
Prefeituras de Canoinbas e Três Barras
acertam a melhoria de nossa televisão

?S Prefeitos '!ll�,ZIO NEITTO, de Canoinhas e ODI
,LON PAZDA, de Tres. Barras, acertaram agora, após 0'S devi
dQS estudos" a :n�lhorIa de �om � imageI?- para os' nossos apa
relhos ,de t,eleVlsao, desde ha muito precísando desta medida.
Neste sentido contr,ataram os servíço, pronssíonaís do técní
co orestes, Galastri, d� Curitiba, Com a nova medida, além
da melhb;Ia do som e lma:geI?� a nossa região passará a cap
tar também o canal 6 de Curitiba numa nova opção, abando
nando-se o canal12, com � mesma programação do 3, TV Coli
gadas de Blumenau, contlnuando-se também com 0' 4,
.

.

Os trabalhos já �ora� iniCi::dos, através de repetido
ras Instaladas_em An�onlo Ohnto, Sa0' Mateus e Três: Barras,
eom a conclusa? prevista para dezembro próximo, num custo
de quase cemmil cruzeiros, a ser pagos pelas duas Prefeituras,
--------------------_.__'------------------------

Administração Municipal
quer agência do SEN AI aqui

A atual ad�ni�istração , ,THERÊiZIO e FABIO', .junta
mente com a �ssocIaçJao Comercial e Industrial, estão agili..
zando n_? s�ntIdo de se conseguir, junto ao órgão competente,
uma agencia do SENAI em nossa cidade, Serviço (N'acional da
Indústria. É que' a cidade cresce em todos os sentidos com os

setores:industria�s � comer?iais em plena expansão, carecen
do, aSSIm, dO', re�endo serviço. Neste sentido, foi enviado ao

De1egado do orgao, em Florianópolis, o seguinte ofício:

Senhor Diretor,

A demanda crescente do mercado de trabalho, impõe à nossa

ádmínístração medidas mais eficazes para agílízar a raciona
lizaç,ão de mão de obra da nossa região.
Para tanto contamos com o apoio decísívo de V. Sa . no sen

tido de dotar nossa comunidade com uma Agência do SENAI
cuja receptívídade desnecessário se torna enfatizar ou pirol.
mulgar com maior força,
Este pedido também traduz: os anseios da classe empresarial
do nosso município.' Oportunamente V, Sa , receberá corres-

. pondêncía reforçando nossos dizeres. I
A atual cooperação da R�gional de Mafra, apesar dos esforços ·1
da sua direção, não consegue atender como desejaria as solí- I
citações que lhes são formuladas, dado o grande volume de '

pedidos, ItPelo esperado atendimento, antecipamos agradeci- ,Imentos ,

Na oportunidade renovamos a V, Sa." protestos de alta con- .

síderação e apreço,
Atenciosamente.

BE�EDITO THEREZIO DE, CAR:VALHO NErfTO
Prefeito Municipal'

FABIO NABOR FUCK
Vice Prefeito Municipal

Exmo . Sr"
Dr, Célio Gouíart,
DD, Diretor Regional do SIENAI

Florianópolis _. sta. Catarina.

Da. Eulália em Porto Alegre
, .

A senhora EULALIA GLABA KOHLBECK, DO. Oficial
do Registro dellmóveis desta comarca, acompanhada de,
seu esposo sr. LOTHARIO KOHLBECK, encontra-se na cidade'
de Porto Alegre" onde "part í.c

í

pa do IV ENCONTRO DOS

OFICIAIS DO REGIS''fRO,.DE IMÓVEIS DO BRASIL, cuj o", temár
í

o

,versa. basicamente sobre:

1. O) Teoria e" aplicação da Le í, n. o 6,015

2.°) Incqrporação e condomínio
3.°) Loteamentos�urbanos e ruiais.
4. 0) Servidões,�espécies e técnicas de registro.

Nossos votos de bom proveito.

ASSOALHO
o novo parquet da firma Olsen
f'() assoalho flutuante é

uma nova Lí nha" da família'
do .,parquet Brasi 1 ia,' pro
duzido pela conc e

í tuada
firma OLs e n , de Marcilio
Dias. O aludido produto é
o trabalho ,�:'de :mui tos "anos
de experiência e pesquisa
do Lndus t r ial s r , Her.be r t
Ritzmann, Diretor de Pes
qUisa e Desenvolvimento do
grupo OIsen. '

Conforme soubemos, apu
rou - se . um produto que além
�e Conservar toda a ncbre
za , possui ainda um elevado
indice de funcionalidade,
com:as:caracteristicas de
vir pronto, lixado e sela
do, dispensando pregos e

barrotes, podendo eer co

locado diretamente aobr e

a lage, ou qualquer piso
de madeira, como também

forração.
A primeira apresentação

do produto foi fei ta em

Porto Alegre � com' geral
acei tação e: agora será

,

feita em Guri tí ba , d í

a 6

próximo, esperando - se o

mesmo êxito.

Os"nossos"'cumpr imentos ao

espí"ri to
.

empreendedor do

sr. Herbert�Ritzmann, um

empresário 'sempre atuali

zado, sempre em contato com

as grandes· indústrias do

ramo. no país e no exterior,

principal�ente na Europa.

Flagrantes da:audiência:.
Ministro:Alisson Paulinelli, Sena

dor, Otair Becker, Deputado AroIdo

Carvalho, Prefeitos 'l'herézio Netto
e Claudio ,Gadotti e Vice Fábio

Nabor Fuck..

, N. o Avulso Cr$ 3,00

< •

Canoinhas-SC

1.°/outubro/1977
Número 1439

Ano XXXI

Assinatura anual: Cr$ 150,00

. "A dm in isf r a c â
c

,

" ,
Dinâmica"

Em sua recente • viagem:' à Brasília,
o Prefeito e�Vice Prefeito estiveram

em audiência com o Ministro da agri
cultura llisso'u Paulinelli.

tem ·cam-,

divulgação intensa

partir de hoje
«Sete Dias de Sorrisos, Suor e Medalhas» - Venha

Sorrir e Suar em Florianópolis com o Peito Aberto para
as Medalhas», Estes slogans caracterizam a campanha de
divulgação intensiva que será lançada a partir de hoje,
no sen t Ldo de motivar a população a participar: dos
XVIII JOGOS ABERTOS.DE SANTA CATARINA, que serão disJ

putados em Florianópolis no período de 22 a 29'de outubro.

A iniciativa desta campanha é da Associação Ca
"tar í.nenae de Propaganda que � juntamente com as agên
cias Pub1ic, Exa, Gran-Meta e Magna se comprometeram
de criar e produzir uma campanha de conscientização

. junto à população no sentido de servir a comun ídade ;

O Pre feito Exper idi�ão Amin classi ficou arcam.
panha como de mui to bom gosto, que se consti tuirá de
filmes para TVs, anfincios para jornai$, spots para rá
dios, gingles e out-door.

Secretário da Educação
visita a nossa região Jogos Abertos

panha deo Secretário de Educação
e Cultura, Professor Mario
Ceiar de' Morais, deverã
v isi tar ho j e a nossa re

gião, em mais uma viagem
de' serviço, mais especifi
camente, Canoinhas e Três
Barras, N� vizinha cidade'
manterá contato com o p're
fei to sr. adi lon Pazda e

os -aI tos d i r igentes da Ri
gesa, onde chegará na par
te da .manhã , com almoço na

Casa de Hóspedes daquela
empresa" À tarde deverá se

deslocar para a nossa c i
dade afim de man t e r

. novos
, .

contatos com o Pr e f s í. to
Therézio Net to e autor ida
des do setor educacional,
v

í

s
í tando alguns es tabe Le .

cimentos de ensino.

. ,

ua:aza=r=nnttn ....

DESTAQUES PARA
FIRMAS CANOINHENSES

Uma . editora especializa
da, como. todos os anos, a Re
vista Visão, com base nós re

sultados dos balanços, destaca
QUEM' Ê QUEM NA ECON'O-'
MIA BRASILE:IRA.

'

N0' corrente ano aparece
no setor madeireiro três fir
mas de Canoínhas, ZUGMAN,
ZANIOLO e OL8EN, observan
do-se, para a classífícação, o

patrimônio líquido que é a

soma de bens e propriedades,
saldos bancários, estoques e

contas a receber, menos suas

contas a- pagar "

Os nossos cumprimentos
aos seus diretores.

CILAS LOURIVAL ZIEMAN� e Família,
não podendo apresentar pessoalmente as suas

• despedidas, como seria de seu desejo, vêm

pelas colunas deste jornal despedir-se de todos
e aproveitam a oportunidade para colocar à

disposição a sua residência, à Rua Caetano V.

Costa, 645, em LAGE8 (8 CJ.

Canoínhas (Se), 1.0 de outubro de 1977

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORltEIO DO nos TE

Soperintend'ência Nacional. do Abastecimento '-,' S U N 4 B
,

- Delegacia de Santa Catarina -

PORTARIA SUPER N.? 37, DE, 13 D'E tenha corante, tintas de impressão ou outras
SEiTEMBRO DE, 197,3 substâncias químicas' prejudiciais a saúde.

O SUPgRIINTENDENTg DA SUPEHIN- Parágrafo único -- 'Como reforço, só

�I 'TE,ND�NCIA NACIONAL DO ABASTE:CIMEN- será permitido o uso de papel diverso do espe-
,

TO (SUNAB), no uso das atribuições que lhe cíficado neste artigo se a carne for totalmen-

confere o Art. 1. o do Decreto n. o 60'.450., de te embrulhada em envoltório plástico, de mo-
13 de mar,ço de 1967, e

" do a não manter contato algum com o aludi-
, 1 do reforço.

.

CONSIDERA�O_ que há necessidade r

de se manter um sistema disciplinador das Art. 7. o _ Só é permitido a venda de

condições de comercialização de produtos ali- carne mcída pelos varejistas:
.

mentícíos de origem arl�mal;'
, I/- quando a moagem, for feita, no 'ato

CONSIDEfR\ANDO que à 8UNAB cabe es- da venda, em presença do comprador e a seu

tabelecer sistema de informações sobre pro- pedid9';
,

,

,

dução, distribuição e consumo, podendo re- / II _ quando a carne, embora moída
quisitar O' fornecimento de dados periódicos ant€t da venda, for mantida em frigor:ífico
ou especiais, com base no disposto no Art. 3.°, adequado à sua conservação.
II da Lei Delegada n .

o 5, de �6 de setembro de / .

1962; \

"

/ § 1. o ,_;_ Ê proibida a manutenção, ex-

CONSIDERAINnO que no exercício da po�ição e venda da carne prevíaments moída,
forma íntervencíonísta de controle do Abaste- ,erjI local não frlgoríficado ou com frigorifica-
cimento ......... Art. 2. o, II da Lei Delegada. n. o 4, ção inadequada à SUa conservação.
de 26 de setembro de 1962 _' .compete à 1 .

Art. 8. o _. Os varejistas ficam 'obriga-
ijl, SUNAB estabelecer condições de venda de Idos a expor, emlugar visível e de fácil leitura,

��i mercadorias, "ex-vi" do Art. 6,. o, +V da mes- I co� letras ,e algarismos de, pelo menos, 2

II/ ma Lei; / (dois) centímetros de tamanho, a(s) tabela.Is)
CONSlIDiE:RANDO as diretrizes e os ob- ;/ d.e preços ??' quilog,rama. de carne bovina, de-

'I:

���fS da política econômica do Governo Fe-
j

rívados, miúdos e vísceras.

�
, I' Art . 9. o - Aplica-se à comercialização

,I I R E1 s: O' L V E, :
,i de aves abatidas, peixes, crustáceos, moiuscos,

carne suína, caprina e ovina, o disposto nos
artigos 6. o e 8. o desta Portaria..1/ II� Ãrt. 1. o _- A comercialização de, carne!

� j bovina; derivados, miúdos e vísceras, em todJ'
• I o território Nacional, será regulada na 'fqrm�'

I da presente Portaria. \ I
Art. 2. o _' Nos Estados da Guanabara,

lili São Paulo, Hão de Janeiro, Paraná e no :01s
. II tri.to Federal ficam classificados como' carne

especial, o, filé mignon, o contra filé e á 31-

III catra, como de 1. a qualidade, com ou sem os
r SO, o coxão mole (chã de dentro), o coxão dÜ7

r to (chã de) fora), Q, patinho e o' lagarto'; e co';
mo de 2.'� qualidade, co� pu seI? osso! a pa-\'
Ieta, o .acem, a capa de filé, o peito e a coste- .

