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Ag' .MAGAu.......

do todos os serviços emandamento,
Devemos ressaltar, neste relato, a indispensá

vel colaboração sempre recebida do nosso Poder
Legislativo, a quem muito devemos pelo nosso de..

sempenho . Contudo, agora os números, que falam
ibem mais alto:

RELA!ÇAO D,E SERVIÇOS EXECUTADOS, DO MaS
DE FEVEREIRO 77 A. JULHO 77

I

L Asfalto, uma quadra, Rua CUritibanos;
Asfalto, em obras, Rula Marechal Floriano;
Hecape do asfalto Rua Pastor Jorge Wegger;
Reeape do asfalto Rua Barão do Rio Branco;
Reforma da ponte Rio Preto - Felipe Schmidt;
Reforma da ponte Salto Agua Verde;
Reforma da ponte Serra das Mortes;
Reforma da ponte Rio do Pinho;
Reforma da ponte Britador - Santa LeocicUa
Reforma da ponte Cachoeira;
Reforma da ponte Rio dos PaJ.·dos;
Construção ponte Agua Verde, Rua Adolfo Ban.ding
(em obras);
Construção da escola Arroío Fundo (já conclufdaj ;
Construção da escola Rio da Areía de Címa (já eon

cluída) ;
Construção da escola Bairro Jardim Esperança (em
obras) ;
Construção da escola Rio do Pinho (em obrasj ].
Construção da escola Santa Haídê (em obras);
Construção da escola Salseíro (em obras); .

Construção do Grupo Escolar Campo da Agua Verde;
Pintura da escola do Salto da AgUIa Verde;
Pintura da escola dos Arroios;
Pintura da escola do Serrito; ,

1.00 metros corridos de cerca doação Escola São Ro·
.que;
Construção de uma bialsa em Felipe Schmidt (em
obras) mais de 10.0. OOÓI,OO;

.

Aterro da ponte de MarCÍllio Dias - Valor aplicado
Cr$ 14. 019,0() - foi aplicado 586 viagens de terra e
56 viagens de cascalho, SOMANDO UM TOTAL D'E
3.210 M3.;
Aterro de 3.000 metros de extensão e envaletamen..

to na estrada I 'que liga Campo das Moças a Felipe
Schmidt;
Feito a terraplenagem completa do campo de lute ..

\ boI, F. Schmidt;
Em obras o serviço de terraplenagem, campo de lu
tebol do lMASA -. no Campo da Agua Verde;
Feito a terraplenagem completa do campo de rute..

bol Paciência dos Neves;
Revestimento com brita e alargamento da �tratb
que liga Bela Visto do' Toldo a Serra do Lucindo _
20 ·Km.;
Revestimento com brita e alargamento da estriada
que liga Canoinhas a Paula Pereira _ 22 Km ;
Revestímento com brita e alargamento da estrada
que liga, mo dos Poços-Gralha-Arroio Fundo -

10 KJn.;
Revestimento com brita e alargamento da estl'ada
que liga, Sereia, M!at,ãlo ao 'Parado - 7 Km.;
Revestimento com brita estrada .de Canoínhas a

Fe1iIJe Schmidt;
Revestimentos com cascalhos - total. de 1.448 via
gens, . sendo aplicados nos seguintes bairros da cí..
dade:
Jardim Esperança 605, viagens somando 3.025 m/3
Bairro do Sossego 288 viagens somando 1.440 m/3
Bairro C. Agua Verde 116 viagens somando 580 m/3
B. A. das Palmeiras 230 viagens somando 1. 1500 m,j3
Bairro Alto da 'I'íjuca 119 viagens somando 595 m/3
Bairro Ag'ua Verde 900 viagens somando 450 m/3
Produção da fábrica de tubos referente aos meses

. de fevereiro a julho de 1977.
,

M

N. o Avulso Cr$ 3,00

•
/

M1:S
.
TUBOS

20cm SOem 50cm 80cm 100cm M.F. Brokl.
Fevereiro 50 200 47 14 7

Março 44 165 104 5 14
Abril 73 217 35 11 7
Maio 73 109 41
Junho 30 1013 124 32
Julho 117 118 1.93 12' --

7 1.127
2.608

Assinatura anual: crs 150,00

A nova admínístração, THEIRÉ,zrb e FABIO,
completou dia 2 último, seis meses, de fecunda e di
nâmica administração, com saldo dos mais posítívos.
Meslno com a difícil situação financeira encontra
da. conhecida de todos, praticamente um orçamen
to 'de dívidas, Therézio e Fábio, após um mês de in
tenso trabalho, difícil, íncompreendído por alguns,
notórios eontestadores, com austeridade e parei... I

mônía, conseguiram equilibrar as despesas e parti
ram para uma administração criteriosa, procuran
do atender o nosso grande interior e também a ci
dade. O primeiro passo foi a contratação do sr. Bo
leslau Kwíencíen, o :popular Boleis, experiente e ca

paz, para o setor de obras, depois a recuperação do
maquinário existente, adaptando-os à nova reali
dade nacional, com a crise do petróleo, no uso de
óleo diesel e compra de combustíveis direto na ton

te, recolhidos nas bombas da Prefeitura, até então
abandonadas. As compras passaram � ser feitas
dentro dos preceitos legais, com 0' pagamento em

dia aos fornecedores, voltando a nossa Municipali
dade a ser um ótimo cliente, como já dizem por aí.

O Governador ANTONIO CARLOS KONDER
REIS, sempre que procurado, vem atendendo e au

xiliando a nova administração, acreditando nela e

a assistindo em seus principais problemas, tam
oérn do seu conhecimento.

Num rápido balanço desses seis meses, cons
tata-se de uma maneira, das mais meridianas, um '

saldo altamente positiV0',' senão ve]amos:
Primeiro, o principal, reacendeu-se em todos

os corações bem formados, a maioria, a chama da
.

esperança e todos, trabalhando, governá e povo,
pelo mesmo ideal comum, o nosso engrandecimento.

Venceu-se a luta de muitos anos, com a solu
ção, senão do agrado de todos, da velha estação fer
roviária, delineando-se agora a construção de uma

moderna Estação Rodoviária Municipal, com íní
cio previsto para o corrente ano.

Vários convênios com o Governo do ,Estado,
propiciaram recursos para a construção de várias
unidades escolares e ponte de concreto no rio Agua
Verde, todas em obras. '

Após a pavimentação asfáltica de várias ruas,
recuperação asfáltica de outras, parte-se para a, pa
vimentação do prolongamento da rua Major Vieira,
agora com lajotas com ajardinamento no centro da
rua'.

Prosseguiu e persegue-se por todos os meios
e modos, 110 incentivo a novas indústrias, podendo-se
já anunciar a vinda de um complexo de Timbó, afo
ra outros ainda em estudos, para aqui se fixarem.

À Prefeitura está provídencíando recursos

para a compra do instrumental da Banda do 3. o

B1'L, ná soma de Cr$ 18,0.0010,00 e também para
melhorias dos canais de TV, na soma de Cr$ ...
40.000,00. .

O Prefeito Therézio Netto, a pedido de vá
rios esportistas decidiu também pela iluminação
do Estádio Municipal, com vistas a uma possível
partícípação de um representante canoinhense no

canlpeonato estadual do ·próximo ano. Nesse sen
tido j á tem e mmãos Uni orçamento da Philips do
Brasil, especializada no assunto. Agora está no

aguardo de um viajante da firma Com. e Ind.·
Walter Schmidt, de Blumenau, para um orçamen
to do material , Contudo, segundo estudos; o em

preendin1ento custará aproximadamente Cr$ ...
200. 000,00, fic�ndo a obra igual a iluminação do
estádio do Juventus de Jaraguá do Sul.

A nova administração começa a sua ação
bem cedo, todos os dias, às 7 horas, no almoxarifa
do, vendo o ínícío dos trabalhos e a saídà do pes
�?.a,l, vindo após para a Prefeitura para despachos e

Ja a tarde vai ao interior, 'inspecionando e assistin-

SOMA 38,7 912 544 74 3·5 1.143 '3.735

Resumo total de tubos fabricados _ 1.952 peças.
Resumo total de meios fios fabricados _1.143, peças
R�sumo total de Broldetes fabricados - 3 735 peças

Produção. dos britadores referente aos meses de fe
vereíro a julho de 1.977 .

Seção do Parado. .. .. .. . 2' . 835 m/S,
Seção. de Santa Leocádia r•• , 2.023 m/3..

Seção da Serra da Lagoa .,
'
.. '
.. 2,.613 m/3.

'T O T A L ..\.. .. .. .., .. '

. . :.. .. ,7.471 m/S.
Construído 105 metros corridos de muro e calça
mento com laj�tas no patio do almoxarííado ,

Construido 78 metros eorrídos de muro na fábrica
de tubos.
Foi comprada e montada uma mesa vibradora, para
fabricação de 'lajotas, com a capacidade de 580 pe
ças de produção diária, valor do maquínárío adquí
rtdo, c-s 10.8913,46.
Veículos e motores adquiridos novos:
2 carros Chevrolet detroytes (caçambas)
2 camionetas Toyotas Bandeirantes
4 motores Diesel:
Total de bueiros feitos do. mês de fevereiro a julho
'77.

.

325 de tubos de' cimento, somando um total de
1952 tubos.

Canoinhas, 15 de agosto de 1977.
Ass. MIGUEL OLISKOVICZ - Almoxarifado

I

,REfEnURA MUNICIPAL DE CANOIIHIS

Assunto FUNPLOC

lota de Esclarecimento
A Prefeitura Municipal de Canoinhas vem

esclarecer que a Faculdade de Ciências Administra
tivas de Canoínhas - FUNPLOC � tem para rece

ber desta Municipalidade,. a importância de Cr$ ...
583.75'2,38, assim distribuida por. exercício:

Cr$
44 . .0.010,0.0
132',25·2,38
120' . .00,0,0.0

296.252,38
Dotação orç. para o exercício corrente 300.00.0,00
Pagamento Já efetuado .. .. .. .. .. 12.50,0,00

Restos a pagar do exercício de 1974
iHestos a pagar do exercício de 1975-
Restos a pagar do exercício de 1976

Saldo a pagar .. ..," ", (' .: . '1 •• •• 287.5.00,.000
quantia que ainda não está vencida, pois o exercí
(cio fínanceíro encerra-se em 31 de dezembro do cor
rente ano.

