presidente da Federação Catarinense de Futebol,
no uso de suas atribuições, à vista da decisão da Diretoria fun ...

dada. no. que dispõe o artigo 28, letras "a" e "g" do EStatuto da
Entidade, com supedâneo no artigo 18, letras "q" e '''u'' do re-

ferido diploma legal e� ainda,
.

considerando. que a ordem desportiva deve prevalecerf,
a bem de todos;

.
considerando que a fundação do império da ordem es

tá na adoção de princípios compatíveis e indispensáveis à. dig ..

cíplína de todas as atividades;
,

considerando que o clima de intranquilidade existen
te no seio da Liga ESportiva Canoinhense, pela sua extensão f

pode transferir-se a toda a comunidade esportiva local, refle- .

tindo-se danosamente, no desporto .regíonal:
considerando que se impõe providências imediata, a

fim de que seja restituida a disciplina administrativa no tute
bol de Canoinhas;

considerando que não deve ser protelada medida sa

neadora, para que seja restaurado, em Canoinhas, regime le
gal 'de vida desportiva" que enseje, em última análise, a pro
dução de efeitos benéficos no movimento. de afirmação do fu
tebol de Canoinhas no plano estadual;

considerando, finalmente, que os desportistas canoí
nhenses desejam ver adotadas medidas gerais e acauteladoras,
que restabeleçam a confiança e resguardern os intresses fu
turos do. futebol de Canoínhas, perante todos os desportistas
catarinenses,

'

RESOLVE:
1. INTEJiVIR na Liga Esportiva Canoínhense e de

signar para exercer as funções de interventor, com os poderes
de Presidente da mesma entidade, o Sr. ORESTES GO'LA�
NOVSKT.

2. Fixar em 9.0 (noventa) dias o prazo da' ínterven
ção, a partir desta data.

3. Determinar que o interventor designado apresen
te, ao final da intervenção, relatório circunstanciado de sua

ação, o qual servirá de base à reforrnulação dos Estatutos da
Entidade.

4. Registre-se, dê-se publicidade e cientifique-se.
Florianópolis, 03 de agosto. de 1977.

HE:ITOR PASQUALOTTO - Presidente da FeF
em exercício.
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COR' .lEIO DO Tl0RTE

Este
•

ensina

.". ..

enuncio

como manter

Volkswagen,, ,

o seu
.
,.

ums mequme
·de .fazer ·"ec,onomia.

/
/

na de fazer economia, do.
Veei ganhará tem1J@ 'e

dinheiro.
Visite o seu RevendQ

dor Autorizado hoje mes

mo. Aproveite esta oter
ta promocional válida
até 30.08.77 .

Esta é a maneira eer

reta:

Se você está rodando
há muito tempo com e

seu Volkswagen sem afe

rir as regulagens, não es

pere mais. Leve-o agora
mesmo ao seu Revende
dor Autorizado para fa
zer este serviço; Isso

maRterá o seu V�)l:kswa

g�n sempre urna·máqui-

. �

O serviço será executa-
do com rapidez e efícíên
cía , Custa apenas Cr$
68,00 e, se necessário, vo
cê ainda troca:

. platínaduCrã 22,20, jogo
de velas, Cr$ 61,60 e eon

densador crs 15,60. beBI regolado,·
combustivel POIlVHlh}.

.

:,...

Q'ileremos que. voei
mántenha sempre o seu
� .

/""olkswagen bem regula-
Garanta o combustível de amaahã.

.

Respeite os SOo

.. REVENDEDOR
AUTOR�ZADO

Rua Vidal Ramos, 1195 CANOINHAS - SC.

E,XTRATO DO ESTATUTO DA ASSOCIAJÇ'.ÃO D'E: PAIS, E PROFESSORES

(AfP) D� ESCOLA BASICA "VALENTIN GONÇ'ALVES RIBEIRO"

alunos, todos os professores do estabele
cimento €, ainda outras pessoas da co

munidade quando tiverem sua admissão
aprovada pela Diretoria o

Do Património - O património de
caráter facultativo, será forma,do pelas
"contribuições regulares dos sócios ou de
donativos ou subvenções.

Da Dissolução - A Assoeíação po
derá ser dissolvida por ato do Secretá
rio da Educação e Cultura em caso de
extinção do estabelecimento de ensino
que sedia ou de desvirtuamento de suas

finalidades.

Em caso de díssolução da Associa
ção; por força de extinção do €stabele·
cimento de ensíno que a sedia, o patri
mónio reverterá em beneficio da Coor
denadoria Local de Educação que, [un
tamente com a Coordenadoria Regional
a que estiver vinculada cuidará do seu

melhor destino.

Objetivos: Criar ao máximo condi

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

Sede à Rua XV de Novembro n. o

H23 na cidade de Monte Castelo.

