
Presidente Geisel
em Santa 'Catarina

O Presidente ERNESTO GEISEL virá novamente a
,

Santa Catarina. sexta- feira pr õxí aa , dia 23. afim de

inaugurar- o trecho pavimentado em nosso Estado. da
BR-153. a chamada Transbrasi l í.ana , ligando o Río Gran -'

de do Sul ao Par
á

• A inauguração será na c_idade, de
CODcordia. no oeste ca tar í.neas e , devendo a Comitiva
Presidencial ser homenageada. lego após. pelo Grupo
SADIA. A confirmação da honrosa visi ta foi dada pelo
Presidente do Diretório Nacional da ARENA. Deputado
Francelina Pereira.

A aludida rodovia de grande importância para a

nossa região. passa na vizinha cidade de Porto U8iio.
rumo ao ParaDá.

---------------------------------------------,--------

Therézio, em Brasilia
, ,

�

Como já anunciamos. o Prefeito THEREZIO NETTO.
acompanhado do Vice-sr. fABIO FUCR e CLAUDIO GADOTTI.
Pr.efeito de Major Vieira. esteve em Brasilia, tratando
de assuntos de interesses administrativos no Ministé
rio de Educação e' Cultura e Agricultura e Abastecimen
to. A partida ocorreu' na manhã de 3a. feira ú I t

í

ma ,

apanhando o avião em Curitiba. por volta das 12,30.
send0 rec�bidos na mesma tarde pelos Ministros Ney A
minthas de Barros Braga e Alison Paulinelli. em, au

diências já previamente marcadas pelo Senadbr Octair
Becker e Depu t.ado João Linhares, Vi ce - Lider da maior ia.
Os resultados' dos aludidos contatos, que esperamos os

mais pos
í

tivos. daremos na próxima edição, eis que o

seu re�orrio estã previsto para hoje.

Fricasa e Cooperativa ·impuls-
•

srenam
, .

agropecua,rla,nossa
Sem dúvida, a opinião é generalizada, estamos

agora trilhando o caminho certo, a agricultura e a suino
cultura,' dois setores correlativos. Devemos tudo, urg-e que
se destaque, a ação do Frigorífico Canoinhas S.A., no seu

fomento a suinocultura em nossa região, agora em plena
expansão, afora as atividades, positivas da Cooperativa
Agropecuária, completamente 'recuperada, gozando do me

recido conceito dos seus associados. Ressalte-se" também,
com justiça, aos trabalhos e assistência da ACARESC,
órgão mantido em convênio .Secretaría da Agricultura e

Prefeitura Municipal, na melhoria e aumento de nossa

produção.
O fomento a suinocultura, desenvolvido pelo FRI

CASA, em convênio com a ACARESÇ, propiciou a ins

talação de um sem número de granjas de suinos em nosso

município e região, com vários colonos abandonando outras
atividades para se dedicaram' unicamente a este mister,
plantando mais e melhor I os cereais necessários a esta
nova atívídade..

Em consequência, segundo informes, o, Planalto de
Canoínhas e o sul do Paraná, fornecerão já Jl partir do
próximo ano, toda a matéria prima necessária ao normal
funcionamento do FRICASA.

Temos a informar a instalação de várias granjas
modelo destinadas ao fornecimento de reprodutores e ma

trizes, da melhor qualidade e origem, cujos produtos já
foram premiados em várias exposições do sul do país,
destacando-se os Nagano, em São João dos Cavalheiros;
.schadeck, em Papanduva; Ouro Verde: do sr. Lauro Gon
çalves, na estrada de Paula Pereira; �mpresa Agrícola
Haag, em Matão e a do FRICASA, em Xarqueada, onde
também está sendo instalada uma 'moderna fábrica de ração.

O Prefeito THERÉZIO NETTO, que no seu pri
meiro mandato acordou o nosso município para as ativi
dades agrícolas, promovendo o ANO AGRICOLA, reunin
do em nossa cidade, todos os

.

setores do Ministério e

Secretaria da Agricultura, com resultado dos mais positi
vos, provocando o início da eletrificação rural, promoverá
idêntico conclave no- próximo ano de 1978, para uma

completa avaliação' dos objetivos alcançados.
Neste sentido, tem se esforçado e lutado pela

continuidade dá eletrificação rural, tida hoje. como' insu
mo agrícola, promovendo estudos objetivando a aquisição
de tratores, especialmente destinados a pequenas' destacas.

Devemos aproveitar" o mais breve possível, a, nos
sa principal riqueza, a excelência do solo, em sua

maioria, facílimo para a mecanização.

Assinatura anual: Cr$ 150',0.0

Canoinhas-SC
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N •
o Avulso Cr$ 3,00

Calorosa

PAULO KONDER
homenagem ,prestada

BORNHAUSEN
Mais de 500 pessoas, reu

nidas numa churrascaria da

Capital, prestaram homena

gem a Paulo Bornhausen, res

saltando as suas qualidades de
homem público catarínense.
Presente grande número de fi

guras, das mais expressivas
dos meios políticos e empresa
riais, inclusive a grande maio
ria da bancada Estadual da
Arena. 'PKB, em seu vibrante
discurso de agradecimento, de
finiu a sua posição diante dos
problemas atuais de Santa Ca-
tarina e do País.

.'

,

FLORIANÓPOLIS - Uma
verdadeira consagração foi tri
butada na noite de terça-feira"
dia 6, a Paulo Konder BOLr

nhausen, quando mais" de qui
nhentas pessoas estiveram pre
sentes no jantar que foi ofere
cido ao conhecido homem pú
blico e empresário catarínen
se, para comemorar a passa
gem do seu aniversário.

Líderes políticos e comu

nitários, industriais, autorida
des, amigos e correligionários
de Paulo .Konder Bornhausen,
tornaram, com suas presenças,
pequenas as dependências da
Churrascaria Guacíara, onde
foi realizado o jantar .

\

O homenageado foi sau

dado pelo deputado estadual
Bulcâo Viana, vereador Aldo
Belarmino, ex-Deputado Fer
nando Bruggemann Viegas, e

pelo ex-governador Ivo Silvei-
,ra.

Bulcã..0 Viana, ao iniciar a
sua saudação, disse que, "se a

velha amizade, ladeada ao
, idealismo democrático, da vi
da pública de Osvaldo Bulcão
Vianna' e Irineu Bornhausen,
nossos saudosos pais, que em

nós se manifestam, não bas
tassem para que aceitasse o

agradávelcumprímento desta
afetuosa delegação, a respon
sabilidade de interpretar o

pensamento daqueles qus der'
têm representatividade da re

gíão da grande Florianópolis é
tarefa por demais honrosa"\ ,

que não. se pede, como tam-
bém nãb se declina".

Ao
-

concluir, Bulcão Vian-'
na disse: "é oportuno, realçar
o valor e o talento do amigo
aníversaríante, s o Ih! r e t u d o
quando sentimos que a repre
sentatividade estadual está
precisando de mais lideranças
que possam fazer ecoar junto
à esfera nacional, as vozes dos
justos anseios do "Estado Na
tal. Na, constelação dos. bons
nomes que desfilam no cenário
catarinense, Paulo Konder
Bornhausen fulgura com bri
lho cuj a dimensão de grande
za não caberia dimensionar na
singeleza desta saudação".

Aldo Belarmino da Silva,
por sua vez" lembrou a ação de

Paulo Konder Bornhausen,
quando diretor do Banco do
Brasil, "com uma conduta, vol
tada aos interesses da nação
brasileira, não deseuídando
por um momento sequer, de
lutar pelos interesses da eco-

nomia catarínense".
'

Fernando Viegas, um ve

lho amigo e correligionário de
Paulo Konder Bornhausen,
fez uma saudação emocíonan
te citando a presença "de uma

impressionante e variada ga
ma de admiradores e ami.gos
de 1PKB, que aqui comparecem
para abraçá-lo no dia do seu

aniversário". "Porque eu de
vo saudá-lo, Paulo? A resposta
também é minha: A amizade e

sobretudo a lealdade são os' Ia
tores que somam e tudo ultra

passam, razão do meu falar
nesta' hora" .

Mais' adiante, disse Fer
nando Viegas: "Saudar o ani
versariante constitui não ape
nas uma distinção, mas p-ara
mim e por motivos múltiplos,
razões de um contentamento
que se aproxima do emocinal.
E que tu, Paulo, quando sur

gistes para a vida pública,
marcado por admirável estir
pe a quem tanto os catarínen
ses ficamos a dever, não decep-
cionastes jamais'.

'

Por fim, Viegas falou so

bre a ação de Paulo Konder
Bornhausen, no Banco do Bra
sil e na Companhia Brasileira
de Estrepostos e Comércio,
"um passo. de reconhecimento
ao talento à notável capacída
de de trabalho ào nosso horne
nageado' . "Tal o signífícado
de Paulo Konder Bornhausen,
à frente da Cobec,' que após a

tua saída, não mais se ouviu
falar na empresa. E como se'
não existisse, eis que definhou
na rotina de transações de

pouca imagínação".
O último a saudar Paulo

Konder Bornhausen foi o ex

Governador' Ivo Silveira, di-,
zendo: "INós, os-amigos, viemos

a

abraçar-te na data do. teu ani..
versárío natalício e esta home
nagem não a deves senão a ti.
Plantastes no coração dos co ..

estaduanos e hoje colhes, o cá
linho que nele fizestes nascer".

"SouPestes herdar o nome,
das duas ilustres, famílias e ao
impulso do valor que segues
sendo uma vida catarinense,
que vai 'crescendo de impor
tância na esfera federal".'

"Nem sempre estivemos
juntos no: modo de pensar, de
querer e de agir, Paulo. _ Mui
tas vezes nos defrontamos no

Jplenário da Assembléia Legís
Iatíva. A intelígêncía afirma
tiva, a vocação para a vida pú
blica, revelada na insistente
busca das soluções de interes
ses coletivos, assim te conhe
ci, àquela época, ao terçar das
armas parlamentares. Era
mos então, os adversários. TÍ
nhamos convicções que se opu..

nham com veemência, mas

,que nunca nos forçaram o pas
.

so para além do limite ímpos
to pelo dever do respeito à pes-
-soa humana. Hoje, alguns
anos decorridos, somos, corre

ligionários. EI o mesmo ardor

que empunhamos nos comba
tes de antigamente, pomo-lo
agora no combate em que o

destino' nos quis unidos".

Entre as personalidades
presentes, além das que dirigi
ram saudação a PKB, desta
cam-se: Vice-Governador Mar
cos Buechler; o senador Lenoir
Vargas Ferreira;, deputado fe
deral Abel Avila dos santos;
deputados estaduais Aldo An-'
drade, ISaturnino Dadam, Gen
til' Belaní, Júlio. César, Celso
Ivan da Costa, Vínicíus ,Torta
to, 'Nélson Pedrini, Homero
Gomes, Nélson Morro e Gervá
sio Maciel; numerosos prefei
tos e vereadores; 0' presidente
da Federação das Iridústrías
de Santa, Catarina, Bernardo

WoUgang Werner, e o presí
dente da Federação da Agri
cultura, Marcos Wandre,sen.

Amanhã,
.Encontro

em nossa

• •

o pnmeiro
de' Corais

cidade
Numa elogiãvel promoção dá Comunidade Evangéli

ca Luterana de canomhas , teremos amanhã o primeiro
Encontro Distri tal de Corais. em nossa cidade. com a

participação de Corais das Paroquias de cur
í

t í.ba ,

Porto União. Rio Negro e também Canoinhas.

O programa terá seu inicio às 9 horas. com Cul
to Festivo na Igreja Evangélica Luterana e às 14, ho
ras. todos os Corais farão várias apresentações no

Salão da Comunidade. Vamos todos prestigiar. este

grande acontecimento. um verdadeiro·espetâcQlo d. mú
sica e arte.
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Fo"tocóp· as?
o Cartório do Registro Civil, de Ne eida C. Côrte" ínstalade

I ne ,FQrultl, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA

DORA" Automática que tira fotoc pia dupêa face e simples
de qualquer,documento em diversos tamanhos.

\1

Em apenas 5

\

FIANÇA

.=-----=-�-====---========�======�======-==-====�,*

ÓTICA CO

ARMA'çõES IMJ;ORTADA8 - ELE:ZA E EXCLUSIVIDADE.

E você já pensou em us r lentes de contacto.

Praça Lauro Müller . ,

-
. Canoinhas

P R O J E P L A N - Proj. os e Planejamentos
Boutique Lá na Modinha)Rua Major Vieira, 433

.- Projetos Arquitetônicos, proje os Elétricos para instalações
Industriais e Residenciais, ,Pr cesso de Financiamento pelo
BNH (RECON e CEíF), Rela o de Material e Orçamento
de Mão de Obra.

,

'
'

-- A sua residência personaliza a será projetada por nós"
dentro dos mais altos padrõ s de segurança e bom gosto.,

, Venha fazer-n UllUl, visita.

FOTOCÓPIA XEt\OX
Serviço instantâneo e perte to

Instalação moderníssima.
r

Procure no eserítóríc de erby Carlos Ulhmann na

Praça Laure Müller, 251 - anoinhas - Santa Catarina

Foto Itudi Canoinbas
Servi!o, .de reportagem de casa entos e aniversários, Fotos de

erian�tas, Pesters, Painéis decor tivos para seu lar e escritôrío.

Serviço para amadores.