Por omissão ou má fé, as administrações an

teriores, deixaram de pagar a importância de Cr$
296. 252,,38, sem ter que obedecer o- critério dos 1/12
avos, que somente prevaleceu para O' mês de [aneí-
1'.0 corrente.

Canoinhas, 17 de agosto de 19,77.

BEN®ITO TU. DE CARVALHO NErI'TO
Prefeito Municipal

FABIO NABOR FUCK
Vilce-P:refeito
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Colaboreedo com a campanha de
I

economia de combustível, os reven-

dedores autorizados Volkswagen re

comendam:

Se você está rodando com o 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 será executado com ra

pidez e eficiência.

Rua Vidal Ramos, 1195

0,551

.......................................................................................

uma

zer
. . _/ .

economia

Custa apenas Cr$ 68,00 e, se ne

cessário, você ainda troca:

platinado Cr$ 22,20, jogo de velas
c.s 61,60, de condensador Cr$ 15,60.

Visite o seu Revendedor Autorizado
hoje mesmo.

Aproveite esta oferta promocional
válida até 30.08.77.

Você ganhará tempo e dinheiro.

/�. bem' regolado,
:� combustivel poupado.

.. ,

Garanta o combustível de amanhã. Respeite os 80.

• REVENDEDOR
AUTORIZADO

GANOINHAS - se.

EXTRA_,TO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇ:ÃO D'E PAIS E PROFESSORES

(APP) DA ESCOLA BASICA. "ALINOR VIEIRA OÔRTE'''

Objetivos: Criar ao .máximo condi

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

Sede à Rua Graciliano Machado
.. N. o 253 na 'cidade de Papanduva-SC.

Tempo de Duração: Indeterminado

Organização: A Associação de Pais
e Professores' será 'administrada por
uma Diretoria e um Conselho Fiscal,
tendo como membros integrantes: f\.

Diretoria - Presidente, Vice-Pré
sidente, 1. o Secretário, 2. o Secretário,
1. o Tesoureiro e 2. o Tesoureiro, 1 pro
fessor;' Conselho Fiscal - Presidente,
dois (2) professores, dois (2) Pais ou

Responsável de aluno.

Representação _ Compete privati
vamente ao Presidente representar a

Associação ativa e passiva, judicial e ex

tra-judicialmente .

Reforma do Estatuto: O Estatuto
das Associações de Pais e Professores só

poderá ser reformado por ato do Chefe
do Poder Executivo, mediante proposta
do Secretário da Educação e Cultura.

Dos sócios - São considerados só
Cios da Associação de Pais e Prefessores I

todos os Pais e responsáveis legais de

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

munidade quando tiverem sua admissão
aprovada pela Diretoria.

Do Patrimônio -. O patrimônio de
caráter facultativo, será formado pelas
contribuições regulares dos sócios ou de
donativos ou subvenções.

Da Dissolução - A Associação: 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.

·l Em caso de dissolução da Associa-
ção, por força de extinção do estabele ..

cimento de ensino que a sedia, o patri
.

.

mônio reverterá em benefício da Coor-
,

denadoría Local de Educação que, [un
tamente com a Coordenadoria Regional
a que estiver vinculada cuidará do seu

melhor destino.

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

, Papanduva, 30 de junho de 1977.
DIRETORIA:

Presidente - Hamilton Tabalipa de Almeida
.

Vice-Presidente - Allois A. Werka
'

1. o Secretário - Sezínando Jungles
2 .

o Secretário - Ivo Hendges
1. o Tesoureiro - Hernani WojciliO:vski
2 .

o Tesoureiro - Maria Avelina Furtado
Professor - Valmir L. Senna

CONSELHO FISCAL: Presidente - Mari1da Silveira Senna
Professor - José Fonseca
Professor - Otílio Herbest

Pai ou Responsável - Erotides Prates
Pai ou Responsávels-; Renato Kríeck

�==�==========-=��======================�==================================

Documento extraviado
Perdeu-se uma Carti.'ira de
otortsts per tenc- nte li Gtlb.sr-
Grtttsn.

Quem encontr ar hvor entre
r na firma l\ ristí des Mallo n,
ediante .Gratífrcaçãe. 2

(ertifj(ado· extraviado
INDUSTRIA DE BEBIDAS SER

RANA LTDA. declara para os devi
dos fins· que extraviou. o Certificado
de Propriedade do Carnmhão Mer
cedes-Benz, ano 1958, placa DA-0289,
chassis 3129150300203. '

O mesmo fica sem efeito por ha
ver requerido a 2a. via.

C-ertificado extraviado
OSCAR PEREIRA declara para

os devidos tíns que extraviou o
Certificado de Propriedade da Ca·
míónete Ford F-350, ano 1964, placa
D,A-0327, chassis F35AA,4óB14029.

,

O mesmo fica. sem efeito por ha
ver requerido a 2a. via.

20.08.1977

VENDE-SE
Vende-se dois lotes com 600 m2 cada. Preço à

vista Cr$ 15.000,00. Informações nesta redação. 2

VENDE-,SE
Diversos lotes e terrenos em excelente localização .

Tratar a Rua Barão do Rio Branco 754 no horá-
rio comercial - Canoinhas. 1

Fotocópias?
O Cartório do Registro Civil, de Nereída C. Côrte, instalado

no Forum, acaba de receber a mais moderna "ForroCOPIA

DORA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples
de qualquer documento em diversos tamanhos.

,

Em apenas -5 segundos

-ADVOCACIA-

MARTH,A HORVATH
Cobranças - Causas Civis - Comerciais
Trabalhistas _' Assessoramento Jurídico.

Rua Vidal Ramos, 1195 - Fone 22-0569
- CANOINHAS-SC -

BASILIO HUMENHUK & elA. LTDA .
.

.

I R8v�ndedor FORD 'I
Fazemos sempre a melhor 'Oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

I

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Rural 1971 tráção 4x4 � turquesa royal
F. 350 1960 - azul e preto . v

Maverick cupê luxo 1974 - branco

F. 350 1970 - amarelo bonanza

Variant 1971 - verde

Pick-up 4x4 1976 - amaralo

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.
I

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência:
aos melhores preços da .regrão .

. Vj",jte-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 2'03 - Fones 22-0268, 22�046'8, 22-0024

No·Departamento de Veículos Usad"s
. de lMiguel Procopiak V'oBlércil

.

de
Veículos ttda,., você e-Dcontrará
para pronta entrega:

Marca

Fusca 1300 '

Pick-up Willys 4x4
Cheoeite

.

Opala 2 POI tas
Co,cel
Pick-up Cheurolet C-la

,

Kombi

1\no

1973
1969
1976
1973
1975
1976
1!)74

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LIDA.
Concessionário OeBeral Mo,tors d•. Brasil 8. I.

Rua Major Vieira, 2 B 9
_._

. Santa CatarinaCanoinhas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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E 'D I r'l-' A, f� .Hegistro Civil
EDlrr AI�

\

EULALIA GLABA ,KOHLBE,ÇX, Oficial do Registro-
d� Imóveis da Comarca de Canoínhas, Estada de San ..

ia Cat,arina, na forma da lei, etc. .. ,\
•

F.,:?; saber, a quantos este virem,' ou interessar possa
�U. ce .acordo com o Decreto-Lei n. o 58, de 10 de dezembro
Ele 1. tl37, regulamentado pelo Decreto n. o '3'.079 de 15 de se

lembro. de 1.938 e suas alterações posteriores, foram apresen
iacl:�", neste Ofício para exame de interessados, o memorial
descritivo � demais papéis e documentos relativos, a venda de
terrenos em lotes, referente ao imóvel denominado "LOTEA
MENTO VILA RE�IDENCIAL RIGESA", área II, situado no

pe,rím�tro urbano do município de Três Barras, comarca de
Canoirihas-SC, d€ propriedade da Rigesa, Celulose, Papel, e
:E':m'bi.la�)'ens Ltda., sdciedade por quotas de responsabilidade, " - �

limitada, C0111 sede :à Rua 13 'de Maio, n. o 755, em: Valinhos,
lIstado de São Paulo, inscrita no CGG/MF sob n. o ...

.45.989.0.50/0001-81 e filial no Km. 2, da estrada Três Barras a

€�l1oinhas. no' município de 'Três Barras, comarca de Canoi
Jil,has-SC, para o efeito. de, decorridos trinta (30) dias da últí
l!l:la publicação deste no "Diário da Justiça" e_ no Jornal local,
Ir-na, ausência de impugnação de terceiros ou deste Ofício, pro
e,àtr.,se ao competente registro de que trata o art. ,2. o § 1. o

Gaijufle Decreto. Dado. e passado no Registro. de Imóveis da
-€Qman�a de Canoinhas-SC, em 1. o de agosto de 1.977.

11ULALIA GLAB;A. KOHLBECK - Of. do Reg. Imóveis
1 CPF. 2<;1:9.111.199

, )

JACIRA EMILIA PAUL COR�
RÊA, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. Co-

.

marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

M!GUEL ALVES OOS SANTOS e

MARIA DE LOURDES' ALVES GO
DOI. Ele natural de Tamanduá, des
te Distrito, nascido em 22 de feve
reiro de 1947, operário, solteiro, do
miciliado em Campo dos Buenos,
deste Distrito, filho de Alfredo Al
ves dos Santos e Maria das Dores
Lima. Ela natural de Barra Mansa,
deste Distrito, nascida em 7 de no

vembro de 1940, do lar, solteira,
domlciliada em Campo dos Buenos,
deste Distrito, filha de João Alves
Godoi e Antonía Callxto.

AR1\'lA'çõES Il\iPORTADAS,...- BE,LE;ZA E E,XCLUSIVIDADE.

E 'Você) já pensou em usar lentes de contacto.

,óTICA CONFIANÇA

Praça Lauro Müller -.---- Canoinhas

-I-DR. ·'�MÃR�LFiLHO
-- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina C(:l11 travessa
15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

- Fone 22-0'960 -N[VALDO SENN e LEONILUA AR
B1GAUS. Ele natural de Ttmbozt
nho, deste Distrito. nas�ido em �6
de outubro de 1946, agricultor, sol
teiro, domiciliado em Tttnbozlnho,
deste Distrito, ülho de Albano Senu
e Maria Baze Senn. Ela natural de
Ttmbuzíuho, deste Distrito, nascida

.

em 10 de abril de 1947, do lar" 801-
������_���������������--�-'���.�k�� tei�. dorn�il�da em Timbo�iDho,

deste Distrito, filha de Benvínde
Arbfglius e Iracídla Alves Rodrigues.