Tempo de Duração: Indeterminado
Organização: A. Associação de Pais

e Professores será administrada por
uma Diretoria e um. Conselho Fiscal,
tendo como membros integrantes: IDiretoria - Presídente, ViM-Pr�-

Isíeíente, 1. o Secretário, 2. o
.

Secretário,
1. e "I'esoureíro e 2. o Tesoureiro, 1 pro
f@ssor; Conselho Fiscal - Presidente, ,.
dois (2) professores, dois (2) Pais ou'

Responsável de aluno o !
.

Representação _ Compete prívatí
vamente ao Presidente representar a'

Associação ativa e passiva, judicial e ex

tra-judicialmente.
Reforma do Estatuto: O Estatuto

das Associações de País e Professores/só
poderá ser reformado por ato do Chefe,
d.� Peder Executivo, mediante proposta
e!@ �ecretário da Educação e Cultura.

Dos sócios - São considerados só
eíes da Associação de Pais e Professores
todos os Pais e responsáveis- legais de

Em caso de dissolução da ASS0ei�
ção por desvirtuamento de suas finali
dades, o património reverterá �n<,l bsne
fício do estabelecimento de ensine que
sedia a Associação.

Monte Castelo, 15 de junho de 1977.
,

DIRETORIA:"
.. .Presidente - Aires José Schadeck

/ Vi,ce-Presidehte - Antonio 'Gresch.uk
'

.1 .. ,0 'Secretário - Reinaldo Lisboa
2 � ,0 Secretário - Antonio 'Wil�on Anciutti

, 1 '. o Tesoureiro - Lydío Seccon
2. o Tesoureiro - .Paulo Deluca

Professor _ Eva Josefa.K. Rodrigue'5
CONSELHQ FISCAL: Presidente - Alzira Povaluk

Professor - Clarice Leonora de Sá
Professor _ Helena Pflanz,er

Pai ·ou Respcms2,v�l - Nivaldo Oracz
Pai ou Responsável - Osnildo Rop'elatto .

'f.

i
r

/

13.08.1977

PREFEITURa MUNICIPAL DE IREs· BARRAS
LEI N.o 408 DE 1.'0 DE AGOSTO D'E 1977

Dá nova estrutura, reclassifica e estabelece 8i

padrões, símbolos e vencimentos dos, cargos de
provimento efetivo do quadro de, funcionários
municipais. -

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições, faz, saber que a Câmara, Municipal
decret?u, e eu sanciono a seguinte: ,

. LEI

�
.

,

1. o - Fica re truturado o Q;uadro Permanente dos
Funcion

�'os
Públicos Efetivos do Municípío .

2. o -- Ficam ex intos todos os cargos de Provimento
Efetivo, criados anteriormente e integrantes do

, Quadro Peúmanente de Funcionários Públicos
do Município .

3. o "-- Ficam errados e fazendo parte do quadro perma
nente dos Funcíonários Públicos do Município"
os seguintes cargos isolados de provirnento etetí ..

VO, com suas novas denominações. respectivos
padrões de vencímentos e número de vagas

-

por
cargo: ..

Denominações

Art.

Art.

Art .

N. e

Vagas
Venci.,
Meüs,al

1
1
1
l
I
1

_ Coordenador ds Finanças PE ,1.2Or Cr$ 5.00.0,,00
.- Tec. Contabílídade PEI 1. 18 c-s 4.200,00
_. Tesoureiro PE' 1. 17 Cr$ 3. 900,Oü
- Arrecadador Auxiliar PE; 1. 15 Cr$ 3. 3'00';0'€1
- Einc. Setor Empenho PE 1.15 Cri 3, 3'OO!,90
- Aux . Contabilidade PE: 1. 1 O Cr$ 2. 3QlO;é'Q

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO .

._ Secretário Executivo pg 1.17 Cr$ 3-. 9.o'G,e'�
DEPARTAMENTO DE EDUC,A!Ç'ÃO E CIJLTtJ&A

- Professora Normalista PE: .1.06 Cr$' 1. 500,Q�}
- Professora Regionalista PE 1.04 Cr$ .1. 30v,Q{J'
- Professora Ginasiana· PE 1 . .03. Cr$· 1 ..20,0,,00
- Professora não 'I'itulada

com habilitação PE 1� 0.1 Cr$ 1.000,00
SERViÇO DO FOM.ENTO AGRO�PE,CUARIO

_. Enc. do Fomento Agro-Pecuário PE: 1 . 17 Cr$ ...
3.900,00

1

1
1

i

\

Art. 4. o _. A tabela de vencimentos dos cargos isolados d€
provimento efetivo, . com os padrões· correspon ..

dentes, de que trata o artigo anterior é a seguin
te.