'Ia, (que não pode ser vendida descarn/�da) .' ,

,§ tmtco ;.. Nos demais Estados-e Terri
,: tóríos, os Delegados, através de Portaria, fa
rão a classificação d� carne bOVina;! obedeci- ,

. .dos os costumes Iocaís .
' ,

'

.

Art. �. o _ As carnes.classítícadas pelo
artigo anterior como especiais deverão ser

fornecidas, aos- varejistas devidamente desta
eadas dos traseiros, tanto, pelos, Ifrig'Oríficos,

I corno pelos matadouros, marchantes, entre

postos,' cooperativas, dlstrlbuidorés, supêrrner
cados que promovam' abate ou dístríbuarn car

nes, empresas de transportes que efetuam a

distribuição, direta. de carne iboyina proceden
te de outros Estados e demais �1rmas que ope
ram, ,exclusivamente ou não, Icomo atacadis-

,ta de carne bovina. I "

.

§ único - � disposto peste artigo não

�e ,aplIca ao fo�necIm�nto �e/lcarne congelada,
'estocada 111edlante fIrtancIG\:lUento do Banco
,.

jdo Brasil SIA. I
�rt. 4,. o _ A venda <do tr�seiro (coxão)

,a9' varejista com SUb?TdinaJão da compra tam.,.
beln cl� carne espeCIal defe destacado, torna
rá o vendedor sujeito a aljtuação c'om hase no

I art .. 11, alínea i, ,da Lei

jelegada
n. o 4; de 26,

de s(;tembro de 1962.
"

'

,
' _

Art. 5. o _ 'É proibida a venda, aos can-

11'1 súmidO,res, de ca,rne bot1ina que ·contenha se

',bo ou a,ponevrosa (pela, lcas) .
'

§ 1. o _ Qualqu r contrapeso só pode-
rá ser adicionado corrf' o consentimento do

t!omprador e deverá se do mesmO' tipo e qua;
lidade da carne pedi a, não podendo exceder
'a 10% «dez, por cent ) do peso total.

§
r

2 .

O
_ Na ve da da carne bovina, co-m

osso, o peso desten- . poderá, ultrapassar 20<%
(vinte por cento) d peso total adquirido, ex··

ceto no caso da cost, la,.

§ 3. o - O peço' de venda para fração
do quilogranla de c rne, será obrigatoriamen
te proporcional ao :reço do quilograma:

§ 4. o '_ Os J;ejistas fica1TI, obrigados
a expor, em. lugar visível e de fácil· leitura,
COln letras de pelO' lTIenOS 2 (dois), centímetros
'de tamanho, a tr,anscrição do Art. 5. o e seus

Pnrf.nT�fo'l:! 1 o e 2 o '

'e.1i 'CI,5 a.,. 0.:>. • '.

.

Art. 6. o - Qualquer t.ipo de' carne ibo
vina, derivados, miúdos e vísceras, que: não.
estejam €ln embalagem específica ou apro'pria
da, deverá obrigatoriamente, ser embrulhado
em envoltório p[ástico ou papel que não con-

Art. 10. o _ Os frigorífi.cos, marchan .. t

tes, entrepostos, cooperativas, distribuidores e

atacadistas de carne bovina, derivados, miú
dos e vísceras, não poderão incluir na nota de
venda aos varejistas, qualquer acréscimo cor

respondente a carreto ou comissão de distri-
buição. '

'

Art. 11 _ Os pecuaristas serão obriga-
,

dos a apresentar às Delegacias '. regionais da
SUNAB, quando exigido, devidamente preen-'
chidos, os questionários n. os, 1 e 2, cujos mo

delos estão anexos a esta Portaria, no prazo
de 10 (dez) dias contados da data do seu rece-

bimento.·
,

\
Parágrafo Único - A SUNAB entrega-

\ rá o.: questionários, a que se refere este artigo,
"aos pecuaristas, mediante recibo, ou pelo
Ço reio através do "serviço de recebimento"

(AR); e os pecuaristas devolverão os mesmos

qü'�stionários, devidamente preenchidos, 'di
retarnente ao ,Protocolo das Delegacias Regio
nais. da SUNAB ou pelo Correio, através do

"serviço de recebimento (AR).
\

\Art. 12- Os frigoríficos" matadouros,
transportadores que efetuam a distribuição' de

,

carne t\ vina p�ocedente de outros Estados e

,neles faturada diretamente aos varejistas,
nlarchant�s, entrepostos; cooperativas, distri
buidores,

�upermercados7
e ainda, firmas que

oper<:l.rn., e lusivamente' ou não, comO' ataca-,distas de c rne bovina, ficam obrigados, a

apresentar 'à;� Delegadas da SUNAB, até às
17,00 horas do dia útil imediato, os Boletins
de Recepção é\ Distribuição do dia anterior

(modelos anexos), inclusive sábados, domin
go e feriados, relativamente à carne bovina
recebida e distri\buída, para qualquer. fim, d.is
criminando as p�as' (carnes especiais,P coxões
e dianteiros), seu'� respectivos pesos e preços
de compra e venda'l

\

§ t. o _. Ainda que não, tenha havido
nenhuma distribuiçãb de carne bovina, é obri
gatória apresenta,ção do Boletiln de Recepção
e D.istri!bu,ição .

'\'
,

\
'

§ 2,° _ As empresas que armazenan1

ou as sublocatárias 'de câmaras frigor:íficas
ficam obrigadas a declar:�r, na forma do dis

posto neste ,artigo, as qEàntidades de peças
em estoques, devendo tenc�onar

os non1es dos

de'Positantes, entrada, e sa'$das. �;erificadas
sua destinaCião. 1,.'

,

J
" \ ' .

. Art. 13. o - O' ão 'cumrrimento do dis-

posto n:sta P�rtari I, ' ,sujeit;ar� os. infrat�re�
as sançoes do Art. 1, da Lel De�egada n. 4,
de 26 de setembrO' e 1962 e de�ais comina:'

ções legais. ': .

.

,

Art. 14 _ I. presente Portaria' entrará
em vigor na da, 'a de sua. puhlicação no

D1. O . U ., ficando revogadas, as . demais dispo..

sições em contrár· .

. �'
.

ANT NIO' TIIOMFi
Superintendente

Publicada Dr. O . U. de 17/9/73.

01.10..1977

'Prefeitura
'., .

de Três
Municipal
Barras

LEI N. o 415 DE, 21 DE: StE'tEMBRO DE: 1977

,ANULA 'E: SUPLgME:NT'A DOTA:ÇôgS ORÇAMENTARIAS
ODILON PAZ,nA, Prefeito Municipal de Três Barras,
Est:ado de Santa 'patarina, no uso de' suas atribui

ções, faz saber qu� á Câmara Municipal decretou e

eu sanciono a, segui
,

te: '

,

L E I:
,

Art. 1. o _' FicalTI ai uladas na importância de Cr$
6ô2; 000,0'0 (seiscentos e sesse ta e dois mil cruzeíros); as se- ,

guin tes dotações orçamen tár�l s:
.

I

GABINErI'E: 'DO PR,EFEITO' 'I '

'

3120/1203-0'10 _ Artigo de rE:xpedient.e .. Cr$r
3130/130,1-012 - Passaigens t e Bagagens. c-s
3140/1418-019 ,_ Recepções F Hospedagens Cr$
DEPAR3:'AMENTO DE: ADM.jNISTRlA!ÇAO
3130/1301-0'25 _' comunka�\õõ�es e Transp, Çr$ 20.00.0,00

SAÚDE. E: SANEAMENTO :
"

,

4130.:OO'/21.o5:_ Aquisição d� V,eículos Cr$
, �

FOMENTO AGRO-PE:CUAR.IQ
3120.üO/12ü4-071 _' Combustív. e Lubrif.
3120 . .0,0/1210-072 _ Peças e ,A.cessórios
3120.00/1298-073 - Sementes, e MUdas ..

DEP'AR,TAMENTO' MUNICIP1\�
,

'

HE ESTRADAS DE; RODAGEM,
3233.00/2315-0'84 _ Salário Família

\

3240 0'0/2'502-086 - Juros S / \ Contrato
, �

J

BESC ..
_
.. .. .. .. .. .. .. ..

. \. ..,'.. .. Cr$ 350 . 200,00
4130 . .00/3301-88 _' Máquínas, Motores e

Aparelhos .. .. .. .. ..,.. .. .. \ . � .. .. Cr$, 50' .:000,.00 .

SERVI'ÇOS URBANOS
\

,i
3150.00/1501-096 _ Exercícios' �\in dos
Custeío. . •. .. .. ..' .. .. .. .. f.'\. .. .. Cr$ 1,.o. 530,.00

\
.

,3233,00,/2317-097 - Salário Familía Cr$. 10.000,00,
Total da Anulação � .. ! •••\.. •• Cr$ 662.00.0,00
Art. 2. o _ Ficam suplemen tada� na importância. de

, Cr$ 6'612.000,00 (seiscentos e sessenta e' dois mil cruz'eiros)" as

seguintes dotações orçamentárias: \ .

EDUCA'Ç'ÃO E: CULTURA \
'

3.110.00/1144-0'52 _' Pessoal "Vencíméntos
II:fWS I.' •• .. •• •• .. � •• Cr$ 50 . .00.0,00
3'110.00/1144-053 _' Pessoal _ Despesas
variáveis "1 •••

-

•••••••••\... Cr$ 10,000;0'0
3120.00/12:0.2-054 - Artig;� de Copa "e
'Mesa ,. lo'. '.. •• •• •• Cr$,
3233.'Ü'0';2317-065 _' Salário Família ..

\ 'Cr$,
, DEPAR,TÁMENTO DE ESTRADAS DE; R�dJlAGEM
3110.00./1144-076 -_ Pessoal Vencímentos

. \ .

'

fixos ..... .. ... .. .. .. .. '.. .. .. .. ..\ Cr$ 250.'0'00',0.0
3120.00/1210-078 _ Peças e Acessórios ..

, Cr$ 80.'000,00
313.0.00/130'1 - Pasagens e Bagagens - Cr$ 5.000',00
3130.00./1398,·0-83 _ Outros 'servkos dei
Terceiros

..
.. .. ..

'

.. ' .. .. .. .. . � .. ..
' Cr$

4310 .00./510'1-89 ,'- Amortização BE:SC Fi
nanceira I" ••

-

•• •• • � •• '.. •• •• ._. •• •• ,Cr$ 2.00.00'0,00
4�10.00J5101-0.g0 _' Amortiz,. PASEP 7,3· Cr$ 4.666,0:0
SERVI'ÇOS URBANOS

'

3120,0.0/1298-0'93 -

r Outros materiais de
consumo ..

,

.. .. ..!.'. '," . '. .. .. .. ..

�}30 .0'0'/,130.2-094 .__);.' Cons�rv. �'a'nute�-
çao em geral.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 10.000',00
4110.00/3104-101 4- ,Exe'cução de Obras
Públicas

��t�; ��.b�;l:��;'t���· .... .... :: �::. 6::: ::��
.• Art� 3. o � Esta Lei entrará 'em vigor na data de sua

pub�icação revÜiga�as as dis,posições em cPl1tI�ário.
.

, 'Prefeitura MUl:licipal de ,Ttês Ba.rras (Se), 21.0.9. Hl'77
ODILON PAZDA
Prefeito MUnicipal

10.00'0,00
30.000',0'0'
4�O. 000,0'0

6.270,00

c-s
o-s
c-s

50.000',00
.60.0'00',0'0
10 . 0000,0'0

Cr$ 15.000,00'

5.'000',00
5.000,.00

6·.000',00

10'.,200.,0.0

,

,

E'sta Lei foi registrada e publicada no Departamel'1to
Administrativo desta Prefeitura, na data, supra, e será publi�
CFtdá no Jornal "Çorreio do Norte".