Se alguém souber de algum
lmpedímento, oponha-o na for ..
ma da lei.

Pinheiros, 08 da agosto de 1977

Sílvete Dareí Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

Dra� Zoê Walkyria Natividade Seleme
....... CIRUllGIÃ DENTIS'fA '

____

;== ele 005589159/DE:P -=�

tHnica dentáría de senhoras e crianças.
- Especia�ação eIll Odontopedíatría .........

HORA MARCADA -- Praça Lauro Müller) 494 � Fone 22 ..0461

Serviço de repol'iagem de easamellto·. e anlversáríos, Fotos d,t,

ériaJl§,as, Posters, PàIDéis df>eor:atiyos'}lsra seu lar e eooriiól'i9 ..

S:ernfo pàl'a, amadores .

R�Q Barão do IUo Branoo� 754 (proxitno a Casa Trevisan!)
lZiLL:!l!!:Z • , JiI • -_..

w ......_ ....2Lll2. li"iW......WW!t.i. Zlegi..

-·I'.'T·--:L··· .

/

IESEL.
Agora lambem para

S10 MATEUS D:O SUL

Voéê nõo perdeu por esperar.Chegou o dí�r
mais econômico e evoluído do Brasil: o Caminhão
Chevrolet com Motor Detroit Diesel'.

Motordedoister;n�s,4cilindrose 143 HP
(SAE) de poténcio bruta. E a maior novidade do ano
em matéria de diesel: injeção direta, sem
bombo injetora; nada para regular, nem desrequlor,

Transmissão de 5 velocidades e diferencial de
dupla redução: 10 reduções diferentes.

I

Suspensão traseira, com feixes de molas de
deflexão varíavel: adapta-se a qualquer tipo de
carga, com o máximo de resistência e segurança.

Embreagem com 13 polegadas de diâmetro. E
maior resistêncio e maior durabilidade para o

sistema. .

Tanque com maior capacidade: 1351itros de
combustível. E todas as tradicionais vantagens e

'

características do famoso Caminhão Chevrolet.

/

,

e

'C EVR lEI ECOR,E,XPERJME TE EM

MIGUflm PROGOPIAK
comercio de veicuto« lida.

_____rl""'__-""IUI._.... ..... C0r'JCESSIONÁRIA GENERAL MorORS DO BRASiL S.A.

RUA MAJOR VIEIRA, 289 - CAN-OINHAS - S.C .
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CORREIO LlO l'�O"TE 20.08.1977

I'

'Noticias de .Monte Castelo
'II

I
Sindicato dos T:rabalhadoras Rurais

A chapa da sítuacão, encabeçada pelo sr. Euclides Pau
lista, vence eleições do dia 1.3/0:8/77. Desejamos à nova Diretoria,
êxito em sua edmtuiatração, ·tr'.zendo mais benefícios 80S nossos'

,

asaocfados. A chapa da opestçãe agradece aos associados que
compareceram à eleição e vot",ram em seus candidatos.

Cal o consumo d.· gasoU\na • sob. o da óleo diesel
O consumo de gasoUnrra caiu 4,6% em todo o pais, de ja

neiro a julho deste ano, enqu anto o consumo de óleo diesel &u�

, mentou 7.4% em relação 80 BHl!smO período. Informação do Mi
.

nístro da! MinlU e Energia.

General, pede normlllldade

O ministro Rodrigo Octsvlo Jordão Ramos, faleado ft

propósito do sesquicentenário da instalação dos cursos judiciários
no Brssí), defendeu no Supertor 'I'ríbunal Militar '·0 retorno do
Estado do Direito em sua globalidade, legitimado por instrumento

·1, constitucional adequa ia" que atenda "aos reclamos da conjuntura
, atual e às franqutas tndívídueís e dos grupamentos federa dos".

� Destacou também, 8 tmportâncla d9.S. escolas de Direito para 8S
, instituições democráticas. O dtseurse, pronunciado dia 10, somente
dis 12 teve seu texto liberado.

Sociais
Vio colocar alianças na mão esquerda, di. 10 de �etem

bro, os jovens ANIBAL VEI.GA FILHO e ELIZAB1tTE BUBA.

IParabéns de nossa coluna.
,

Aniversariou dia 9 p.p. ;f:I simpática· ANDRE.A SECCON,
8 qual ofereceu uma festinha a seus amiguinho!' e dia 14 ofere
ceu um churrasco aos parentes znaís chegados.

Luiz Alberto Seccon .em Santarém

Participando do Projeto Rondon, viajou via aérea, dia 7
do corrente, para Santarém, o futuro advogado Luiz Alberto
Seccon. Parabéns sr, Luiz.

I :

Dia dos Pais
No domingo à noite, no Salão Paroquial, 88 senhoras par

ticipantes dos grupos de cursílhístas fizeram uma homenagem 80S

seus -esposos. Participaram também os fUhos, qu e desejaram aos

seus pois felicidades. Em nome d ss coroas, agradecendo, este co
lunísta profertu palavras da agradecimentcs. Em nome dos filhos
falou o futuro engenheiro Laercio 'I'abaltpa, filho do casal Romeu

. (Zita) Tabalipa.
L.5ecCOD

Iii
,

DIRETORIA:

Objetivos: Criar ao máximo condi

ções para integração escola-comunídade
no Eistado de Santa Catarina.

Sede à Rua: A.venida Rigesa N. (I

1.889, na cidade de Três 'Barras.
.

Tempo de Duração: Indeterminado
. (

,

Organização: A Associação de Pais'
e Prcíessores será administrada por
uma Diretoria e um Conselho Fiscal,
tendo como membros integrantes:

Diretoria - Presidente, Vice-{Pre

sidente, 1. o Secretário, 2. o Secretário, .

1 .

o Tesoureiro e 2. o Tesoureiro, 1 pro
fessor; Conselho Fiscal - Presidente,
dois (2) professores, dois (2) Pais ou:'

Responsável de aluno.

Representaçã.o _ Cempete privati
vamente ao Presidente representar a

Associação ativa e passiva, judicial e ex-
tra-judicialmente.

.

Reforma do Estatuto: O E'statuto
das Associações de Pais e Professores só

poderá ser reformado por ato do Chefe
de Poder E,xecutivo, mediante proposta
do Secretário da Educação e Cultura.

Dos sócios - São eonsíderados só
cios da Associação de Pais e P'n>f.essores

I"

�
II.
I
I

Prefeitura

EDITAL
Benedito Therézio de. Carvalho
Netto, Prefeito Municinal de
Canoinhas, Estado de" Santa
Catarina, devidamente eutorí
zado pela Lei 1365, de 19 de
abril do corrente ano, faz saber
a quem interessar possa, que
levará em leilio no- dia . 25 do
corrente (25.08.77), as 9 horas
no pátio do almoxarifado, apro
ximadamente 8000 (oito mil)
quilos de ferro velho e por
preço superior ao da avaliação.

Referido material encontra-se
para exame dos interessados no

pátio do almoxarifado 'da Pre
feitura, sito, a Rua Almeida
Cardoso, 346, das 9 horas as

11,30 e das 13,30 as 17 horas.'

Canolnhss, 15 de agosto de 1977

Benedito Therézio C. Netto
Prefeito Municipal
Fábio Nabor Fuck
Vice-Prefeito Municipal

Portaria N. 83/77
Benedito Therézio de Carvalho Net·

to, Prefeito Municipal de CaDoinhas,
Estado de Santa Catarina, no uso de
luas atribuições legais, resolve:

colocar a dilpesição funcionário

JOSÉ BONIFÁCIO FURTADO,
Coordenador de Administração, Pa
drã. P.R.l.18, como re8ponlável no

andamento da Fábrica de Tubos, •
partir desta data, sem peejuizos de
seue veDcimentos e de outra. vantagens

Gabinete do Prefeit. MUBicipal de
Canoinhas, em 18/08/77.
Benedito Therézio Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e pu

blicada no Drpartamento Administra·
tívo, Da data supra.

Fabio Nabor Fuck
Dir. de Administração - Vice-Pref.

CON'sELlÍe FISCAL: President� - Leon:y de Lourdes Pereira
Professor - Marlene ;P.echarka
Professor \- Nadir M. Placheco

Pai ou Responsável - Dorval P:adilha .

!Pai ou Responsável - 'Walfrido da Silva Lima

Municipal de
Portaria D. 82/77
B�nedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu

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

gais resolve:

EXONERAR A PEDIDO E DESIGNAR

IARA COLOUEL SCHUMACHER,
das funções do Setor Municipal de
Alimentação Escolar, a partir de 1.0
de agosto. do corrente exercício e

designar MARIA GERTRUDES GON
ZAGA para responder pelas funções
de Chefe 'do Setor Municipal de Ali
mentação Escolar.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Canoínhas, em 10./0.8/77.

Benedito Th. de Carvalho Netto
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

CANOINH.AS
Decreto D. 31/77
Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina,
no; uso de suas atribuições
legais,

I

DECRETA
Art. 1.0 - Fica aberto por conta

do excelso de arrecadaçio, verifi
cado no mês de julho, o crédito
especial na importância de CrI
100..o.o.0�Qo. (eem mil cruzeiros).
Art. 2.° - A importância 'cons

tante no artigo anterior, se destinará
ao pagamento pareíaí de despesa
de ação expropríatóría e de coator
midade com autorização contidas na
Lei n." 1.379 de 30./06/77.
Art. 3.8 - Este Decreto entrará

em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con
trário.
Gabinete da Prefeito Municipal de

Canotnhas, em 17,08/77.
Benedito Th. de Carvalho Netto

Preteíto Municipal
Este Decreto foi registrado

e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fá�io Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice prefeito

Registro Civil

«Antonio Sidoski» com «Catarina
Cuziw», brasileiros, solteiros, domí-

{l,o ciliados e residentes em Curitiba e
n
.....--=OI-=::=--====--",_,..,..,=-�......_=-=_·""""'=r=================:=========;; Rio da Areia nl Município; ele co-

merciante, nascido em Curitiba-Pr.,
aos 13 de junho de 1950., filho de
Albino Sidoski e de Maria Koval
Sidoski; ela do lar, nascida em Rio
da Areia n/ distrito aos 19 de agos
to de 1942. filha de Vasilo Cuziw e
de Maria Moissa Cuziw.

EXTRATO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO D'E, PAIS E PROFESSORES

(APP) DO GRUPO ESCOLAR MUNIClPAL HGUITA FEl)E,RMANN"

todos os Pais e responsáveis legais de
alunos, todos DS professores do estabele
cimento e, ainda outras pessoas da co

munidade quando tiverem sua admissão
aprovada pela Diretoria.