PADR.ÃO VENClr:\lENTO M-ENSll
PE, 1. 01 .. ' .. t. • • I •• •• Cr$ 1. OOÜ',Ü'O
PE' 1.02 .. . . '." Cr$ 1.100,0Ii
PE 1.03 .. .. Cr$ 1. 200,00
PE 1.04 Cr$ 1. 300}OO
PE 1. 05 .. 'o /� •• :" • Cr$ 1. 400,0.0
PE 1. Q.6i .. .I. Cr$ 1. 500,00

. pg 1.07 .. ,!. Cr$ 1.60Ü',00
PE: 1.08

..
'. . ". Cr$ 1. 800,0.0

pg 1.09 <>, ••. Cr$ 2.000;0.0
IPE 1.10 . I. . • Cr$ 2.200,00
PE: 1.11 .: Cr$, 2.40.0,00-
PE 1.12

. '. Cr$ 2.600,00
PE 1.13 f • eis 2 .�Ú.o,OO
PE 1.14 I. • Cr$ 3. bOD';.oO
PE: 1.15 I. • • • Cr$ 3.300.,00'
PE 1.16/, . o Cr$ 3.60.0,0.0
PE 1. 1'7 : :' .. o-s 3.900,00
PE 1.18 .. Cr$ 4.200.,0'0

i
PE 1. �9 .. .. .. Cr$ 4.500.,0.0
PE 1.20. Cr$ '5.00.0,00

Art. 5. o - No, prazo 'de 30 (trinta) dias, contados dar entra,'
da em vigor desta Lei, o Prefeito Municipal pro
cederá. ao enquadramento,· lotação ou relutação
dos fpncionários públicos, cujos cargos, funções,

"

v

padrres e veilc�ment�s tenham sido modífícados

Art. ' 6 .

o
- As

V,?tag:_ns fln.anceIras d�correntes da presen-
-

.

te L 1, serao devídos a partir de 1. o de Julho de
.

corri nte ano, devendo ser pagos, após .0 conse

quepte enquadramento.
Art. 7. o - As pespesas decorrentes da aplicação desta Lei:

cor erão a conta das dotações próprias, constan
tes do orçamento vigente, e serão suplementadas
qu .ndo se fizer necessário, mediante autorização
leg slativa.

Art; 8. o _ Ést lei entrará em vigor na data de sua -pubííca-
.

. ção revogadas as disposições em contrário �

Prefeitura Muni�,p�l de Três Barras (SC), 1. 0/08/1977 .

ODIL ' N PAZnA _ Prefeito Municipal\ ,
'

. I

E:sta Lei foi registrada e publicada no D'epartamento
Administrativo desta prefeitura, na data supra, e será publi-
cada no Jornal "Correio do Norte".

.

PAULO AD'ÃO FRANK _ Diretor Administrativo
.

.
-

....
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CORREIO DO NORTE ]3.08 ..1977

. '

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

OCORRÊNC�IAS POLIeI AIS"
CA,-0398 - CS-6522 - A�-!61692 - CA�20ül
CA-0292 - LP-4929 - JP-7762'.

GRUPO-3 - Cr$ 122,00
CA-1638 - DA-66,74'

GRUPO-2 - Cr$ 164,00
AK-6692 - CD-1066 - VI-2855 - LA-9742
CA-1874 - CA-2804 -' CA-0143 - CA-I055
CA-1611 - CA-2717 - TR-0327 - DA-03B6'
CA-4430' - TR�0081 - AlN'-1505 - CA-2873,
CA.-0398 -' CA-3899 - CA-44,3ü - GA-2418
A:K-6692 - CA-2001 - CA-0292 - CA�3B88'
CA-2633 - Cbr303i9 - LP-49'29 - S8-1157

GRgp6-Z - Or$ 285,00 ,

CA-�n8J!" - CA-0033 - CA-1611 .. OAr2;888

VI.2r5.

t'GRUPO-1
- Cr$ 816,,00

C 0759 - DA-1145 - CA-16'38.· .

v

1- A multa será aplicada em dobro,
quando houver reincidência na
mesma infração, dentro dó praso
de um (01) ano. Conforme Art.
189 § 2. o ,do Reg. do Oód. Nacio-
'nal de 'Trânsito. '

.

2 -' Os infratores, terão prazo de trin
ta (3Q) dias para-o pagamento d;u
multas aplicadas, 'bem como toda
e 'qualquer explicação poderá ser
tomada no Quartel do 3. o BPM,. .

Mapa demonstrativo das Ocorrên
cias atendidas pela Rádio Patrulha 10'
cal, durante o mês de Julho de 1977.

Natureza das ocorrências Detenções
M F S
25 25
2'9' 03 32
19 01 20
03 03,
01 01

.

0'2 01 03
OI' 0'1
0'4 -' 04
84 '05 89

Elmibtriaguês
Agressão .

Desordens .

Roubo .

Furto .. .. .. ".

Demente ....
Desarmamento
Assalto .

TOT AL ' ..

'

...