'PAULO ADÃO FRANK
Diretor Administrativo

wc ...v.w Lia...AJ�G ...... ,it.. tO ",&;8\4.....i. AlliWWSW&&JfW,iJStPSW

t gr decimento
A família' de

, ,

f'vlarjé.' Wipi(:'!ski
ainda consternada. com o seu falecimento,

.

agradece
a equipe de enfermeiros do, Hospital S Cruz, ao Dr.
Haroldo, Dra. Tércia, e, Dr. Wilson,' pela assistência

.'médica prestada à saudosa extinta, bem como aos

amigos e parentes que a acompanharam até a sua
última morada e assistiram a missa de sétimo dia.

A, todos, sua eterna graJidão.
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ACONTECENDOANIVERSARIANTES
DA SEMANA

01-). 0-77
N.� 1439

Ano XXXI
• • • • • •

Responsabilidade J. M. • C.
Dia 01 de outubro - O sr.

Raimundo Dambreski.
Dia 2 • a sre. Tereza Tyseka;

a srta. M.aría AParecida Schup
pel; O [ov, Osvaldq Granea;
O menino Angelo Marcelo filho
do sr. Alcides Pires.
Dia 3 - o sr. Orlando

Froehner; o iooem Jânio Sér.·
gio Sczvgiel.
Dia 4 - o sr. Francisco Zs

ziski.

Dia 5 • os jovens Haroldo
Grosskopt, Abel Mat"n Becil
e Adib Sakr.
Dia 6 - a sra. Maria de

Lurdes esp. do sr. Waltrido
Langer; os S1 s. Derb» Fonta
na, Adir Veiga, José Dama
so da Silveira e Adolto Heâlet,
o jovem Gilberto Seleme Netto.
Dia '( - a 5r6. Etna esp.

do sr. Carlos Mülbauer; a
srta Ivone T. Paulo; o. jovem
R..einaldo Crestani Filho.
Aos anioersariantes nossos

sinceros parabéns.

buchada preparada.pela pro
fessora Laila. Realmente D.
Laila foi bsstsnte elogiada.

* Envelheça a' sorrir . .; .

Tecendo sonhos...
Sinta a vida em seus

múltiPlos matizes...
Nem todos os outonos
São Tristonhos ...
Nem 'sempre as primave
ras são felizes...

* Neste domingo a simpá-
tica sra. Helena Maria

Coelho Simões comemorando
idade nova. ,Heleninha estará
recebendo também neste dia o

cumprimento de suas afilha
das, que não a esquecem .

* Programado para ama.
nhã pelo Grémio XV de

Julho um gostoso almoço.
*. Sheila Cordeiro estrean-

do idade nova desde o
dia 27. Para comemorar esta
data, Sheila reuniu em sua
casa uma patota para um

gostoso bate-papo.
* Parzinhos constantes que

estão sempre por aí, An.
drea e Iuan; Alceu e Luz Ma
rtna.

* No Sábado retrazsdo lIIui-;
tas pessoas marcsram

presença no Clube Canoi
nhense, onde Roõerto Shimo»
guiri (Beta) comemorou seu
aniuersério,

* Regina e Geraldo um ce»
zatzinho muito fofo, des

tacsndo-se . em nosso meio.'

* Josisne F. da Silva sen-
tindo muito a falta do AI.

tamiro, não é para menos
ele é uma grata.
* Quem está muito feliz é

a Ioyce. Motivo? Qual
será. Pedro virá a Caneinhas
esta semana, não é mesmo

Joyce.
* Sábado passado (24) Ma-

, ria Clara Wendt, foi a

presentada à sociedade de
lndaial e pelo que vemos Ca
noinhas foi bem representads.
* Uma reunião muito in-

formal, houve na casa de
Carlos Shunoguiri po,. oca-:
siâo de seu aniuersario, onde
lá compareceram alguns, de
seus muitos amigos
* Ontem,muitas pessoas

saborearam uma gostosa

..

* Isabel Bossi e Hilário
Wenth outro parzinho que

circula constantemente' em

nosso meio.
,

* Wilson Shuchek: d,sper
tand« o coração de mui

tas menininas.

* Soraia Togami, a linda
iaponeeinha que todos co

nhecemos destaca-se muito
pela sua meiguice. Continue
assim menina.

* Apaixonite aguda? é o

que está sentindo um cer
to moreninho de olhos verdes
pela Siloena Tabalipa. Ga
roto vai em frente, pois ela
é uma graça.
* A lind. Loura Lilian

F, iedrich contando com

idade nova desde o di" 28.

* Cupido. atacando nova"

mente, desta vez Jaimi-
nho e Stela entraram nessa.

* Um parzinho sempre cons-
tante entre nós é lanuário

e Rosângek: P. Continuem'
assim.

* Intrigados estamos nós
com os cartazes do cine

ma. Esperamos um filme ra

zoável, pelo menos nos do
mingos.
li- Muitas menininhas da

city estão aproveitando o

gostoso sol para dar um chego
nas piscinas de Canoinhas,
Aproveitem bastante.

* Para oocê menininhe, que
parece. muito segura de

si mesma, e da elt« sociedade:
cuide.se, as paredes só pare
cem que não tem ouvidos.
Controle-se e tudo se resolverá.

*" Segunds-teiro passada es-
teoe de aniversário Mauren

KnüppeZ, reunindo alguns a·

migas par a comemorá-lo. A
oocê parabéns.
� Não receie a adoersidade;

lembre-se de que papa
gaios de paptl sobem contra
u vento e não a favor dele.

Até a próxima.

Escreveu: FRANCISCO KRISAN
•

Dom Oneres em Major Irieira
Confor!lle foi anunciado dia 25 último, Major Vieira esteve engalaoada com a VIsita de Dom O.?eres. Marchiori, Bispo Diocesano de Caçador. Dom Onere� �hegou .a. Malor VIeira, às 9 horas sendo recepcionado

por grande multId�o. de fiéIS que se fizeram presentes, vindo de todos os
recantos do muniClplO. para conhecer nosso Bispo. Após a recepção, na
qual talou o sr. Pr�f�Ito,. a��adecendo em nome do Povo Majorvieirense,
a sua Importante VISIta, mrcrou-se a celebração da Santa Missa, e em se-

, guida p�oce<;leu·se 11 crisma de 147. participantes. Dom Oneres. em seu ser
mão multo elogiou nosso povo e disse que frequentemente visitará nessa
cidade. Logo em seguida teve inicio os festejoe no pateo da igreja, com
almoço, muitas varíedades de comes e bebes, além de outras diversões
prolongando-se até a noite. Na noite do dia 26 o conselho ádministrativ�da Paróquia � Cursilhi�tas lhe orerecerem um jantar no salão paroquial.Dom Oneres fez questao de uma palestra aos presentes a respeito da sua
ação apostólica. Este colunista almeja muita alegria a Dom Oneres e mui
ta fé na sagrada missão de chefe espiritual da Diocese, a qual estamossubordinados. Que Deus o abençoe!

-

NASCIMENTOHospital recebe verbas
:. o prédio da Sociedade Hospitar Santo Estaníslau, está com sua

construção em ritímo acelerado. E é com satisfação que transcrevo na
íntegra a correspondência recebida pelo sr. Arnaldo Pereira dos Santos,Presidente daquela casa de saúde. Eis a correspondência: Brasília, 16 de
setembro de 1977. Senhor Presidente: com 08 meus cumprimentos, apraz
me acusar o recebimento de seu ofício n." 09 de 31 de agosto próximo
passado, em que vossa senhoria me encaminha prestação de contas de
Cr$ 8.000,00, referentes aos exercícios de 1973 e 1974, bem como requerimento solicitando a liberação de verbas relativas aos exercícios de 1975,
1976 e 1977.

Em atendimento, tenho a satisfação de comunicar 5. vossa seuho- [ria, que a verba referente aos 3 últimos exercícios foi liberada no dia 15
do corrente e será paga pela agência do Banco do Brasil mais próxima.
Ao ensejo reitero a vossa senhoria protestos de estima e apreço. Aten
ciosamente. Octair Becker - Senador - É isto ai mesmo, os nossos representantes estão trabalhando para satisfazer toda a população Brasileira.

Em festas desde o dia 24
de agosto último o lar do ca
sal Edson (Vera) Michel, re

sidente no Rio dê Janeiro,
com o nascimento de um ro»

busto garoto, que recebeu o

nome de Leonardo Fllrias Mi·
chel, trazendo também muita
alegria para os vovós Alex
(ati/ia) Michel I residentes
nesta cidade.
Ao' Leonardo e seus fami

liares, 'almejamos muitas ale
grias.Outra correspondência

Eis o Telegrama recebido do Denutado Federal Vilmar Lallanhol:
satisfação comunicar M. E. C. Liberou verba Cr$ 48.0LJO,00 (quarenta" oitomil cruzeiros) destinado a Associação, Hospitalar Beneficiente Santo Es
taníslau, trata-se dotação consignada orçamento união 1977 através des
taque verba pessoat atribuído parlamentares - saudações Vilmar Dalla
nhol Deputado Federal.

Com estas verbas dará para dar mais um bom adiantamento na
construção do referido prédio; o qual esperamos que dentro de poucotempo possa ser inaugurado. ..

Registro Civil

EDITA.IS
Sebastilão Grein Costa, Es

crivão de Paz Oficial do ' Re
gistro . Civil

.

d município de
Major Vieira, omarca de Ca
noinhas, E'stad de Santa Ca
tarina.

Faz saber ue ,pretendem
casar:

JOÃo BODNER ETO e PARAI
DE DE JESUS LIS OA. Ele, natu
ral deste Estado. n scído aos 10 de
junho de 1.958, do \ ícíliado e resi
dente neste munici io, filho de AN
TONIO BODNER" e de sua mulher
EDUVIRGES BORffiK, domiciliados
e residentes neste [munícípio. Ela,
natural deste Estado, nascida aOB
04 de abril de 1.957, domiciliada e
residente neste murãcípío, filha de
LUIZ LISBOA, e de FRANCISCA
TABORDA, domicHf. dos e residen
tes neste munícípío.
JOSÉ MENDES e L URINDA CAE
TANO DA SILVA. Ele, natural des

. te Estado , nascido os 25 de maio
de· 1.958. domiciliado e residente
neste municipio. fil o de Dorvali
no Mendes, e de Lin olfa de Sousa
Mendes. Ela, natural deste Estado,
nascida aos 03 de ag 8tO de 1.958,
domiciliada e residen e neste mUDi
cipio, filha de Alipi ,Caetano da
Silva, e de Laurinda lves Padilha.

Apresentaram s documen
tos exigidos pelo 'ódigo Civil
art. 180. Se algué tiver co:'
nhecimento de exi tir algum
inlpedimento legal, cuse-o pa
ra fins de direito.

MajQr Vieirs, 28 de setembro de 1977

SE.BASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

.

EXCUSJlS_-
Quando da matéria sobre, as obras da Casa Paroquial. por

um lapso. não mencionei a comissão da construção da casa paroquial a
qual merece ilOSSOS elogios. Pois a mesma executou bom trabalho na
construção, as pessoas que mais se destacaram naquela época foram as
seguintes: Marcelino Ruthes,'Aleixo Zabudoskt, Apolinário Ttska, e o sau
doso Odilon Davét. A todos que Deus os recompense. Lembro ainda que
o carro Woiksvagem da Paróquia foi adquirido quando da gestão das pes
soas acima.

defende
de

Becker Programa
Suinocul tura

Aniversários
Hoje aniversaria o Sr. Felipe Lueachinskl residente nesta cidade.
Também aniversaria hoje o Sr. Ludovico Ruchinski residente

em Sto. Antonio nesse municipio. .

.
Dia 4 aniversaria o Frei Theobaldo da Luz, Vígâr!» da Paróquiade Três Barras. O mesmo será muito homenageado por seus paroquianos

e amigos.
'

Ainda aniversaria. dia 4 o Sr. Marcelino Padílha, destacado agen
te de Pastoral da Paróquia de Oanoínhas e residente em Matão.

Dia 6 é a vez de nosso amigo Adir Francisco Veiga completar
idade nova. O Sr. Adir é secretário do Legislativo Municipal de Major
Vieira. .

'

A todos os anivei'sariantes sinceros parabens da colun'a.

Nacional
o Senador Otair Becker (ARENA/Se) voltou a

defender a formação de um Programa Nacional de Sui
nocultura, que permitisse aprimorar a' criação de 'suínos,
com a finalidade de o' País vir a obter lucros considerá
veis' nessa área. «conforme se dá com Países mais desen- .

volvidos onde a suinocultura apresenta resultados excep
cionais, a que poderíamos nos equipar através da melho
rIa técnico-científica».