Do Patrimôhio -

.. O patrimônio de
caráter facultativo, será formado pelas
contribuições re.gulares dos sócios ou de
donativos ou subvenções.

Da Dissolução -' A Associação 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 dissolução da Associa
ção, por força de extinção do estabele
cimento de ensino que a sedia, o patri- .

.

mônio reverterá em benefício da Coor
denadoría Local de Educaçâo que, '[un ..

tamente com a Coordenadoria Regional
a que estiver vinculada' cuidará do seu

melhor destino.

Em caso de dissollição da Associa
ção por desvirtuamento de suas finalí
dades, o patrimônio reverterá em bene
fício do estabelecimento de ensino que
sedia a Associação ; '.'

Três Barras, 12 de agosto de 1977.-

Preside»te - Sebastião Jerônimo da Silva
Vice-Presídeate - José da Silvla
1 .

o Secretário. - Leony de Lourdes Pereira
2 .

o Secretário - Osvaldo Szemkovicz
.
1 .

o Tesoureiro - Pedro 'Woling'er Madruga
2 .

@ Tesoureiro, - Lourival p'adilha
Professor - Leonir Sudoski da Silva

NEREIDA C .. CÔRTE, Ofichd
do Registro Civil do 1. o Distri
to de Canoinhas, Santa Catari
na faz saber que pretendem
easar-se:

«Rodolfo Gro88kopf» com dlarileni
MediDa Muraro»', brasileiros, soltei
ros. domlcíüados e residentes nesta
cidade; ele auxiliar de eentabílídade,
nascido em Canoinhas aos 1.0 de
janeiro de 19ii9, filho de Alcides
Grosskopf e de Helga Brandes
Grosskopt; ela do lar, nascída em
Cornélio Procópio-Paraná aos 19 de
outubro de 1961, Iílha de Lourenço
Murara e de Talma Medina Muraro.

«Eueides Jungles dos Santos» com

«Ivaníe Costa», brasileiros, domici
liados . e residentes nesta cidade;
ele viúvo, operário, nascido em Pal
mital n/ Município aos 3 de maio
de 1932, filho de José Corrêa dos

EDITAIS
Santos e de Petrolina JungIes Cor�
rêa; ela do lar, solteira, nascida em
São Felipe, distrito de Ponte AIta-SO
aos 20,junho!1954, filha de Alvenclo
COita e de Izaura Bíbeíre.

«Zeno Maia» com .((.dileta Eazebia
de Cei», brasileiros, solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cidade;
ele motorista, nascido em Rio Cla
ro-Major Vieira aos 28 de novembro
de 19ã4" filho de Jorg. Fernandes
da Maia e de Monica Koehler Mala;
ela do lar, nascida em Distrito de
Santa. Cruz do Timbó, Mun. Porto
União-SC aos 24 de abril de 1959,
filha de Germano de Gol e de Ma
ria Hoffmann de CoI .

«Orlando Gevieski» com «Lucia
Pereira CoutiDho», brasileiros, sol
teiros, domícítíados e relidentes
neste distrito; ele lavrador, nascido
em Pedra Branca nl distrito a08 1.·
de dezembro de 1949, filho de João
Gevíeskí e de Paraínka Olssa Ce
víeskí; ela do lar, nascida em' Ins
tituto do Pinho nl distrito aos 7 de
fevereiro ãe 1954, filha de 'Adolfo
Pereira Coutinho e de Alvinda da
Silva Coutinho.

Canoínhas, 17· de agosto de 1977

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

EDI,TAL

Industrial vence

Acha-se em Cartório, à Rua Vidal Ramos, .
edifício do

Forum, para ser protestado, o' seguinte titulo:

Dp. n.o 11 08-11 - vencto. 30.06.77 - valor Cr$ 500,00 ,;, .

emitida por Luiz Augusto Fontana, contra PAULO DARCY DE :

OLIV�IRA.

Por não ter sido possível encontrar o referido respon.·
sável, pelo presente o intimo, pare no prazo de três (3) dias úteis,
8 contar da publicação deste Jornal "Correio do Norte", vir
pagar o

.

respectivo titulo, ou dar 8 .razão porque não o.

faz, a, ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida esta
intimação, o notifico do competente protesto.

Cauoínhas, 18 de agosto de 1977

Paula s. Carvalh� - Oficial de Protestos

A valorosa equipe do C. A. Induatrtal deslocou-se domin
go último até 8 vizinha cidade de Mafra, onde os comandados
de Angelo C. Cordeiro fizeram a preliminar de Operário x Pal-.
mitos, ocasião em que a equipe colorada coaquístou mais uma

bonita vitória, derrotando a Seleção de Papanduva, pela con

tagem de 4 a O •

Os tentos foram consignadOS por Boy (2) - Garrincha e

PQlaco.
O C. A. Industrial foi 8 campo e venceu com: Z,zão

(Tico), Orlei. Toninha, Miltão, Vilinho (M�tereir8), Bode, Britto
(Gilson), Garrincha, Boy, Polaco, Albary (Fatia).

.

,;
'O meio-armador Britto, considerado pela crônieê Ma

frense o melhor homem em campo, recebeu coavite para dispu";,
ter o Estadual do próximo ano defendendo as cores do-Operário.

em MaFra: 4xO
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uNA ESPREITA"
----......--- PEDRO A. GRISA

I bora' e a vez do -Excepcional
A vida humana é um mistério. E há vidas humanas que vêm

acompanhadas de muitos místéríoa. Mistérios que por serem mistérios
não nos é dado compreender - razoavelmente - o porque de sua pre
lença em nossas vidas ou nas dos n0880S vizinhos.

Dentre esses mistérios, há aqueles que, 'à, vezes, semeiam a re

volta em muitos corações. Mas elses mesmos fatos misteriosos que re

voltam a uns, enchem a outros de ricas
. virtudes que fazem despertar

luzes de misteriosa beleza, de um esplendor que ofusca o olhar humano.
Para i'efletirmos sobre isso, aqui está a SEMANA DO EXCEPCIONAL.
O EXC8PCIONAL é um mistério vivo e eloqüente diante de nossos

olhos e de nOS80S sentimentos. � como se diante de n08801 olhos estrreese
sempre a voz de Cristo: "O QUE FIZE.RDBS A UM DESSES PEQUENINOS
É A MIM QUB O FAZEIS". .

,

.

. Em CaBoinhas temos, há mais de um ano, organizada a "ASSO-
CIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS .EXCEPCIONAIS" - APAR.

Em contato com o seu Presidente, tomos informados de que a
· SEMAMA DO EXCEPCIONAL" de 21 a 28 de agosto, buscará ser uma se

mana de coasctentízaeão e de trabalhos em benefício dessas pessoas,
pessoas como nÓ8, mas que precisam de um apoio especial para se inte-
grarem - normalmente - à vida social. '

O Presidente da APAR, Niceto Fuok, DOS disse do esforço que a

APAE' está, empreendendo, a fim de atender ao maior número possível de
excepcionais. Assim é que em 76 havia 18 alunos, conta atualmente com

30 e prevê atingir o número de 51. Para atender a essa evolução da Es
cola da APAR, mais duas professoras acabam de realizar cursos de espe
cialização; e foram construidos mais 230m2 de área coberta, bem como
foram adquiridos móveis para melhor atender a todas essas ortanças.

Pede-se aos PAIS ou pessoas amigas de crianças excepcíonaís
· que busquem manter contato com as Prefessaras ou com a Diretoria da
APAE, a fim de '81 matricularem na Escola da APAB de Canoinhas. Não
é só da cidade,'mas também dos bairros e distritos.

.

Ninguém deve se envergonhar de ser pai ou mãe de criança ex

cepcional. isso pode ou poderia acontecer a qualquer um. É um mistério
que semente Oeus poderá, um dia - quem sabe, nos fazer compreender.

NÃO DB:IXBMOS, pois, Di PROOURAR Á APAR . .Ali há pessoas
dispostas a nos ajudar e a fazer seu filho mais feliz .

.

. Na SEMANA DO IXCEPCIONAL está prevtsta a seguinte pro-
· gramação:

. .

1. Palestras, através da· Rádio Canoinhas, na Hora Paroquial.
2. Uma churrascada, com BINGO, no salão paroquial, dia 24, '8 noite.
.3. Distribuição de deealcomanías.

.

·4. Soirée Dançante, na Boate, dia 27/08, e outras.
. AJUDE UM EXO�PCIONAL À SER MAIS FELIZ

TERÁ- SORRISOS. CANTANDO EM STJA .ALMA. . .

.

'_A. APAE'é 'uma nova forç,.. para o bem-estar de nosso povo,
ajud�-a nesse esforço.' e .. sínte-se útil.' CA�18-8-77 ..

. ,

E VOC�

l>bravo "Soldado: Duque de Caxias
.

Os soldados 'já �d.rriir�vam aquele corajoso comandante, por suas
muitas

.

e herôteas vltórías., Ele havia nascído em Porto' da Estrela, o que
reforçava' a crenc;a .geral.

.

..

,. �. Úm- dia, 'dUrante:'uma batalha, apareceu no céu um cometa e, sua
cauda. .ápontâvã exatamente para o lugar onde te reuniam os rebeldes.
Dai para sempre, a,,"'Iiistória·.do Brasil", guardou a fé popular num homem
que tinha uma grande Estrela. Mas .não .vamos pensar que "Caxias;' era
só um homem de sorte, peís sua bravura foi. demonstrada muitas. vezes ..

'.

. •... Certa ocasíão manteve-se � cavalo' durante 36' horas seguidas,
comandando soldados brasileiros que combatíam e acabaram vencendo as

tropas de.um Ditador que lutava contra nosso pais. Ao lado de tanta co
ragem, Caxías demonstrava ter grande coração. Depois de ter derrotado
o adversário, não maltrava, nem humilhava. .

'

Luis Alves. de, Línia e Silva, C_a�ias, nasceu em 1803, na data em' que
hoje é. o vDía-do SOldado Brasileiro", 25 de agosto.' .

' .

. :' >. Conforme o costume de sua época, já era cadente a08 5 anos,
por pertencer a uma grande tamüía de ilustres militares. Fez brilhantes
estudos e conquísteu pelo seu mérito os mais altos postos militares e po
Iítícos, os quais desempenhou' eom patriotismo e dedicação. Depois de no
vos e grandes' triunfos, em 23 de março de 1869, foi .honrado com o maior
titulo de nobreza .que se deu a alguém em nossa hístória, o de "Duque".