Rua EarãG do Rio Branco, 75' (próximo a Casa Trevisani)

'Drl. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA ENTISTA-
- CIC 00558 159jDEi,p_

Cííníea dentária de s nhoras e crianças.
- Especiali7Jaç1ão e Odontopedlatría L,

MOltA MARCADA - Praça La ro Müller, 494 - Fone 22-0461

,

Tintas •

plranga
VernizesOleo - PIásti -

•

asa J
RUA PAULA pJtREIR'4., 648

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Canoinhas

Edital de

Convocação
Pelo presente Edite, ficam

convocados os senh e s 8SS0·

dados do SINDICA O DOS
TRABALHADORES RURAIS
DE CANOINHAS, 'em pleno
goz i de seus dír e it li Sindtcais,
8 se reunirem em "Aesembléta
Geral Extraordinári no próxi
mo dia 10 de outuf ro de 1977,
às 7 horas em pri

/

eira couve

cação, e C8S-0 não: houver nú
mero legal de 88, ociados pre
sentes, será co .vocada uma

segunda Assemb ia para dU8B
horas spós, tst

: é,
I

pafa às 9

horas, no mesrn dia e local,
com qualquer n,' mero de 8S80-

ciadós pres�nte', & qual será
realizada na ru ,i Vida1 Ramos
n.? 566, pare d "liberarem o se

guinte:
ORDEM ,�DO DIA:

a) Leitura, dis I�ussão e aprova
'Cio da ataI; d,R Assembléia
anterior. -r

b) Leitura, dis íussão e votação
,da Propost Orçamentária
para o exs icício de 1978,
bem corno p 'cer ,eX8(fado
pelos membros do Conselho,
Fiscal..

c) Assuntes Diver scs

d) De acordo com os Estatutos
Sociais a aprovação será fei
te por escrutínio secreto.

Cenoínhas, 08 de seto:om-bro/1977
Edmar Gonçalves �Padilha

Presidente

Registro Civil - Editais
JACIRA EMILIA PAUL COR
R�A, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros, Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

ADEMIR MARTINS e TEREZA
FERREIRA COSTA. Ele natural de
Rio dos Pardos, deste .Dístrlto, nas
cido em 3 de janeiro �e 1957, ope
rário, solteiro, dom' ílíado neste
Dístrito, .Iüho de Eurí o Martins e
de Hílda dos Santos Martins; Ela
natural de Rio dos Pardos, deste
Distrito, nascida em 20 de agosto
de 1954, do lar, solt ra, domiciliada
neste Distrito. filha e Izaltíno Fer
reira Costa e Maria a Maia Costa,
falecida.

Se alguém soub l' de algum
impedimento. opon a-o na for
ma da lei.
Pinheiros, 10 de agosto de. 1977

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

LEOPOLDO PEREIRA,/{,fiCial do
Registro Civil de Bela )?ista do Tol
do, Canoiqhas-SC. Fa;t saber que
pretendem casar se: I
A�TONIO CORDEIfiO com LUCIA

ROGALSKI, brasil ros, solteiros,
naturais deste Est o. Ele lavrador,
nascido aos 12 de ovembro de 1958
em Golonia Ouro erde, neste Dis
trito, filho de ,Ma li Rosa Cordeiro;
ela doméstica na cida em Lagoa do
Sul, neste Distri " aos 04 de se

tembro de' 1947 ilha de Estanislau t

Rogalski e>Vero lC8 Rogalski.
Se alguem 80 bar de algum im

pedimento legal oponha-o na Ior
ma da Lei.

'

Bela Vista do oldo 12 de setem
bro de 1977

LEOPOL
Oficial do,

Certificado extraviado
Indústria de e.bidas '-Ser

rana Ltd. declará pera os

qu� 'extraviou o

Propriede.de do
caminhão e cedss-Benz 321,
aDO de, f bric80ão 1958, placa

'�
DA· 0289, eh, 0.° 3 l.2,9150300203.
O mesmo fica sem efeito por

haver sido requer íds a 28. via.

Semana da Pátria e 7 de Setembro
\

A Semana da Pátria e o Dia 7 de Setembro foram
intensamente comemorados em nessa cidade, eumprlndo-as
uma extensa programação.

A partir de ,2.a feira foram realizadas palestrae aluo
sívas pela Rádio Canoínhas, a cargo de autoridades, euímt,
nando com o grande desfile, cívico-militar, na manhã de (.a
feira, assistido e aplaudido por grande público. No períoClo
da tarde realizaram-se competições esportivas, também COIll
grande público, nos Estádios Municipal e Wiegando Olsen,
em Marcilio Dias, tudo facilitado no corrente ano, pelo bODl
tempo reinante, pois só choveu no interior e à noite na cidade

. (

�10SPITAL SÃO SEBASTIÃO
DE PAPANDUV tA

Edital de Convo 8ç60
Pelo presente Edital de Conv 'cacão, ficam convtde dos O�

senhores' sócios do Hospital São S,· astião de Pspanduve, para
reunirem-se em assembléia gera 'no dia 28 de setembro de 1977,
às 20 horas, em primeira con cação e às 20,30 horas com qusl. .

quer número, no S�lão Par uial com 8 seguinte
.

ORD M DO DIA:

1 - Resumo das attvíd e1 do Hospital São S -bastião, pelo senhor
presidente.

2 - Eleições para 8 scolhs da nO"8 diretoria.

Obs.: Terão direit ao voto os sócios que- próvarem estar quites
com 8 teso rari», mediante a apresentação do talão de r�.
cibo de 19 5.

DR, RUBENS ALBERTO JAZAR - Presidente
/

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRUR<j(ÁO DENTISTA -:-

.

CONSULTóRIO: Rua 12�. 'e Setembro - esquina CGm travessa
15 d ' ovembro (próximo à Igreja Matriz,
ao I o' da Associação Comercial) .

Fone 22-0960 -

BASILIO HUMENHUK
\

& (IA. 'LTDA.
I Revendedor FORD I

Fazemos sempre a melhor oferta em.veículos novos FORD
e usados de qualquer/marca.

DISPONIBILIDADES IIA SEMANA:
IJ"

Ford F -100 vermelho -

19�f5Ford 350 1960 - azul e p, eto
Ford 350 1970 . amarelo�/bonanza
Va� ian t 1971 - ve rde IJ/'· -

Jeep 1960 - azul �

Maverick 1977 . 4 cil ndros ar�ia
Corcel Sedan 1969 .

Corcel Cupê luxo 19 . azul
Volks 1500 1974 - 'ge

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada. '

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência:
aos melhores preços da região.
Vj4õ;jte-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 � Fones 22-0268, 22-0468, 22-.0024

No Departamento de Veículos Usades
de ligueI Procopiak C'o-mércie de
Veículos Ltda., vO,pê encontrará
para p1fonta entrega,:

i'�
M ':j
arca· j."

Pick-ujJ Willvs 4x4l
Opala !�
Corcel 4 '/)01 tas \

Corcel

.Pick-ub Cheorolet
Kombi

Ano
1969 _

1976
,1972
1975
1976
1974

MICiUEt PROCOPIAK IOM� DE VEíCULOS LTDA'.
Concessionário 8ene�'

.

,,�t�rl do Brasil S. 4.
Rua MaJor.,;�ita, ,289

C a n o i n h a s -:- / Santa Catarina
fi'=== )
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Falecimento
Faleceu sábado último em São Bento do Sul, sua

cidade natal, onde se encontrava em tratamento, o sr.

ALFREDO DIENNER SB. CD
� mais conhecido fim nosso meio

COIlO Fredi, ex-proprietário do Hotel Ouro Verde de
nossa cidade.

Seu sepul tamento foi realizado na manhã de do

mingo, naquela cidade. Nossos pesares a família enlu
tada.

Estado de Santa Ca.larlna

Secretaria. da EducaçAo
Setor de Assistência .0 Educando

Eatab.: Colégio Comercial Papanduve - Munieípio: Papanduva
Coordenadoria Regional de Educação: 08· Mafra .. S C

Coordenadoria 'Local de Educação: 05 • PapanduvA • S C

Relação dos Bolsistas
Valor da
Bolsa

N.O de
ordem

Nome do Bolsista

Ademir João Wunsche
·Clarice Sonaglío
Dirceu Zattar
Enari

.

do Rocio Sena
Janete Schimchak
Lindamir Augustin
Miguel Calabaide .

Sobriaho
Mário José Gmach
Noely 'de Fátima Schmidt
Ney Henrique Herbst
Nicolau Popovícz
Lebastião Rodnik
Wilmar T. Lisbôa
Zelinda F'alkevicz
Irene de Lima
Ivone Zadorosny
José Ilson Czornei
Maria Lucia Pondelek
Terezinha Leffeck
Vilson Tabalipa
Inês Dívair Saidel
João Roberto Vieira

900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00

- 900,00
900,00
900,00
900,00
.900,00
900,00

Oi
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TOTAL 19.800,00

Papanduva, ! O de maio de 1977

WALMIR LUCIO SENNA Diretor

Cartaz do (ine Jubileu•
••
•

•
-
•

Hoje às 20,15 horas:
,
«O suspense mãxtmo, porque nunhum homem poderá suportá-lo»:

e A _ P R O FE C I A »
colorido - censura 18 anos

Amanh.ã às 14 horas, em matínê:
Uma aventura que supera todas as outras aventuras _. colorido:

cc Uma aventura na Atrica »

Amanhã. em duas sessões, às 19,�5 e 21,15 horas
O mundo abre as suas portas para o príncipe das trevas:

«A P r o f,e c i a,»
Segunda e terça-feira. às 20,15 horas

Esta é uma advertência profética. Você está a um dia do fim do mundo

e A' P R O F E C I A »

- colorido - censura 18 .anos -

Quarta e quinta-feira, às 20,15 horas
«UMA AVENTURA ,NA ÁPRICA» colorido
Com os reis do cinema: Humphrey Bogart e Katharine Hepburn

Sexta-feira. em duas sessões, às 19,15 e 21,15 horas

( REENCONTRO DE ÂMOR» colorida

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

Prefeitura Municipal de Três Barras
LEI N. 411 de 25 de agosto de 1977

\.��1JiL A LEI N. 391 de 17.12.1976
ODILON- DA, Prefeito

Munici de Três Barras, Es
tad e Santa Catarina, no uso

de suas atribuições, faz saber
que a Câmara Municipal de
cretou e eu sanciono a se-

Aniversariantes da semana

Dia 17 - a sra. Karin A.
Oral esp, do sr. Eitor C.
Costenaro; o sr. Heriberto
Hidelbe, to Schulz.

Dia 18 :I os srs. Afonso
Grosskopf e Iaroslau Dolizny;
o jovem Henrique Tomporas
ki, res. em Guarapuaus; a

menina Ctaüdia t.a· do sr.

Edmar Sampaio.
Dia 19 ." os srs. Ivan de

Paula e Silva e Miguel To"
ka1ski; ii srte, Beatrir Izabet
M.ron BecU.

.
.

Dia 20 - o sr. Wilson Sele
me; o menino Osmair t.o do
sr. Jooin» Roesler.

Dia 21 ." és srs. Pedro Jen
zura e Zeno Babireski; o me

nino Humberto t.o do sr. la
rosias» Dolizny, ,

,

Di6 22 - as sras. Voa. 10.
na Todt 8 Olioia ·esp. do sr.

EZpidio Borges da Silva; a

srta. Laura Schroeder; os

jovens Saulo J.llaron - Becil,
res. em Major Vieira e os

gémeos Orlando e Oswaldo
Grosskopt.
Dia 23 - os jovens Antenor

Sconhetzki e Paulo Sitas To.
porowski.
Aos anioersariantes, nos

sos parabéns.

,

NOS SEIS PRIMEIROS

MESES DE 1977 OS TMS

. CARROS MAIS

VENDIDOS SlÃO

VOUKSWAGEN:

O VW Sedan 1300', o Bra

sília e o iPassat, são, pela or

dem, os três carros mais ven

didos no Brasil nestes seis pri
rneiros :meses, representando

-

55,5% de todos os carros no

vos vendidos durante o perío
do! (Notícias· Assobrave n. o

31, Julho/77!}

Registro Civ· - Edital
Maria Góss G ski, Oficial

do Registro Civil o Distrito,de '

Paula Pereira, m nicípio e Co
marca de Canoi as, Estado de
Santa Catarina faz saber que
pretendem cas :

OSNY SCHUL Z CORDEIRO e

ARILDE DE F {MA ROCHA.
Ele. natural de te Estado, nascido

em Paula Pereír no dia 13 de abril
àe 1952, lavrad r, solteiro, domici
liado e resident neste Distrito, fi
lho de Antonio Oordeiro e Helena
Sohultz Cordeir .

.

Ela, natural d sde Estado. nascida
em Canoinhas o dia 29 de Julho
de 1958, domést a, solteira, domici
liada e resident neste distrito, fi
lha de Joaquin de Jesus Rocha.

Apresent ram os documen
tos exigidos p lo Código Civil I
art. 180. Se. Iguêm tiver co- Inhecimento d existir algum
impedimento 1 gal, acuse-o pa
ra fins de dire to .

, I

. Paula Pereir�., � de 'setembro /77.

MARIA GÓSS GLINSKI
Oficial de Registro Civil

Art. 1.0 - Fic evogada em

toda 8. sua plenítu a LEI
D.O 39i, de 17 de de bro
de 1976, que estabelecia
drões de vencimentos para o

pessoal sujeito ao Regime da
Consolidação das Leis do Tra
balho, retroagindo seus efeitos
a partir de 30 de abril de 1977.

Art. 2.0 - Esta Lei entrará
em vigor na data de sua pa
blíeação, revogadas as dispo
sições em contrário.

, PrefeituraMunioipal de Três
Barras, 29 de agosto de 1977..

ODILON PAZDA
Prefeito Municipal í

a Lei foi regiltrada e pu
blic no Departamento Ad
ministratI ta' Prefeitura"
e se-rá publicada no Jornal
Correio do Norte.

PAULO A. ,FRANK
Diretor AdmiDistrativG

Câmara Municipal de
(anoinhas - S C

Resolução N. 367/77
Concede Título d. Cidadão de, Canoinh.s,

80 sr. João Seleme.