Otair Becker, na oportunidade" alertou à
'

Casa
para uma séria ameaça que recai sobre a suinocultufa
brasileira, qual seja, a importação de reprodutores híbri
dos. o que, a seu ver, «nos coloca em permanente de
pendência do exteri(Jr�.

Notas diversas
Hoje teremos grande baile no clube local, com animação de 0-

Irestes e seu conjunto. Compareçam.
,

Quem está dando UlDas desfiladas por aí com seu B:r:asília zeri-
nho é o jovem vereador Nel'eu Henning... Parabénsl
-------�--------------------g----------------------------

Novena Poderosa ao Menino Jesus de Praga
Oh! Jt!eiUS que díSSé!stes: Pedi e recebereis, procurai e

achareis, bat�i e a Porta abrir-se-vos-á.
Por iotermér1io de Maria, V�sse Sagrada Mãe eu bato,

procuro e Vos rogo que minha prece ,seja atendi�a. (Faça o p�dido)
Op! Jesus que dissestes: Tudo que pedlrd.es ao, PS], em

Meu nome, Ele vos· atenderá.
Por intermédio de Maria, Vossa Sagrada Mãe eu, humil

demente, rogo 80 Vosso Pai, em vosso nomf:', qUe! minha oração
seja ouvida. (Faça o pedido)

Oh! Jesus que dissestes: O céu e a terra passarão, mas

a minha pflhvra não passará.
Por intermédio de Mujo, Vossa Sagrada Mãe eu confio

qu� minha oreção seja ouvida (Mencionar o pedido).
Rezar 3 Ave-Marias e 'I Salve Rainha. Em casos urgen

tes eSsa novena deverá st'r feita' em horas (9 horas).
Manda publicar por ter uma graça. alcançada. E.M.B.

AMEAÇA
Reportando-se a artigo do engenheiro agrônomo

Anselmo A. Hess, publicado 'no jornal «O Estado», Becker
informou que a melhor saída para o Brasil seria um

apoio - total do Governo aqueles que hã anos se dedicam
à busca de híbridos nacionais, a partir da importação de
suínos de raça pura.

Após transcrever nos Anais do Senado a matéria
daquele técnico catarinense, Otair Becker disse confiar
que o Ministério da Agricultura dela tomarã conhecimen
to, «de modo a livrar a suinocultura. nacional da ameaça
denunciada» e, ao mesmo tempo, promover e imprimir.
umq nova direção aos rumos da s'uinocultura nacional.

Material escolar e de
escritório você encon-

tra na loja da

Impressora Ouro Verde
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CORREIO DO NORTE

.

··�·,;",ÇM-: fi

I;l·'l�i�
LBI N. o 414 DE 21 DIE, SE,TEMBRO DE' 1977

SUPLEtMENTA. DOTA;ÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
ODILON PAZOA, Prefeito Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas" atribui
ções, faz saber que a Câmara Municipal decretou e

eu sanciono a seguinte:

PREFEITUR U N.I C I L DE

L E; I :

Art. 1.°,-, Ficam suplementadas na importância de
.

Cr$ 110 . .000,00 (cento e dez, mil cruzeiros), as seguintes dota
ções orçamentárias: .

CAMARA M,UNICIPAL
3110 . '0'0/ 1144-0'0 1 -'Pessoal Vencimentos

Fixos .. .. ..... .. Gr$
3140,. '0.0,/14.03-004 _ Assinatura de publi

cações .. I.. •• •. • o

DEPARTAMENTO DE: ADMINISTRAIÇÃO
3110 .0'0/1144-0'2 ° ___, Pessoal . Vencimento

Fixos .. ..

"i
.. c-s 25.000,00 .

D'E,PARTAMENTO DA FAZENDA
3110.00/1144-031 - Pessoal Venci ntos

2.0'0.0,00

F,·IXOS •• •• .• •• •• Cr$

o-s
Cr$

20.00n,00

1n.O'OO',O'O·
3.0'00,0.0

3110 . .00/1144-034 - Pessoal Desp as va-

riáveis .. ..

3130.00/1301-034 _. Passagens é agagens

EDUC�ÇÃO E, CULTURA
3110.'00/1144-052 - Pessoal

Fixos
encimentos

Cr$ 31. 0.0'0,00.. .. .. ..

Cr$ 110' . .00'0',0.0Total ..

Art. 2.° - As sup ementações constantes do artigo
1. o correrão a conta de exc sso de arrecadação apurados nos

meses de Maio e Junho do orrente ano.

Art. 3. o - Esta l1. i entrará em vigor na, data de sua

publicação revogadas as di posições em contrário.

Prefeitura Municip I de Três Barras (Se), 2� .09.1977

OD LON pAZDA\
rre ito Municipal

Esta Lei foi regi trada e publicada no Departamento
Administrativo desta Pr itura, na data supra, e será publi
cada no Jornal "Correio do Norte";

PAULO ADÃO FRANK
Diretor Administrativo

,

E DI T L
Encontra-se em Cartório, 2. o Ofício, à Rua Vidal

Ramos, edifício do Forum, para serem devidamente protesta-
dos, os seguintes títulos: f'

_.

D'P n. o 7464, vencida em 30.08.77, alar Cr$ ...

1.732,8'0 (Um TI1il setecento e trinta e dois c uzeiros e oiten
ta centavos), emitida por allon ,& Cia.
Contra: AR,oE-MIRO ME:IR I hE8 PREST' S

DP n .? A,jo.01189, ncída e 20.05.77, valor Cr$
1. OOO�QO um mil cruzeíros) , or Industrial e Expor-
tadora Sulbrasil S/A.
Contra: JOSE ,MARIA SCHEUE

'DP n. o RS/956-E" ven :'d em 10.02. 77, valor Cr$.
600,00 (Seiscentos Cruzeiros),' mítí a por Industrial e Ex

portadora Sulbrasil S/A.
Contra: MAURICIO SCHEfU 'I

DP n .? 57/03, ve cída em 23.
2 I. 6.i7 ,00 (Dois' Mil seísce tos e dezessete

.

por ,Sharp S/A. Equipam. tos Eletrônicos.
Contra: GLODEiMIR M RTINS

DP n. o 000 . 7/04, vencida em 23. O' .77, valor Cr$,
2.617,00 (Dois Mil eiscentos e dezessetecruzaíros), emitida
por Sharp S/A EI ípamentos Eletrônicos. '\,Contra: CLODEi IR MARTINS

Por não ter sido possível encontrar os referidos res

ponsáveis, pelo presente os intimo, para no prazo d�\\três (0:3)
dias, a contar da publicação deste no JORiNA,L qORREIO DO

NORTE, virem pagar os mencionados títulos ou dar as razões,
porque não o fazem e ao mesmo tempo no caso de não ser aten
dida esta, intimação, os notifico do competente protesto.

"

. 77, valor Cr$, ...
ruzeíros) ,

emitida

Canoinhas, 22 de setembro de 1977.

THE.RESINHA CARARO - Offcial Maior
\

--.....---------,,----------_ ..-

Certificado extra viado
.,

----.
"

.

,

"PI ."Y--.... -,
.

ALEIXO CRECHEGli�N, · ,t:cla'ra,- .para ,os devidos

fins que extraviou o� Certifi ao de Propriedade do Veí

culo Pick-upChevrolet, C- 404, ano 1974, placa CA-3989,
. � .

chassis n.o
•.
C144CBR 835P.

.
.

3

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

\

LEI N. o 412 DE, 21 D'E
SETEMBRO DE 1977

R'ElAjUSTA. OS
VENCnVIE:NTOS DEI CARGOS

COl\,fISSIONADOS DO
QUADHiO DO PODER

EXECUTIVO

OD!L<t�-p1iZD�-P;�;�
:�lméipal de Três Ba�ras_"",--,_,·:,tado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições
faz saber que a Câmara
de Vereadores decretou e

eu sanciono a seguinte;
L E' I :

Art. 1. o _ Os atuais ní-'
veis de vencimentos dos Car

gos Comissionados de Diretor
da Fazenda e Diretor Admi
nistrativo, do Q,uadro do Poder
Executivo, a partir, de 1. o de
julho do corrente ano, terão
seus vencimentos elevados pa
ra Cr$ 5.00'0,00. (cinco mil cru
zeiros) mensais.

Art. 2. o _ As despesas
decorrentes com a 'presente
lei, correrão a conta de dota
ções especííícas constantes do

-

RegistroCivil- ditais
Bebastíâo Grein osta, Es

crivão de Paz e Oficí I do Re
gistro Civil do m icípio de
Major Vieira, Com ca de Ca
noínhas, E'stado d Santa Ca
tarina.

Faz saber que prete em casar-se:

«JOÃO RODRIGU »e «MARIA
nODRIGUES». Ele n tural deste Es
tado nascido aos 14 e maio de 1936,
domícillado e reside te neste mu

nicípio, Iílho de Ant nio Rodrigues
e de Candida Const nte; Ela natu
ral deste Estado na cída aos 16 de
abril de 1938, do ciliada e resi
dente neste municí io, filha de Pe
dro Rodrigues e de ntonta Martins.

«GER.ALDO MiK, LOVICZ» e ANA
SOBGZACK». me aturaí 'deste Es-
tado nascido aos de agosto de
1950, domícíliado residente neste
município, filho d Lodovico Míka
lovíez e de Leio arda Mikalovicz;
Ela natural dest Estado nascida
aos 18 de julho d 1955, domicilia
da e residente ne te município, fi
lha de Estanlsla Sobczack 'e de IMaria Barrankiev cz Sobczack.

Apresentar m os documen
tos exigidos P o Código Civil
art. 180. Se guém tiver co
nhecimento de existir algum
impedimento egal, acuse-o pa
ra fins de direito.

Major Vieira, 22 de setembro de 197,7
SEBASTIÃO GREIN C.OSTA
Oficial do Registro Civil

TRE
orçamento vigente, devendo
serem suplementadas quando
.se fizerem necessárias, obede
cido os preceitos do artigo 43,
§ § e incisos da lei N. o 4.320/64.

Art. 3.0 - Esta Lei en-.
trará em vigor na data de sua

,publicação revogadas as dis-

pesi2_ões em contrário.
.

Prefeitura Municipal de
Três Barras (SC)', 21. 09 .1977.

ODILON P.AZDA
Prefeíto MunícipaI

•

. ,

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo desta Prefeitu
ra, na data supra, e será pu
blicada no Jornal "Correio do
Norte" .

01-10.1977

BARR.AS
eu sanciono a seguinte;
L E I:

Art. 1.0 - A Função Gra
tificada orevísta na Lei Muni

cipal N. Ô 401, de 25 de abril de
1977, fica reajustada em 25%
(vinte e cinco por cento) a

partir de' 1. l' de julho do CJr"

ente ano.

Art. 2." - A despesa .íc
r orrente com a presente Lei,
correrá a. conta de dotação es

;J6cífica constante do orça
nrento vigente, devendo ser su

plementada quando se fizer
necessário, conforme estabele
ce os dísposltívos da Lei N. o

, '-"l 320/64.
Art. 3. o _ Esta. Lei en

trará em vigor na data de sua

puB:licação revogadas as dis

posições em contrário.
Prefeitura Municipal de

Três Barras (IHC), 21. 0'9 .19,77.
,

OD�ON IPAZDA
Prefeí o- Municipal

Esta Lei (pi registrada e

publicada no 'Departamento
Administrativo desta Prefeitu
ra, na data supra, e será pu
blicada no JornaI "Correio do
Norte". I I

PAULO ADÃO' FRANK
Diretor Admínístratívo

PAULO ADÃO' FRANI{
Diretor Administrativo

LEI N. o .413 UE 21 DE,
SE11E,MBRO DE 1977

REAJUSTA FUNÇAO
GHATIFICADA

bDlLON P�ZDA, Prefeito
JUunicipal de Três Barras
}':stado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições
faz saber que a Câmara
de Vereadores decretou e

. Cartaz do (ine Jubileu •
- -
•

•
• •
•

Hoje às 20,30 horas - sensacional programa duplo:

«Um revólver na mão do diabo»
.«Magia Negra Oriental»

1.0 111m·:

2.° filme:

Amanhã às 14 horas, em matínê:

«Um 'revólver na mão do diabo»
Amanhã em duas sessões, às 19,30 e 21,30 horas
David Carradine (o astro de Kung-Fü na TV) em:

«Ano 2000 (orrida da mlrteu - colorido

No ano 20C)[), atropelar, matar e fugir, não é mais crime, é um

esporte nacional.