AUXíLIOS DIVERSOS AO PÚBLICO
Auxílio à Autoridades 0.5
T b T A L .. ;. . '. .., ... .: " 05

PM MULTA INFRATOBES

Relação dos veículos notificados
por. infrações, do Código Nacional de
Trânsito,' no período de 11;07 à ...
04)08/77. ,

'GRUPO-4 - Cr$ 82,00
DIA-01,02 - CD-1066 - CA-O'143 - CA-2833
CA-2026 - AB-9897 - D:A-O'386 - CA-o.033

,

__NO':0136 - CA:'2237 - CA-1193 - CA-37513

Anônimo desvairado
- LUIZ FERNANDO' TOKARSKI -

engolindo asco, lascivo
em sua surdina apaixonada!

Anônimo_de�vairado,' ,

macilento e mórbido insensato,
anônimo ateu,
bardo desconhecido!
Cata um verso
no frio pingo d'água,
despeja o poema feito as pressas,
sameia rima esquisita no colo fértil
desta meninez virgem crucial!

Deita e deita deixando a cama em nuvens,
deitando traz a musa beijada f
para o aconchego. importante dos seus versos!

.

E um poeta meio'moço
poetando suspiros e doces farrtapo's
dos olhos da criança-moça!

Nasce assim,
cresce assim, morre e sonha assim,
ser criança outra vez

e morrer sempre outra vez;
até acordar as sete horas da manhã,
voar em passos largos até a escola,
sem saber que certa vez; foi um poeta ....! !

Irineópolís, 15. 12. 76 .

Numa carruagem trafegante ínígualada
em caminhos de cristais,

.
.

segue embora, de repente,
antes que amanheça!

Ressurge esfomeado el divinal
em altas horas da manhã!
Fervilha à sangue alegre, ,

fungando desejo insano e febril;

EUlfALIA GLARA ,KOHLBECK; Oficial do Registro
de Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de SaR"
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 10 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 denor ünado "LOTEA
MENTO VILA RESIDENCIAL RIGESA" rea II, situado no

perímetro urbano do município de TrA Barras, . comarca de

Canolnhas-Sõ.vde prop:iedade,da .� esa, Celul�se, p��el �

Emh8lagens Ltda., sociedade po Auotas de' responsabilidade
Iírnitada, com sede à Rua 13 ' Maio, n. o 755, em Valínhos,
Estado de São Paulo, .ínsc ta no CaCjMF sob n. o •••

45.939.O'50/00'Ü1':81 e fili "nó Km. 2, da estrada Três Barras a

Canoínhas, no munící Ó de Três Barras, comarca de Canoí

nhas-SC, nara�e
.

o de, decorridos trinta (30) dias da .últi
ma publicação ste no "Díárío da Justiça" e no Jornal local,
e na ausência e impugnação de terceiros ou deste Ofício, pro
ceder-se ao competente registro de que trata o art. 2. o § 1.0

daquele Decreto. Dado e 'passado no Registro de Imóveis da
Comarca de Canoinhas-SC, em 1. o de agosto de �. 977 .

EULALIA GLABA·KOHliBECK - Of. do R.eg. Imóveis
2 CPF� 249.111.199

.

w a-

-ADVOCACIA-

MARTHA HÓRVATH·.
,,t' ,

.É

Cobranças _' Causas Ci�W� Co�erciais-
Trabalhistas _ �õramento Jurídico.

Rua Vidal�s, 1195 - Fone 22-0569
.

_ CANOINHAS-SC -

Registro Vivil � Edital
JACIRA EMILIA PAUL COR

�A, Oficial do Regtstre Civil

I
Vicqjt<e-nos sem compromisso, em nossa loja à

do Distrito de Pínheíros, Co- Rua Vidal Ramos, 203 _. Fones 22-0268, 22-0468, 22-üQ.24
marca de Canoínhas, Estado de ... �- -----...-...

F'o t c c ô

p i as ?
..f,:f�'

.

O Cartório do Registro Civil, fi}i Nereída C. Côrte, instalado

.no Fo:�m, aca�a.de receb"l mai� �odernâ "FOTOC.OPIA
DORA Automática que tIra fotocópia dupfa face e Simples

de qualquer documento em diversos tamanhos. "

Em apenas 5 segundos

�-----_._---�,-_ .........�- .

P R O J E P L A N - Projetos e
-

Planejamentos
'Rua Major Vieira, 433 (ao la.to da Boutíque Lá na Modinha)

, /. "

...... Projetos Arquítetônícosr'Projetos ,Elétricos para, instalações
Indústriais e Residenc:�is, . Processo de Financiamento pelo
BNH (RE:CON e C�), :Rela:ç.ão de MateriaL,€' Orçamento
de Mão de: Obra. /..

.

.

."'- A _sua
. residênc��/fi�rsonalíz�'da, s�rá. projetada por nós,

dentro dos mal�altos padrões de segurança e bom gosto.
Venrui fazer..nos uma visita.

.