He ique

Krzes�.
skj, Presidente da, Câm�ra de

Vereadores de Canoinh .• ,
Estado de Santa Çatatina,

, no uso de 5 as atribu·ções, taar; saber que a lâmara
decretou e eu sancio a seguinte·

SOLUÇA0:
Art. 1.° - Fi a concedido- o -Título de lida

dão Honorário de anoinhas, ao sr. João Seleme,

pelos releyante iços prestados à Comunidade
Canoinhense.

Art. 2.°) Título que trata o artigo 1.° d....

�ta resolução, se á e tregue em Sessão Solene 'da Câ.
mara Municipal, a ser realizada opoetunamenêe,

sta resolução entrará em vigor
u Iicação, revogadas .a dispoliçõe.

em 'cerrtrârío, ,

'. 1
I Câ�ara de V�readores de Canoinhas, em 12

de setembro de l�7t�. ,

.

Ass) Heneiqu \ Krze.in.ki '_ Preiidente
I

4S8) Selma f. Pieczarka - -1.& Secretária

A.s) O .. lando üller - 2.° Secretário

I . Esta resoluç�� ,i registrada e publicada na

secretaria administ�ati.8 da' Câmara de Vereadores
) ,

de CanoiDha., aos doze (12) dias do mês de setem-

bro de hum mil novecee tes e setenta e sete.

Asa) Nela Bayestorff
Diretor Secret.' 'Adm -, istrativa da Câmara

I

: ' /
Resoluçãp 368/77

j

Concede Título de Cida ão de Canoinh••
aó\ sr. Ag,nor Vi_8 a Côrte

Henrique

Krzes�'
skí, Presid te da Câmara de Ve

readores de Canoinhas, Estado de nta Catarina, no uso

de suas atribuições, f, z saber que a âmara decretou e

eu promulgo a s�guinie ,

'

R ISOLUÇAO:
Art. 1.0 de Cídadão

Honorário de Canoi has, ao sr. Agenor Vie Côrte, pelos
bons serviços prest dos à' Comunídade Ca inhense.

Art. 2.° -jEm Sessão Solene a. ser ,realizada o�or
tunamente, será feita a entrega do referido titulo honoríãco.

Art. 3.0 Esta resolução entrará em vigor na data
de sua publícaçã o, revogadas as disposições em contrário.

e Vereadores de Canoinhas, em 12-9-1977.

Ass.) nrique Krzesinski � Presidente

Ass.) elma. C. Píeczarka - 1.a Secretária

rlando Müller - 2.0 Secretário

Esta resolução foi registrada
-

e publicada na Secre�
taria Admi istrativa da Câmara de Vereadores de Canoí
ohas, aos oze (12) dias do mês de setembro de hum mil
novecento e setenta e sete.

Bayestorff -- Diretor Secreto Adm. Câmara

Art. 3*°)
na data de sua

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 17.09�1977

Prefeitura t-tunicitxü de Major Uieira
DEORETO,N.f'290, DE,02 D'E SETEMBRO DE 1977

REGULAMENTA CONCURSO' DE: SECRgTARIO MUNICIPAL

CLAUDIO GADOTTI, Prefêíto Municípal de Major
Vieira, 'Éstado. de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,
e para cumprimento ao determinado: no § 1.° do �tigb H7 da

Constituiç:ão:Federal ,

e de conformidade com a LeI n. o 194 de .

29/01/&8 (iElstatutos dos Funcionários Públicos. MUnicipais),
ISeoção IV....,.... Artigo 17, decreta o seguinte regulamento para
o concurso de Secretário Municipal. j,

.

Art. l .�) '-:' A c�n:vo(�;ação .dor; ínteressadps, será feita
medíante puolícação previa de ��dlf;al., /,

Art. 2.°')' - A Convocação sera feita pelo Jornal Cor
reio do Norte

..
da Cidade dE1 Canoínhas e

af�'
x I,dos cópias do

iEtlital, em lugar de costume da Munici:palid e.
.

Art. 3. O) ,_ Para ajínscríção os can / datos terão que
apresentar os seguintes do�mentos: i .

.

a) Certidão de Nasc mento ou Cas
.

ento e/ou prova
equivalente de idade super' r a 25 e infer�' r a 451 anos;

l» Quitacão Mllitar; � }
c) Título de Eleitor abm quitação; r

d)
.

Laudo Médi,?Oo de: inspeç�o �� s?,úde l ue prove condições
,

rísícas e mentais para O' ex�rOr�Io. do ca, go;
liji e) Folha Corrida do

�artóriOo
Cr·' ínal da Comarca em

,Iii II que' haja residido, nos último s dez ano:;
i!! I 111f

_

'.
f) .�t.estado de idonei

_ ade mO��'I, passado pela autorir-
I

' dad;e ]up.lClal; \

� ",g) Pt?v,a.de que o can�idato ,'ossui no mínimoo! CursoGlnaSlal ou equívalente; 1 J
h) 2 (duas) Fotos 3X4.�:, I
Parágrafo único - A alta de apresentação de. um

desses documentos, importará na, impossibilidade .de inseri-
ção.do candidato.' i� f' -

Art. 4.°) _ As provas à" Ião baseadas nas seguintes
matérias:

. \, .

.

a) Eliminatórias. _ por .., guês, Matemática e Conhe-

'r eímentos-Geraís;
. ��'

'I

b) Não elímínatórías.. Datilografia e Conhecimen-
tos de Serviço; apenas CDntan

;

o . pontos.
iArt; S. O) _. Em todas 's: provas serão atribuídas graus

ou notas de O à 10. �,,'
, Art. 6.0);':_ O Candír to que não atingir a média 5

':
, (cine.o) em qualquer uma d :'s matél'ias eliminatórias, será
automatica,rnente: dest�lassifi ado.

Art. 7.°) ---- A dura o das' provas, será de li, (uma)
hor,a para cadà matéria elo inatória, .

em data a ser fixada
por Ei<iitaL

. Art. 8.°) _- A no �ação 'Para o preenchimento da
vaga -existente, será feita

.
e acOordo com a classificaçãO' dos

candidatos aprovadoS no . oncurso .

Art. 9.°:); _ Este ecreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em, contrário.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 02 de S'etemlhro
1977.

CLAUDIO GADOTTI
PrefeitD M:unicipal

. Reg.istrado e Pulblicado O' preHente De'::!retO' na Secreta�
, ria MúnicípQl ;fia data supra.

JOÃO BATISITA RUTHE:S
Se,cr. Adm. Geral

Câmara Municipal de Três Barras
DECRETO LE:GISL,A'fIVO N. o 02/77

,iii '
,_ �:e�justa ,08S bs[dios e � R.epresentaç1�0 d? Sr: Pl'ef�i!�d to MunlcI�l e a R.e resentaçao do Sr. VlCe-.prefelto Mu-

II nicipal.
.

�O Cidadão Adh
,
ar SChun1acher, ' presidente da Câ-

, nlal'a, de Vereadores de Trê's Barras, EstaaOo de Santa Catari

na! Jaz saber que ,a Cá 'ara decretou e

,leu promulgo o se-

;gulnte "-

DE.CRE- LE:GISLATI/ O

,I� Art. 1.�) - Os subs ias e a l'epr, sentaçãD dO' Sr. pre-
I feito Munictpal, a 'I'iartir de .

o de junh ' do. corrente' ano, fi
cam reajustados da seguinte aneira:

a) ,- Subsídios _ Cr$ .966',70 sete mil, nove1c,entos
I e �éssenta e seis cruzeiros e sete ta cen avos) mensais.

.

b)1 -. R.epl'csentação _. 3.9 3,35 (Três mil; nove-
! ,cento& e oitenta ,e três cruzeiros e trin a e. cinco centavos)
men'sais. .

Art. '.2 .0) - A representação· o Sr.' Vice-PrefeitO' Mu
I nicipal, -eorresponderáa 501% (cinque a por centOo) menSais
, da representação, do Sr. prefeitD lVlnnI jpal. ..

Art. 3 .0) .� As despesas decorr ,tes com o presente
decl'eto Legislativo, correr�o a cDnta, dotações específicas

I constante do orçam,entD vigente, deven o erem, sup1ementa
I das quandO' se lizerem necessári�Is) ob dec· ndo os preceitos
da Lei·N . 0, 4. 3_20/64 .

.

i: .

Ar.t. 4. �,) .- Riste decreto, Le9is!�t vO'. e� �a em vigo; �a,

data de sua p.ubllcaÇiao, revogadas as (11S' oSlçoes�m contranD.
I Câmara de Vereadores de Três Ba ras, em�2 d�,agosto
ri de 1. 9'77 .

-

11,.1
ADHEMAR SCHUMA.C

I Presidente \
I ERNANI WOGEINA'KI \

1 .

o Secretário ,
FELIX DAMASO DA·S1LVEIRA

2 .

o SecretáriO'
,E$te Decreto Leigislati1vO' foí registrado e·· pulbHcadD na

Secretaria Administrativa da Câmara de Vereadores de Três,
Barras, em 23 de agostD de 1. 977.

ER,NA�NI WOGEINA'KI
1. o Secretário

. I

\

JUíZO DE: DIRE:ITO DA
'COMARCA DE CANOINHAS,

- S.C. -
EDITAL DE: CITA;ÇÃO COM O
�RlAZO DIE: TRINTA (30) DIAS

Ü Doutor José Geraldo
Batista, Juiz de Direito da

, Comarca de Canoinhas, f

Estado de Santa catarina'/�na forma da Lei, etc
FAZ SABER, a todos quanto
este Edital virem ou dele cp·
nhecimento tiverem, com I o
prazo de trinta (30.) dias, �ue
por parte de HEiNRI.Q:UEi P:AVAHIN, por intermédio dEt seu
procurador, Dr. Saulo qfirva
lho, foi reg,uerida uma

a,:ãO
de

. USUCAPIAO, de um tj:rrenO'
com a área de 2. 000 m2 (dois
mil metros, quadrados}1, cor

_. respondentes aos lotes j'de nrs.
,J

25 e 26, situados na Vi1� de Fé

, lipe ,Schmidt, sede doi dístrítodo mesmo nome nestq municí
pio e comarca, de�v"damentedemarcado e confron ando pe
la maneira seg ínte: _

frente, para uma ru� sem de
nominação que vai dia Estação
Ferroviária para a Igreja; fun
dos, com terras do;Espólio de
Antonio ROdrig:ues;j �e y;m la
do com terras do \ ESPDho de
Alfredo Jurek; de �utrO' lado
com terras de N(jlson Lutke;
na qual mantém �osse mansa,
pacífica e ininterrupta. A re

ferida ação a.cim� citada, foi
proferido o. segjiinte despa
cho: _ "Para a �udiêUtcia de
Justificação. da Plbsse designo
o dia 14 de

feveirirOo
de 11978,

às 14 horas. Cit i-se aquele em

cujo nome estej transcritOo o

imóvel bem com, os confinan
tes, por mandad,I.; por edital
citem-se os réusl ausentes, in
certos e des( nhecidos, no

,

prazo máximo
I

15 dias, uma
vez no órgão, ofcial e duas ve

zes em jDrnal I, cal; a citação
editalícia será I elo prazo de
30 dias corren" da data da
prinleira public. ção. Afixe-se
também no lug' r de i2ostume.
Cientifiquem-s por carta pre
catória os rep esentantes da.
fazenda Estad aI e da Un1ão,
para que mani' estem interesse
,na causa. N �ifique-se a Fa
zenda Munici'p, 1. Intime-se o

Dr. PromDtor Público. Canol-
. nhas; 22 de ulho: de 1977.

(as) José Ger �,dOo Batista _.

JUiz de Dir I to. Ficam o::;

mesmos citad 'I' para contes
taren1 queren

�
,

o. pedido., no,

prazo de quin' (1'5) dias, que
. correrá em·C ,'tóriD, a, partir

,

da decisão qu 'declarar justi
ficada a poss' advertindo-se
de que não se Ido. contestada a

aç;ão., presu ,r-se-ão aceitos
como verdadei :os os argumen
tos da inicial. ,EI, para que
Ichegue ao c

.
hecimento de

todos, mandou. o M,M .. Juiz,
expedir o pres nte edital, que
será publicadD ,na fo.rma da
lei e afixadD n Iugar de cos

tume. Dado e' assadD nesta
cidade de Cano nhas, Estado
de Santa ,Catar. a, aos nove

dias do mês de
'

gosto de mil,
'nDvecentos e se nta e sete.
Eu Zaiden iEi. Seleme, Escri
vão o subscrevi.
.TOSÉ GERALDO BATISTA

Juiz, de Direito

LOJISTA
A cidade cresce e o

crediário se torna bem

mais procurado pelo nos

so povo, e você lojista
não poderá arriscar

seus bens.

Consulte o SEPROC

Informações pelo
fone 22-0861

Prefeitura Municipal de eaDoinhas
to n. o 27 de 14/07/1. 9'77.

Art. 2. o _ As despesasAUTORIZA A AQUISIÇÃO D'E decorrentes da presente Lei
IMóVEL PARlA ABEH,TURA correrão pela dotação, - De"

partamento de Serviços, Ur,· a
rJOs _. 4.0�O.OO - Receit

-

.de
Capital - 4.2.1.0'0 _ I

i
er·

sões Financeiras - 4'.1..0 340
__ Aquisição ou desapro ria,
ção de imóveis.

Art. 3. o _ A preseln" Leientrará em vigor na dal1 de
sua publicação, révogads as

djSPOSiçõe.s
em

contrário"�,,
-

Canoínhas, 08 de ' etem,
bro de 1. H77 . ;'1
Benedito Th. de Carvalhê Netto

,prefeit.o �liniCi?'i .