'.'

.

Caxias foi ·.também Senador, Mínístro, Presidente de Províncias e

Comandante (los Exêrcítos de 3 países: Brasil, Argentina e Uruguai, na

Guerra. do ·Paraguai. .

.

Suas heróicas frases:
- '·'Siga-me· quem for braslleiro"!
- "Minha' espada não tem partido"l

. .

'. Caxias morreu em maio de 1880, foi sepultado em cerimônia sím
ples, ,sem honras militares, no cemitério 'de Catumby, no Rio. Mais tarde, .

lIe�8 restes :mortais, foram transportados para o Panteão Mititar, o Sagrado
Altar da Pátria, na Praoa Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, numa das
mail -Comoventes cerimônias da "História do Brasil ..."

ROSE,LI DE' FÁTIMA 'RUTHES

4viso d�, Registro de Chapas
. "SINDICATO RURAL DE CANOINHAS

Rua Paula Pereira, 1593 - ICANql"HAS-SC
Em cumprimento 80 disposto DO art. 21, item III, da Por

taria.o.o 3.437, de 20 de dezembro de 1974, comunico que foi re
gistrada 8 chapa seguinte, como c'oncorrente à eleição a que se

refere o aviso publicado no dia 29 de julho de 1977, neste jornal:
Para Diretoria
Efeti"ol

.Ewa.ldo Zippetér
Waldemiro Carlos Noernberg
Leopoldo Faligatter
Para Conselho Fiscal
EfetivoI

Alceu Noernberg
Antonio Tokarski
Vicente Novsk

Delegados Representantes
Efetivo. Suplente.

Ewaldo Zipperer Waldemiro Carlos Noernberg
Leopoldo Fallgatter Jair Côrte

Nos termog do art. 61 da Portaria acima mencionada, o

prazo para impugnação de candidaturas é de 5 (cinco) dial, a
contar da publicação deste aviso.

Canoinhas, 18 de agosto de 1977

Ewildo Zipperer - tprfsidente

Suplente.
Jair Côrte
Guilherme Goestemeier Sob.o
F'rancisco Perf:ira de Lima

Supl"ntel
Rodolfo Llnzmeier
Francisco Bayel
Justino Finta'

ACONTECENDO._._-
,

* Como introduzir um ser

deficiente ''10 mundo so

€;ial que institucionelizou a

«beleza. pelos concursos de
«miss» e onde a «torça tísica·
tornou-se um ídolo?
Talvez seiem esses os mo

tivos do mundo ser tão in
sensível, tão fechado ao seno

timento humano. Matar na

guerra, deixar morrer de fo
me pelas ruas, adiantar a

morte tios inválidos ou oe

lhinhos; torturar, sã" coisa.
que não impressionam mais.
E quanto menos humanos os

homens se tornam menos

trstam 8S semelhantes como

<gente«. Mede- se os eutros
com li própria medida.

.

«O comportamento do ex-.
cepcional é trabalho pelas a»

ções e atitudes dos outros'».
.

Ajude as pessoas excepcio-
nais, elas são tão gente quan
to oece. <Colsbore com APAE».
De 21 a 28' de agosto s»

man« Nacional do Excepcional.
* Canoinhas de par.béns.

Com muito êxito tivemos
em nossa cidade nos dias 16,
17 e 18 os Jogos Regionais
Estudantis,

.

onde Pa,ticipa-
·rãm 14 cidades, num total
380 atletas. Muita motivação
nestes três dias, ajudaram
para o sucesso dos mesmos .

A todos os que colaboram
O nosso muito obrigado.
* Hoje a noite no Clube

Canoinhense uma anima-

Aniyersariantes da semana
Dia 20 - as sres. Nasira

esp, do sre . João Seleme e

Luiza esp. do sr. Gebrael el
Kouba, res. em Três Barras.
Dia 21 - as srtas. Marilene

Partala e Iso/de Roesler,
Dia 22 " a sr a. Carmem

esp .. do sr. Valdir Seleme,
nosso Colaborador em Agua
Verdé; a srte Leila Maria de
Carvalho.

Dia 23 • os jovens Marce
lino Frederico Fedsldo 6

Glaucio João das Chagas.
Dia 24 • a sra. Olga Ma

ria esp. do sr. I.Vário ferra
resi; a srts. Lélio de Lurdes
de Cartulho.

Dia 25 � O sr. Jacob Sele
me; a srt«. Clsudete Hottmsnn;
os meninos J.\1urillo ,.0 do sr,
Silvio de Lucca e' Sandro
Albedo f. o do sr. Irineu Dre
veck.
Dia 26 " a sra. Erna es;.

do sr. W illey Qorstltz; o jo
vem José Adilson Szczygiel.
Aos aniversariantes; nos

sos parabéns.

Enlace Matrimonial
Dia 13 de agosto de 1977,

na' cidade de Rio do Sul, o�

corr6U o enlace matrimonial
do ilustre advogado Dr;ARl.
EL REY ORTlZ OLSTAN
com ti Dril. Ceres Cavalcanti
A.lbuquerque.
Nossos cumprime'ntos

Dr. Décio Jürgensen
Dia 18 de· agosto dI 1977,

após concluir com brilhan
tismo o curso de

.Eng8nharia
Civil da Universidade Fede
ral do Paraná, receb�u o di
ploma de engenheiro civil, o

canoinhense dr. DÉRCIO
ItJR.OENSEN; tllho de Ger
mano Emilio Jürgensen e D.
Avaní Diltrich Jü,gensen e

neto de D. Petronilla Dittrich.
Parabéns

da boate marcando o fim dos
jogos Rigionais . Estudantis.
Compareçam.
* Neste dia 25 (quinta- fti ..

ra} nos salões do Ca
noinhense teremos a presença
da famosa cantora brasileire'
Angelo Maria. Pontifique lá.

* Mari. Eliza Nicollazi a

graça de menina confir
mando presença para o
baile das debutantes no dia
3 de setembro próximo.
* Milena Nora Bstist« vi.

sitando a cidade de Por
to Alegre no último fim de
semana, trszendo-nos muitas
novidades.

.

* Junior Freitas e Níveo,
parzinho recente em nos

so meio.

* Recebendo o cumprimen»
to de muitos amigos pe

la passagem de seu anioer-.
sdrio na última. quarta-feirá
o fOTO OI.

.

* Quem tomou chá de SUe

mico toi a Rosete. QUi! é
isso menitu, apareça mais.

* Vald,rez e Derbi comple
tando um aninho dé na-

mero. Continue.

Responsabilidade J. M•• C.

* Quem está a procura de
sua princesa encantada

� o Marcos Murara. Sesa que.
está tão difícil asstm de en

contra-la?

* E a seuaede batendo ror-
te para a Cuca. Espere

sÓ um pouco mais, pois se

tembro vem ai.

* Pontificando muito em

nossa cidade na semana

passada Otisses. Volte sem»

p,e as girl pedem.
* Maria Clara Wendt mui-

to teus na escolha de seu

par para ii valsa- das debu
tantes. É isso aí menina, ele
é uma graça.

* lsabela Murara passando
uma ôtim« semana. Não

é para menos, pois o Ivo es

tá aí.

* Hilário Budant deixa
muito gamada uma certe

. menininha de Mafra. Espe
ramos sua· volta, principal�
mente ele.

* A honra não consiste em

não cair nunca, mas em

levantar-se cada vez que se

cai.

20-08-77
N.e 1433

Ano XXXI

Jogos Escolares Regionais
A nossa cidade foi palco, dias 16, 17 e 18, terça,"

quarta e quinta-feira últimas, dos Jogos Escolares Regionais,
promoção da 8a. Coordenadoria Regional de Bdueação.

Todos os encontros foram realizados no Ginásio Co
berto, na colina histórica, reunindo delegações de todos os

municípios do Planalto de Caneínhas, dando um colorido di
ferente na cidade, com quase 500 atletas aqui hospedados,
prejudicado um pouco o grande acontecimento pelo mau

tempo reinante, primeiro as chuvas e depois um grande frio.
No próximo número daremos os resultados completos

das competições, sabendo-se contudo que a nossa apresen
tação não foi das melhores, carecendo de maiores treina
mentos e dedicação.

Campanba de combate a Raiva CaniDa
Objetivo: Imunização dos animais da espécie cenína, por

serem os mesmos sensívets e transmissores principais da doença
na nossa regi.o, pela sua caracteristica doméstica e de contato

permanente com a população humana, representando um número

significativo populacional dentro desta. Com 8 vacinação deste.

tipo de animais assegura-se o controle e a estática da incidência
da zoonose na espécie humana.

Por este fato a' Secretaria da Agricultura, através de seu

departamento veterinário/de Defesa Sanitária Animal, e com a

colab01�ação do Centro de Saúde Pública, Prefeitura .Municipal
de Canoinhas, Colégio Agrícola Videl Ramo., dever' iniciar a

partir do dia 25/08 a vacinação em massa dos cães, GRATUI
TAMENTE, preservando a. nO,8sa co:nunidade de tã� 'perigosa
doença.

No intuito de que se alcance e atinja um número re

presentativo da população canina do Município, o serviço veteri
nário local programou o seguinte roteiro para postos de vac.inação.
D1a Local·P. de vacinação Ponto de referência
25/08 - Campo D'Agua Verde Clube de Bo1io

Agua Verde Em frente Olaria A. Krailing
Piedade Igreja

26/08 - Alto da Tijuca Cruzamento M. Dias-Parado
Jardim Esperança Igreja Perpétuo Socorro
Bairro Sossego G. E. Joio José Souza Cabral

29/08 • Centro Praça Miguel Procopiak
Centro Praça LRuro .Müller
Bairro São Cristóvio Igreja Sio Cristóvão

30/08 - Alto das Palmeiras Escritório da CAFASC
.

Encruzilhada Igreja /

Bela Vista do Toldo
.

Igreja
31/08 - Paula Pereira Campo de Futebul

. Fartura Escola
Mareilio . Dial Estação Ferroviária

01/09 - Imbuia Escola
Colonia Ouro Verde Es�ola
Serra do Lucindo Escola

02/09 - Valinhos :Escola
Felipe Schmidt Estaçio Ferroviiria
Pinheiros Escola

Waldemar Bubniak - Médico Veterinário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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de abril
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.

o SUPEHINTENDENTE DA SUPERINTENDli:NCIA
NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB, no usode suas

atribuições legais,
t

CONSIDERANDO a necessidade de incentivar o desen-
volvimento da pecuária brasileira, tendo em 'vista que o volu
me da produção é· decisivo para o abastecimento;

CONSIDEH'ANDO as peculiaridades das bacias leíteí
ras formadas pelos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal;

CONSIDERANDO as Resoluções n. Os 08 e 10 do Con
selho Nacional do Abastecimento. - CONAB, de 26 de abril
de 1977.

RESOLVE:
I

,
Art. 1. o _ A cota do leite do produtor (leite cota)

corresponderá à média de fornecimento. obtida no período
compreendido entre junho e setembro, inclusive ..

§ 1.0 _ Considera-se leite-excesso a quantidade .men ...

produz o
,

brasileiro
Massey Ferguson
175.000° trator.

A seu

A Massey Ferguson do Brasil

iniciou a produção local, de tratores

agríco.las de rodas em 196·2 e no·mês de

junho destC!) ano o Sr. J.A. Engeibrecht,
Presidente da Empresa, anunciou a

prod1J,ção de sua 175.000. a unidade, na
presença do s.r. A.A. Thorsbrough,.
Presidente Executivo mundial da Orga-
nização.

.

'Nestes 15 anos de atividades no

Brasil, a Massey 'Ferguson expandiu
suas linhas de produção. para atendi
mento das necessidades de nossa agri
�:;ultura e da construção c1vil, oferecen
do ao mercado brasileiro' modelos de
tratores de rodas e de esteiras, imple
mentos agrícolas, colhedeiras de grãos,
carregadores industriais e retroescava
deiras.

Comércio e Indústria «5cha
,

eck)) Ltda.
Revend�dor rViassey Ferguson

:".'
.,. r1'I'f<."'!'f:t"..'.'t��';i ...k")!l' .�." t��tol"

�I' 'h..��"i.?r", ..
Rua Caetano Costa, 1122 - Fone 2 2� 0557 - Canoinhas·se

•

20.08.19'17

I

sal recebida que exceder a cota definida neste artigo.
§ 2. o _ É proibida qualquer outra classíüceção Pt;Jtã;'

o leite normal que não a prevista nesta. Portaria, ou sela:,
Iene-cota e leite-excesso.

Art. 2. o _ O preço mínimo de compra do �itrQ .g.
leite-cota entregue pelo produtor na plataforma da usina re�

gional, ou diretamente no estabelecimento empaeotador ,

que for enviado para o consumo humano das R'egiões Metro ..

polítanas de São Paulo, Rio. de Janeiro, Belo Horizonte, Çuti�
tiba ,Porto Alegre e das Goiania, Cuiabá, Florianópolis, ,J3ra:
sília e Vitória, será Cr$ 2,85.

Art. 3'. o _ O preço 'mínimo de compra do litro de
leite-cota, entregue pelo produtor na plataforma da usina re

gional ou diretamente no estabelecimento empacotador e que
fOI enviado' para o consumo humano das demais Iocaíídadee
não definidas no artigo anterior, será de Cr$ 2,75.

Art. 4. o - O preço mínímo de compra do litro de
Iene-cota, entregue pelo produtor na plataforma das índús
trías específicas de leite em pó, queijo, manteiga e demaíe

produtos lácteos será de o-s 2,70.,
Art. 5. o _ Sempre que o litro de leite, adquirido ,do

produtor, contiver índice de gordura superior a 3,1 %, seu �e..

ço mínimo de compra será acrescido de, no mínimo, '0,7% do
preço mínimo de compra mencionado no artigo 2. o da presen..
te Portaria p.or decimal de excesso de gordura, o que deverá
constar na nota de compra ou de recebimento do .leite ,

.

Art. 6. o - Fica .proíbída, nos preços mínlmos :9'
compra de leite fixados na presente Portaria, a dedução de
impostos, taxas e serviços que possam incidir sobre a comer

cialização do produto.
Parágrafo único _ Além das deduções ·e$pecifieit�

mente previstas' em lei, dos preços mínimos de compra ti�ac
dog na presente Portaríe para o produtor, só poderá hà.�r "
dedução do custo do transporte do leite "in natura.'� entr@ a

usina .e o entreposto ou conjunto industrial.
Art. 7. o =-- O preço mínimo da compra d9 litro a'

leite-excesso, entregue pelo produtor na platafo,rma. da u$?in..a
regional ou conjunto índustríal serâ ÍOOl<10:

a) Para um aumento mensa; tle até·30% sobre a 00-..

ta, 4f.finitla no art. 1. o dapresente Portarla, o pre-f:o mi.n.1mo
do litro de leiteaeJtces;so, 'J�rá ·0 pre90 ,fixado no art. 4. (i) da
Pr�s.en te- p'ort.;

b) Para um. aumento m�n�al Qé produ.çio qUê e.Xc.
.der d� 30% � soore a cota definida no art. l ..o da �ent,
Portaria, o preço mínírno do litro de leite e.x.c.o será d@ 80%
do preço fixado no art. 4. o da presente Pbrta.ria.

.

Art. 8. o � Da diStri'buidores d€ leite, quando preten·
'

é1�"(;Jm eomereíalizar tipog de l�te ou emlJalapns nM provia
tas nesta Portaria, com excessão 'doo tipos! "B'" e estere.11zadOl
deverão solicitar prêvía autorimção do superíntendente da
SUNAB, obedecído o disposto no RlISPOA.

Art. 9. o =- O preço máXimo t1t venda ao consumidor
do litro d€ leite pasteurízado magro e do . leite pasteurízado
magro, 'reconstituído ou não, com o mínimo de 2% (dois por
cento) de gordura, envasado rnecanícamente em embalagens
invioláveis de material pláatíco, cartonado ou símííares e en

garratado mecanicamente, com fecho inviolável, nas RegiÔet
Metropolitanas d@ B�lo I-Iori&Onte, � Paulo, Rio de Janeiro,
Cur.ítlbtt, Porto Alegre e nas Capitais Goiânia, Florian6polis,
Br.9,�flia, Vitória e 'Culâbâ; ··será de Ct$ 3�5·0 (três cruseíros •
eínqusnta centavos) .

Art. 10. o � O .ptr,e�o máltlnlo de' v�ndn ao ootUurm
dor ao litro de leite tipti 1.4,C", píll8teuriz,ado' recomtitu1,&J, com
o minímo de 3% (três por cento) de gordura, envasadc me

cantcamente em elubal:agen's invioláveis de lwter"UlI plíisUeQ,
cartonado ou símílares ou engarrafado Inecanícamente, com
fecho inviolável, nas demais.localid:ad� não t1�nnitiQ no 1.$.
,tígo 9.0', com efK'Géçi:Q dos MunlcÍ!p\iOO dê 'JuntUaí� CU"batlo,
são Vic€nte� pra"ia Or�nd,e', It,anh-aém, 'peruíbe, Bertiop,
Guarujâ, Mongaguá, Pedro tle' Toledo e \��nto:s, do ,Estaoo di
,B�o Paulo será de Cr$ .3,70 (três cr�2eiros (!! setent-a, centa,y�).

Art. 11. (J �·O pT�'ÇOi ,mâ�() de venda do consumi
dor do litro 'de leite pasteurízado magro, reconstitudo ou nlo,
com 'O mínimo 20/0 ('Cioi's por cento) de ·g-o-rdura, en-v;asado �..
canicamente em embalagens Invíoíâveís de :rnateri,al paâstirf"�,
cartonado .ou similares e engarrafado mecanícemente, com
fecho inviolável, nos Munícípíos de Jundíaí, Cubat.i\o, S\�O Vi·
cente, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe, Berti()\ga, Mon��..

guá Guarujá, Pedro de Toledo e s.antos, do Estadô ã� Sio
Paulo, será de Cr$ 3,70 (três cruzeiros e setenta c'entavos).

.

Art. 12. o _ O litro de leite pasteurizado magro:ejéu
pasteurizado magro reconstituído, efetivamente distribuítle'
pelos estabelecimentos empacotadores nas Regiões Metro'poli
tanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitibar
Porto Alegre, e nas Capitais Go.iânia, Florianóp.olis, BrasíUa.,
Vitória e Cuiabá, será subsidiado pelo Ministério da. Agtieul�
tU1;'a através da Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL
em Cr$ 0,25 (zero vírgula vinte e cillico centavos) ,

o litro, con·
forme normas ?peracionais a serem fixadas pela referida em ..

presa.
Art. 13. o - A fim de serem atendidas as necessida�

des de abastecimento, a SUNAB poderá discipHnar a destina..

ção do leite para fabricação de produtos e subprodutos lácteos.,
Art. 14. o _ Aplica-se o. disposto nesta Portaria aos

Estados do Espírito Santo, Rio de JaneirO', Minas Gerais, São;
Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Gran·
de do Sul e Distrito Federal.

.

Art'. 15. o - Esta IPortaria entJ;ará em vigor' em 1. o

de maio de 1977, revogadas a Portaria SUPER n. o 17, de 09
de março de 1977 e disposições eln contrário.
JOSÉ MESQUITA SANTOS _' Superintendente eubstituto

·

Publicaçl� ..
no D. O. U. em 29/04/1977.
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Deputado Dallanhol �agradece
o Deputado Federal wu

mar Dallanhol enviou tele

grama a este colunista a

gradecendo a notícia divul

gada pelo '«Correio do Nor
te» referente a Sua visita a

Papanduva. Eis o Telegra
ma: Esmeraldino de' Almei
da ex. Postal 02 - Papan
duva. Agradeço remessa

do jornal «C orreío do Nor
te», de 16 julho, registran
do minha presença em Pa

panduva. Ao, seu dispor.
Deputado Federal WilmaD
Ballanhol. N.R. O ilustre Escreveu; _

Pàrlamentar muito já tem Esmeraldino Mo Almeida
feito por nossa Comuna e

-

periodicamente vem fazer uma visita a seus amigos
e correligionários.

'

14.0 Salá.rlo G. dlvulgaç60
O Senador. Lenoir Vargas enviou telegrama ao

Presidente do Diretório da "Arena de Papanduva 80"

licita,ndo pronunciamento na Câmara. Municipal do Lí
der da Bancada sobre a oportuna medida do Geverno
Federal' concedendo o pagamento do 14· SalárÍ\> aos

Trabalhadores. Damos a seguir o conteúdo do tele

grama para melhor esclarecimento a nossos leitores:
Presidente do Diretório Municipal da Arena-Papan
duva-SC. Solicito encarecer ao Vereador Líder da
Arena na Câmara Municipal fazer pronunciamento fa
vorável ao pagamento 14.0 Salário aos Trabalhadores

-

percebem até cinco salários mínimo Pt Tal benefício
é resultado providências. dos Governos Arentstas
Vg devem ser lembrade Pt Cordialmente Senador
Lenoír Vargas-Presidente Regional Arena.