Atenção: este filme reprísa seguqda e. terça-feira às 20,30 horas

Quarta-feira, às 20,3� horas

(( Magia Negra Oriental)) - colorido

Quinta-feira, em duas sessões, às '19,30 e 2 !,30 horas

. « H itler I os Ú tlim {)s 1'0 dias)) - colorido

Sexta-Ieíra, às 20,30 horas

« Cirizzly ii fera assesslaa» - colori .10

As garras mais sanguinárias da: terra

ATE:-.rÇÃO: Qualquer alteração nesta programação será sempre para
oferecer o melhor em filmes.

.

,�!E�������amm��

"U GE II

u

resolve o seu

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,' locomóveis e maquinários industriais. Cabos

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

pressão, fechaduras, ferrar entas em geral. VISITE-NOS.

•

, »:"
Hua Desembargador Costa Carva�1 e

DDD 0425 - Caixa PostalV1-06, --

problema:

tTD •

44

UNIÃO
Fones: 2 3 -1 770 e 23- 2 O 14

DA VITORIA - Paraná

prestando setvkes às indústrias"
11

R·apresentante em Canoinhas: Waldernar Knlippel
Rua Major Vieira, 360 - Fone, 22-0336 Canoinhas - Santa Catarina

, "L, ". ,

'
••

I, ' '. " ,\ -'I '
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J. CO· R E e' I
rm I caça pesca 9D

m l_ PraçaLa�� -'Fone 22-0514 CANOINHAS - Santa Catarina I
lIa \ Vou fazer Camping.:. c��_:.)!qLLa.an:aca_e_B) $.,Ç!!:-l A, - F,E R P I ou M O R E N Ó. fl1l'

� � d6rnííf" -:Redes de descanço Moll-M�Ü '_ CálnaS:Cimba-cot - Congeladõr SHOW-CASE capacidade 75 litros. �
CE .,..,. ampadas a gás - Lanternas - Cantís - Banquinhos - Estojo /para�:pesca Carretilhas 'MAR e DAIWA. atJ II
ce _;--:----

.

Varas nacionais e japonesas - Linhas - Anzóis - Viveiros -�Redes �- Tarrafas. ta I

m UM CAMPING, PERFEITO :- COM COMODIDADE E CONFOR!O
'

" m i

�b������B���D���a��B�����������D���aB�����������m����������a����
,.

«Trabalho e JustiCI»
"

, «O_ração, trabalho e justiça, são os recursos mais poderosos
n8 formaçao moral do homern.s

Em outros tempos, como hoje, o mundo tinha inveja do
homem que pro,aperasse pelo fruto de seus trabalhos honestos.

H8�ia. terras que davam colheitas admiráveis, o que des
pertou curiosidade.

·

Muitos diziam, que era feitiçaria, e 8Ó com mágicas con

segUIa-se resultados; mas o melhor tranqüilizante é 8 consciência
do trabalho executado.

·

Eu queria, que como. base de toda «moral. se estabele-
cesse e firmane no_ coração de todos vocês, a «justiç�», e da qual
formasse uma noçao clara e perfeita.

Justiça .são �8 �irtudes, 8 religião, caridade, respeito, leal
dade, honra, enfim, Justiça é tudo o que se posss fazer justamente.

. Nós, o que devemos 80 trebslho e [ustíce?
Aos pedreiros, nO!HIB casa, 90 lavrador, o pão de C8 da dia 80 alfaia
te, nossas roupas; 03 caminhos por onde andamos, o t�to sobque
dormimos, tudo uso devemos 90� trabalhadores.

..

Não hã, em uma grande cidade, um matro quadrado, que
não seja ocupado pelo fruto do labor humano..

Se possuím ia algumas ídêtss [u stas e b aas, é a03 pensadores
e pesquisadores que cabe toda honra.·. '

Todo o progresso' é devido a justiça E!! ao trabalho.
«A ordem é o melhor auxtlisr do trabalhe .•

Roseli de Fátima Ruthes
8.a Série Colégio Sagrado Coração de Jesus.

Grande Festa do' (olégio (Jardim de Infância)'
Santa Terezin�,a de (anoinhas, dia 16� de outubrOa .

Com a seguinte programação:
às 6:00 horas - Alvorada;
às 9:00 horas - Santa Missa;
às 11:00 horas - Início das festividades com:

suculenta churrascada, completo serviço de bar e co

zinha, diversas atrações: aviãozinho, roleta tiro ao alvo
cavalinho, pescaria, etc. '. '.'
Pela sua valiosa vDIaboração, agradece a Comissão, e Diretoria ..

Documentos :extrlviados
./

'Documentos extraviados
LUIZ CÉ3AR R�[NERT, de

clara pua os devido] fins qu �

extraviou sus Carteira de I ien
ttdads e Carteira Nacional da

Habilitação! 1

As mesmas ficam sem efeito
por haver sido requerido 2,a via,

.

•••• ••
• •••

:.:-<>:.:.... ..
. ....

.

.

•••• ••
• •••

:.:�:.:....'

..
. ...

•

CGC 83.166.033/0001-33
,

.
'

.1.Qedação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoinhas - Santa Catarina

Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho '

·

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
Três Barras: PaulQ A. Frank'

Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Lidio Seccon

Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

30 anos a serviço da Comunidade

·Canoinhas
d'e "ontem
Bodas de

.

Prata
Terça-feira da' semana que

hoje
•

,finda, o estimado casal
Bernardo Metzger, residente em

.

Marcilia Dias. comemorou seu

25.0 aniversário de casamento.

Não só- naquela Iocaüdade,
como também Da COlORi. vlzl
cha 'e nesta cidade, a passagem
das «bodas de prata» do casal
Metzger e das comemorações
feSltiv8s por eles promovidas, re
percutiu como um grande acon

tecimento social.

� que D. Ltna
:

e Bernardo
Metzger, há muitos aDOS resi
dentes em nosso município, gran
gsaram 8 estime e a considera
ção da gente canoínhense. Ele
como amigo dedicado e leal,
como exemplar chefe de famí
lia, como homem cem por cento
trabalhador e honesto; ela corno

eaposa e mãe carinhosa. O ca

sal como símbolo de honradez.
síntese das qualidades pecuüs-
.re s

'

808 COIODOS de origem ale
mã.

Pela passagem do aníveesárío
o casal Metzger ofereceu estu

p enda recepção ao seU· vasto
circulo de amigos. A tarde su-'
culents churrascade e a noite
um grande baile.

«Correio do norte» endereça
80 casal Metzger seus votos de

perenes f@llicidades.

Despedida
Emitia Kadrg e, teo +o mudado

residência para SÃO PAULO
capital. deixa p Ir intermédio
deste semanário, aos seus amí

gos, notadamente 'os esportistas
desta ctdade e' d� Joinvílle on

de f,Ji apitedor da L. J. D. o

�eu abraço d� ds sp �dl ia ofe
recend» �eu i preiltico'>s à Ru s

Dr .. Migu�l ';outo 19,

Noivados
Contratararn C!lS "m�()t) em

Marcilil) Ola. a sr t s. IH@ fllhi
do sr. Hsnrtqu e Sa-rh er, coro

o sr. Ar no G�'!b'el" rHI t snti em
Uníão da Vitória.

N )8 so s parabêne

C oritrataram casam-uto nesta

cidade, dia 5 úlnm i, o jovem
Orlando Tremi com 8 srt a. Lia
Merced ss, filha i} ir.' Alfred}
Viertel.

Nossos plfabéas

Correio do Norte, agostol tüõ!
---------------------------

XiV I ExpOSição Na ..

cionàl de 5uinos

CO'NiCÓJR�D.IA .. se,
de 24�8 30 de
outubro' de 1977

Parque: �Muntcipa'
.

de i{�·Exposlções
\

Notícias de

Pap nduva
Elcreyeu:

Esmeraldino '�,:II.·�Almeida

Governador" informa
Para conhecimento de nossos leitores e correligionários 'da."cari

nhosa atenção dispensada pelo nosso Governador dr. Antonio Carlol!! Kon
der Reis a Papanduva, transcrevo abaixo parte do otícío envíads \ ao DI
retório da Arena: Oí, n.? GG 3237fAA. Ilmo. sr. Esmeraldino Maia de Al
meida DO. Presidente do Diretório Municipal da ARENA de Papanduva-SC.
Assuntos: Reivindicações do Município referência, 8/01. n." 110/77 de 16/8/77
e audiência em 24:.8.77. Senhor Presidente. Na forma dos entendimentos
que mantivemos quando de, audiência que tive o, prazer de conceder a

V. Sa, em 24 de agosto último, acompanhado de vários líderes políticos
locais, contando ainda, com a honrosa presença do senhor Deputado Moa
cir Bertolí, encaminho-lhe em anexo, cópia do ofício que recebi do se

nhor Prefeito desse Município, contendo reívtndícaeões da comunidade
apresentadas ao meu Governo, para atendimento. (Tal ofício já dei publi
cação por esta. coluna). Mais adiante diz: Creio que, com esse procedi
mento, poderei dispensar tratamento igualitário a todos os munícípíos
catarinenses. Informo ainda que as solicitações que me foram encaminha
das por V. Sa., juntamente com outros líderes da comunidade, de acordo
com o procedimento, aprovado, já estão catalogadas pela minha Assessoria
Espeoíal, Aguardando 8 manítestaeão desse Diretório com relação ao as
sunto enfocado, renovo a V. Sa, 08 meus protestos de consideração e

estima. Atenciosamente. Antonio Carlos Konder Reis. G.overnador do 8s-
tado.

'

Duas beldades na Festa da Glamour
É isso mesmo: a atriz da novela «LOCOMOTIVA», Lucélia Santos

e a Ilndérrlma modelo e atriz Bruna Lombardi ta nova sensação da tevê
brasileira, sucesso na novela "Sem Lenço, Sem Documento») foram con

vidadas pelo colunista Dino Almeida para circularem dia 11 de novembro
em Curitiba na noite da mator festa da sociedade curitibana a realizar-se'
no C. Curitibano, «Festa da Glamour e Noite Vogue 77» quando apresenta
rão. o desfile das candidatas ao título de «Glamour Girl do Paraná». Uma
ótima oportunidade de conhecer as duas principais artistas das novelas
que estão empolgando seus

..espectadores.

Secretário agradece
o Secretário para Assuntos da Casa Civil do Governo do Estado,

vem agradecer este colunista pelo motivo da. divulgação de assuntos re
lacionados com a atuação do Governo em pról de nossa comunidade: eis
o texto do atencioso cartão: Florianópolis, 13 de setembro de 1977. Pre
zado senhor. Apresento-lhe os meus agradecimentos pelo envio do [ornal
«Correio do Norte», contendo o seu comentário sobre esse município
cumprlmentaudo-o, reitero a V. Sa. os meus protestos de estima e consi
deração. Salomão Antonio Ribas. Juutor-Becretárto para Assuntos da Casa
Civil. .

Falouc: Presidente
,

ATUAIS PARTIDOS SERÃO MA.NTIDOS. O Presidente Nacional
da ARENA, deputa.do Francelíno Pereira, disse, que os atuais partidos não
serão extintos nem antes nem após as eleições do próximo ano.· Disse
que quem por ventura quizer fundar outros partidos não precisa autori
zação a ninguém, bastando que abra a conatttutção e saia da teoria � para
a prática. Explicou que, de acordo com os resultados eleitorais de 74: à
Câmara. Federal, podem .ser organízados no momento cerca de 20 partidos,
e que, apõs o pleito no próximo ano, essa posslbllídade creseera para
25 ou 28 partidos. (Gazeta do Povo), Portanto minha gente ... quem não
estiver contente onde está terá m-uitas opções a escolher. Isso é Demo
cracia minha' gente.

Ceonistas toram empossados
f'O

.