Esta ,LeI fOI regIst.f;ada e

publicada no Departâmento
Admínístratívo, na dat;)'@supra"Fábio Nabor Fu

(

"

Diretor de AdministI;#tção
. Vice Prefeito ir

,<

======'';i1,
".,1

LEI ,N. 1. 389 DE o�t09'/7
RECONHE:CE: COM:$ DE:

"

UTILIDAD'EI PÚBL.r�A, A
ASSOCIAÇÃO Cl!L'l�RAL,
HECREATIVA E: E!SPWRTIVA

"S�O BEHNARD1<'".

,\i
Faço saber que a iÇâmara

de vereadores decret�u e eu
O Doutor José Geraldo

sanciono a seguinte i�Batista, Juiz de Direito da ',-

Comarca de Canoinhas, I

L lEr I: :,:
Estado de Santa Catarina, l . ,Af�' 1. o

-, :É. recc�hH\',!!ida
na forma da Lei, etc lJ de ':!tIlIdade Publlca, ra �sso-

;1 cíação Cultural, Re.c, ativa e
FAZ ��BE:R,. a tDdos quant01 Esportiva "São. B 'nardo",
este �dItal vlr:em ou dele. C,9r ,conl sede nOo. Distrito ':.,e M:ar
nheclmentOo tiverem, ou lnt,- cHio Dias ,e forD na :dade de
r0s�ar possa, com o prazo �e Canoinhas.
�ú ,dias, que por par�e de I�:- Art. 2. o _ A en. idade. re..

NE ,BABICZ, por. Interm�lho ferida nOo artigo an�
.

.'lrio.r, fi
d_� �eu procuradOor .

Dr. A,:to- cam asseguradas 16das. as

�1O \Ven:furter, fOI, re�ue Ida
vantagens e pl'errog��ivas, pre..

�ma ,açao de Usu:aplao,' de vistas ·na legislação ligente.dma area de terra,:, COIU ...

.A t 3 o
_ E' ti: L.

.

.

'')'75 600 2 (d t lt r.. s ,e! en
.... ". 'm uzen ,os e if en -

t"
•

.

d' dt<;:l ".- '1
. t'f.: _

rara em vlgor n� 'I
a e sua

"" e nnco mI
, e SelS?en ul(� me

bI'
- "d].'·, d'-tros quadrados'), sItua�a no pu. I�açao, rev,oga, , as IS

lugar deno.minado Santf Leo- poslçoes �m contraflf·
cádia deste município. � Co- Canolnhas, 0.8 fie Setem-
marc� obedecendo ás :"e 'uin- bro de 1.977. �:
tes co�frontações:· _ � d� um Benedito Th. de Car��Iho Netto "

lado com Vitoldo Garyet, de. �refeitD Municjpal
outr� !adOo com her.de IrOS de

.

Esta Lei fDi relistrada e

HerQ'IlIo ,Teodoroskl e. Te- publicada no Depà?rtamento
rezinha Garret Teodor; SkI, ou- Administrativo, na IK(iata su-
trOo ladOo também jf'm Vi, pra.

. ;
toldo Garret, na qu't man- Fábio Nabor

<1

clt '

tem posse mansa wcífica, e Diretor de Admi ','straçãOo
ininterrupta. A refe�da ação Vice Prefei �
acima citada foi pr1ferido c

seguinte despacho: .� Para a
PORTARIA N O��9/77audiência de justifilaç.ão.

de
'

.

;
,

'

. �i .

pDsse designo o dia · 3.02.78, Benedito Theré��o de Car-
às 14 hDras. Cite-se Iquele em valho Netto, p,l\efeito Mu-

cujo nome esteja tr scrito. o nicipaI de Can9�nhas, Es-
imóvel, bem como 's· confi- tado de Santa .rC�t�i�a,
nantes, por mandado. por edi- no uso de suas atnblluçoes

I· 1
j

tal citem-se os réus ausentes., eg'als reso ve: �
incertos e 'deseonhe 'dos, ,no Dispensar' do. �ponto de
prazÇ> de 15 dias, um vez, no acordo com o. arti�b, 17i5, da
ôrg,ão oficial e duas ezes em Lei 11. o 1.1490, O' �uncionário
jornal local; a 'citação ' e dilatí- REINALDO CRE:ST,t\_NI, para
cia será pelD prazo d 301 dias. frequentar curso d, Planeja
correndo.' da data, da primeira n1ento e Orçamento-PrOogra
publicação. Afixe-se t:a�bém / n1a, durante os dia� 12/09 a

no lugar de costum�. Cientifi- 23/0H/77 na cidade!: de: ,Floria
quem-se por cq_rta ecatória nópolís, ainda de 4cordo com
os representantes

. .9-a fazenda o �arágrafo únicOo I: dOo . ?ita�oEstadual e· da Unlao, artIgo, concedo a 'gratIiflcaçao
manifestem interesse de Cr$ 2.000',0.0 (d(l)is mil cru-
sa. Notifique-se' a 'Fazenda zeiros) , pata faz:�r face as

Municipal. .!n�imem- e ?' Dr. d�spesas de

locOoml.'Ç,ãO e esta-
Promotor Pubhco. C oInhas., (lIa. '

22 . .07.77 (as) JOSÉ, GERAL- I Gabinete dO' ,p efeitO', Mu
DO BATISTA �'Juiz: e Direi- riicipal de CanDin as, eln .. '

to. Dado e 'Pass�do n ta, cida- 08/09/77.
de de Canoinhas, E tado de Benedito Th. de Ca valho Netto
Santa Catarina, aos seis dias Prefeito Mu cipal

'

do mês de Agosto de mil, nO've- '

E'ste D'ecreto f "

registrado
cel?-tos e setenta e set�. _ Eu e publicadOo no De artamento
Zalden g. Seleme, Escrlvao o AdministrativO', na data supra.��ubscrevi.

Fábió Nabor :Fuck
JOSÉ GERALDO BATISTA Diretor de Admipistração

Juiz de Direito. Vice Prefeito

LEI N .o 1. 388 DE 08/09/77.

DE LOGHADOURO PJ]{BLICO.(

Benedito
.

Theré�*b de Car
valho Netto, P efeito Mu

nieipal de Ga ninhas, Es
tado de San Catarina,
no uso de s s atribuições
faz saber q' _,� a Câmara de
Vereadore decretou e eu

sanciono seguinte
L. : I :

Art. 1. o .:....__ Fica O' Chefe
do Poder E icutivo autoriza
do a adquir

,;

, pela soma de

quarenta il cruzeiros ...

(Cr$ 40 . .000 boi, 'conforme ava

liação, a á a de hum mil se

tecentos m tros quadrados, da
sra _ Paulíní Koczynski, des
tinada ao prolongamento da
rua Nery Waltríck; área esta

já desapropriada pelo Decre-

JUiZO DE; DIREITO D�
-

COl\lARCA. D'E C:ANOINHAS
-s.e. -

-

EDJyAL DEI CITAÇÃO COM, O
EHAZO' D'E: 30 DIAS
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Major. Vie'ira
CORREIO DO f.��O�R�T�E� �� . � . 1_7._09_._19�7�7 _

Notícias
de

Papanduva E8creveu;
Esmeraldino M. Almeida

Inaugurada lU2 em Passo �uim
Dia dois do corrente, com invulgar alegeía

.

da população de:Pas-
80 Ruim {ou Passo Feliz), foi solenemente acionado o dispositivo fechado
do circuito iluminando com a luz do progresso aquela flore·cente vila. Com

.

a presença de autoridades entre outras o dr. Aldo Belarmino da Silva
Diretor Administrativa da CBLESC, sr. Walter Schuster Diretor Regional
da mesma, Prefeitos dos municípios da região inclusive o dr. Benedito de
Carvalho Netto que colaborou na organização das solenidades. Realmente

.

foi um. grande festa de confraternização, o momento culminante foi quan
do este colunista na quaVdade de primeiro,Prefeito a chave que acínou o

fechamento do circuito (antes iluminado com lampião), já sobre a luz cla
ra do progresso falou o dr. Aldo Belarmino da Silva enaltecendo o evento;
o presidente da Câmara Municipal que no seu pronunciamento foi muito
evacionado. Assim Passo Ruim (ou Passo Feliz I teve o seu grande ,_dia,
com a chegada do progresso, a energia elétrica.

«BESC» com mais 4 agências
o Banco do Estado de Santa Catarina 8/A «BESe» o nosso banco,

tem se destacado na sua expansão de agências no Estado, seu presidente
dr. Jorge Konder Bornhausen em boa hora assumiu a direção do nosso

principal estabelecimento de crédíte do estado. Dia cinco do corrente foi
inaugurada a agência do BESC de Três Barras, devendo ainda serem
também inauguradas no corrente mês, as seguintes 'agências: dia 16, Ara
ranguá, Turvo e Meleiro. Evitendemente o popular Banco Catarinense vem
se sobressaindo galhardamente não só em nosso Estado mas também em
outros Estados da Federação. Recentemente foi instalada a agência de
Porto Alegre-RS, além de Curitiba-Pr e outras.

AMPCIJ. teuereunião dia 8
Nosso município recebeu dia oito do corrente os nove Prefeitos

que integram a AMPLA. - Associação dos Municípios do Planalto. Norte.
O Prefeito anfitrião sr. Nataniel Resende Ribas, convidou além dos inte
grantes, autoridades que participaram da reunião. Abrindo a mesma o Dr.
Benedito Th. de C. Netto, Presidente da AMPLA, passando em seguida a

palavra ao Prefeito anfitrião. Dtversos assuntos estavam na pauta dos tra
balhos, todos debatidos e formalizados numa forma espseílíca para cada
um, inclusive a ida de uma comissão à Brasllía onde levarão em mãos
alguns assuntos de maior urgência para sua solução. Outra comissão de
verá também seguir brevemente à Capital do Estado, levando reivindica
çõel para apreciação do Exmo. Sr. Governador do Estado.: Dr. Antonio
Carlos K. Reis. A próxima reunião será· realizada em Porto União, no

início.do próximo mês de outubro.

Governador informa
.

o Governador do Estado Dr. Antonio Carlos K. Reis envia ofício
ao Presidente do Diretório Municipal· da Arena de Papanduva, vazado nos
seguintes têrmos: Ol. GG n." 2.603/SPGJ77. lImo. Sr. Esmeraldino Maia de
Almeida. Dlgntssímo Presidente do Diretório Municipal da Arena Papandu
va-SO. Sr. Presidente. Em aditamento ao meu ofício GU n." 1.738/SPG/77,
.tenho a satisfação de comunicar-lhe que o Exmo. Sr. Dr. Marcos Henrique
Buechler, Vice-Governador do Estado, . atravez da Companhia Catarinensa
de Aguas e Saneamento - CASAN. me dá ciência de que o Projeto Final
de Engenharia para implantação do Sistema de Abastecimento de Agua
nessa cidade já foi aprovado pelo BNU. Outrossim, esclarece ainda, que o
início das obras, cujo custe importa em Cr$ 6.172.406,00, está. prevista para
o próximo ano. Valho-me do ensejo para apresentar-lhe os meus protestos
de estima e apreço, Atenciosamente, Antonio Carlos Konder Reis, Gover
nador do Estado.

Dia da Pátria grau dez:
As comemorações alusivas à Semana da Pátria e 7 de-Betembro�

data magna da nossa Independência, aqui em Papanduva teve um cunho
diferente, as �estividades foram realizadas com muito entusiasmo, patrio
tismo e brasíltdade. As escolas de todos os graus presentes, comunidade,
autoridades, todos disseram sim ao chamado. O ponto culminante foi dia
7, quando às 6 horas teve início a alvorada com o rufar dos tambores,
desfile pelas ruas de dezenas de veículos de toda a espécie, ao ribombar
dos rojões, buzinar dos carros, alto-falantes em funcionamento e finalmente
foi um espetáculo fora de série. A tarde, o magestoso desfile com a par
ticipação maciça dos estabelecimentos de ensino, das patrulhas mecaniza
das, da numerosa frota de tratores de todas as potências, finalizando com
o grupo dos <cVaquianos» com participação de mais de cincoenta cavalei
ros, inclusive dos cargueiros tipicamente ornamentados, Jembrando o pas
sado glorioso de nossa gente. A emoção dominou desde o início ao fim
dos festejos. que terminou logo depois das 17 horas com o cântico do
Hino Nacional e os vivas. à Pátria por a imensa multidão que participou
patrioticamente das aotenídadeada Independência do .nosso querido Brasil.

,

Pqssarela da sociedade
;

Dia 18, amanhã, estará festejando estréia de idade nova o sr.
Walmir Lucio Senna, MO. Coordenador local de Educação. Cumprimentos.
felicitações por parte de sua vasta relação social, pontificarão em alto estilo.

Dr. RUBENS ALBEKTO J AZAR. Dia 21 do corrente nÍver do pres··
tativo médico e grande amigo dos humildes, Dr. Rubinho, vulgarmente
mais eonhecido. Na sua festiva dat� receberá por certo as mais merecidas
demonstrações de gratidão e grande apreço.

. Na mesma data festejando idade nova a sra. Irene M. Scherniack,
residente em Monte Castelo e filha do nosso assinante Emilio C. Matoso.
Felicidades mil para a aniversariante são votos da coluna.

..

Srta. MARIA T. MATIOSKL Dia 24 do fluente colhendo mais uma
flor no alegre jardim da vida, a srta. Maria Trizanete, filha do casal Mi
guel (sra. Elza) M;atiollki, ele nosso prezado assinante. Muita alegria e
cumprimentos mil para a aniversariante. .

A coluna se associa às manifestações de amizade e estima a to
dos os aniversariantes com votos de muitas felicidades.