"

Foto· Studio Canolnbas
.: /

I'

,.Serviço de reportagem ",ê' casamentos' e aníversáríos, Fotos de

cliau'Ç,as, Post�r$, pain,éis decoratíecs ',para seu .lar e escritório.
.I,r"

S,rnço para' amadores.
� -

Rua Barãodo Ri.' Branco, 754 (ptóximo.:a' Casa,l'revisani)'
, '

B,ÀSILIO 'HUMENHUK' & (IA. LTDA.
...

'1 Reve�ded�r ,.FORD" I·
,

",..

.
,

'Fa.zeItlClS sempre a melhor. oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca;

DISPONIBILIDADES DA SEMANA.:
.

Rural 1971 t�açã� 4x4 - turquesa royal
F. 350 1960 � azul e preto
Maverick cupê lU,KO 1974 - branco

. F. 350 1970 . a�arelo bonanza

Variarit 1971 -�v6rde

'Pick;up 4x4 1976 � amarelo
�.

, I .

Adquira seu veículo' usado com a mínima entrada.

ve�CUIOs�,.':hteiramel1;te. revi.��dOS, de boa procedência;
aos mel. res preços da regiao.

.
'

Santa Catarina, faz saber que ,�,__!!!!.,,!!!L.. !!!!!l.!!!!... 1!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IJ!!J!!!I!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!'!!I'!!!�!!!!!'!!I!!!l!!!!'!!!!!'!!I'!!!!!!!'.!'!!��!!IJ!!I!!!II!!!!I!!!!!!!!!!'!!!!!!'!"!!'!!!!���!'i'!!!I!!!!I'!!!!'!!!!�

pretendem casar;

'OSVALDO ALVE,3 e GLO
RIA DE OLIVEIRA: Ele, natu

. ral de Serra dqs Borges, deste
Distrito, nascido em 2 de Ieve-
.reíro de 1938,' agricultor, sol-

,

teíro, domiciliado em Serra da '

Lagoa, deste, Distrito, filho de
David Alves Dionísio e Laurin
da Gonçalves. Ela, natural de
Rio dos Poços, deste Estado, ..

nascida em,' 23 de março de·
1951, do lar, solteira, domící
liada em Serra da Lagoa, des
te Distrito;' filha de Rosalina
de Olíveíra ,

"

Se alguém souber de ,algum '

impedimeiito� oponha-o lla
....

for-
'

ma da IeiZ'
li;
I ,

Pinheiros, 02 de agosto de
1977.

,

Silvete Darei Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

, Documento extraviado
JJIORACY MEDElROS FRANCO.

declara para os devidos fina que
extraviou sua Carteira Nacional de
Habilitação n�.�1�8 SG ..

A mesma ca sem eleito por
haver,reque ao a 2&. via.

,

Na,. Departamento· de > �VeícDlos Usados
de liguei Procopiak Comércio de
Veiculos Ltda., você encontrará
para. pronta entrega:

Marea
Fusca/1300
Pick-,lÚp Willvs 4x4

Che�lftte Vermelho
Opfila 2 POI tas
C(/1cel
Plck- up Cheurolet CIO 10
llombi
IB,/aszlf�
tr
1
,/

'.1

Ano
1973
1969
1975
1973·
1975
1976
1974
1976

(MICiUEL PR,O(OPIÁK (OM. DE VEíCULOS LTDA.
.

\ .

, Concessionário General Motor. do Brasil S. I.
. Rua Major Vieira, 289

,

C a n o i n h a s _._
.. Santa Catarina
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NOTAS ESPARSAS

PRECOS I. o 03/77.
A' PREFEITURA. MUNICIPAL DE TR�S BARRAS, Eltado d� San

ta Catarina, para conhecimento dO_1 interellado.;· torna público que, de
.

acordo oom o Decreto-Lei n.· 200 de 25.02;67, e.contra-Ie aberta a pre
sente «.TOMADA DB PREÇOS», conforme Lei :Municipal n.· 407 sancionada
em 81.08.1977: ' .

DO OBJETO: - Um trator agrícola marca Mauey-Fergulori - modelo
MF.265, equipado com um arado M1". de 3 discos e uma

grade M'. de 2( discos. '

Div�rBos lotes, no Campo da
DAS PROPOSTAS: - As propostas deverlo .er e.tregues em 3 via. no Agua Vc:.rde, ii Rua Mercedes

Gabinete do Prefeito nicipal, até a. 15,00 horas Côrte, próximos 8 �8qu!ldria8do dia 19 de agosto de 1977, contendo o segu Bte:
'

Santa Cruz S. A. Preço� e con-1.0) Prec;oll: à vilta e a prazo
'

2.°) Qondi,õe. de pagamento 8. prazo, com (••� de pagamento a vi.ta e o diç-ões a combinar.
aaldo em ( ou 6 pagamentos. Trahr com o n. Guilh@rme

3.°) Prazo e local de entrega ,

4.°) Condiçõel da Alli.tência Técnica Prust, Rua Paulo Wiese, 130 ou

DA DOCUMENTAÇÃO: - Deverlo aéompanhar as ,propostas em envelo- ,/.p�lo fone 22-0571. 1
. pe separado, fechado, co �endo na parte exter-/

na a delignatão «TOMADA DE PREÇOS» - EDIT L 03/77, a segu'nfe
doeumentaçio:
1.·) Perlo nalidade Juriqica
2.°) Idoneidade Financeira
3.0) Capacidade,Técnica .