Dia 21 do corrente foram solenemente empossados 'Os membros
da primeira Diretoria do LIONS CLUBl!: de PAPANDUVA, Socios Funda
dores; foi UI! realtdade uma. noite de multa alegria para o grande .nüme
ro de companhetros que parttctparam das solenidades. A presença do
Governador de Ltons Clube «L,tlJ». No próximo número daremos informes
detalhados do grande evento que muito veio engrandecer nossa comuna.

" P�ssarela da sociedade
Dia três do corrente é dia de' cumprimentos para a Sra. Ida.

Terezinha, virtuosa esposa. do Sr, Hemsnt Woyciekovski . que estará fes
tejando estréia. de idade nova. Felicitações :mil para a dísttnta

,
dama de

nossa sociedade.
Dia Dito do fluente" ntver da menlna-moea, SIMONE, filha' 'do

distinto casal Dr. Rubens (Nívta) Jazu, cumprimentos e felicit'açõ'es. na.
berlinda recebendo em sua elegante resínêucía os cumprimentos e votos I

de felicidades por�parte de suas taümeras coleguinhas e pessoas de suas

relações sociais.
.

Também zna "me sma � data )�festejando I níver. o :jovem Dl�O
JOS� filho do casal Dr. Dlno (N'adyegge) Almeida residentes em Curitiba.
Na mansão suntuosa do casal 03 amiguinhos e parentes serão recepcio
nados e ..IDino :receberá cumprimentos e felicitações.

Um por isernana
O ]homem alegre não,lé aquelejque ri, -:'imas 'aquele :que:está em paz consl�
go mesmo (anônimo}.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prefeitura
IIEI N.o 1.,393 DE 22/09/77

AUTORIZA SUPIJEM,ENTAÇãO DE: DOTAÇÕElg
ORÇAMENTARIAS

Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Prefeito Muní
cípal de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, no

uso' de suas atribuições faz saber que a Câmara de Ve
readores decretou e eu sanciono a seguinte
LE!I:

TOTAL GE:RAL,

• ii

u I C I e (a
E.D'ITAL DE TOMAD'A DE P'�,ElÇO N. 00 14/77
BENEDITO THER;É,ZIO DE CAR,VALHO NETTO,
Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, torna público. para O' eonheoirnento dos in

teressados, que ,de acordo com O' Decreto Lei Dr. 200
de 23.02.67, encontra-se aberta a presente tomada
de preço, para fornecimento de areia para a Prefeitu
ra, destinada a diversas obras.

DAS P'ROPOSTAS:
As propostas deverão ser apresentadas em quatro

(4) vias, até o dia 12 de outubro do corrente ano (12.10.77')�
no Gabinete do Vice prefeito e até as 15 (quinze) horas, con
tendo:

Cr$

Cr$ 60.000,00

Art. 1.00 - FE�'a o Chefe do Poder Executivo autori-
. zado a abrir por conta dó excesso de arrecadação do corrente
exercício, ° crédito suplementar na importância de Cr$ .. ,

724.400,.00 (setecentos e vinte e quatro mil e quatrocentos
cruzeiros) , para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CAMARA MUNICIPAL
3 . ° . ° .00 - DESPESAS CORRtENTE8
S . 1. ° . '00 - Despesas de Custeio
3 . 1. 3 . 00 - Serviços de Tercelros
1301-0014 - Comunicações .. .. ",

GABINETE DO PREFE;IT'O
3. ° . .o . 00. - DESPESAS CORREINr:rEB
3 . 1. ° . 000 _. Despesas de Custeio
3.1.2.000 - Material de Consumo
'1238-0'48 - Outros materiais de consumo 'r$ 3.0'00,00

DEPARTAMENTO DE ADMIN STRAÇ'ÃO
3.0'.0.00 - DEISPE:SAS CORREINTEiS
3.2. 0.00' ---' Transferências Correntes
3.2.3.1.0 � Inativos
23.Q1�094 - Proventos, ao pessoal civil

DEPARTAMENTO D'A F'

4.0..0.'00' - DESPESAS DE CAPITA
4.3. 0.00 - Transferências de Ca[plit'l
4.3.1.00 - Amortízação de Dívida, ública
5101-137 - Dívida Fundada Intern Cr$ 30'.00'0,00

DEPAR.TAMENTO DE I. DUCAiÇÃO E CULTUR,A
3.0..0.00 - DIESPE:SAS COHREN EiS
3 . 1. ° . 00 - Despesas de Custeio
3.1.1.00 - Pessoal
1106-167 - Contratados .....
3.1. 2.001 - Material de Consu
1219-17'51 - Instrução F'ísicà e

3 . 1. 4 .00 - Encargos Diversos
1406-190 _. Assístêncía Social

cativa .

3.2. O. 00 - Transf'erencías Co rentes
.

3.2.1..000 - Subvenções Sociai
2105-207 - Ao Jardim de Infâ cía Marguit

. Olsen .. ..
". .. .. .. / ..

4.0.0.'0'0 ,- DESPEISAS DE APITAL
4 . 1. 1. 00 - Obras Públicas
3111-219' - Prosseguimento .. Cr$, 120..000,00

SETOR DO FO NTO AGROlPE:CUARIO
,3 . .o . O . '00 - DESPESAS COR �\NTES
3 . LO . no. - Despesas de Cus eio
3 . 1 . 1 . 0.01 - Pessoal
1101-128 - Adicional .. .. ," .. .. Cr$

. DEPARTAMEN O MUNICIPAL
'DE ESTRADAS E RODAGEM

3 . ° . ü. '000 - DrESPESAS CO .RENTES
3 . 1 . O . DO _ Despesas de Cus eío
3. 1.. 2 .00 - Material de Con umo

1214-255 _;_. Elxplosivos . ..

1224-258 - Material de CO'n umo Constru-

•

Cr$ 100'.000',00

Cr$ 1.0.00',00

Cr$ 50'0 oo,

Cr$ 4.4'00',0'0

1. 500,00

Cr$ 26.0000,00

Cr$ 200.0000,00

Cr$
Cr1S
Cr$

20.000.,00
5.000,00

100.0000;00

1.000,00

Ca"$ 724.000.,0'0
Art. 2.° - E'sta lei ent ará em vigor na data de sua

publicação, 'revogadas as disposi ões em contrárIo. '

Canoinhas, ·2,2 de setem o de 1'r977.

BENEDITO TH.EREZIO D CAR,VALHO NErfTO
prefeito Mu icipal

Esta Lei foi registrada e UtoUcada no Departamepto
Administrativo, na data supra.

FABIO NABOR FUCK
Diretor de Administraçãó
Vic.e PrefeitO' MUnicipal·

or metro cúbico, no local da obra;
- Local extração.

DOCUlV1E" AlÇA0 EXIGIDA:
1. ,O,) - Personalídad Jurídica.;
2 ,Ü) - Idoneidade Fín ceíra;
3.°) - Negativas: Federa Estadual e Municipal: ,

5.°) - Certificado de regularidade junto ao INPS.

Os documentos acim�oderão ser substituídos pelos
Registros de Fornecedores do De�rtamento Federal de Com

pras, Departamento de Compras Estado de Santa Catari
na ou então do Departamento de Co pras da Prefeitura Mu-
nicinal de Canoinhas.

.

....

Tanto a documentaçião,. como a: propostas deverão
ser apresentadas em envelopes separados devidamente fe
chados e na sua parte externa deverá conter ' ornada de Pre-

,

'ço Edital nr. 14/77 de 27.' 009 . 77 .

DISPOSI'ÇÜES GERAIS:
As firmas que não atenderem as exigência legais re

lativas a documentação ou especítícação deste Edit ,serão.
automaticamente desclasstficadas .

Melhores informações os interessados poderão o ter
nesta Municipalidade diariamente e no horário do expedien
externo.

A, Prefeitura Municipal de Canoinhas, ,poderá regei
tar as propostas ou anular a presente "Tomada de Preço";
sem que caíba aos proponentes, direitos quaisquer indeniza-
;ç;JO ou reclamação judicial.

Canoinhas, 27 de setembro de 1.9-77.
BENEDITO THEREZIO DE CAR.vALHO NE,TTO

prefeito Municipal

in h,as
r.EI N.ro 1. 394 DE 22/09/77

ALJTORIZA VENDA D1E

II,10TORElS ;EiM DESUSO

]\tlEDIA,NTEI' CONCORRiÊNCIA
PÚBLICA

Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu
nieipal de Canoinhas, ES-
,tado de Santa Catarina,
no uso' de suas atríbuíções
faz saber que a Câmara de

.

Vereadores decretou e eu

sanciono a seguinte
L E' I :

Art. 1. o _ Fica o Chefé
do Poder Executivo autoriza
do a alienar mediante avalia

ção por' Comissão previamente
designada e através de concor

rência pública, seis (061) moto
res em desuso, necessitando de
reforma geral, .movídos a gaso
'lina, sendo três (Oú') I da marca

Fárd e três (03) da Marca
Chevrolet.

Art. 2. ° - A presente
entrará em vigor ria data de
sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Canoinhas, 22 de Seterri-·
bro de 1.977.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foí registrada e

publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice Prefeito

P'RE.CEt A SÃO JUDAS, TADEU

(Para ser recitada 'em

.
grande aflição, ou quando se

parece privado de todo o auxí

lio visível, e para os casos de
, sesperados) .

São. Judas, glorioso após
tolo, fiel servo e amigo de Je
sus! O nome do traidor foi
causa de que fosseis esquecid '

por muitos, mas a Igreja � s

honra e invoca universal
te como o patrono dos
desesperados, dos negócio
remédio .. Rogai :por mi
sou tão miserável! Fazei
uso, eu vos imploro, d se par
ticular privilégio que vós foi

concedido, de trazer visível e

imediato socorro, on e O' socor

ro desapareceu por I�omp�eto.
Assisti-me nesta grande ne

cessídade, para q e eu possa
receber as consol ões e o au...

xílío do céu, em das as mi-
. nhas precisões, a ribulações

.

e
I',sofrimentos alca çando-me a

graça. .. (aqui' z-se o pedido
particular); e p ra que eu pos
sa louvar. a' De s convosco e

com todos os e eitos, por toda
a eternidade.

Elu vos pr meto, ó bendito
IJudas,· �emb ar-me sempre
deste grande avdr, . e nunca

deixar de vos honrar, como

meu especial e poderoso .1_Jatrü
no, e fazer tud o que estiver
no meu a]ic:ance para incenti
var a devoção para convoscO'.

Amém.

S. Judas, rogais por nós e

por todos os que vos honram e

invocam. o vosSOo auxilio.
B1\_

(3 P.N., 3 A.M.; 3 G'.P.)."Estou entre todos vocês. mas estou s.ó,

porque sou excepcional". Ajude-me na APAE.

ção .. .. .. .. Cr$ 50.0'00,00
DEP'ARTAMEN 'O DE! SERVIÇOS URBANOS

3 . O. ° . 00 ,- DESPESAS CO RENTE:S
3 . 1. O. 00 - Despesas de Cu teio
3 . 1. 1. '00' - Pessoal
1116-293 - Pessoal de Obras
3 . 1. 2 . 00 - Material de Con umo

1225-300' -. Material Elétrico ..

1231-301 - Material de Pint ra. ..

1235-30,2 - Peças e acessórios ....
4. O. 0..00 - DESPESAS: DEI C PITAL
4.2. '0.00' - Inversões Finance ras

4 . 2 . 1. 0'0 - Aquisições de imó eis
4102-34'0 _. Aquísição e/ou esapropcia-

ções de imóveis .. .. .. .. '.. Cr$

PGr uma devota pelas gra-

ç:as alcançadas. 9x

Registro Civil
NEREIDA C. CôRTE, Ofkt'll
do Registro Civil do 1. o Distri
to de Canoínhas; Santa Catari
na faz saber que pretendem
casar-se:

NODÁRIO DE' IMA e

ARIA' nss GRAÇ S MA
CHADO, ambos soltei os. Ele,
operário, nascido e 'I'imbo

zinho, Município de Irineópo
Iís, deste Estado, e 25 de Ou
tubro de 1957, do ícíliado e

resídente no Bairr São Cris
tóvão, desta Coma ca, filho de
Vitor de Lima e O dina Mar
tins. Ela, do lar, ascida em

'Tira Fogo, deste unicipio em
. 1'6, de agosto de

. 961,' domici
liada e resídent em Encruzi
Ihada, neste Mi nícípío, filha
de Arnoldo Dia Machado e

Amélia Bueno achado.