Um por semana
. VIVER: Vive de tal forma que mesmo quando falarem mal de ti,
nillguém acredita. (B.A.)

Notícias de
Escreveu: FRANCISCO KRISAN

I

A campanha da fraternidade �e 1978 já está com seu es

quema elaborado. O tema que este ano foi a familia, será frater
nidade no mundo do trabalho, é o lema SLOGAM «TRABALHO
E JUSTIÇA PARA TODOS». A CF é uma campanha de evange
Iízscão maciça extraordinário, sempre realizado durante a qua
resma, que quer despertar, e formar o espirita comunitário cris
tão. Quer que to das as pessoas comecem 8 pensar n08 outros, 8

cultivar o ospirtto de fraternidade. A campanha ds fraternidade
está progre iindo de ano para ano. Primeiramente, tomamos con- .

ciência de que é nosso dever repartir o pão e caminhar juntos.
Este eno el:l lembra-nos de que devemos começar em casa, em

nossa família. E agora ela nos remete para o nosso trabalho,
para que criemos nel� um clima de fraternidade. Mas este só será

possível se houver trabalho e justiça para todos, se houver paz
t

e igualdade. (Do ogeote de pastoral).

Major Vlelra.,�tem um povo
que colabora
Nesta coluna quero destacar 88 obras de

Paróquia do Divino Espírito Santo::: de Major
VieirD. Criado 8 Paróquia há três anos e neste

pouco espaço de tempo conseguímos inúmeras
coíses. A Casa Paroquial está praticalllente
pronta com boas instalações de água, luz e sa

nitária, toda mobiliada com móveis bons, gela ..

.

deíra e aparelho de TV, máquinas de escrever

e calcular, além de outros utensílios úteis, gra
ças 8 um povo bom e colaborador que conse

quimos tudo isso para nOSS9 Paróquia. Acredi
tamos que o nOS90 bondoso Vigário Frei Abel
Schnetder nada tem 8 queixar-se da:populaçlo
católica Majorvieirense, pois aqui tudo colabora,
bastando apenas compreensão de todos. Quando
nosso Vigário chegou a Major Vieirà, a Casa

Paroquial tinha somente 8S paredes e nada mais,
mas com 6 colaboração de todos a Comissão
Administrativa juntamente com o Vigár,io con

seguiu quase tudo o que é necessário para o

borra andamento da Paróquia. Este colunista"

que sempre está colsborando com a Paróquia
agradece 8 todos e espera que continuem sem

pre assim, pois com o auxílio de todos podere
mos conseguir tudo que queremos.

Nota de falecimento

Após longa enferrntdade veio a falecer
terça-feira. última, em sua residência em Lagoa
do Sul, 8 sra. Francisca Panfil, esposa .\.do Cf'

sr.

Fraacisco Panfil. A exttnta era sogra do nosso

amigo sr, Guida Davet, residente nesta cidade.
Seu sepultamento .ccorreu no dia:Seguinte com

grande acompanhamento.
A 'coluna associa-se .aos] sentimentos da

família enlutada e envia '80S :mesmos sentidos
pêsames.

.

Pest,a de Aniversário

Aníverseríou dia 9 o sr. Silvio Davet, de
tradícíonsl família Maj orvieirense. Na ocasião
D mesmo ofereceu uma gostosa churrasca da a

seus amigos na chácara de SeU irmão, localiza
da em Colonia Ssnto Antonio. Compareceram
no local os seguintes convldados: de�C8noinha8
'os srs, Zakeí Saleme e ZenoKuminek; de Ma

jor Vieira estavam presentes os srs, Guido D8-

vst, .Sargento Mendes, José Bueno, Valdemar
Lucachínskt, João Araújo, Mauro Vochtkoski,
Pedro Spitzner, Sóter e Valdomiro Bosse e este

colunista. Na ocasião o aniversariante f)ilmuito
cumprimentado pelos convidados. A coluoa
cumprimente o sr, Silvio almejando multes
hlicidades.

Trabalho e Justiça· paraJiodos

.

•••• ••
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30 anos a serviço da Comunidade

Aniversaria hoje.8 sra. Maria de J. GOD

çalves, residente nesta cidade.

Dia 20 Hniversaria li garotinha Jaqueline I
dileta filhinha do casal Maria e Çlaudio Gmach
residentes nesta cidade.

Dia 21 aniversaria o jov. Jaime Malicheski

Também aniversaria dia 21, a sra. Darci

esposa do sr. Lauro B. da Siqueira, desta cidad.

Dia 2Z aniversaria a sra. Daniela" elpos
do sr. Hugo Gresskopí.

Dia 23 aniversaria a srta. Si!viDa KrisaD
também reside-nte em Mejor Vieira .

.

A todos os aniversariante. a coluna envi
si.ceros parabéns.

Notasldl'Versas
Com graode animação os preparativos es

tio sendo feitos pafa a grande festa do dia 2

de setembro, Da Igreja Matriz.

EstAve 'em visita
r
de iOlpecio Da Bscol

Básica Luiz Davet, o sr. Líeurgo Aleixo Nora.
Goordenador Regional dê Educação, com I sua I

sede em Mafra. Não sabemos quais ai impressões:
que o mesmo levou de n0880 educandário.

Dois casais de Rio Novo partieiparam do

cursilho em Rio Negro, senhores e senhora

Miguel Nazário e Adão Regodzinski.
Também o Prefeito de Três Barrai, !ir.

Odilon Paz:da, participou
.

do eurstlho em Rio

Negro Da semaoa passada. ParabéDI.

Estio sendo abertas rapidamente ,·88 ruas

de n08Sa cidade. Parabéns sr, Prefeito.
I

Esteve domingo último em,Lageado, Liso.
participando de um churrasco com seus amigos
o Deputado Acácio Pereira.

O time de futebol de Major Vieira, rece
beu a visita, domingo último, do São José E.C
de Serra do Lucinda, geado derrotado D081

,

esquadrão por t tento a O. �ament�m08 apena
que o time visitante neeessttcu dei refor�ar se

time com jogadores que não lhe perteuctsm.

.

•••• ••
• •••

:·:ô:·:•••• ••
• •••

•

Fofocas

Tem certos Ieitores desta coluna qus gos
tam de criticar este colunista, quando o mesmo

escreve assuntca de outros municípios com ti

titulo Noticias de Major Vieira. � muito bem I'

aceito tais criticas, mas continuo sempre com ,

tais matérias, mais vale a critica que me cons

trói do que o elogio. que me corrompe,

. Hegistro Civi

EDITAL
JACIRA EMILIA PA '

.

,. co
R1!:A, ficial do. Regis ro Civ" 1

do Dist
.

o de Pinheir s, Co
marca de noínhas, E ado d.
Santa Cat'

.

,faz sa er que
pretendem cas

JULIO DS ALMEIDA. �e·�URACI
DE JESUS CASTRO\nOS ANTOS.
Ele, natural de Taman á, de'ste, .

Distrito, nascido em 27 \de maio de
19i9 agricultor, solteiro\ pomiema
do em Tamanduá,

des�.
Distrito,

I

filho de Manoel de Alme' da e Te-
M

. \

reza ereira.

lUa, natural de Campo.dos Pon�es
deste Distrito, nascida em 30 de
novembro de 1968, do fiar, selteira, :�
domiciliada em Tam.nduá. deste

lDistrito, filha de Antopio Castro do.
Sant.s e Maria Corrêa de Lima.

I .1
Se alguém souber de algu�n

impedimento� oponha-o na for
ma da'lei.

Pinheiros, 10 de setembro de 1977

Silvete Darci Paul Cardoso
�crevente Juraunentada

Material
escritório você

tra na loja �a
Impressor. Ouro· Verde 1

-< 61:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'80RRE10 DO NORTE 17�09;'t'''7

Sindicato dos Trabalhadores nas

do . Mobiliárioe

ConstruçãoIndústrias
de (anoinhas

de J1978Proposta Orçamentária para
Desdobramento dos.���Serviços

COBIGO

DESIGNAÇAO

da

o
, .

exercicro

pur Elementos

VERBAS I 1 2

Material

Administração Geral
Diretoria (Art. 521 - § Único do Dec. Lei n,o
5.452, de 1.° de maio de 1943
Departamentos
Serviços
J:ciificio!l (Oenservação]
Dlversa� Despesas

Contribuições Regulamentar.s
Gov. F�deral Conta Emprego e Salá rio
Federaçlo
Pebe-Programa Esp.' de Bolsas de Estudo

Assistência Social
AS8istência Médica
Assistência Hospitalar
Assistência Dentári-.
Assistência Ju iic:iária
Diversas Despesas

, Outros S.rvlço.
Finalidades Esportivas

Oespesas Extraordinárias

Dssp. Com a Arrecadação da 'C/Sindical

T OT A L - CR$ (14.000,00

Benedito Silva
Presidente

Tente -olhar pela janela e não ver um,

impossível .,.

211

212
213
214
219

221
222
224

231
232
233
235 /

239

244

263

'Ele faz parte da paisagem brasileira ...

Cr$

127.358,40
149.325,00

-

3

Serviços
de

Terceiros

Cr$

12.000,00

23.000,00

12.000,00
2.000,00

-

\_
\-

-_

.

-\
,

. \,
\

4 ' 5

Encargos , Diversas
.

Diversos /' Despesas
c-s.>" Cr$

....
'p,J'

115.000,00

28.4:00,00
21.300,00
7.10�,00

34.000,00
3.000,00
34.000,00

35.000,00

3.000,00

-

10.000,00

1.000,00

4.260,00

TOTAL

280.800,00 15.260,00

Cr$

127.358,40
284.325,00
35.000,80
2.000,00
Io.oco.co

-

-

28.400,00
21.300,00
7:100,00

34.000,00
3.000,00

34;000,00
13�ooo,.oo
35.000,00

3.000,00

. 621.743,40288.683,40

Caaoíchas, 30 de junho de 1'977

Pedro Grosskopf
Tesoureiro

Marilze d. A. Coutinho.
Contadora Reg. no C.R.C. sob n.O 7.700

I
I I

Rl· a marca que conhece o

\l1I nosso chão ...

,

.

) Registro
Antonio Wilson Wiese, O

ficiai do Registro Civil de
Três Sarras Estado d. San,.
ta Catarina, faz saber que
pretendem casar-se:

PEDRO DE OLIVEIRA com

ODETE RIBEIRO . F€RREIRA.
Ele natural 'deste Estado, nas

cido aos 29 de junho e 1957,
domiciliado e resid te nesta
cidade, filho de Ant nio de O
liveira e de Mede1 . e Morvan
(falecida); ela nst ral de São
Mateus do Sul-Pr, nascids aos

I 17.?: nfJvemb�c �e 1960, d�
míctlísda e resíd nte nesta ci-

. dade, filha de F aDdsco Valter
Ferreira e de atalis Ribeiro.
Ferreira. I

VICTOR VE GA e ZE:NILDA
ALVES DOS ANTOS. Ele, na- ,

turaI deste

E�8dO'
nascido aos

22 de maio d 1936, domiciliado
e residente esta cidade, filho
de Joaquim d Veiga e de ADa
Busna da' Siqueira. Ele, natural

Civil" EDITAIS
deste Estado, nascida aos 01 de

julho de 1958, domiciliada e te

sidente nesta cidade, filha de
João Alves' dos Santos 6 de
Hilda Farias.

CORNELIO GONÇALVES :DE
FREITAS e [LUCI MARIA PIN
TO. Ele, natural de Mslét-Pr,
nascíde 80� 17 e agosto de 1955,
domiciliado' e residente nesta
cidade, filho e Leon el Gonçal
ves de Freita e de FeliCidade
Dias de Frei 8. Ela, natural de
Erva1 Velho, deste Estado, "nas
cida 80S 18 e [anetrode 1961,
domiciliada e residente nesta

cidade, filh de José Antonio
Pínto e de hereztnha Ferreira
Pinto.

Apresen ararn os docu
mentos (I igidoa' pelo Art.
180 do ód�go Civil. sob
n.Os 1 a 4. S. alguém tiver
conhecim nto d. existir al
gum imp dlmanto legal, a

cuse o p ra os fins de di-

e

I,

relte.
Três Barras, 9/setembro/1977
Antonio Wilson Wle.e
Oficial do. Registro Civil

XVI 'ExposlçAo Na

cional de Sulnos

CONCÓRDIA .. se

de 24 a'·30 de

outubro de 1917

Parque Municipal
de Exposições

Leia! A.sine!I"
r

li �I
! ii

II
.....--.-------------....

II' gg�&UUiUilQ�'U'iUiUaQgraraJlfiU.lQPi!Qf'.lQgQggraf.1 fin�1gW'afilf.lJlraggraI'JQgQr.1��faf,]&Ui1QggQQr.1g'-ilQQeIlla. ., .

�'

'caca
,

·11 BJ Praça Lauro MUller. 646 - FO,n CANOINHAS � San a .

.

II

I,i! II DAS USE ARMAS 'Boito - Rossi,.. CBC de um e dois canos" de cão m
r II e mochas-paralela e sobreposta. Cartuchos CBC e VELOX - Munições em geral; m
'ue Rev'ólvéres ROSSI - T_AURUS. Carabinas de 7 - 14 e 17 - repetição e automáticas.

. 9DI

� Pistolas BERETA 22 e 6,35 - Standart-Luxo e Esportivas. Chumbo - Pólvora - Balas para Rsvólveres, m
BarJ��i'JEli!iliBl;.jBfjf1fjrJ�Ej�i5aa�rJ�fiaeJi;trJfjaelBi5i!i&;jfJnfjí5rJl5r1afiEirJftfjí!iEietnrJBeií!iill!jl!iriEiri

DivulgueI

Correio doo Norte
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CO.RstEIO DO l'lOItTE
---------------------------------------

17.09.1977

dos Trabalhadores
I

do Mobiliário·
Sindicato

Proposta Orçamentária
R I TE E A

I CONTAS -iCódigo -------
ConsigoBcil?S

Cr$

3.200,00

111

121

141

143

.1

.2

-

TOTAL

Cr$

Renda Tributária

Contribuição Sindical (Ar. 579)

Renda Social
Mensalidades

146.000,00

475000,OÓ
Renda Extraordinária

Donativos 2.000,00

Infrações
Multa rle Mo ra s. C/Sindical (Art. '00)
Multa oe Mora s. Outras Contribulç es

(Art. 545)

1.000,00

- 200,00

TOTAL DA RECEITA - CR$ 624.200,00

Construçãonas Indústrias da
de (anoinhas

para

211
212
213
214
219

221
222
223

231
232
233
235
239

o
, .

exerCICIO 1978

244

263

de
D E E S As p

4.260,00

c O N TAS Por Centa Por Oenta
11 --' da Contrib. de Rendas

Sindical Próprias

TOTAL

c-sDesignacões

Administfaçio Geral
Diretoria (Art. 521 da C.L.T.)
Departamentos
Serviços
Edificios
Diversas Despesas

Contribuições Regulamentares
Governo Fed. Conte Emprego e Salário
Federscão
Confederação

Assistência Social

Assistêncíe Médica
Assistência Hospitalar
Asststêncis Dentária
Assistência Judiciária
Diversas Despesas

Outros Serviços Sociais
Fínelídades Esportivas

Despesas Extraordinárias

Desp. de Arrecadação da CjSind!cal
Total do Custeio ..:._ CR$
Excedente Previsto .- CR$

127.358,40
264.325,00
35.000,00
2.0QO,00
10.000,00

127.358,40
264.325,00
35.000,00
2.000,00
10.000,00

28.400,00
21.900,00
7.100,00

28.400,00
21.300,00
7.100,00

34.000,00
3.000100 -

34.000,00
13.000,00

34.000,00
3.000,00

'

34.000,00
13.000,00
35.000,0035.000,00

3.000,00 3.000,00

4.260,00

145.060,00 476.683,40 621 ..743,40
1.940,00 516,60 24e6.60

147.000,00 477.200,00 624.200,00CR$TO't'AL -

noiohas, 30 de junho de 1977

Benedito Silva
Presidente

Pedro Grosskopf
Tesoureiro

Marilze d. A. Coutinho
Contadora Reg. no C.R.C. sob D.O 7.700

\ .

par� .

O
I
exercício

d.os E�ementos por .

Orçamento
Desdobramento

I

J

I

de. 1978
.

'\
,

CÓdjgo Por Conta da Coo- Por Conte dê TOTAL ... Cr$,
trfbuíção Sindical R�nd9'ó; Próprías

\
:

1.°_ Pessoal /

11 ' Ordenados \
�

\

Um (1) Secretario Executivo
'\,

80.366,41l.
- 80.366,49

Uma (1) Zeladora \ - 17.760,00 17.760,00
12 Honorários \

Um (1) Advogado \ 12.000,00
i

12.000,00- \.
Um (1) Contador \ 51.198,51 51.198,51\

-

13 Grattftcação à Diretoria (Art. 521 da C L.T.) - 117.358,40 117.358,40
14 Díârtes

,

\ - 8.000,00 8.000,00
15 Ajuda de· Custas \. - 2.000,00 I 2.000,00

, \
2.° - Material

\21 Art. de Expediente e Livros de Escrituração -

I 15.008,00 15.090,00
29 Art. de Limpeza e Destnfecção

: \ - 8.000,00 8.008,00·I
'l

3.0 - Serviços de Terceiros l
32 Humínaçâo, Forca e Luz

r

- 2.500,00 2.500,00
33 Telefone, Telefonema, Telegrama e, Porte:de Correio \- 9.500,00 9.500,00
39 Ligeiros Reparos Prédio; Consertos e Conservação

.,
,

$
Em Geral - 2.000,00 2.000,00

4.$ -:Encargo� Diversos
42 Previdência Social [Conta.[do Sindicato) - 115.000,00 115.000,00

.

43 Serviços Clínicos eTde:.. Hosptrshasção 71.000,,00 - - 71.000,00
47 Outros Auxilias - 38.000,00 38.000,00

5.° Diversas·:Oespesas:
I

49 Contribuições Regulamentares 56,800,00 - 56.800,00
51 Serviços Judiciais e Publícação ""

de
r,

E·jiteis 1.000,00 10.000,00 11.000,00
55

...;;

Juros, Descontos e Comissões 4.260,00 _. 4.260,00
I ; - -

TOTAL- CR$ 145.060,00 476.683,40 621.743,40

Consignação

Canoinhas, 30 de junho de 1977
,

Benedito Silva /
Presidente

Pedro Grosskopf
Tesoureiro

Marilz8 d. A. Coutinho
Contadora Reg. no C.R.C. sob n.? 7.700

.. ..
"
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1111 CORREIO DO N_O_R_T_E I7_-O_9_.I_'7_1_-_
I

'
.

�I' Superintendência Nacional
- Delegacia de

'para conhecimento, transcrevemos a Portaria SUPER
n ,

o 63, de 17 de dezembro de 1.976.

O ,SUPElRrN�ENDE[NTE: DA SUP.EHIINTENDÊNCIA
?

NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB), no uso de suas

atríbuíções legais,
CONSIDEHANDO a' necessidade de se alterar O' siste

ma de disciplina de comercialização de cervej a ,e refrigerantes
I
instituído pela Portaria SUPER n. o 29, de 29 de abril de 1

,

de modo 'a aprimorar a sua aplícação:
CONSIDERANDO uqe a üxação de preços má Imos de

, venda permanece 'como medida necessária de discíp 'na de co-
.

mercíalízação dos, produtos em questão,
II: � R ESQ LV'EI:

.

:Art. 11. o _ Os preços máximos de vens a das cervejas
e refrigerantes, em qualquer embalagem, P Ta os fabrícan
tes, distribuidores e atacadistas e varejista ., nos municípios

. onde se encontram localizadas as indústri
,.
desses produtos,

, I,� serão aqueles que forem estabelecidos pelo Conselho Intermi
nisteríal de preços (CIP).

§ 1. o _ Se, nos municípios a. que se refere este artigo,
I,

II� o Conselho Interrninisterial de preços ão tiver estabelecido
I, I 05 preços de venda para determinadas arcas de cervejas e re�

I' frigerants, os preços máximos' de vend .' desses, produtos, para
III os atacadistas e dístríbuídores e varej ·stas, serão fixados de

1!1 acordo com o disposto nos arts. 2. o e .

'O desta Portaria.
i 1'1/11 '

,

I'" § 2. 'O ----Os fabricantes cujos p eços de venda de cerve-

I J [as e r�f�.ger�ntes tenham s�do estaí �lecid9s pelo. Co�sel?o.m Intermínísteríal de preços, tícam 0' ígados a manter, a dIS-

posição da fiscalização, cópia autent cada do. ato daquele Con

I

selho que tenha autorizado. os

'Preçol
efetivamente praticados.

Art .. 2.
o
_ Nos município onde não se localizarem

I, I' as indústrias de cervejas ou de ref ígerantes, o preço máximo
!' , de venda desses produtos para os ístríouídores e atacadistas

ii nas vendas aos varejistas será o esultante da aplícação da
I "fórmula CLD integrada pelos seg intes componentes:

I - .Q_usto:
a) O preço de compra na ndústría excluído o ICM;
b) Transporte até a praç de destino, devidamente

cOII1lPiro.vado.
II ........ ,LucrO':

a aplicação do percentual de até 10.% (dez, por cento)
sobre o total das parcelas eferidas no. item I deste ar-

,tigo. _

'IIII - Despesas: , '.'
quando houv�r, serão Ipe�Eitidas :acrescer ao total re
sultante dos Itens I e II jeste artigo, como segue:

a) Até 5,% sobre o total db inciso I para cobrir despe
sas de desembaraço,

1aniPulação,
armazenagem e

quebra; .

b) Carreto. dos produtos té o dístribuídor, e deste ao
. varejista, equ�valent: '0 autorizado: pelo CIP;

c) Imposto de Oirculação Ide Mercadorias __. ICM -

ou outra tributação específica incidente.

Iii
ti
,I�! § 1.'0 ,_ No. caso de venda do dístríbuídor ou atacadis ...

'I' fi'! diretamente ao consumidor sé será permitida a aplicação,
/1' da margem máxima de lucro. de 20% (tvínte por cento) ex

I clusívamente sobre o total das 'P� 'celas do item I deste artigo.
I fll'�11 § 2. 'O _ O disposto neste 'rtigo aplica-se às vendas de

,

cervejas e refrigerantes nos mu icípios onde se localizarem
,

as indústrias, quando. o Co.nselh Interministerial de preços
� não tiver estrubelecido O' p,reço. de venda dO' Jabricante.
I'

"

II § 3,.'0 O distribuidor ou ata adista fica obrigado a, man-

ii ter à disposiçãO. da fi,scalização d' SUNAB a composição do

I preço de venda tpiraticado de acor o. com o. modelo. anexo, não
. :!Ii: �e aplicando neste caso as, norma do art. 12 do AtO' das Nor

.

t mas proce�suais: da SU�NlAB.

I § 4. o'_ Os preços máxim '3 de venda fixados para os
" atacadistas ou distribuidores na Olina deste artigo, 'Vtgo.ra�
rão até à aquisição de cervejas e "efrigerantes, para revenda,

I 'p�los novos preços pr.!1ti?a.dos pel s fabricantes co.m autoriza-

çao do Conselho Intermlnlstenal .e Preços.
II '

,I/ § 5. o - Quando o atacadis r ou distribuidO'r adquirir
I,: cE'rvejas ou refrigerantes de outro, oderá acrescer 5,% (cinco
t por oento) na 1. a revenda ao vare ,·sta e 15,%' (quinze por
I cer.to)\ quarà'J diretamente ao contumidor, proibido qual"
I, que!' acréscinlo em operações subseq�tes. .

II11 ·Art. 3. 'O _.O preço. máximo de venda das cervejas e re-

I id frigerantes para, o varejista na venda aO' consumidor será o

1111: I
tr: 1nado pela adiç 7.0 -das seguintes mar.gens de comerCializa.·

.11 I ção ao pr.eÇo de compra na indústria O'U nos atacadistas' ou

cistribuidore5 :

a) fl,té 40% (quarenta por cento) para. as cervejas. e refrige
rantes em embalagens de vidro conhecidas co.mo "peque
na" e '''média'', ou de rata, quaI�do servidos no. balcãO', ou

do Abastecimento SUNAB-

Santa Catarina
entregues ,para consumo. externo.

,

h) até 30% (trinta por cento) para as cervejas e refrigeran
tes em embalagens grandes (conhecidas como "família"

ou "litro."), quando servidos no balcão O'U entregues .para
consumo externo.

§ 1.'0 _ Quando. os produtos a que se .refere esta Porta
rem servidos na mesa, as margens estabelecidas neste'

erão ser acrescidas de até 15% (quinze por cento) .

Para efeito da fixação do preço máximo de
venda da uni de de consumo. dos 'Produtos será permitido ao

varejista o arre andamento da fração superior a cinco mílé
simos de cruzeír I para o. centavo imediatamente superior,
desprezada a fraç D igual O'U inferior a este valor.

I

§ 3.'0 - .Nas t ssociações e clubes de caráter desportivo
e recreativo, O' preço áximo de venda de cerveja e refrigeran
tes, em qualquer em alagm, não poderá ultrapassar O' dobro
do. preço de compra n indústria, distribuidor ou atacadista,

§ 4. 'O - Ficam xcluídos das disposições deste artigo:
a) estabelecimentos co.' erciais CODl apresentação de artistas

e/ou música ao vivo:

b) hotéis.

Art. 4. o _ Os es belecímentos que revenderem ou

servirem cervejas e refrf erantes, ínclusive aqueles referidos
do art. 3. o .§ 4,. o, exc�tuàfo.s os constante� �o parágr�f� ún�
co deste artigo, deverão a xar, em lugar visível e de fácil lei
tura, a respectiva taibiela d preços, em letras e algarismos de:
no mínimo, 3 (três) centír etros de tamanho.

Parágrafo único. ----' s estabelecimentos que tradicio
nalmente operam com preç

,

registrados em cardápios, deve"
rão fazer constar dosmesm os preços fixados para as cer

vejas e retrigerantes .

Art. 5.'0 � O descumpã ento do disposto nesta Por
taria sujeitará os infratores às

. anções previstas na Lei De
legada n. o 4, de 26 de setembro .� 1962, e demais cominações
legais caoíveís ,

Art. 6. o _' A presente Porf ia entrará em vigor 5
(cinco) dias após a data de sua pub ',cação no Diário Oficial
da União, revogadas a Portaria SUP ;J

, N. o 29, de 29 de abril
de 1975 e demais disposições em contrã ío.

f RUBEM NOÉWILK
Superlntendente

Gorpiada e conferida por: \

MARIA MAGDAL,ENA DE SOUZA SOARES

V 18 TO
OCTAYLSA DE LUNA. BERTRADO FERNANDES

Assistente

P.D.O.U em 21/12/76.

Sindicato dos Trabllhado ..

res Rurais de Três Barras
EDITAI.I DE CONV ' AÇAO

ASSEMBLÉIA G RAL
t:

EXTRAORDI�, RIA
Pelo presentJ,/Edital de

Convocação, o S·; .dícato dos
Trabalhadores R i ais de Três
Barras, convoca i:' dos, os seus
associados a se4 -,fazerem. pre
sentes à Assem léía Geral Ex

. traordinária ! ser realizada
no dia 22 do rr/'s, de outubro de
1977, às 9 ho.:as, na sua sede
Social, à rua! ampo de Ins
trução MareC/ 'aI Hermes s/n.v,
nesta cidadef em primeira con

vocação co. :.' a maioria legal,
ou em segu·. da e última con

vocação co ,. qualquer número,
no mesmo . ia, às 1:0 horas, no
mesmo lo al, para tomarem
conhecímef to e deliberarem a

respeito d I seguinte:
E'M DO DIA"

discussão e

otação da Proposta
I

"

rçamentária para °

'xercício de 1978 e
. espectívo parecer do

,

onselho Fiscal.
'€' acordo rcom os E's

.tatutos a votação se-

I rá secreta,. .

- �suntos diversos.

Trê � Barras, 19 de setem
bro de :77.

SEZE, DO KURCHART
presidente

lVIS/O
'.

, .'1

DAVET avi� seus clien
tes e amigos q ;-"1, tendo díssoi
vido a firma '! <

RGANIZAÇÃO
RECORDE DA." (�l.V3 fun
clonava co escritório na rua

Felipe Sc idt, 400 (antiga
Loja Favo ,fta) , passa a aten
der normalmente no novo es

critório na Praça Lauro' Mül
ler, 15,32, Fone 22-020.0, ao lado
da 'Loja (Fontana Móveis),
contando com a preferência de
todos.

Registro C i v i I - EDITAIS
NEREIDA C. CÔRTE, Ofi�hl mícílíados e residentes n /dís
do Registro Civil do 1. o Distrí- tríto; ele lavrador, nascido em

to de Canoinhas, Santa Catarí- Hlio da Areia nzMunícipío aos

na faz' saber que pretendem " 19 de Junho de 1.,956, filho de
casar-se: Emídia Pires; ela do lar, nasci

da em Rio Pretinho n/Munící
pia aos 19 de abril de 1.9'58,
filha de Críspím Cordeiro dos
Santos e de Marcilia CO'rdeiro

s Santos.

TEODORO' SGHIP \,,, m

MATILDE GON'ÇALVE'S
CRUZ.� brasíleíros, solteiros,
domiciliados e residentes nl
distrito; ele lavrador, nascidO'
em Três Barras nl cO'marca

aos 0'3 de agosto de 1. 947, fi
lho de PaulO' Schip e de Julia
Sc!hip; ela do lar, nascida em

Barreiros n/distrito, aos 24 de
outubro de 1. 945, filha de Pe
dro Amandio. da Cruz: e de Ma
ria Gonçalves Pereira. .

RGIO ROBE.RTO P -

IPE: e S INA BEJg, �,._-

solteiros, 'O'miciU os e resi�
dentes nesta

.

àde. Ele, cha
peador, n ci em AIto das

Palmeir:$l>S� neste unlclplo em,

3 de sétembro de 1
ROBE,RTO PAPE' e 'CIL,DA

-
�

. ,WOLKAN. Ela,· do lar,�asci-
LI�IO BIGA�, . com JYI�- .ida em S'erra dO' LucindO', n'e�teRIA LE01��I MARK�),_ I'?irasllel-, / Municrpio, em 25 de setemb}.-Q

ros, sO'lteIros, domlcIllados e{ de 1954 filha de Francisco
residentes n� distritO'; �le 11- B.éje Neto e Antonia da Silva
vrador, naSCIdo em RIO �bs Béj e .

Pardos n/Município aos 2cJ de

marçO' de 1.948, filho qe Jledro JULIANO ZELLA e· MA
Bigas e de Antonia P 'ssak RILDA DE MELO, ambos sol

Bigas; ela do lar, naci, • a
_

em teiros, nascidos� domiciliados, e
RiO' dos Pardos nl, '. nicípio. residentes em PPI�iência dos
aos 20 de dezembro d", 1. 959, Neves neste Município.. Ele, la
.filha de Nicolau Ma " o e de vrador, nascido em 2·de N0'

Eliqueria NO'gatz
.

rko.. vembro de 1954, filho de Paulo
Z,ella e Cecilia Zella. Éla, 'do

lar, nascida em 24 de janeiro
de 1959, filha de OribiO' de M'e
lo. e Joana de Melo.

SALVADOR· PIRES com

LEtN[ .CORDEIIRO DOS SAN
TOS" brasileiros, solteiros, do-

JOÃO CORDEiIRO e MA
RIA DIRCE, GONiÇALVE:S DA
ROCHA, ambos, solteiros. Ele,
tratorista, nascido em Felipe
,Schmidt, neste Município em

7 de setembro de 1959, residen
te em Paciência dos, Neves, fi
lho de Pedro Cordeiro e r.eo-
.ziilda Cordeiro. ar,--cl.Q_ lar,
nascida n

-

cidade em 2'4 de
jane oe 1961, domiciliada e

sidente em RiO' do Tigre,
neste Município, filha de Jo.ão
Gonçalves da Rocha e Araci
Ferreira da Rocha.

MARIO ALBERTI e JU
LITA RALDI, ambos. solteiros,
domiciliados e residentes nes

ta cidade. Ele, contador, nas

cido em AIto das· :Palmeiras,
neste Muniofpio em 5 de feve-

,{eiro de 19515 filho de Angelo
.&�erti e LeonO'r M,uller AI
berti... E[a, halcqnista, nascida
na ci'clade_ de Rio Negro.,

.

,Esta
do dO' Paraná em 18 de maio
de 1955, "fUha de Gabriel Ral
di e gtelvin�onceição Raldi.

,Canoinhas, 14 de setem-

bro de 1.977. \.

NEREIDA C. CôRTE

Oficial do Registro Civil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
17.09.1977

CARROS
o Pelotão encarregado do policia

mento de trânsito da cidade de Canoi

nhas, se, informa a relação dos veí

culos nctíücados por infringirem o Có

digo Nacion-al de Trânsito, referente ao

mês de Agosto/77 .

GRUPO 4 - Cr$ 82,00
GR..;0139' CA-4,222
CA-0626 - CA-1825
CA-2880 - GA-2967

CA-0448
CA-IQ90
AM-f>763
CA-I0006
CA-1697
CA-0810
DA-1507
CA-1184

. CA-1949
CA-3200
CA-2259
AK-3029
CA-1601
CA-0537

-

DD-0784
CA-'0006 �

CA-2697
CA-I029
CA-0340
CA-I013
DA-0777
DA-0440
CA rg88.

- GRUPO J Cr$ 122,00
OA-7403

. DA-0552 DA-0606
CA-1315 CA-1472 - TR-0419

FW-7159
TR-Q:078
ÁH-7586
MO-015·1

-' MA-4300
CA-0537
LW-0261
CA-3459
CA-1799
DD-1544
CA-0965
PA-1500
GA-1313
SC-0231

- CA-:080
CA-1403
CA-1762
TR-0499
GA-IÜ'42

CA-2767
AC-6302
GR-0364
D1A-I075
OZ-3001
CA-0279
CA-2728
CA-2729
.10-9377
CA-145,3
CA-0741
D�-11640
DA-0255
GA-2498
CA-I065
GA-2249
CA-1870.
CA-15Ü'6
TR-04,22

-,

M·ULTADOS
CA-1352 - DA-1366 -. DA-0865
:!lA-0383.

GRUPO � - Cr$ 164,00
CA-0271
CA-0549
CA-0480
CA-0471
CA-1528
CA-2680
SM-2800
DA-0675
CA-3127
CA-1280
GA-2418
CA-1630
CA-27fi9
CA-1506
DA-1346

- ÉL-4511
- CA�1012
- D�-113,5
- CA-1829

DA-004H
CA-1254,
CA-1909
CA-3899
CA-3477
CA-1184
CA-0614
CA-1155
CA-1706
CA-15110
CA-1787.

AN-1880
CA-,2230
CA-0616
TR-05'3'61
D'A-1679
TR-0049
CA-2�8
DA-1647
CA-3440
CA-2746

C'�-0427CA-2771
CA-_l212
GA-3117

GRUPO 2 - Cr$ 285,00
CA-1506 CA-1706 PW-26'5'5
CT-6681 - CA-2607 - CA-1432
JO-6035. '

1 - A multa será aplicada em do
bro, quando houver reincidência na

mesma infração, dentro do prazo de um
(0'1) ano, conforme Art. 189 § 2. o do
Reg , do Cód , Nacional de Trânsito.

, 2 -_ Os infratores terão prazo de
trinta (30) dias para pagamento das
multas aplicadas, bem como' toda e

qualquer explicação poderá ser tomada
no Quartel do 3. o BPM.

-- A DANÇA DAS ONDAS -
--""'_........_-) Luiz Fernando Tokarsiki'

Pequena, pequena
por todas as espumas
da praia pedregosa!
Deixastes nas pedras,
os lamentos do mar!

Pequena, pequena
silhueta invertida,

. depois do sol da agonia
tombando no fundo do mar!
Esta praia, este berço
onde a distância
vem esquecer suas espumas
onde' pedras são cílios
das águas verdes do mar!

__
/ <,

Moça pequena da areia,
nela deitada!
Por que pensas no amanhã?
Lá talvez: nem tudo
será como as ondas do mar

suaves murmúrios de afago!
Vão e vem,
grandes e pequenas,

"':' "vao ,e vem .....

Vão adormecendo um coração,
vão .despertando um outro,
nas línguas doces das sereias!
Das gaivotas revoantes vão ...

Vão e vem,
grandes e pequenas,
,-

"V1ao e vem .....

No verdor da imensidão,
nas espumas dos sonhos

que vão e vem,
grandes e pequenos!

Sobre as pedras da praia,
a silhueta importante,
antes do sol que nasce!
A praia não sabe
qual será o teu nome,
nem as espumas, nem '0 mar,
nem as ondas

-

II'que vao e vem .....

Pinheira, em 13.01.77

,----------------�------------------..,

"UNGER" resolve o seu problema:
A disposição dos senhores industriais e consumidores, 'sua loja cada vez mais

especializada: Linha completa dos motores W E G a preços diretos da fábrica,
peças e acessórios para�:caldeiras locornóveis e maquinários industriais. Cabos

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

pressão, fechaduras, ferram em geral. V_1S1TÉ-NOS.
."�'

,..-:.

UNGER
Rua Desembargador

.

DDO 0425 Caixa Posta

"25 prestando servicos às indústrias"·
-----------------��------�---------------------I

LTDA.
41 e 44

- UNIÃO �A
23-1770 e 23-,2014

VITORIA -' Paraná

Representante em Canoinhas: Waldernar Knüppel
Rua MaJor Vieira, 360 fone, 22-033-6 Canoinhas - Santa Catarina,

1---------------------------------,

Túmulo�do MajorVieira
Ainda a respeito do túmulo do Major Vieira, recebe ..

mos a seguinte carta, que agradecemea:
Canoinhas, 24 de agosto de t977

Prezado Rubens

A vida é mesmo assim, cheia de-altos e bàtxos. Por

um motivo não muito agradável tive de comparecer com ur

gência, nesta minha querlda terra, motivo de .l11uto que você
está sabendo.

Entretanto, quando menos esperava e durante um ve

lório, resolvi um assunto que há mais de dois (2) anos, es

tava me dando aborrecimentos, como também é de teu pleno
conhecimento. Aconteceu que teu primo, cheíe e assessorado
Terézinho, sem qualquer interferência de minha parte, re

solveu o íntrucado caso da restauração do túmulo do meu

muito querido amigo Major Vieira. Pois Terézinho afirmou

que
_

poderei ver o túmulo reformado no próximo dia de Fi
nados. Até que enfim.

Devo isso exclusivamente à você. Naquela carta na

qual ameacei transferir os reltos mortais do homenageado
para o Município que herdou seu honrado 'nome, produziu
efeito e indiretamente atingiu ao alvo.'

Ao teu jornal e a. tua cooperação, muito obrigado,
como recompensa, só peço a Deus que te proteja, fazendo-o
muito feliz no trajeto que te resta percorrer nesta vida tão

ingrata.
Receba, pois, 0·-meu abraço.

DINARTE

História da ··Vida
Há milhares de séculos atrás
Acabou-se o período das grandes chuvas
Antes porém, houve agregação, de partículas
Tud.o em um protoplaneta que era. uma nebulosa fria
Houve tambémterremotos e fragorosos fogaréus
Tudo era um deserto. vulcânico, .

Que grandes lavas e água fervente libertava
Nesta época negras nuvens escondiam o sol
Grandes chuvas os vazios preenchiam
Muito depois surgiu um raio de sol entre as negras nuvens
Veio brilhar sobre uma bola de granito e oceanos azuis
Neste palco imenso houve inéditos acontecimentos
,No cenário estavam o hidrogênio e o oxigênio
'I'ambém o carbono e o nitrogênio ...
E, fatos fantásticos começaram a ocorrer

Radiações ultra violetas bombardeavam a terra e os mares
Ventos ciclonicos fustigavam o granito ,e as águas
Chuvas formavam rios, escavavam a crosta
Dissolveram a rocha e 'carregaram muitas substâncias
Para os mares e oceanos azuis, mas sem vida
E o sol aquecia, o vento revolvia
A, temperatura Se moderava, as substâncías se misturavam
Um dia tudo se combinou e originou
Os 'compostos orgânicos fundamentais
A partir disso surgiram aminoácidos
Que eram gigantescas moléculas agrupadas em cachos
Ou moléculas simples mas de ácidos animados
Houve reações químicas e foram chegando os proteínódes
Precursoras das atuais proteínas .

Tudo de centenas de átomos com peculiar estrutura
Muito depois, proteínas ligadas aos ácidos núcleicos
Vieram formar o protoplasma, os genes,
Os músculos e órgãos também a hemoglobina
Antes porém, houve a formação de estruturas
Que coacervos inicialmente originou
E surgiram milhares de adaptações e mutações
(E) Na ,escala vital muitos animais foram aparecendo
Desde simples algas até complexas primatas,
Muitos outros não evoluindo foram perecendo
Mais adaptação havendo, também socialização
Com. o pitecantropo surgiu nosso ancestral
Bem diferente do atual, mas que queria viver
Desenvolveu a inteligência, a racionalidade
Mas hoje não tem 'certeza da Sua realidade
E nos laboratórios continua pesquisando
Formulando mil teorias e indicações
Esquecendo que no universo há um ser superior
Esquecendo. de pesquisar seu próprio coração
Para ver se encontra a fórmula do amor

Para ver se consegue se realizar e ser telíz.

IZAURA HACK
III Normal

Certificado extraviado
FERNANDO DE LIMA, declara
para 08 devidos fins que extra

viou o Certificado Propríe ..

dade do Camin
-

Dodge, ano

1974,. placa D -1070, chassis n.o

T014986.
O mesmo fica sem efeito por
haver requerído 2a. via. 1

Certificado -e.xtraY'iado
VIEGANDO OLSEN SIA de

clara para 9S devidos fin.s que
extraviou o Certificado de Pro
priedade do Camí hío Che
vrclet 1969, PI_ a DA-0649,
ChlSSIS C6'53 '13075R. Cor
Bege. 2

O mesmo fica sem efeito por
haver sidn requerido a 2.a via.
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'Écos da Semana da Pátria

A Comissio dos Festejos da Semana da Pátria - 1977.
teve o mérito de conseguir realizar todo o extenso Programa Ci
vico idealizado para comemorar os 155 anos de Independêncla do
Brasil. As sessões cívicas programadas DOS diversos bairros re

vestiram-se de sucesso, contando sempre com a presença das
Comunidades, Escolas locaís, do Prefeito Municipal Odilon Pazda,
Vereadores da Câmara Municip1l1 e da Comlssão dos Festejos.
Em cada uma das festividades, !l Fanfarra da Escola Básica Ge
neral Osório .e apresentou com brilhantismo, este ano com maior
número de instrumentos adquiridos com 8 ajuda da Prefeitura
Municipal. O transporte dos elementos da Fanfarra só fúi possível
,raças a colasorsção da Rlgesa, que ce deu diariamente um ônibus,
permitindo o deslocamento da mesma para 08 diferentes bairros.

A programeção destes eventos nos diversos bairros, teve
a finalidade principal de ativar em todos os recantos do nosso

muniéipio, o amer à nesse Pátria, despertando o sentimento pa
triótico n�'�_ comuaidades, considerando-se. qtté muitas famBias não
tem condícões de se deslocarem para ,8, clds'de. nos desfiles de 7
de setembro, e que muitas de nOSS81l1 crianças não tinhsm visto
ainela uma solemdade cívlca, nem uma fanfarra, fato este que se

pode observar nestas realtaaçõ !S. Outre fator que merece destaque
foi o entrosamento entre 8S Autoridades que ali comp arecísm e

as Comunidades e seus lideres, ocasiões em que foram apresen
tada! reívíndícaçõss locais e dada. sugestões para um melhor en
trosamento entre Comunidade-Escola-Governo. A Comissão sentiu
se' realizada, despertando o interesse para novas programações,
DO intuito de sempre mais estabelecer um relacionamento entre
OI hairres e a cidade, promovendo um desenvolvimento equitativo
em todas as localidades. .

Cemo parte da programação estabelecida, teremos ainda
oeste final de semana, hoje, sábado. e amanhã. domingo, lU! finais
do 1.0 Torneio Estudantil Esporttvo de nosso munícípto, com Q

realização de diversos jogos nas modalidades de volei, futebol de
. salão e disputas de atletismo.· Aos campeõ ss serão conferidas me

dalhas, a serem entregues em solenidade 8 ser programada, pro
vavelmente pira a Semana da Criança, na próximo mês de ou

tubro. Participem e prestigiem as promoções de nosso municípte.

,
.
Despedida

,;.

A Prefeitura Municipal de Três Barras, homenageou com
. um. almoço de despedida. no Restaurante Galo de Ouro no bairro
São Crtstôvão, o casal senh lfa Cleus8 - senhor Tenente Coronel
Nilson Santos Wallbach, que deixaram nossa cidade, no último
di. 12; A famf1ia Wallbach fixará residência em Florianópolis.
Por ocaslão"'do referido almoço, várias homeuagens foram pres
tadas ao ilustre casal, que deixou entre nós um vasto circulo
d. amizades.

Área do· C.I.M.U. - Estudos

O Prefeito Odilon Pazda e o Major Joel Alves, do Campo
de Instrução Marechal Hermes, participaram no último dia 6. em
Curitiba, de uma reunião junto ao Alto Comando da 5a. Região
Militar, sobre a propalada aquisição da área do C.I.M.H, A reunião
teye a finalidade de analtzer os vários detalhes relacionados com

.

8 venda daquela área pelo Exé .clto Brasileiro à Prefeitura Muni- .

cipal, resultado da troca de correspondência que vem. sendo efe
tuada entre a Prefeitura e o Comando da 58. Região Militar. Nada
ficeu decidido quanto a compra ou não, dependendo tal transação -

de estudos mais profundos, cujos resultados dependerão de parte
da Prefeitura Municipal, da aprovação pela Câmara de Vereadores.

Anistia Fiscal até 30 de novembro

Ji em vigor a Lei de Anistia Fiscal, favorecendo os con

tribuintes em atrazo com seus Impostos Municipais. «Se você es

tá em débito com seus impostos, procure normalizar os paga
mentos, que até 30 de n.ovembro estão isentos de juros e corre
cão monetária». Pague seus impostos e evite 8 eobrançe judicial.
que .além dos aborrecimentos lhe acarretará maiores despesas.
«Colabor. com·a sua Prefeitura - Pague seus Impostos»

-

Atenç60 proprietários de animais

Não deixe seus animais soltos pelas ruas de nossa cidade.
Eles correm perigo, podendo seI' vitimas de acidentes e oferecendo

pt!rigo 808 transeuntes er motoristas. Além disso, a Prefeitura Mu

nicipal, passiri a prender ditos animais e cobrar pessda9 taxas
de seus proprietários· que não obedecerem o Código de Posturas
do Município.

«Prenda seus animais em s u terreno»

«Evite aborrecimentos pará si mesmo e para os outros»

A'gradece a Prefeitura Municipal

Notas
Esparsas

Grande público prestigiou e

sp.vudíu e Ps rnds Cívlcs Mili
tar 'do Dre 7 de Setembro, rea
lizada no corrente ano graç ss

ao bom tempo.
x x x

A sgêneíe local do Bs. co do
Estado de Santa Catarina- BESC,
passando por completa reforme
em SU88 instalações.

x x x

Mais urna turma de p -scado
res rumou 58. feiro última para
outra temporada em Mato-·
Grosso, sob o comando do nis
sei Roberto Sehtmcgutrl.

I

X X X

O conhecido Clube :�de Bolão
Temeroso tnsugurou Cancha de
Bocha no bairro da Agu'1 Ver
de, com grande churrsscede alu
siva.

x x x

Em nossa cidade no último
fim de semana o empresárro
sr. Romeno .Messignan, Diretor
Présídente do Frigorífico Ca
noínhas S/A - FRICASA.

x x x

O Planalto Hotel, em cons

trução em nossa cidade, um

dos mais modernos do Eetado,
dentre os poucos do país, tsrn
bé m deverá contar com o no

vo sistema de enérgia solar.

x x x

Inaugurada 6&. feira, dia 9, a

eletrificação rural ns localidade
de Ttrs-Fcgo, festejada com

churrasco pelos beneficiados,
oferecido às autoridades e DUa ,

tros convidados.

x x x

0::1 nossos �gradecimgt.ltos e

de toda a equipe deste sema

nário à direção do Colégio Sa.

grado Coração de Je6U�, peja
mensagem amiga no Dia dIA

Imprensa, comemorado sábado
último, dia 10.

x x x

Faleceu na vizinha cidade de
Porto União, o Gal. José Car
los Moreira, ex-Presidente do
Diretório Municipal. da ARENA
daquele município e ali bastan
te

.

releclonado.

x x x

Esteve em nossa cidade, pro
cederíte de Curitiba, o empre
sário Benito Bastos, revendo
famíltares e amigos.

x x x

O sr. Alcides Fernandes, ex

Prefeito de União da Vitória,
cogitado agora .pars candidato
à Assembléia Legislativa do Es
tado do Paraná.

x x x

O quadro do Avaí da capi
tal, após vencer o Figueirense,
ê o segundo representante ca

tarínense no próximo naelonal
de clubes, afora o Joinville,
campeão estadual do ano pas
sado.

x x x

Os BfS. Rafael Boeíng e Mil
ton Humenhuk, concessionários
da Ford local, estiveram em

São Paulo, enquanto que o sr. I

Evaldo Carvalho, o popular Pa
raíbs, funcíonário da concessío-
náría Chevrolet, grupo Proco

piBk local, seguiu s Porto Ale

gre, afim de participar de um

curso de revenda.

Caderneta extraviada
MARIA ':BLISABETB KOSAK, de

clara para os devidos ,fins que ex

traviou sua Caderneta de Poupança
n.o 37.376, da Caixa Econômica Fe
deral - Agência CaDoinhas.

A mesma fica sem efeito por
haver requerido & 2a. via.

Campeonato 100. de Futebol de. Salão·
,.

o campeonato Municipal de futebol de salão apre.
senta a seguinte estatística, com três jogos já realizado.:

A.A. Merhy Seleme 4 x 3 A.A.B.B. Marcaram os gola'
Renato 2 e Ademir 1, para Q A.A.B.B. e Luizinho '2, Alceu,
João um cada, para o Merhy Seleme,

Cínderela 8 x 1 Atlântico� Marcaram para o Cíndere"
la: Alvaro 3, Roberto 2, Mario 2 e Paulinho 1, para o Atlân,
ttco'jnarcou .Luíz.

São Bernardo 3 x O BESC. Marcaram os gols: Bran.
quela, Lisboa e Luiz Sérgio.

.

Maiores detalhes deste campeonato daremos na pró.
xima edição.

Reunião DO·· CISC - dia 8'
Dia. 08/09 estiveram reunidos no salão nobre do CESC

os Diretores da CME leoal e Diretores de entidades esporti:
vas e escolares, para tratarem sobre os' 2.0 jogos da prima·
vera a serem realizados em outubro próximo, sendo que ai

inscrições dos mencionados jogos se encerram no dia 5/10,

'I

São Bernardo x BOlafogo - 2 I' 2
Num jogo em que pouca gente asaístíu, São BerD&rd�

e Botatogo empataram em dois tentos, pelo torneio «MARIO
MAIER» .

Nos primeiros quarenta e cinco minutoI o São Ber·
nardo jogou melhor, porque notava-se um desinteresse por
parte de certos [ogadores do Botafogo. O São Bernardo ,.

proveitando-se disto partiu para cima. e aos 30 minutos de
jogo na cobrança de uma Ialta, Aderbal abria (} marcador
para sua equipe e ele mesmo aumentava para dois, aos oito
minutos da segunda etapa. Aí o Betatogo, que se encontrava
inferioriza.do no marcador e contando com 10 jogadores Ui
que Renato havia sido expulso de campo ainda no primeiro
tempo), acordou e se mandou todo para o ataque e aos dez
minutos diminuia o marcador através de Luizinho, aos trinta
minutos o Botaíogo desperdiçava uma penalidade máxima,
para só aos trinta e sete minutos empatar com um boaíte gol
de Luízíaho. No mais foi um jogo pouco técnico e mais CI·

timbado.

Para este domingo teremos para completar o primeiro
turno, um jogão entre BOrAFOGO X C.A. INDUSTRIAL, DO

estádio Wiegando Olsen, em Marcílío Dias. Os principais ar·

tilheiros do torneio são: Luizinho, do Botafogo com 3 go18,
Ratinho do Imaza e Aderbal do São Bernardo, com 2 gols,

SocialExtrato

do

do Estatuto
\

de Tradição

- "C" "'r G..Â. • •

Vaqueanos"
V AQUEANOS"·

"os

Papanduva
ltaiópohs -

- C,0-Município de

marca 'de se
/

1.0 . Denominação: «CTG OS VAQUEANOS»
2,° - D�t9 da Fundação: 02 de junho de 1977

3.° - Admintstracão e seus órgãos: A sociedade será administra·
da por uma diretoria eletta em Assembléia Geral.

4.° - Sede: No município de Papanduva • Santa Catados

5.° - Fins: Cultuar e s dances e os costumes tolclôrtcos da região,
6.° - Tempo de' duração::Iodeterminodo
7.0 • Alteração dos Estatutos: Só poderão ser alterados solide'

rramente em Assembléia, Geral.

8.° '- Responsabilidade: Os sócios não respondem judicialmente
pelos atos praticados per outrém ou pela diretoria.

9.,0 • Modo de spreseut8çã� ds sociedade ativa e passivamente,
judicialmente e ,extra· ju'diciel: Compete ao patrão, Da fslt8
deste, 80S outros componentes da Diretoria seguida a (ir'

dem hi�rárquic9.
10.0 -, Extinção da pessoa jurídica e destino de seu patrimônio:

�o caso da dissolução da sociedade, os objetos hi8tóricOl
ou relíquias serão doados ao poder público municipal de

PspaDduve, quanto 80S demais bens que constituem aO p.'
, trimônio dú Centro, seu· destino será' dE'libarado pela AS'

se'mbléia Geral

Papanduv8, Comarca de Itaiópolis ..' se, em 25 de agosto de 1971

MODESTO HIRT - Patrão
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