(.0) Negativas Federal - Estadual e Municipal
5.°) Certificado de regularidade junto .ao INPS.

,

Oba.: Os' documentos acima p,oderio ser" stit idos pelo Regis
tro d. Fornecedor' do Departamento 'ederal d;.�eompras ou do Departa-
mento Central de Compras do' Estado de Sa a 'Catarina u DER-SC. •

DISPOSIÇÕES GERAIS - SerA.o. automati ente de.C!aSS'�icada. as pro- O mesmo fica s@mefeitopor
postas d.e firmas que nio atenderem. alll xigêneias legais elativas a do- haver requerido 2.8 vi.... 1

cumentação ou especifieações deste" B ltal.. '

As informações r8latiV�S
/esta TOMADA DE P:à�ços, aerio

prestadas aos interessados na P . eitura Municipal de Trê• ._ Barrai, de
segunda a sexta feira,

no�'exp' iente normal.
" \

A Prefeitura lIuni
.

aI de Três Barras, pela Comis8io de.igna- Perd'�u-se uma Carteira de
da parà anali.e das prop as apresentadal, poderá rejeitar no\ todo, ou Motorista pert'"'Dcente I Gilber
em parte cada uma das propostas, ou anular a presente .TOMADA DE
PREÇOS, sem que caiba aos proponentes, direito à qualquer indelliza9io
ou reclamaçAo judicial.

Prefeitura Municipal de Trê. Barra. (Se), 03 de &g08tO de 1977
ODILON rAZDA - Prefeito Municipal

SUDESUL .

. O Prefeito Therízlo Netto em'
demarches com a COHAB-SC. x x :te

vi'llnda a construção de um O Ir. Rubens StuIzer, gerente
DOVO núcleo habitacional em do BB em IndeiaI, psasou o úl
nOS8a cidade. desta feita no bairro timo fim de semaDa em nossa

industrial a.o 2, Campo da Agua cidade.
Verde. ]C ]C x

x x x Também em férias em nOS88

O sr. Cilal Lourival Ziemann. cidade, hospedado na residência
alto funcionário da agência do do seu aogro, sr. Ubaldo R. da
BB local, acaba de ser premo- Silva, o sr. Pedro Negromonte.
vido, devendo assumir ai funções x x , x

de sub-gerente da agência de O Prefeito Therézio Netto rece

Lagel. Cille, perfeitamente in- beu a visita do sr.' Francísco
tegrado em n088a comunidade. Lader, Chiquinho, Presidente do
vai fazer muita falta entre nÓI, Qiret6rio da ARENA de Araquari.
ganhando Lages com o evento. x ]C x

]C x ]C O Ir. Pedro Humenhuk, 'viajante
A firm. CONCAL de nosla eí- da firma Pretto & Pretto Ltda .•

dade ganhou a concorrência e de Cam'pos NOVOI, vendeu e já
est' iniciando a construçlo de entregou ao empresário agricola
50 casas populares na cidade de Ackio Takehaehí, uma colhedeira
Rio Negrinho. da marca Claíson.

x x x x x ]C

A chácara da famUia Mayer, na Os ca81il Luiz Fernando Freitas
looalidade de Barretros, onde 'e. Jair Côrte pa�!aram o último
eptá sendo formado um grande fim de semana num, giro por
pomar, dentro da técnica, foi várias cidades do Rio Grande
denomínade de LEOPOLDO dó Sul.
MAYER, IIUdoRO tio' da famUia x x x

e pioneiro na reglão. O sr. Duilio Cornellen, Prest-
X' x ]C dente da Cooperativa de Eletri-

Esteve terçi-feira e:n nOI._ cí- ficaçlo Rural, esteve em Floria
dsde, am visi�a ao Prefeito The- nópolís, a servíçc da entidade.
rézlo Netto, o Prefeito de Pa- ,

]C x x .'
panduva, ar. Natanlel Ribas. O conhecido colunista CARLOS

li: x x ...MULLER, d. TV Coligadas e

Ediveram em nossa cidade, após Jornal de Santa Catarina, vem

B reuniilo d. AMPLA em Major a DOSIS cidade, 110 pr6xl�o dia
Vieira, o dr. Jo.é Roberto SH- 3 de setembro, para apresentar.
va Santos. do Gabinete de 'Pla-" 8S nÓS!a! debutantes do corrente

nejamento . do Vice-Governador ano. O aludido colunista também
e Renato Ramos ·C.mpos, da deverá apresentar' a. debutantes

Notícias de Monte Castelo
:ltere",eu: L. IECCOft

Adlliiliistraçlo de Empresa.. A
Lei que a' reconheceu foi a de
n.o 2.095.

DNER
O Eogenhll!iro Jeferson Biten

court, Residência dt: Mafta, con
tinue dando melhor.m!nto ao

nono trevo, tão falado e criti-
.

c_do Da administraçilo Secaoo.
Hoje j4 é uma realidade .. Em
pregados do DNER 4!!stão pro-.
longando o trevo para der acesso
ao hotel de propriedad@ do flr�
João A4aguerrolke. fundador da'
cidade, que não tinha entrada
a não ler' pelo trevo (centro).,

Saúde
Segunda-feirâ, dia 8/8, ficou'

cODcluido o Posto de Saúde
desta_ cidade, o qual poderá ser"·
inaugurado assim que o Governo
desejar. O Prefeito est'eve do

mingo com tr�§ ,médicos para
acertarem ingresso na Secretaria
de Saúde. O POlto ficou uma

beleza, estando a população de

parabéns. O Posto foi construido
. peh. Construtorl e C3merci91
Serra.ar Lt1a" de Rio do' Sul.
O sub·empreiteiro foi o ex-ve�
reador Pedro L.opes de Oliveira,
deda cidade.

" Esporfe
No último domtngo o Monte'

Castelo entl'OU bem, perdendo
para o Três Barras, por 3xO.

Educaç60.
Nó. de Monte Caltel0 felici

tamos Caaoinhu pelo reconhe
cimento

.

de SUl .Faculdade de

Municipal
DI TOIIDI II

BarriS .de Três
IDITIL

da Capíhl Federal, Braallia, ten
do como pstronesse a primeJr9
dama do p.f'�, sra. Lucy Oeís -l

x x x

Parabéns Ia sr. João Ltczrn-yer,
pelo .êxito de leu fílho João

Engelberto Liozmeyer, no ves

t�bular de' Engenh9ria Civil, em
Ponta Gro888.

x x x

Movimentando, o nono esporte
amador teremos de 16 ti 18 de
agosto corrente, os Jcgos Esco
lares Regtcnaís, lá no Gipásio
Coberto, alto da Colina Hts tórícs .:

x x x _

Amanhã, DIA DO PAPAI, reu

nião de familias. abraços � ale
grias, A todos os papais, peque
nos e grandes, o nosso abraço
fraterno.

.

Aniversariantes da semlDI
Dia 13 - a' sra. Leondina

esp. da sr. Arthur Miibratz;
o sr. Márcio Blestetd; a srt•.
Cristina Lemke; (J menino
Mauricio f.o' do sr. Xaoier

,

Kemochen«.
Dia 14 - as Iras. Estetmi«

esp. do sr.. Antonio Sco
nhetzki e Madal,na esp. do
sr. K.issar Sakr; os S,.S. MOfJ-

.

dr de Souza e
.

Wulâemar
Hautt«; o [ouem Angelo AI
"berto:
Dia 15 '(I o sr. Vitor Piteira;
a

. srta. Maria Luiza Voigt.
Dia 16 - a sra. Eoelina eS/J.

Pastor sr. Güenther Rueckert:
a menina Jsdlene de Fátima
tilh« de sr. João Szczygiel;
o menino Osmar filho d. sr.
Basilio' Scencgzuh.
Dia 17 - o sr. Alfredo aros.

skoPf; o [coem AlinorMilbr.tz;
os meninos Luiz austíivo, tilho
do sr. Gustavo p,.übe e IS{jc
Edil', filho do sr. Antonio Meltl.
Dia 18 " as sras. DivQir'

esp. do sr. Moix Wachtel Filho
e lngrid esp. do sr. Rubens
Zacko; a sr·ta. Jussara Allage;
o jav. Marcos Antonio Â1'tner;
a· menin. Ana Maria, lilha do
sr. Alfredo Trapp; o menino
lrin�u, filho do sr. Rodolfo
froehneT.

'

Dia 19 " a sr•. Norma esp.
do sr. Darcy Wiese;. o· sr.
Silvadavio de Almeida Me
deiros, res. em Curitiba.

Correio do Norte envia aos

anivers,ariantés sinceros pa
rabéns e votos de felicidades.

·Vende-se
Um terreno urbano, com 8 53.5'

m2, próprio· para indútttria 0\1
loteamento, sito • Rue Alvino,

Vogt, no Campo da Agua Verde,
por CI $ 50.000,00.

Documento extraviado
ERMINIA LOPES -DE SOUZA
ROCHA,' declare pafa os devidos
fios que extraviou o Carnê de
Autorização de Pegamento de
B"'nefício n.o 09264691 do INPS.

Documento, extraviado

to Gritt�D.

Quem encontrar favor entre

gar Da firma Arhtidee ManoD,
mediante Gr8tifi�8çio. 3

_�"'"1 ,:J;'''-1 13-08-77
'N.o 1432
Ano XXXI

·14 de agosto "DIA DOS PAIS"
.

Homenagem da E. B: "Almirante 'Barroso" .

Meu pai analfabeto ..'. quão' grande é sua cultura de
amar. Meu pai de mãos calejadas, como 'esquecer o meu pão

'f' do?saCrI lca o ....

Meu pai jovem, mas que tem uma ·maneira antiga de
educar. Meu pai ancião ... rugas e cansáço, tudo por mim ...
Meu pai esquecido. .. no asilo da cadeia. .. me perdoe, mas
no fundo apesar da mesquinhês dos meus sentimentos, 'eu 'te
amo profundamente. '

. Meu pai operário ... industrial. .. agricultor ... Vo·.
cê é Evangelho .. , Meu pai de origem branca, pai de preta
origem ... vejo unicamente seu irrefreável coração que só sa-

be doar-se e entregar-se. . .
;

Meu pai sacerdote .. : anônimo pai meu, quão ingrato
sou no julgamento frio que faço de você, enquanto você quei
ma de amor por mim. Meu pai inerte na lápide marmórea ...
quisera vil vezes repetir no lugar da saudade, uma canção to
da feita de harmonia,' humildade e querer bem ...

Foi pensando em você, meu pai, que neste dia dado a

você, nó calendário da vida, quis lhe querer mais, num turbí
Ihão de sentimentos altos, elevar mais alto a sua pessoa, a sua

dignidade, numa justa e eterna. reverência, pensando na so

cíología imensa que você continuou e na grande corrente fi
losófica que dia após dia, você me prega ...

_:. N. DINIZ-

DES'TAQlJE ESPORTIVO
REGIONAL

Pelo futebol sintetisaremos t a bela campanha
efetuada pela Equipe da Wiegando Olsen S/A. quando soo

lici tad� pelo SESI para representar nossa cidade no

Campeonato Sul Brasileiro Sesiano. Campanha' esta que
veri ftcou em sua primeira pa'rtiàa contra a equipe da
Batistella S/A. da cidade de Lage�. uma brilhante vi
tória pelo escore de 4 x 1. pa�t{da disputada em Mar-

,- v

c i I io Dias. no mês de julho úl :tIIIO.� Com este resul tado a·
,

equipe Wiegando Dlssn S/A.,/pela sua di'sciplina e de
sempenho. seguiu no' dia 2'3 de julho 77 para. a cidade
de São Bento onde jogoU .. ganhou pelo elástico placar
de 6 x 1. frente a equipe da Artefama S/A. ,daquela
cidade. classificando-se para disputar o título máxi
mo do Estado com a equipe da TUPY S/A da Joinville. em

jogo que se realizará amanhã no Centro Esportivo do
Sesi. na cidade de Blúmenau.

Nossos paraBéns a rapaziada da DIsen.

(ertificldo extraviado
ANILDO DAL PIZZOL, declara
para 08 df!vidoB fins quI;', extra
viou o Certificado de Proprie
dade do Caminhão Fiat 130,
amarelo. placa DA·, 1230, ch8!isís
2278152 tOO 1400024.

O �9l'�8mo fica sem- ef�ito por
h",v,r requerldo 28. via.

(ertificado extraviado
ORLANDO HOFFMAN GUB:

DES, declafa para 08 devido.
. fins que extraviou o Certificado

d� Propr!e.d��d'o veículo Ford
Plck·up�. ano 1962, motor
D.o F-l0AA 88-11333:

Q mesmo fica sem �feito por
haver requerido 28. via.

-'-

Programação do Cine. Jubileur
•
• •
•

•
- -
•

Hoje às 20,15 horas - sensacional programa duplo:
1.· filme: «Já não é mais Sartanl seu nlme É ••• CamIJOS8ntO)
2.° filme: «OS 7 Homens '"tes de Tebas»

Amanhã às 14 horas, em matinê:
-

•.Já nio é mais# Sartana seu Dome É ••• Camposant.»
Amanhã em duas sessões, à.s 19,15 e 21,15 horas

«A SENTENÇA»
com Sophia Loren e Jean Gabin

"Lágrimas não lhe salvariam o filho ... Mos li. chantagem talvez"

ATENÇÃO: Este filme reprisll segunda e terça-feira, àr; 20,15 horas
::::!:=== •

Quarta e quinta-feira, às 20,�5 horas .

«O CARRASCO DE ROMA-
com Riehard Burton e 'Marcel!o Mastroianni - colorido

I

Sexta-feira, às 19,15 e 21,15 horas

«Má. COMPANHIA»
"Eles eram jovens, desesperados, perigosos, muito longe de caS8,

.

mas iquito perto do inferno". - Colorido

ATENÇÃO: Qualquer alteração nesta programação será sempre para
oferecer o melhor em filmes.
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