LAURO LZAPFEL e

lVIARIA TERg INHA PASZ,...
CiJ,K, ambos olteiros. Ele,·
milítal', nascid em Rio Preto,
Munícípío de rineópolis, des
te Estado, em O de julho de

1951, domicili "do
.

e residente
na cidade de oinvillé, deste
Estado, filho e Kurt. Holzap..

.

fel e Angelin Holzapfel. Ela,
iCOl1lerClanu, ascida na cida
,de de Três B rras, deste 'E:sta
do el11 22 de aio de 1951, re
'sidenLe nesta cidade, filha, de·
Francisco· Pas cuk e Leonora

. ,
,

Piseoski Paszc k.

LUIS. GA LOS ILlf.A, PA.
DILHA e DA ILIA ' GRAÇAS
DE SOUZA, a Ibos solteiros,
donüciliados e esidentes nes

ta cidade. EJe, ilitar, nasci- .

do na cidade de ulio de Cas

tilhos, Estado'd Rio 'Grande
do Sul, em 14 de julho de ...

1954, filho deAry Martins Pa
dHha e Odila Ilha padilha.

Ela, balconista, nasci á na ci
dade ,de Tangará, de te E'sta-·
'do, em 21 de julho de 1957,
filha de Jeronimo J"sé de Sou
za e Natalia dos ntos Nale
veiko ..

LUIS GHAC EIS'KI e MA
RIA NILZABET: PEREIRA,
ambos solteiros, ,

omiciliados e

residentes nesta cidade .. EJ.e,
motorista, nas'do em Tira
Fogo, neste Mu icípio em 23
de fevereiro de

. 9,54, filho de
Casemiro Grac eski e. Maria
,Joana Bueno racheski. Ela,
estudante, nas ida em Fartu

ra, . deste Muni ípio em. 26 de
fevereiro de 1957, filha de Ali
nor Pereira e Terezinha Fer
reira Pereira.

.Canoínhas, .27 de setembro
de 1977.

NEREIDA C. CôRTE
Oficial do Registro Ci"IH

mww

. Reflorestadora Zu man S.A.,
aviso ao sr. Aleid s Moreira
de Lhna, portado da Carteira
Profissional D.o 9.879, série
426 se, �8 campa ecer ne em

presa no prazo e três (3) dias
para regulariza sua situação.

x x

Ind. e Com. I mãos Zugman
SoA., avisa ao sr. Dorival Ca
margo, port dor da Carteira
Profissional .0 35.303, série
181 se, a co parecer. na em

presa· no pra o de três (3) dias
para regula 'zar sua situação.

,

O não mpareciménto im-

plicará na rescisão do contrato
de trabalho por abandono

)

de
serviço, nos termos do art. 482
da C.L.T.
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CORREIO DO NORTE

Dr. Pa u lo (esa r
. Vice n te A I ves

Médico '�Oftalmologista - CRM 1676

LENTES

P r�e s c r i ç. ã o

Praça Lauro Müller, 522 s()bre.lojal- Fone, .22-0316
CAN INHAS - se'

-,,----«

Dra. Zoé a�kyria Nat�vidade, Seleme
- CIRURGIA DENTISTA _'

í .-
Cle 005589159/DEP -

niea dentária de 'Senhoras e crianças.
- Especíalisação em Odontopediatria _

HONA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 _ Fone 22-0461

P R O J E P l A H B,�� Projetos . ---·PlaneJamentos
Rua Major Vieira, 433 (ao lado outique Lá na Modinha)
.- Projetos Arquitetônicos rojetos Elétricos para instalações
Industriais e Reside ais, Processo de Financíamento pelo
BNH (RECON e

.

), Relação de Material e Orcamento
de Mão de Obra

. "

-- A sua residê la personalizada será projetada por nós:
dentro dos ais altos padrões de segurança e bom gosto ..

Venha fazer-nos uma visita.

Foto. Stude'
Serviço de reportagem e casamentos e aniversários, Fotos de

eríanças, Posters, P néis decorativos para seu lar e �scritório.
,

Serviço para amadores.

Rua ]Bar o do Rio Branco, 754. (próximo a Casa Trevisani)
� ,

.
�==================��===========-��==��==========

"

-� , ,

'

FOTOCOPIAS

Pro�urE' no escritório de Derby Carlos Ulhmann, na

Praça Lauro Müller, 251 - Canoinhas ,- Santa Catarina

/

XE.ROX·
Serviço instantâneo e pe

Instalação moderníssima.

,.
-=====-��=._===================

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

;
i

Foi cópias?
o Cartório �o Regis '0 Civil, de Nereida C. Côrte, .ínstalado
no Forum, acaba e receber a mais moderna "FOTOCOPIA

DORA" Automá ca que tira fotocópia ,dupla face e simples

de qual, er documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

----- WM_�-..--....,.,.-$ ... - 1.-n:�.M"""n__...�--

�_.__ !. .. __�. _ _' --===__ ..::.=:__Q@JIDtiU;== __ -==-_.__�--

Ypir nga
Oleo - Plásti - Vernizes

r I
RUA PAULA PEREIRA" 648

"
'

.

�_;.g 'lPWlII!IIW_._lIIII4'1IIl!�"'_.!AK"IIII!IIIJi_lIIIIiSLh.,W.illll· iJ"_.UII& 1IIIi

,JUiZO DE DIREITO DA

COMARCA DE CANOINJIAS.
- SC./__ ,

(.EDITAL DE J�TE'RDIÇÃO
o Doutor! José Geraldo

Batista, J I�Z de Direito da

Comarca 'ide Canoinhas,
Estado d/Santa Catarina,
na form da Lei, etc.

J
FAZ SABE:R: quantos o pre-
sente edital irem ou dele co-:

nhecimento iverem que, por
este Juízo e ",artório de órfãos

Ie Anexos de ' a comarca, foram
regularmeng processados, a

requerímen de MARIA BUE
NO GONC LVES, os autos n.

,

6.9'54 de a :.0 Curatela de D'A
LiVIA BU �

,

0' . GONÇALVES;
brasileira, ilteíra, por ser pes
soa excepci nal, cuja intcrdí
ção foi dec . tada por sentença
proferida n 'te Juízo, em data
de 12.9.77, t do" sido nomeada
curadora, s a irmã; MARIA'
BUENO GO ÇALVES, brasi
leira, solteir ,doméstica, re

sidente e do iciliada em Rio
.

dos Poços, ste munícípío e

comarca,
,

a qual já prestou o

devido com romísso e está no

exercício do cargo, pelo Que se

rão consid ados nulos
�

e de
nenhum ef ito todos os atos,
avenças· e 'convenções que a

interditan celebrar. E, para'
conhecime to de todos é ex-

,

pedido o p, esente edital, em

quatro via " .que será afixado'
.

no lugar. d costume e publica
do pela: im rensa local e pelo
"Diário da ustiça" do Estado

.

.
,

com interv o de dei, (10) dias .

. Dado e pas ado nesta cidade
de Canoin as, Estado de San
ta Catarina, aos dezenove (19)
dias do mês de setembro.de mil .

novecentos . e setenta 'e sete
(197'7). Eu, Zaiden Ei. Seleme,
Escrivão, o subscrevi.

JOSÉ GERALDO' 'BATISTA
Juiz, de Dir.

..,

Vendo uma casa de mate
rial e ponto comercial, cor;

terreno de 1.500 m2 no centro
(!e Papanduva, em frente a

Igreja. - Preço Cr$ 380'.0'00,00,
à vista. O estoque a combinar.

Uma casa de madeira.' si-
,

tuada no centro da cidade,I

com terreno de' 1 . 600 m2 .. Pro-

ço Cr$ 130.0'Ü'Ü,O'O:à vista.
Terreno plano, com 11 al

queires,' com casa e demais de"
pendências. Preço Cr$
220.000,00. '

.

Motivo mudança. 2

Tratar com ::fOTO CARLOS
- Papanduva .

....!LlS4i xa"-t __aw

Um motor MERCEDES-BENZ
LP-331 (MERCEDÃO" em es- .

tado de novo, completo; sen

do o mesmo. útil para tocar
pequena, média e grande in
dústria, barbaquás, draga,
balsa, etc.

Ver e tratar na firma Aziz
José 8eleme & Cia. ttüa ..

-------:-----------------

Leia! Afisine! Divufguel

Correio do Nort,e

01.10-1977

Tente olhar pela janela e não ver um,

impossível .".'

Ele faz paisagem pt��ileira.;.
/ '

I '/'
"

"

...

que co hece o
'-I,.

chão ...

_.aa=__.. � .... ..__

7TT H'

BAS.llIO HUMEHHUK &' (IA. LTDA'.
'*6 d a ,= Ê SRN57'&7mm; MP 7

I Revendedor FORD I
Fazemo" sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca. "

. DIS

- verde'

Camionete Pick-up F. - verde

Camioneta Rural 1 ',2 - 4 x 4 az e Branco

Adquira seuveículo us o com a mínima e trada ,

,
.

' \

Veículos. in _

íramenté revisados, de bo'a proeedêneía,
aOE: melhores preços da região.

Vj.co;He-nos sem compromisso, em nossa.Ioja à
.

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

No Departamento de Veículo's Usados
de ·Iiguel Procopiak Comércio'· fie
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega:

l.\'1arc
Pick-up Wm»
Opala
Corcel 4 P01 tas
Corcel
Pick- up Cheurolet
Fuscão

ó
'" 96f
1971
1972
1975
1976
1972

rAIGUEt e, 'OCOPIAK COM. DE VEíCULOS LIDA.
�

'Couve 'ionário Oenerál Motors' do Brasil, S. A.
Rua Major Vieira; 2 a9'

e a n o j n h a s �:- Santa Catarina
�\HiIIt. fb&iW6iSL ... :ftm&sw:wts,.. .toa:: = 1 Q L NR se

HO
Rua 12 de Setembro squina CGm travessa
15 de Novembro (pxÓ:ID ','. gfe�a Matriz,
ao lado. da Associação Comercial) .

- Fone 22-0960 -
IM 4 MAM ..
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NOTAS
o sr. Carlos Schimo.guiri ani
versariou-se 4a . .íeira última,
reunindo familiares e amigos,
para um bom churrasco na

sede do solão Fantasma.
x x x

O D(>VO Secretário da
�

Jus
tiça, dr. Nereu Guidi, assumirá
suas novas funções 2a. feira,
dia 3, pelas t6 horas.

x x x

Os' titulares da Ind. Brasí
leíra'[de Mate, Eraldo Carva
lho e dr. José Ivan da Costa,
percorreram-mais de 8.000 km
de "automôvel, visitando Uru
guai, Chile, Argentina e Pa
raguai, tratando do mercado
do mate, 110 que foram bem
sucedídós.

'

x 'x x

Com uma animada e con-,'corrida festa escolar foi inau
gurada domingo último, a Es- :

, cola Estadual de Arroio Fundo,
construída em convênio, Es
tado e Prefeitura, ali compa
recendo e prestigiando o:even
to, o Prefeito Therézio Netto. '

x x x

Os jornais de Porto Alegre
já estão chegando, no. mesmo
dia em nossa cidade, distri
buidos pela Livraria Jubileu.

x x x

Hoje e amanhã em Joín
ville, o segundo encontro de'
congraçamento da conhecida
família Wíese, o primeiro foi'
em nossa cidade, no ano pas
sado, com muita alegrla.

"

x x x

Instalada na rua' Caetano I
,

Costa' uma clínica. médica, I
IIII atendida por vários prottssío -

Iif · nais e também um laborátório.

:I!:II'',' I
,II
1:1111

ESPARSAS
O sr. Rafael Boeing esteve

no Rio 'de Janeiro para um

encontro dos concessionários
Ford, aproveitando e assís-

. tindo o grande jogo Vasco e

'Flamengo, 4a. feira última.
Onde o Vasco sagrou-se cam

peão.'
x x x

O Banco Itaú instalou uma

agência na vizinha' cidade
de Itaiópolis, fato ,ocorrido
na semana' passada.

x x x
, Este mês foi de vários cur

sos, envolvendo muita gente,
Da. Eulália, Oficial do Regis
tro de Imóveis, em Porto
Alegre; Paraíba, também em

Porto Alegre e mais, Mario
Davet, Reinaldo Crestany e

José Claudio Ribeiro, em Flo
rianópolis.