Perigoso ladrão, preso
.em Papanduva

Dia 04 do corrente, após' receber comunícação
do roubo do veículo placa X-j-13I8 da cidade de Ita
jaí, o qual foi furtado na manhã, por v-olta das duas

. horas da madrugada, e por volta das 15,00 horas do
mesmo dia, a Polícia local em diligência procedida
de imediato, conseguiu apreender o citado veículo na

BR-116 na localidade de Passo-Ruim, tendo o moto
rista (ladrão)' abandonado o mesmo, evadindo-ese pa
ra .íocal ignorado. O veículo é transportador da «Esso
Brasileira de Petróleo». Dia 06 por volta das, 2,30 ho
ras, sendo continuas as diligências policias consegui
ram prender o marginal de nome José Carlos Daniel,
natural de Erechim R.G.S., com 22 anos, o qual
foi preso em Hagrante, no. ínteríor da Oficina Mecâ
nica do Sr. Soter Povaluk e conduzido para a Dele
gacia de Polícía local, onde foi autuado em Ilagrante.
,Na Delegacia, o margínal confessou vários roubos e

arrombamentos de Veículos e firmas nos estados dó
Paraná e Santa Oatarína. É isto aí minha gente, aqui
a Polícia não dorme no ponto, enquanto nós dormi
mos 'eles trabalham.

Reunião Nacional da

Are�ft será dia 31
O Diretório Nacional da Arena estará reunido

nos próximos dias 31 de agosto' e 1.0 de setembro
com OI presidentes estaduais do partido, para ava
líar a' situação' eleitoral .do país e organizar uma

campanha de mobilização visando ao pleito de 1978.
Foi esta a prlncípal decisão tomada pela Executtva
Nacional arenísta, que esteve reunida ontem pela.
manhã, durante duas horas, a portas Iechedas, sob a

presidência do Deputado Francelino Pereira. (G.P)
,

L

Fundado o LloI;lS
Clube em:Pap'anduvft

Em memorável reunião realizada dia 11 do cor

rente, com a presença dos Oompanheíros da cidade
de Oanoínhas, foi 'escolhido 08 companheiro. que in
tegram a Diretoria da entidade. Mais de 30 Leoníatas

,

A .dísposição dos senhores
I

industriais e consumidores, sua loja cada vez mais

especializada: Linha completa dos motoresW E G a preços diretos da fábrica,
peças e acessórios para caldeiras, locornóveís e maquinários industriais. Cabos
. de aço, parafusos e pregos de todas as bitolas. Conexões para água e

pressão, fechaduras, ferramentas em geral. VISITE-NOS.

resolve
.

"UNGER"

já fazem parte na qualidade �e
.

sócio � integrante ::da
maior e mais ativa organtzação de Clubes de Servíeo
do mundo. Realmente Papauduva já de há muito tem

po ... deveria ter fundado o seu LIONS�*QLUBE de

serviço. A absoluta falta de espaço em minha coluna.
não permite dar mais detalhes do feliz evento, o que
prometo fazê-lo no próximo número inclusive infor
mando a atual composição d08 companheiros que
integram a Diretoria escolhida na memorável noite
do dia 11 do corrente.

.

DiSpenSa de Incorporaçâo
\ Dia 11 do corrente, em solentdade especial e

com a presença de autoridades civis, militar e Ecle
siástica, foi realizada a solenidade de posse do Pre
sidente da Junta de Serviço Militar, sr. Nataníel. Re
sende Ribas, Prefeito Municipal, e entrega solene de
Certificados de Dispensa de Incorporação (C.D.l) da
classe 1958 e a.nteriores. O capitão Osvaldo Conrado
Narloch, Delegado do Serviço Militar. eomandou 08

trabalhos, coadjuvado pelo comentarista Alfredo
Franco, fotógralo sr. Egon Thiem. fazendo a cober
tura �otográfica, Secretaria da JAM de Oanoíuhas,
Professoras e alunos do Grupo Escolar Aliuor V.
Côrte e um número elevado de pessoas que compa
tílharam das solenidades.

Passarela da sociedade
Amanhã quem está festejando. níver é a garo

tinha Luctana, filha do casal Srgto. Jamil (Rosi) Car
valho, ele Del. de Polícia. Muita alegria pontificará
na festinha da simpática Luotana.

Segunda-feira, dia 22, completando mais um

aníversárío o bondoso Pe. Vigário Antonio. Cintho.
Mil cumprímentos pontificarão no dia de sua festiva
data por toda a Cumunidade e aqueles que lhes são

agradecidos.
Marilene Partala. Também na mesma data eo

lhendo mais uma flor no alegre [ardím da vida, a

simpática srta. Marilene, filha do casal sr. Aloi_io
rMarta) Partala, ele ex-prefeito municipal. Cumpri
mentos mil com a. jovem-guarda na ponta da linha.

Na mesma data festejando seu níver a srta.
Matilde Greffla. Na sua festiva data receberá colegas
e amigos em sua residência, onde serão recepcionados.

Sr. Aristidio Gruber. Também dia 22, nOSSA a

genda social registra a passagem de idade nova do
sr. Artsudto Gruber, alto Agro-Pecuarista e O{ preza
do assinante. Amigo� e admiradores lhe tributarão
'as devidas homenagens e felicitações.

Srta. Dirce Gruber. Na mesma data e ne mes

mo, lar, com\ a mesma alegria. festejando níver a srta.
Dirce, filha �o casal sr. Aristidio (Leonor) Gruber. A.
simpática srta. será alvo das mais- merecidas hóme
nagens pela sua passagem de níver,

Um por semana
Aquele que domina o seu interior, suas pai

xões, seus instintos e seus medos é' um elemento
maís grandioso que um rei. [Milton o poeta).

, uu • Fy .",.,

AVI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO IRMÃOS

ZUGM&N S • .lo a"i.a ao ar. IVO DOS SAN*
TOS, portador 'da Carteira Profícaional D.o

15.532 .. Série 510 S C, a apresentar·De na

empresa no prazo de :5 (três) diae para zegu
lorizlu lua llIituação•.

O não comparecimento implicArá Da

reecisão do Contrato de Trabalho por aban
dono de serviço DO' .. termos do artigo 48�
da C. L. To

o seu problema':

& CI ..III

Rua Desembargador Costa Carvalho, 41 e 44

DDD 0425 Caixa Postal, 1106 UNIÃO
Fones: 23-1770 e 23-2014

DA VITORIA - Paraná

vem prestando servkcs às indústrlias"
--------���------------------------

anos

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

,

',' I ''',] ,.J.,l t'!�', J: ' 1 ". • ,,' ,�i ') jl' J'
I

'

-

DISCO
• I

CASSET EFil AS
..

asa
RUA VIDAL RAMOS, 184
RUA PAULA PER;EIRÂ, 648

FOTOCÓPIAS XEflOX
Serviço instantâneo e perfeito

Instalação moderníssima.

Procure no escrítório de Derby Carlos Ulhmann, na

Praça LauroMüller, 251 - Canoinhas - Santa Catarina

,.

Projetos e PI,anejamlntls
Rua Major Vieira, 433 (ao lado da Boutíque Lá na Modinha)
-� projetos Arquitetõnicos, projetos Elétricos para instalações

Industriais e, Residencíais, Processo de Financiamento pelo
BNH (RECON e OEF), Relação de Material e Orçamento
de Mão de Obra.

_' A· sua residência personalizada será projetada por 'nós,
dentro dós mais altos padrões de segurança e 'bom gosto.

Venha fazer-nos uma visita.

Registro Civil IW -Edital
Maria Góss Glinski, Oficial

do 'Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, município e Co�
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

WALFRIDO PAOILHA. DOS SAN
TOS e MARIA ROSA LEANDRO.
Ele natural deste Estado nascido
em Colonia S. Aideê, no dia 22 de,
fevereiro de 1,946 lavrador, solteiro.
domiciliado e restdente neste Dis
trito, filho de Leopoldo P. dos San
tos e Constantina. C. dos Santos. Ela
natural deste Estado· nascida em
Paula Pereira, no dia 16 de tevereí-

ro de 1950, do lar, solteira, ·domici
.ltada e residente neste Distrito, fi·
lha de Leontino Leandro e Arveli
,na. Julía Gildo.

Apresentaram os documen
tos, exigidos, pelo Código Civil
art. 18_0. Se alguém tiver co

nhecimento de existir algum
impedimento legal, acuse-o pa-
ra fins de díreíto ,

'

Paula Pereíra, 10 de agosto de 197V

MARIA GóSS GLINSKI
Oficial de Registro Civil

(ooperat,ivi
ltda.

'

de EletrUiclcão Rural do Planalto Horte
- .

ccC E R P LA NA'"-

Rua 12 d. Setembro, 378 • CANOINHAS - se

Assembléia Geral Extraordinária
-,

EDITAL pE ÇONVOCAÇÃO '

O prestdente da Cooperatíva de Eletrificação Rural do
Planalto Norte Ltda. - CERPLANA -

, usando das atríbutçõea
que lhe confere Ô @Jtigo 32 letra "E" dos Estatutos Sociais,
resolve:

CONVOCAR
A Assembléía Geral Extraordinária, dos associados, a

realizar-se na sede da
-

Ccoparatíva de Produtores de Mate· Ca
noínhas Ltda., à rua Caetano Coste, 225, no dia 04 (quatro) de
setembro do corrente, às 13 (treze) horas, em PRIMEIRA CQN
VOCAÇÃO, 8 fim de tratar da matéria constante da seguíntê:

ORDEM DO DIA
Deliberação sobre alteração do valor do fínenelsmento
do -BADES{;;
Ajuste do prolabore do presidente.

3.° -_ Outros assuntos de, interesse da Cooperativa.
NAo havendo número legal - 2/3 - dos associados pre

Bentes em primeira COIlVOC6Ção, pará 8 instalação do Assembléie,
fica desde já feita 8 segunda convocação, para às 14 (quatorze)
horas do mesmo dia e local. Se desta vez ainda não houver nú
mero legal - 5,0% - mais. 1 � dos associados presentes em

segunda convocação, fica desde já feita 8 ter,ceira e última con

vocação, para às 15 (quinze) horas, do dia 04 de setembro de
.1977, com 8 presença de, no mínimo. 10 (dez) associados.

Para efeito de cálculo do «Quorum» para a instalação dia
Assembléia, 11 Cooperativa possue 435 associados.

E para que chegue 80 conhecimento de todos os associa
dos, o presente EDITAL será publicado na imprensa local e IlIfi
xado Da sede e em pontos estratégicos, bem como remetidos aos

associados, na medida do possível.
Cánoinhas,J 1 de agosto de 1977.

DU[LIO CORNELSEN.- Presidente

?O
,""
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Engenheiro dr. Luiz Cesar Wrubleski
Pela Universidade Federal do Paraná, colou grau

dia 18 último, quinta-feira, o engenheiro civil,' dr, LUIZ
CEZAR WRUBLESKI, filho do casal, empresário, Estefa
no Wrubleski e exma. esposa sra. Apolonia T. Wrubleski.

Nossos cumprimentos ao formando e seus familia
res, com votos de pleno êxito na vida prática e profissional.

Maria Cristina Lemke
Também cola grau hoje no Curso de Orientação

Educacional e Admínístração Escolar, pela Faculdade de
Educação de Joinville, a professora canoinhense, agora
residente naquela cidade, MARIA CRISTINA LEMKE.

Os nossos cumprimentos, à formanda e familiares.

Faculdade de Ciências Administrativas de
. '

Canoinhas - Curso de Aclministracão
, ,

Edital de Convocação
De ordem do Sr. Diretor da Faculdade de Ciên

cias Administrativas de Canoinhas, Curso de Administra
ção, ficam convocados os ex-alunos desta escola, que'
concluíram o Curso de Administração no ano letivo, de
1976, para uma reunião com a Direção da FUNPLOC,
que realizar-se-á no próximõ dia 27, com início previsto
às 14 horas, nas dependências desta Faculdade,' a fim de
tratarem assuntos de interesse de' ambas as partes.

Melhores informações poderão 'ser adquirida s junto à
Secretaria da FUNPLOC ou através do telefone 22-0436.,

Canoínhas, 17 de agosto de 1977.

Zaiden Emiliano Selem. - Diretor

� Fundacão ,das Escolas do Planalto
Catarinense - F U H P L O (

Horte

4viso de Li�itação
A Fundação das Escolas do Planalto Norte Cá ta ri-

'

Inense - ,FUNPLOC - leva ao conhecimento dos interes

sados, que se acha aberta a TOMADA DE PREÇOS
Edital de Licitação n.o 01/77 - para a aquisição de equi-

I

pamentos, móveis e utensílios, a fim de complementar os

,'equipamentos e instalações necessários à nova sede física
da FUNPLOC, com o prazo de entrega das propostas

I
até às dez horas do dia 03 (três) de setembro de 1977,
na Secretaria da FUNPLOC, à Rua Barão do Rio Bran
"co 1182, em Canoinhas-SC.
I ,

Cópias do referido Edital e maiores esclarecimen

I tos serão obtidos junto à Spcretaria -da FUNPLOC, no

: endereço acima referido ou através do telefone 22-0436,
das 15 às 17 e das 19 às 23 horas.

Canoinhas, 17 de agosto de 1977. 2

Zaiden Emiliano Seleme - Presidente

� Notas

Esparsas
Receita Federal vai

construir aqui
A Delegacia da Receita Federal, com sede em Join

ville, decidiu construir sede própria para as instalações da
Receita Federal em nossa cidade.

Nesse sentido, aqui esteve 3.a feira, o Delegado sr.

Paulo Romero que, juntamente com o agenteilocal,{sr. Fran..

cisco Zazískí, em contato com o Prefeito Therézio Netto,
informaram da 'boa nova, aduzíndo ainda que na região da
AMPLA - Associação dos,Municípios do Planalto Norte Ca..

tarínense, CANOINHAS lidera; disparado, o reeolhímentc de
Tributos Federais.

Notícia auspíeíosa, sem dúvida, que vem ratificar o

nosso atual desenvolvimento, propiciando mais um investi
mento da União em nossa cidade.

Segundo informes, o BRA
DESCO vai construir impo
nente edifício em nossa ci
dade, afim de abrigar todos
os seus departamentos e car

teiras.
x x x

Mais uma indústria, proce
dente da cidade de TImbó,
deverá instalar- se no populoso
baírro do Campo da Água
Verde, cujas demarches estão
sendo mantidas com o Pre
feito Therézio Netto.

x x x

O Clube do Sigilo come

morou o Dia dos Pais, com

reunião e churrasco na, sede
do São Bernardo, em Marcí-
lio Dias.

'

x x x

O agrônomo dr. Centauro
Nagano ofereceu ohurrascada,
sábado ao meio dia, na sede
do Bolão Fantasma, pelo prê
mio do Chevette.

x x x

Uma firma particular inte
ressada em financiar e ex

plorar a nova Rodoviária Mu
nicipal, devendo entender-se,
a respeito, com o Chefe do
Poder Executivo.

x x x

Um expert em assuntos de
cooperativismo afirmou que
a nossa Cooperativa Agro
pecuária, é uma das de maior
conceito, agora, junto aos ór
gãos superiores em Florianó
polis, pelo que nos parabení
zamos com os seus atuais
responsáveis, sr. Luiz Fer
nando Freitas e dr. Alfredo
Scultetus.

x x x

Os advogados militantes de
nossa comarca, reuniram-se
no seu dia, quinta-feira, dia
11, com um jantar festivo no

Clube Canoínhense, todos com

suas exmas. esposas.
x x x

O advogado dr. Aldo Díe
trich esteve sábado último na

cidade de Rio do Sul, em

compromisso social.
x x x

O jovem Paulo Ricardo Mu
rara, filho do sr. Adernar Mu
rara e sra, Wanda Murara,
passou nos vestibulares da
Faculdade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, em en- Igenharia mecânica, com, os

nossos cumprimentos e tam
bém aos seus familiares.

x x x
_/

Amanhã, na vila de Bela
Viita do 'I'alde, grande festa

religiosa, com várias atrações'
e boa música.

x x x

Vem aí, dia 25 próximo,
numa grande promoção dos
formandos de nossa Faculda
de, a famosa cantora ÂNGELA
MARIA, esperando-se pelo
opoio de todos. Enquanto isso,
a vizinha cidade de P. União
deverá hospedar dia 27 pró
ximo, o cantor Roberto Carlos.

.....-------�--------------------------------

Grande seho", da falDosa
artista ANGELA. MARIA

Vem ai a famosa cantora. ANGELA MARIA, ainda
grande sucesso nacional. A promoção é dos formandos da
Faculdade de Administração, dia 25 de agosto, quinta-feira
próxima, no Gtnásío de Esportes, lá no alto da colina histórica.

É a primeira vez que a famosa artista visita a Bossa,
cidade, numa promoção arrojada de nossos formandos e que
deverá agradar a todos. Durante o espetáculo deverão ser

sorteados diversos e valiosos brindes.

Vamos todos prestigiar o grande acontecimento" um

verdadeiro schow de arte, cultura e alegria.

TRES BARRAS #w
cc
em

nova dimensão"
PAULO FRAiVK

25 d. agosto - DIA DO SOLDADo
Homenageamos o «Soldado» de nOS88 Pátria, nelte 25 de

agosto, porque vemos nele o baluarte e 8 garantia d, Uoid.;1� ,

Nacional.
.

x x x

Em funcionamento e bastante concorrida a Lanchonete
«Samurei» instalada na Avenida Santa Catarina e inlugurada
recentemente.

x x x

Em rápida visita 80 Prefeito Odilon Pazda, o Excelentl.
simo Senhor Generel de Brigada Hsrry Alberto Scharn4orf, Co
mandante da 5.8 Brtgsda de Infantaria Blindada sediada em

Ponta Grossa-Pr., acompanhado dos Senhores: Coronel Leo L!
Bardenchou, também daquele Unidade ,e Tenente Coronel Nilson
Santos Welbach - Diretor do Campo de Instrução «Marechal
Hermes» de nossa cidade.

x x x

O Prefeito de Canoínhas e Presidente da AMPLA, Ir.

Benedito Therézto de Carvalho Netto, designou para Secretário
da AMPLA, o senhor Evilásio Coelho.' A feliz escolha foi muito
bem recebida por todos quantos conhecem 8 capsctdade do se

nhor Evílásío, mais conhecido como «Seu Lazlta».
Parabéns desta .coluns ao designado e votos de feliz gestão na

quela Secretaria.
x x x

, Dia 15 p.p reuniu-se a Comissão' Pró Festejos da SE-
MANA DA pATRIA de TR�S BARRAS. O comparecimento do.
convídados em sua totalidade, bem demonstra o espírrto altamente
patriótico dos mesmos, e se o tempo nos favorecer. '08 tresbar
renses terão' este aDO, uma Semsna da Pátria, repleta de "premo _

ções cívico- esportivas.
x x x

Este Colunista abre aqui um parenteeis especial para
agradecer de público 88 firmas: Indútria Ervateira 'Ewaldo Zipperer .'
fabricante do gostoso Chimarrão' iBOM DIA» e Borracharia de
Irmãos Moreschí, localizada em Piedade, pela gentileza com que
seus proprietsrtos n08 atenderam, .acompanhando e explicando, o
funcionamento de SUBS indústrias, quando visitei as mesmas, em

companhia da Família Magai, meus compadres, que procedentes
de Toronto - Canadá, squt estiveram nos visitando, Da ,sema,n.

passada. Agradeço também às Famílies de João Linzmeyer, Ni
valdo Roeder e 80 Clube de Bolão Misto, pela atenção que nos

dedicaram, e 80 casal Edegar - Hilda Hruschka, pelo gOtt,OSQ 8,1.
moço que nos ofereceram em sua resídêncta em São Mateus do Sul.
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,ce Praça Laqro MUller" 646 -. Fone 22. ..0514 CANOINHAS ". Santa CatarIna an
I� �

Im EM SUAS CAÇADAS USE ARMAS Boito - Rossi - eBC de um e dois canos, de cao m
I ae

'e mochas-paralela e sobreposta. Cartuchos CBC e, VELOX Munições' em geral. ati

� Revólveres ROSSI - TAURUS. Carabinas, de 7 - 14 e 17 - repetição e automáticas. �
'� Pistolas BERETA 22, e 6,35 - Standart-Luxo e Esportivas. Chumbo - Pólvora � Balas para Revólveres. 'I,
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