Em nossa cidade, procedente
de São Paulo, o sr. Alvacyr
Leão, 'o nosso amigo Bízuzuca
revendo familiares e amigos.

x x x

Em nossa cidade o ex-craque
de Iutetol, João Carlos, dizen
do que- já foi titular do Inter
nacional de Porto Alegre,
E.C. Recife, de Recife, Caxias
do Rio Grande de Sul e Cha
pecoerise, já contratado pela

', LEC, para dirigir uma esco

'linha de futebol para garotos.
x x x

Já acertado, segundo noticiá
rio, as Iusões de clubes em

,Brusque, Carlos Reneuau e
Paissandú, com o' nome de
Brusque e em Haja!" Barroso
e Marcilio Dias, tudo para
'melhor destaque no próximo
estadual.

FABRICA DE
E gtULOSE

,/ - -

,

Transfere e um proj' o completamente pronto,
para a instalação e, uma f' rica de papel e celulose,
com equipamento ,ser e regue dentro de 60 dias. Fi-
nanciamento já aprova pelo BRDE. .

'

,

\,
-

Vendese u9l: \fábrica de, papel em pleno fun-
cionamento, locali da \�m Santa Catarina, com maté
ria, prima própr] , fabricà.�do: kraít manilha HO e Seda.

, "

, m !B:�b � vende- se u� fábri.ca de ,cel_ulose e pa
pel,�no lRlo rande do Sul,' com uzma proprra - com a

linha de: raft - manilha HD - "papel hígleníco e papel
, toalha

.

tercalada.. "�o
'

-.

Informações em Pelotas à rua" 15 de Novembro
719 ou pelos telefones 0532 (22-4928 ou 22-1566) com a

srta. Cilce.
'

, SÃO B:EIRNARD'O VENCE O' IMAZA,

Domingo, na abertura do segundo tur
no do, torneio "Mário Mayer", jogaram G.EI.
íímaza }I� São Bernardo, onde no final dos no

ventaminutos a vitória sorriu para a equipe
'_ do São Bernardo, pelo. escore mínimo. O que
se viu neste jogo foi as defesas suplantarem
os ataques. 'a todo o momento; só vimos uma

ou duas vezes 0' Imaza desperdiçando oportu
nidade e o mesmo acontecendo com 0' Sião Ber
nardo, que teve a sorte de aos 21 minutos do

segundo tempo inaugurar O' marcador," atra
vés de um gol contra do j ogador Salgado, la-

.. teral do Imaza, que ao tentar .salvar sua meta
colocou a bola com as mãos para dentro ' do

. gol. No São. Bernardo vimos, a estréia do atle ..

ta Giller..vindo do Operário de Mafra e se tor e

nando no melhor jogador em campo. Só se la
menta neste torneio é os díretores de equipes,
observarem só 0' erro do árbitro e nunca o. er

ro de seus atletas, que a toda .hora estão tu
multuando os trabalhos de arbitragem. Olha,
os árbitros não vão a campo para prejudicar
este ou aquele time, o erro é comum em qual
quer pessoa. Ninguém venha me dizer que é só
sua equipe que é prejudicada p.or este ou aque
le árbitro, porque esta pessoa só vê O' lado que
interessa a si, nunca .o que interessa aos ou

tros, p0'rtanto vamos ao campo ver o jog0' todo,
n ã0' só as partes que lhe interessa. Eü acho

que o futebol seria outro se deixassem. os ár
bitros trabalharem tranquilos, sem serem per
turbados por atletas ·e diretores de times. O

engra,çado é que os que mais reclamam, são
justamente aqueles que suas equipes, estião
aquém na disciplina; mentalizem suas equi
pes co.m futebol e não com indiscipHna, até

. parece que muitos colocam, seus times 'em
. campo. Icontra o. árbitrO' e não contra, o adver
sáriO'. Olhem amigos, vamos disciplinar este
futebol e não anarquizar. ,

Para este don:1ing'O teremos C . A . IN
DusTRIAL x BOTAFOGO, dand0'

.

prossegui
mentO' a este torneio, só espero que deixem os

I

árbitros trabalharelTI tranquilos, para que ha

ja um !bom jO'go de futebol, para falarmos nO'

'jogO' e não na arbitragem, co.mO' é O' costum.€'
de todos.

cidade, conseguindo um expressivo empate, de
343, O' qual lhe deu o direito em um belíssimo
troféu. Jogou São José com: 'I'ico, Adolfo" Da
niel, Paulo· (Jaime) ('Wilson) e Doro, Mário,
Sérgio e Tilo, Rogério, Orlando e Celio. Os.

gols foram marcados por Mário, Orlando e

SérgiO'. ..
Os diretores do São José E:. C,:, pensam

formar uma grande equipe para disputar· o
campeonato do interior do próximo ano. É is
to aiÍ 'gente, 'va,mos trabalhar para o engrande
cimento do futebol do interior .

\ - ADEMAR A. BREl:-.

TE:\TE P:ROSSEGUIMENTO O
O CAMP'EONATOc MUNo·

DE·F'UTEBOI.. DE; SALÃO
Na última terça-feira, dia 27/09, tive

mos no Ginásio dos Esportes, mais dois jogos,
dando prosseguimento ao campeonato muni

cipal de futebol de salão. Às 2.0,50 horas joga
ram Cinderela x A. A. M,erhy Seleme, às 22,15
horas A.A . B . B. x São Bernardo, com os se

guintes resultados.:
CINDERJEILA 1 x 3 A. A. ME:RHY SE:

LEiMEl. Gols de:\ Ivan 2, e Alceu para a, A.A.
Merhy Seleme e Sehavala, para o Cinderela.

A.A,.B.B. 1 x 5 São BernardO'. Gols de:
BranqueIa 2, Pedro, Luis S�r,gio e Luis contra,
para o São Bernardo e Renato descontou para
a A.'A.B.B.

NOTA - Já está classificado 0' s:ão
Bernardo, qJle espera o vencedor do jogo entre
A . A. Mehry Selenle x BE:SC, que jogam ho

Je à noite no Ginásio dos Esportes; para. ver
quem, decide O> título com o SãO' Bernardo, Sen
do que a final será realizada 'após Q términO'
dos II Jog,ús da :Prin1avera ..

TUDO PRONTO PAR,A OS .

II JOGOS DA PR.IMAVE,RA
Estão no final os aprontas para os' II

Jogos da Primavera, que terá sua abertura, no
dia 08 de outubro no Estádio. MUnicipal, com.'
a presença de quase todas, as entidades eSP9,r
tivas e escolares de nossa região. Espera-se
que um, bom pÚlbltzo compareça 'Para ,presti
giar mais esta prDrnoçião da OME:, que através
de seu dinâmico presidente, prof. Eloi Bona e

seu diretor de esportes Prof. Ricardo Martins
não medem seus esforços, no born sentido do

esporte amador de nossa cidade. PARTICI
PE VOCÊ 'EAMBÉl\1, PORQUEI O BRASILI É·
F'E:ITO POR NÓS.

.

SÃO JOS1� :E C GANHA TROFÉU
EM P'APANDl.iVA
O São' José E. C., de Serra d0' Lucindo,

deslocou-se no úitin10 domingo até a . vizinha,
cidade de Paplanduva, para disputar naquela

.

cid�de um quadrangular, onde na partida de
fundo jogou com a equipe do Atlético daquela

I 01-10-'77
N.o 1439'

XXXI

. iRES BARRAS « em nova dimensão»
- PAULO FRANK -

Encerrado com' b!"lIhantlsmo o 1.° Torneio
. Estudantil Esportivo de Três Barras

Eoci"rrou-'1e dia 24 pp., sábado, o Lo Torneio Estu;antil
Esportivo de nossa cidade, com as seguintes classificações:

'Voleibol I

f

Campeão: .

28. série Cientifica Proftsslouellzante
Vice: la. série Ctentíftco Profissionalizante

Futebol de Salão
'Campeão: 2a. série �ientifico Profissionalizante
Vice: 8a. sérte "A" Escola B. General Osório
Goleiro menos 'vazado: Gesiel Bsdretchuk - 20. Cientifico
Artilheiro do Campeonato: Francisco Carvalho � 13 gols - 20. CientU.

'

Salto em Distância (Feminino)
10. lugar: Lucílía Euclides - ma-rca 3,93 m. - 6a. série B - Escola

Básica General Osório.
20. ,lugu: Waoda Bechert - marca 3,91 m. - 8a. série A .. Escola

Básica General Osório.
(Masculino)

,

10. lugar: Eliseu A. dos Santos - marca 4 99 m. - la. série Cientif.
20. lugar: Zvlr Packer

'

.. marca' 4,87 m. ;. 28. série Cientif.

Salto em Altura (Feminino)
lo. lugar: Márcia Pechsrka .. marca 1,20 m. '_ 8a. série B -/Escola

Básica General Osório.
20. lugar: Vera Lucia Mendes - marca 1,15 m, - 68. série A • E...

ools Básica General Oeórío.
(Masculino) .,

lo. lugar: Sebestíão dos Santos - marca 1.60· m.• 88. série' B •

Escola Básícs General Osório.
20. lugar: Jocemar Corrêa - marca. 1,45 m.. 8a. série B - Escola

_
Básica General Osório.

Corrida d,e Resistência (Feminino) .

'

lo. lugar: Lstdes Euclides .. la. série Curso Cientifico .•
20. lugar: Sueli Streit � 5a. série A - Escola Básica General Osório..

(Masculino)
10. lugar: Elson Zvleskí ', 38. série Cientifico
20. lugar: Carlos Gonçalves - 78. série A - Escola B. G. Osêrío.

, Classificação por, Estabelecimento
lo. colocado: Curso Cientifico Profissionalizante

21 medalhas - 10. lugar
9 medalhas - 20. lugar Total: 30 medalhas.

20. colocado: Escola Básica General Osório
3 medalhas • lo. lugar

13 medalhas - 20. lugar 'I'otsl: 16 medalhas.

.. Entrega das'. Medalhas.
A Corntssão dos Festejos, da Semana da Pátria procederá

a entrega das medalhas SOl!! clàssificedos no próximo dia 15 de
outubro .. às 20 horas, na Socíe.dade Operária, na abertura da noí
'tede dançante - Promoção da, Escola 'Básica General Osôrío; com
entrada franca para os contemplados no 1.0 Torneio . Estudantil
de nossa cidade,

.

O� dados referentes a classificação acima foram forneci
dos pelo Vereador Angelo Luiz Rampanellt.

. A realização dos jogos e demais modalidades esportivas
�6 foi possível graças 8 colaboração da Escola Básica Generil
Osórfo, que franqueou 8S suas quadras de esporte e dependêncías
do estabelecimento, 8 colaboração do MOBRA� e Prefeitura Mu-

nicipal' dê Três B8rr8�.
"

«ESPORT� PARA TODOS»
«SAÚDE DE CORPO E ALEGRIA DE EspIRITO»

QUEM PENSA EXISTE E ,TRANSMITE
O QUE PENSA,

Como espelho.s da·' alma que são,
.

os olhos se co

movem diante do BELO. A sensação é transmitida sob
a forma de uma- FELICIDADE, de uma INSTROSPECÇÃO
absoluta.

.

"

As arteS nos atraem porque fomos· idealizados ar

tísticamente pelo CRIADOR. SomQs obras máximas, ini
mitáveis, frutos de 'um AMOR absoluto, cônscio, eterno.

-

. Alguém disse: "Haveria menos tensão nesse mundo
se a pessoa pudesse se comunic'ar através da arte"•

éhegou a oportunidade de pscutarmos à
.

'voz do, ARTISTA CANOINHENSE!

Canlpanha: U Em busca do Artista' Anônimo"
- artes plásticas, artesanato, canto e música e arte dra-
rnática·

{declamação
.

.

teatro '..

criatividade literária

ESCREVER É UMA EXPF,RI�NCIA VALIDA�' É
preciso descobrir, apoiar, encaminhar o talento literário.

Queremos ouvir a mensagem do declam'ador.
Vamos valorizar nosso ator., .

Inscrições: Casa Erlita, Otica . Confiança e Casa

Sc�reiber, até. 10 de outubro.

Campanha promovida pela O.A.S.E.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense


