
Crime brutal em Curitiba ceifa a vida
de estudante canoinhense

Na' madrugadá., de domingo último, em Curitiba" on

de estudava na Universidade Federal do Paranâ, foi as
sal tado e assasinado,.o jovem acadêmico MARCOS CESAR

PACH�CO MIRANDA, filho do casal Ney Pacheco�de�Miran
da Llma e exma. esposa s ra - Dal ila W. Miranda:Lima, ago
ra residentes em Guarapuava. O inditosoj!jovem�,nasceu
•• nossa cida'!.e, fazendo o curso primário no ,Colégio
Sagrado Coraçao de Jesus e ginasio e parte do cientí
GO, no Colégio Estadu�l Santa Cruz, sempre nos primei
roS lugares, transf�rlndo-se após para aquela 'cidade
paranaense, onde completou o científico. Bastante es

tudioso e devotado, passou na pr imeira tentativa do ves
tibular, em sétimo lugar, para alegria de seus familia
res e amigos. Estava agora IlO segundo ano de medicina.
aprendendo com bastante dsd í.cacão a aa Ivar vidas. quan
do foi friamente assassinado por aqueles que ceifall�vi,
das. SaIu corpo foi trasladado na noi te de domingo para
Guarapuava, onde foi sepultado na manhã de 2.a feira,
com santa missa de corpo presente.

O triste aoontecimento, abalou tambéu a!·nossa
oidade, onde a família do saudoso extinto é ba;tante
conhecida e relacionada. Colegas e amigos seus, do
Colégio Sagrado Coração de Jesus e Colégio Estadual
Santa Cruz, estão convidando para santa missa de séti-
110 dia em sufrágio de sua alma, no dia de hoj e na Ma
triz Cristo Rei. O Prefei to Therézio Ns t to e Vice Fábio
Fuck, manifestaram pesar à família enlutada, votos a

que este semanário também se associa.

Curso, de . eperleiçcementc
,

Por determinação do Préíeíto- Therézio Netto, sempre
preocupado cem, a melhoria do nosso ensino, foi realizado, no
período das férias de julho, ·um Curse de Aperfeiçoamento de
professores não titulados, a cargo da Coordenadoria Munici

pal de 'Ensine.
Feito o relatório em seu final e levado ao conheci

mento do Diretor da B.a UORlE, recebeu-se, ar respeite, o se

guínte expediente, comprovando a eficácia da medida:

8.a UNIDADE DE C'OORDEN\AiÇAO REGIONAL DE ENSINO
DlVJSAO E:XCUTIVA DEI IN8PEIÇÃO GEiRAL

'Mafra, 12 de setembro de 1.977.
IJma. Sra.

Rosângela Maria Prohrnann

DD. Supervisora do 'EnsinO' Municipal
Prefeitura Municipal de Canoinhas
CANOINHAS - se
senhora Supervisora:
Com prazer, acusamos, O' recebimento dos jnovimentos bimes
trais e Relatório do Curso de Aperfeiçoamento para professo ..

res não titulados. -

Lemos, 'com atenção e vagar.
Gostamos muito de trabalho, sob todos os aspectos. Merece,
sem favor algum, os melhores elogios. Demonstra, facilmente,
que houve excelente trabalho. ,

As fotos mostram que houve, também, a necessária integra.
ção comunítáría .

'

Fsperamos 'que tenha havido o melhor aproveitamento possí
vel por parte dos nossos prezados Professores e muito mais:

QUE NOSSOS QUERIDOS ALUNOS POSSAM APREN'DEH
MAI,S E MELHOR.

.

Que a 'Pátria reconheça O' valor desse importante trabalho.
Que Deus os recompense, fartamente.

LYCUfRGO AL,E,IXO NORA
Diretor - 8. a UCRE

SóLON ROSA
Diretor - nIVIG

8. a UNIDADE UE COORD'ENA'ÇÃO REGIONAL
DE EDIUCA:Ç'AO

A
Professora Rosângela Maria Prohmann
DD. Supervisora de Ensino Munícípal
'PREFEITURA MUNiCIPAL � GANOINHAS-8G

Senhora Bupervísora
Agradecemos a remessa dos Planos de Trabalho das Escolas

Isoladas Municipais, referente ao mês de setembro. Nossa

equipe de Supervisores leu, atentamente, o trabalho. Gostou

muíto • Demonstra claramente, que foi elaborado por mestres
cornpetentes, resp�nsáveis, experientes, pois, no seu bojo vê�

se, claramente, que os Planos de: ,Tr�balho foram �rr:basados
dentro da nossa realidade. Isso e, SImplesmente, ótimo, sob.

todos Ü'S aspectos. PA,RABÉNS. NOSSOS VOTOS PARA QUE
CONTINUEIM, SE:MPRE, ASSIM.

.

,Temos certeza de nossos queridos ALUNOS irão, .de fato, apro
.

veítar muito seu preciosíssimo tempo de escolal"!-dade ..
Que a Pátria querida e o Divino Mestre lhes, deem a Justa e.

merecida recompensa.
Quanto ao Programa de. Ensino do Prirr_:eiro Grau (I�s�olas
Isoladas), íntelízmente, no momento, nao temos. SUf5erImos
que fossem solicitados ao Senhor Professor IR/enato LUIZ; Wen-

2eJ, Diretor do D€:partamento de ,Ensino da Secretaria da, Edu-
-

I,

caça0 e Cultura, em FlO'rianópolis.
EnViamo�lhe, na oportunidade, nossos melhores votos de ele ..

vada estima e toda consíderação. .

,

PROF. LYCURGO AL,E,IXO NORA

Diretor da 8 .

a UCRE - Mafra

Canoinhas-SC

15/outubro/1977'
Número 1441

Ano XXXI

Assinatura anual: Cr$ 150,00

Nomenclatura
de ruas

.

o Prefeito THE,RtÉZJO
NETTO, vem de remeter pro.
jeto de lei a nossa Colenda 'Câ
mara de Vereadores, objetí
vando a nomenclatura de vá
rias ruas projetadas e já aber
tas. no loteamento Guilherrne

Grosskopf, no bairro da Agua
Verde.

Neste sentido, procurando
homenagear pessoas de desta

que do munícípío e que já
prestaram relevantes serviços
a nossa comunidade, todos, de'
saudosa memória, foram dis

tinguidos Ü'S, nomes de: OCTA�
V10 X. RAUiEtN, ex-Prefeito, o

segundo do nosso município e

também colonizador; ,Ll:CINIO
CORNEtLSEN, um dos pionei
ros da região; MÁRIO MAyEtR,
vulto de real destaque que há
pouco, nos deixou; JACOB
FUCK JUNIOR, grande índus
tríal e líder comunítárío; OTA-

'

VIO CORRE:IA, de família pio
neira naquele bairro e EMILIO
G-. WENDT, também um dos

,

pioneiros, vindo da Lapa e fa
Iecído há muitos anos, ainda
moço, agora lembrado.

N. o Avulso Cr$ 3,00
r

Hospital
Governador

Direcão do
�.

Cruz foi ·ao

Santa

---------------------.--

Revestido todo o

trecho da estrada
Pinheiros a

Timbozinbo
A Prefei tura Municipal

concentrou suas máquinas
no distr�to de Pinheiros.
revestindo todo o trecho
da estrada de Pinheiros a

Timbozinho. ali colocando
360, m3· de bri ta. com 72
viagens de Tombiiras,.

A medida; agora concre

tizada, é u\na anti-ga rei

vindicação daquela comu

nidade, satisfeita a grata
à dinâmica administração
THERÉZIO e FABIO, pela
grande conquista.

A obra foi realizada em

três dias. auxiliada pela
Patrulha Rodoviár�a do

Governo do Estado.

A direção do Hospital Santa Cruz, acompanhada
do Prefeito Therézío Netto, foi recebida em audiên
cia pelo Governador Antonio Carlos Konder Reis.

Na ocasião foram tratados e debatidos vários pro
blemas do nosso hospital, inclusive um pedido' de,

.

auxílio financeiro, prometido pelo -Governador,
No clichê, flagrante da' audiência, vendo-se o Go-
,ve.rnador Konder Reis, o Secretário da Saúde -

, dr.
Hélio Ortys, o Prefeito Therézio Netto e diretores
do hospital, srs, Antonio Oliskovicz, lvanyr C. Bu
rigo e -Jorge Schwartz,

.OHÇA,MENTO DE, ,'CANOI-
,

NHAS PAR'A· 1 978

ATENÇãO! na próxima 28.

feira, dia 24, terá início a

PRIMEIRA SEMANA DE
MARKETING

P a r t i, c i p e .

Promoção: F U N P L O C

Maiores detalhes, sa
próxima edição.

'

o Orçame to ,Geral· do Município de Cano!..
nhas para, o exer ício financeiro de 1978, estima a

Receita em Cr$ 2 258.000,00 e fixa a Despesa em

igual importância, nforme abaixo: 'r/o"
I-RECEITA /'

/
1) - RECEITAS CORRENT S.. =. /
Receita Tributária, . .. . Cr$ ,AIo'466.400,00
Receita Patrimonial. ; . .

'jfr$'
15.000,00

Receita Industrial. . . . .'. Cr 200.000,00
Transferências Correntes. . $ 18.234.600,00
Receitas Diversas. .'.. . r$ 439.600,00

·2) - RECEITAS DE CAPITAL j .�.�r$
Operações de Crédito. . . . ,r$ 50.000,00
AI. de Bens Móveis e Imó eis. . f$ 100.000,00

Transferência.s de Capj a!. . . Crf 2.752.400,00

T O T A L: .. .... Cr$ 26.258.000,00

23.355.600,00

2.902.400,QQ

\
\

I

Câmara Munícip I. '. . . . . Cr$
,

975.696,00
Gabinete do P 'feito. . . . . Cr$ ,1.090.516,00
Departament de Administração Cr$ 1.047.326,00
Departamen da Fazenda. . . Cr$ 2.060.580,00
Setor de S

r

de Pública. . . . Cr$ 1.011.600,00
Dep. de E ucação e Cultura. . Cr$ 3.942.540,00
Setor do Fomento Agropecuário Cr$ 309.364,00
Dep. Mun. Estradas de Rodagem Cr$ 8.679.668,00
Dep. de Serviços Urbanos. . . Cr$ 7.140.710,00

T O TAL. . Cr$ 26.258.000,do

E não percam amanhã em Marcília, Dias,

I São Bernardo x
o jogão entre

Industrial
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



UORREIO . DO �ORTE
. , 15.10.1977

Prefeitura Municipal
J"OR

de
\7 I. E I fl A

•

•
11

\

Concurso
.
para o:Cargo

de Sécret - io Municipal
.

.
.

OLAUDIO GADOTTI, Pre
feito Munilcipal, de Major ·Vie]
ra, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atríbuíções, faz
saber que a partir' desta data
04/10/77 à 30'/10/77, estão

. abertas na ,secretaria da Pre- ualquer outra informa-
feitura Municipal, em horário . ção s rã prestada na Secreta-

.

normal de expediente, de se- ria da 'Prefeitura Municipal,
gunda a

-

sexta-feira, as mscrí- a parti desta data.

ções 'Para o concurso acima,
que

-

realizar-se-á no Edifício' Prefe ura Municipal'. de

da Prefeitura, em data de 04 Major Vie a, 04 de Outubro
- de 'lQ77. 2de -Novembro de 1977. '}J

.

As condições para a reali

zação do - concurso são as cons-

tantes do Regulamento Geral,
provado por Decreto n. o 290,
e 0'2/09/77, publlcado no Jor
n I Correio do Norte, n. o 1437 '

de 17/09/77,.
'

níeípal

�
I

FUNDAIÇAO 'DAS ESCOLAS DO PLANALTO NORTÉ
i
CATARINENSE - FUNPLOC

FACULDlADE DE �eIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
DE CANO[NHAS

\
.

FUNPLOC VESTIBULAfRi/78

, A Direção da lt'iUNPLOC comunica aos interessados que
as INSCH1ÇõES para o Concurso Vestibular de 1978 estarão

abertas a partir de 20 de outubro a' 11 de novembro de 19·77.

O candidato deverá proceder da seguíntesmaneíra: '1a) pagar a taxa de Cr$ 371,00 (trezentos oe setenta e um cru
zeiros) 'numa Agência do BESO, onde receberá O' Manual
do Candidato, que contém todas as informações a respeí-

.

" to do- Vestibular, e o recibo da taxa; '.

b)
.

efetuar' o preenchimento do Requerimento, anexo ao. Ma-
.

nual:
.

,

c) "dirigir-se à Secretaria. da FUNPLOG para entregar o He
querímento, o recibo da taxa, e apresentar a Carteira de
Identidade} e receber o Cartão. de Inscrição;

d) só serão permitidas duas opções, segundo orientações do
Manual do Candidato/78. ..

. 2 .

. \ .

ESTUDAR É O MELIHOR INVE'STIMENTO.

I'�I Certificado extra viado
../

ALEIXO C.RECHECH�N, declara para os: devidos
fins que extraviou o Certificado de Propriedade, do Veí-'

culo'Píck-up Chevrolet,
__
Ç_�.l�4eT4, ano a CA-39B9,

'chesaís n.O C144CBR65835P. 1 .

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

I�I
�;
I·
II

III Documento extraviado
III Ministério da Agricultura - AGI��AN, .declara para
II os devidos fins que ex,trav�a Taxa' Rodoviária Única -

'I TRU, referente ao ano de 1976, do veículo Volks 7'3,
III
� cor branco lotus. 1

I· A mesma fica sem efeito por haver requerido 2.a via.
•

*=============================================*
,

OTICA CONFIANÇA'
Laboratório 'Especializ�d6
Lentes de Contato

'Armações Necionets e Importsdes
,

Praça Lauro Müller Canoínhas

-------===�=-===============================*

Um" motor MERCE ES-BENZ
LP-33l (MERCEDÃ }, em es
tado de novo, com leto; sen

do . o mesmo útil ara tocar
pequena, média. grande in-
dústria, barbaq ás" draga,'
balsa, etc.

Ver e tratar n

José Seleme & üía.
Aziz

I--------------�----.--

Documentos'
A Prefeitura Municip I de Major

,

Vieira, declara para o devidos fins

que foram extraviados
_
os documen

tos da Camioneta For F-75, ano de

fabricação 1972, cor ver elha, chassis
n." C92AA358687, plac CM-37é3, de
sua propriedade.
Ficam 08 mesmos s m efeito por"

haver requerido 2a. v' . _ 1

o

Documentos e traviados
HILARIO DORNELLIS BOS�

SE, declara par os devidos fins

que estraviou o seguintes' do
cumentos: Cart iratde Habilita
ção e Carteira de Identidade.

Os mesmos fica
'

sem efeito por
'haver requerid a 2.a via. 1

DAVE,T avi a Seus clien
tes e amigos qu ,

tendo díssoi
vido a firma" RGANIZAÇÃO
RECORDE LT ." (;ll(-' fun
cionava com; es rítórlo na rua

Felipe Schr:flid " 400 (antiga,
Loja Favorita) passa a aten
der normalme te no novo es-'
critório na raça Lauro Mül-

,/

ler, '5·32,
_

Fone 22-0200, ao lado
da Loja (Fontana_ Móveis),
contando com a preferência de
todos.

LOJISTA
A cidade cresce e o

crediário se torna bem'

mais procurado pelo nos

so povo, e você lojista
.

:nã�derá __
arriscar

seU:S---Õens .

Consulta o SEPROC

Informações pelo .

fone' 22-0861

Tente olhar pela janel e não verJ um,'

impossível ., '.

Ele. faz parte da pais

a marca qu conhece o'

nosso chão ... '

Dra. ZOe Walkyri Natividade Seleme
- CIRURGI DENTISTA-
- CIC 005 89159/DEP _- ,

Clínica dentária d senhoras e crianças.
. \ .

- Especíalisação e Odontopedíatría L,
HORA MARCADA - Praça La ro Müller, 494 - Fone 22-0461

A T
..
E N c A O !

GRAN DE BAI L dia 29�10-77;:
na ACERIZA
Associação;;�Cult ral Esportiva'
Recreativa��Atléti a Industrial

BAIRRO TRIAL "N. 1.
Não percam!

.

(irande . festa do (olélio (Jardim . de Infând·a) ..
Santa Terezinha de (anoin as, dia 16 de outubro.

Com a seguinte rogramação :

às 6:00 horas - Alvorada;
às 9:00 horas - Santa Missa;
às 11:00 horas - Início das festividades com: .

suculenta churrascada, co pleto serviço de bar e co

zinha, diversas atrações: viãozinho, roleta, tiro aoalvo,
cavalinho, pescaria, etc.

. Pela sua valiosa cOlaboração, agradece a Comissão e Diretoria.

" • ';,;. ,r'. :;.' �.;.
"

\ ':I. ',':� '\" ... : :;., ,'. • .�, " ,
' '.'

\

"25, �nos vem prestando
----��----------------�----\

às indústrias"

/lUNG E R/I· resolve o seu problema:·
A disposição dos senhores industriais e consumidores, sua loja cada vez mais

especializada: Linha completa d motores W E G a preços diretos da fábrica,

peças' e acessórios para caldeira ,
, I

-

de aço, paraf�so� e pregos"d
pressão, fechaduras, ferr

locomóveis e maquinários industriais. Cabos
todas as 'bitolas. Conexões para água e

em geral, \VISITE-NOS.

UNGER &
I

�LTDA .

Representante emCanoinhas;WaldelDar'K\nUppel··
,

\ \'

I

Rua Major Vieira, 360 - Fone, 22-0336 Canoínhas - Santa Catarina

a ------------------------,

Rua Desembargador Costa

DDD 0425

\

valho,
1, 1106

44 - Fones: 23-1770 e 23-2014,

UNIÃO DA VITORIA - Paraná-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



*, o ara"d�' Homem
.Jlantt,n o SlU modo d«

pensar in�8p'en;deHtemente .

da

opinião pubZ,ca,. É tranquit»;
calmo, paciente, não grita e

nem des�spera. Pensa com

'clareza, tala ca,!,. inteligência,
vive com simplicidade. E do

tuturo, e não do p�ssado.
Sempre tem tempo. Não des ..

fJ_reza "�1thum '�er humano.
Causa tmpressao do vasto

silêncio da natureza: Q céu.

Não é vaidoso. Como não
,nda â' catl de apleusos 'ia.

nitica para ele. 'Só lhe importe
o que você é. Despreza a opi
nião própria, tão depressa
verifica o seu erro. '.
Não respeita usos estsbele

cidos e., venerados por espiri
tos tacanhos. Respeita somente
a verdade. Tem mente de ho»
mem e coração de menino.

Conhece-se a si mesmo, tal
qual e, conhece a Deus •.

* Hoie uma ótima boatinhs;

ACONTECENDO_.r _

mais Se ofende. Possui sem
"pre mais do que julga me ..

.
recer. Está sempre disposto
a aprenàer,' mesmo das
crianças. '

.

Vive dentro de seu próprio
,solamento esPiritual aonde
não chega nem o l.u'vor nem
a censura. Não obstante, seu
isolamento não é Trio: ama,
sofre, pensa" compreende.
O que uoce possui: dinheiro,

ou posição social, nada sig-

\ .

\

.......... , ....

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

.' TOMADA' DE PREÇOS
1. A Caixa Econô .

ca Federal - Filíal de [Santa Catarina,
torna público que' rocederá a uma licitação de TOMADA,
DE PREÇO para a' onstrução das obras das novas insta
lações da' Agência de, CANOINHAS, sita à rua PÁULA
PEREIRA c/ FELIPE CHMIDT, naquela cidade.

2. O Capital Social Registr do da firma participante deve
ser de Cr$ 1.000.000,00, atualtzado 120 dias antes da
licitação.

3. A Caução exigível será de, Cr$ 40.000.00.
(

4. A obra terá 922,00 n12., para ser construída em 360 dias.

5. O Edital e a documentação para cadastramento encontram-se
à disposição doa/Interessados, na Comissão Permanente de
Compras e ç,óntratações - CPC - 3Q andar - à Pç. XV
de Novemb 0, 30, em Fpolis - se.

No ato ,erá cobrada uma taxa de a ministração de
Cr$ 500,60. .

� ,

A eny!ega da documentação será dia 10/11/7 '" às 15,00
hor�, na CPC - 3Q andar - Pç. XV de Novembro, 30 _

Fpdlis - se. '

6.

"

7.

g�������������������������������������
� " , , �

i ALVARO MILLON & FILHOS ® I
I··· . Concessionário da.'Mercedes-Benz do Bra.sil SIA. �
�' �
- �
§11 !ameado de Veículos Usados �! .,< �� ODELO _,(!' ANO/FABRICA'Ç'AO

�' 1 L�1316/42 c/ ° Eixo e Carroceria '-. S�r Equipado ,1976 �� 1 L-1313/4,2 c/3. Eãxo e Garrocer�a _�per Equipado 1973
'�� 1 L-l113/42 s/3.o :ixo c/CarrocerIa �"" 1972
��

1 L-1113j42 c/3.o g o e Carroce,:'
'

.. .. .. 1973
�!i!1

1 L-1513/51 8/3.° Eix c/Carro éria .. .. .. .. 1975
�= 1 LS-1519/42 c/Semi R oq., Carga Seca. . 1976 �

= Veiculos lev· ii; OS e com garantia de �
�" 10 k �
� 6' .iOIO,O ms. �
� �

= ciamemo e
.

alé 24 meses �
= ACEITA-SE �ROCA �
� '\

' �

! 11.476 • Km. 223 - UNIAO nA VITÓRIA·PR. !
� F6NES «0425) 23-1211 �

,� 23-1893 �

� 23-2572 �

liI��ie'U�:';����iI������������������*�:I����:; .

marque presença no, Ca
noinhense.

.. Realmente animados de-
ram-se. os Jogos da Pri»

maoera que acabam amanhã.
Du1'ante toda a semana muitas
pessoas compareceram no Gi
násio, onde tiveram oportu
nidade de conhecer um pouco
do esporte em nossa cidade;
reconhecendo assim os estar
ços dos prb,/essores que tudo
tazem pa'ra um melhor desem
penho de nossos atletas. Con
tudo muitos' atletas não le»
varam sorte nessa, Der bv, Ne

'V, Turru, Hilário B. e outros
que o digam.
* Nesta segunda-feira, es
tará de aniuersdrio a more»

ninha Cristina Nora Batista.
Para você, felicidades.

:.te Shiminho (Carlos) mais
• contente que nunca, o mo
tivo 'que muitos [d sabiam é
a Beli.

.. Esteve conosco neste fim
. de semana o Tato Zeca

Pie. Muitas menininhas fica.
ram muito. contentes com seu

reaparecimento. Volte sempre.
* Quem, está com um S01-

riso largo \ é o /i_ilário B_u- ,

dant, e por uma ôtims rszao:

conseguiu conquistar JYelissa.
E escutamos frequentemente
Hilário cantando: Felicidade
foi se embora, e a saudade
no meu peito ...
* Solange Pazda estreando

idade nooa desde o dia
10. Feticidaâes.

* Marcando p'l'€sença em

nossa cidade, no último
tinel de semana, Mauro, vindo
de Itaiai. O motino do opa
recimento é aquela linda mO

reninha de olhos azuis: ,}faria
Clara Wendt.

iC Mais uma vez o cupido ATENÇãO INSCRITOS EM, CRIITlVI
uniu dois cotações apai-j'OIOE ,

LITERÁRIA: dirijam-se à
xonados: Turru e Sandra a.

ótica Confiança urgente ...

* Quem tomou um chá de
sumiço toi a Lucisna Pie. mente, para novos

Serd algum amor secreto? esclarecimentos.

t AGRADECIMENTO
Familiares de

Carlos Henrique Jankowski
(�INTOR)

ainda consternados com o seu falecimento, agradece
ao Dr. Haroldo' Ferreira e Dr. Segundo, pela incan-

,

sável assistência médica prestada; ao Revmo. Pastor
Günther Rueckert, pela assistência espiritual, bem
como aos vizinhos e demais' pessoas -amigas, pela
demonstração de, afeto e solidariedade.

A todos, sua eterna gratidão.

Responsabilidade J. M•• C. 'Jf.. Marcada pa"Q novemõ,..
,

a inauguração da nova

boate do Clube Canoinhense.
Todos aguerdsm anciosos.

* Se par.a muitos os_ iog{)�
da pftmavera' "flO to�

muito bom, pa,a ",u,tDS t01,
ôtimo. O Luís e a Vânia são
exemplo disso, pois agora cir
culam p0t: aí juntos. Real
mente um turzinhomuito roto.

.

'iC E o Vid.l R'a,nos conian-
do novamente com a maIor

torcida das minininhas. Não
é pra menos, né gente?
* Maria Lúcia K. a loi,inha

que encanta todos cem sua

simpatia, Continue assim.

* 'Sôrua Pazda recebendo
olhares apaixonados de

um certo moreno de olhos
verdes. Nê» é mesmo Sheide?

*" Muito sumida anda a

Cuca. Seré' que toda 'essa
tossa é por causa do Niosldo?

iC Recebenao bilhetinhos ema-
rosas o Helder Sele'r._e. E

uma pena que você esteja
numa outra, não é mesmo?

* Silmara Teodorouicz cur-
tindo um tremendo amor.

Quem será o príncipe?
* 12 de outubro, dia da

criança: «Crianças de to.
das as cores, de todas as re

ças, tem em comum um sor
, riso ... um mesmo olhar: ollur
de pureza - retrato de Deus».

.. Fica aqui", nOJ'J'a homenagem
sincera a iodas OJ' pro ft.upre.f

que comemoram hoje o' seu .i•.
Nossos agradecim!nto" pelo" seu«

esforços, em nos querer per pUJ'OQJ'
cultas, com personilidade e com

um forte desejo de ver-nos úteiJ'
ao

'

Brasil.
.doJ' nossos professares os cum

primenias da coluna.
, .dté a prôsima.

Prefeitura

DEC
Dedara de Utili

1

Mun. de Canoinhas

ETO N. 36/77
de ,Pública,' uma área de terra

I
. ,

BENEDITO THE ZIO DE CARVALHO N�.TTÓ, Prefei ..
to Municipel de CaDoinh98 Estado de, Santa Ca.,tat1na, no uso de
suas &tribuiçõ�s legais, e n termos do 8rt.....tr:o do Decreto-lei

,

D.o 3.365, de 21 de junho dé 1941,
DEC ET

Art. 1.0 - Fica declara a utilidade 'pública, pafa fin!
de desepropriaçã.l.l amigável ou ieia!, uma árt!8 de terra com

9.140,00 m2 .integrante da qu,' ra n.o 137 sita nesta cidade entre
AS ruas Caetano 'Costa, Ne , 'Walt ick, Barão do Rio Branco e

P.8�1 Harris, destinada 8t4f6nstrução da Estição Rodoviéria Mu-
nlclpaJ. '

\
'

Art. 2.° - E e Decreto entra'f' em vigor Da data de sua

public�çio, revoga ' 8 as disposições eip contrário. "

Gabine do Prefeita Municipal\' de CaDoinh8s. em 14 de
outubro de 7 \

B EDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

ste Decre'to foi registrado e publicado DO Departamen
to Administrativo, na data supra.

FABIO NABOR FUCK
Dir. de Administração - Vice Prefeito Municipal
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C9R�EIO DO MORTE
------------------------------------------

15-10-1"7

Oração -das Tr.z.�Alm.s
Oh minhal 13 Blm8 •. }Bendit8�,

labidal e entendidas, 8 ,,6s peço
pelo em'or de Deu. atendei�o meu

pedido. Minha8 13 alma. ,bendital,
lIabidal e entendida., a v6. peço

pelo laDgue que J6SUI derramou,
atendei o meu pedido.� PelaI ',;'go
tal de luar qu� Jasul derramou.
do ItU ,agrado corpoTatendei o

meu pedido. Meu lenhar. J8;lUI
Cri.to que V0188 protecão"'me Cu

bra com VOI.oa breco'. me guarde
no VOIIO coração e me proteia
com VOtlio. olhol. Oh' DeuI de A Fundação das Esc�18s do Planalto Norte Catarinen�e:
bondade, v6. soi. meuladvogado FUNPLOC, avisa 80S intere�sado que está precisando de um

na vida e na morte, Peço.vol que Funcionário que possa exe�cer as unções de Servente e Vigi.,
atendai. meul pedido. e me livre possuindo conhecimentos �,e pedreir,

\
e carpinteiro. .'

.

dOI malel e dai-IDe aorte nl vida. '

Os interessados delverâo fazer 'suas inlcriçõesijunto à:Se-Segui meuI inimigol, que OI' olhol
eretaria da FUNPLOC, à Rua Bario do Rio Branco 0.0 1112, DO

do mal Dão me vejam oortai ai

for"al do" meuI inimigol. Mioh.1
horário das 13hs, às 17 . de segunda a sexta - feira,�.pre8ebtaD-

� do 18 seguiDte8�iDform ões:
IS alma. b.ndital. labidas e en ..

tendida.. le me fizer alcaDça� 1. Idade' --:' . Estado Civil - 3.'Endereço!completo -
eltal grfiçal �pede.le ai graçal) 4. 'Distância aprox' ad's,:t@m1:metroa.:da nova sede d. FUNPLOC.
ficarei devota de v6. e mandarei, à Rua Roberto Helke., - 5. Situação atual' de emprego. �

publicar elta oração. mBDdsl1do
'

6. Funç'ões exer�idas anterio�mente em, firmas, ou' empregos pó
também reZl1' uma milll. blico8. - 7. Responder a outras perguntas qu� lhe forem fei-
Reza'le 13 cpai NOllo, e 13 cAve tas, relativas ao trabalho que irá:desempenhar. . 2

Maria' IS dia..
'

Inscrições abertas até 28 de outubro de 1977.
Publioaçlo da novloa por:gra-

çal alcaoçadal. ,

Um. Devo,ta A. !)IR�ÇÃO

Registro· Civil - Editais
NereJda C. Côrte, Oficial do Registro
Civil do 1. o Distrito de Canoinhas, San
ta Ca�arina, faz saber que pretedem
casar-se:

em Muníc , de Três Barras n/comarca aos 23
de janeiro de 1. 961, filha de Emesto Walde
mar Müller e de Maria da Glória Müller.

CELIO MIGUEL DE LIMA com DIL,Ei
TA TERE:ZINHA CAMARGO, brasileiros, sol

teiros, domícíãíados e residentes nesta cidade;
ele motorista, nascido em São Sebastião' _.

Poço Preto, Munic. Porto União-Se. aos 27
de setembro de 1.956, filho de Salvador de Li
ma e de Anita 'SÜva de Lima; ela do lar, nas
cida no Muníc , de Francisco Beltrão-lPr. aos

17 de fevereiro de 1. 961, filha de Ildebrando
Ortíz Camargo e de (Amália Ferreira de.Ca
margo.

\VILMAR MAURO DANIE:LUK com

vALDE'CI CONCE[ÇAO LAZZAROTTO,. bra

sileiros, solteiros, domicilia e residentes
nesta cidade; ele soldador

.

d strial, nascido
em Canoínhas aos 16 de m ço de -1.9'5.0, fiilho
de Wytold Daníeluk e de ar ,a Sukmanoski
Danieluk; ela do lar, nascida em Curitíba-Pr ,

aos 15 de dezembro de 1.,958, fi�ha de Angelo
Lezzarotto G de IEigide Noro Lazsarotto. .

/ \
JOS� ILWH DE: S'OUZA I�om H.ELENA

CATAR�NA BERNAlRD<i>, brasíleíros, solteiros, HÉLIO RODRIGUES DA SILVA com

dom�(�illados � residente_s nesta \' cidade� .

ele EnVIRGES KH!E'ZEWI:t-fSLKI, Ibrasileiros, sol-
nascido em Soo Sebastâão do Sul \- Curitiba- teíros, domiciliados e residentes nesta cidade;
nos-Se. �.or 8 de outubro de 1. 9'53, filho de ele sapateiro, nascido em Salseira n/distrito
Laudelíno Paes de S9uza e de Catmita Hach aos 11 de dezembro/de 1.944, filho de Ozorio
de Souza; ela aUXiliI

de escrítóríb, nascida Rodrigues da SHv,i, falecido e de Maria Rodrí-
em Curltfba-Pr , aos J 1 de março d� 1. g.59, fi- gues da S!ilva; .ela operária, nascida em São
lha de Orivaldo Cane ido Bernardo � de Frida Pascoal, IvIun��(, Porto Uníâo-Sõ , aos 20 de
Irias Bernardo.! \\ junho de 1.p50, filha de Estaníslau Kreze-

I .

' wínskí e de Ana Popovíez Krezewínskí ,

LINDOMAR RODIRIGUES D� LIMA /
'

r

CDm MARIA DEI J US MüLLER, brâfHeiros, 9-DEMIR LINO DE OLIVETRA com RO-
solteiros, domícílía os e residentes, em \Curiti. ISI�PJA

FüRST, brasileiros, solteiros, domi-
ba-Pr � e rr/cídade.] ele tecnologísto, n�scido c�lia

.

os e �esidentes ne�te dis,t�to; ele moto-
em S'ão Joaquim-S

'

. aos 28 de maio de 1. 9'38, ris a, naSCIdO' em SalseIro n/dístrlto aos 5 de
filho de Otacílío B nto de Lima e de Santali- dezembro de 1.9'5,5" 'filho de Ramiro Líno de
na Rou!igues de

.

á; ela do lar, nascíde em J)liyeira e de Etelvina Líno d'Oliveira; ela dO'
Canoínnas aos 111

. [aneíro de 1. 9'56, filha,de /Ilar, nascida em Timbozinho, Mun. Porto
João Müller e de udi Batista Müller.

I União-Se. aos 20 de abril de 1.9'58, filha de
, ! Engellbert. Fürst e de Maria Magdalena Gravi

EVALDO LE L DE BARROS com GE�I Fürst.
-

RALDINA EDI AR IGAU8', brasileiros" sOI�te·Á\\ Canoínhas, 12 de outubro de 1.977.
ros, domícílíados e .. sidentes nesta cida .; \
ele chefe de transj tes 'nascido em Serrlto '1.\n/dístríto aos 18 de arço de 1. 951, filh de
Francísco Leal e de aria Gertr-udes de ar

roo; ela do lar, nascídl em ,serra da Boa ista
� Porto União, aos

é

e novembro de 11.957,
filha de Benvíndo Arbi: us e de Irací a Alves

Ro.drigues.

N1EREIDA C. C�RTE
Oficial do H<egistro Civil

ALOIS ADOLFO WERKA, Escrevente

J�<I
amentado do Cartório dO' iRJegistro Civil de

Pa anduva, Comarca de Itaíópolís n/Estado,
fô.'z, aber por intermédio da Oficial do Cartó
lia V Registro Civil desta cidade que pre-ten
deIn

r\�sar:
GERSON BUENO DE OLIVEiIRA

com A' Et!�A FEiRR�IRA, bras�eiros, sol�e�
ros; ele militar, nascido no Munic .. de CUrItI
banos-S , aos 07 de agosto de 1. 915,6, domíici
liado e re 'dente nesta cidade, filho de Lorival
Bueno de liveira e de Tiburcia de Lima. Olí

veira; ela d ' lar, nascida em: Queimados, Mu
nic. de Papa duva-SC .. aos 15 de maiO' de ...
1.9'56, domici 'ada e residente em Papanduva
n/lEstada, filha e Jorge Ferreira e de. Dejani
ra Alves Ferreira:;·

LU,IZ LOUH[VAL PEmEtRSI com NEruSA

I _ DE FATIMA DE OLIVEIRA, brasileiros, sol

teiros, domiciliados e residentes em São João
da Boa Vista - Mafra e nesta cidade; ele la

vrador, nascido em Bela Vista doBul _ Ma
fra-SC.. aos 25 de agosto de 1.957, filho de
Lauro do Nascimento Peters e de Maria Bue
Il;P, falecida; ela do. lar, nascida em Arroios
n/distrito aos 17 de julho de 1.959, filha de
FranciSlcn Lino de OliveiÍra e de Izaides: Schu

qu�: de Oliveira,.

ROBERTp BAUKAT com· CECILIA
WRIA MÜLDE\R, brasileiros, solteiros, domi
ciliados: e residentes neste distrito; ele tornei
ro mecânico, nascido em Ganoinhas aos 2.0 de
setembro de 1.953 filho de Jolãb Baukat e de,
Rosalia Baukat, falecida; ,ela do lar, nascida

E, para que c egue ao conhecimentO' de

3°s., n'landei publicar presente IE/ditaI.
.

Canoinhas, 12 de ou'tulbro de 1.977.
�

NERE:IDA C. OÔRTE
Oficial do Registro Civil

Cartaz do •
- -
•Jubileu(ine•

• •
•

1 Hoje às 20,30 horas - sensacional programa duplo:

L° �'i1me: «E Igorl me (ha.am Providencl.. ,e daí?
2.«) filme:: cOpera�ão China.

AmanhA às 14 horal, em:matililê:

.' cE agora me:,::,(hlmam Pro,ideo(e ...e daí 7
Amanhi�em dUBs sessões, às 19,30 e:21.30 hora�

. -,

Peter Fonda e Warren Oates - em:

cc(orridi (Im o Diabo» - colorid()

Eles testemunharam um indeso9tfvel ato diabólico.
Isto pode custar suas vidas.

Atenção: este filme reprisa segunda e terça-feira às 20,30 horas

· I

Quarta e Quinta-feira, às 20,30 horas

,« Avénturls eróticas de virgens violentas»
colorido' - cen.ura 18 aB08

A partir de sexta-feira, ã. 20,30 horas
A 8.· maraTilha do mundo:

cc K I N Ci K ONG » - colori 10

O mais exitante e original filme de todes os tempos.
,

ATENÇÃO: Qualquer alteração nesta programação se'rá sempre para
oferecer o melhor em fil.el.

Prefeitura . Municipal
de Canoinhas

EDITAL D'E TOMADA DE

BENEDITO THERÉZIOD CIARVALHONETTO, P:re
feito }VIunicip'al de Canoin as, Estado de Santa Cata.

rina, torna' público para o conhecimento dos interes

sados, que de acordo com, o Decreto Lei nr. 200 de
23 . 02. '67, encontra-se ab rta a presente tomada de
preço, para aquisição do eguínte:
Um (1) conjunto - Ret oescavadeíra, carregador e

trator sobre rodas, constando do eguínte:
Um 'J) trator Massey Fferguson modêlo 65 R, com

torque, reversão hidráulica, Mo�r Diesel, Perkíns de AD4-203
de injeção direta de 4 (quatro) cíl ndros, potência de 61,35 CV,
de Iabrícacão Nacional, rodagem' dianteira 900 x 16 tipo in

dustrial, traseira 14 x 24 também industrial de conversor de

torque, simples estágio, reversão hidráulica instantânea, cai
xa de mudancas 4 marchas a frente e 4 a ré. Equipado CDm

direção hídráulíca, freiof. a disco duplos blindados, um car

rezador frontal tipo MF 250, ucla Rettoescavadeira equipada
co� mesa para deslocamentos. �aterais de comando hídráulí
co e estabíllzadores também hidráulicos (MF-2,52) �

.

DAS f'ROPOS'I'AS: I· ..
, As propostas deverão ser apresentadas em 4 (quatro)
vias, até o dia 26 do corrente (26 ,10..77) no Gabínete do Vice
Prefeito e até as 15 (quinze)

hJ!raS'
contendo:

1:°) preço a Vista
.

,

2.°) preço a prazo, nas segui tes condições de pagamento:
3.0 - 60'- 90 e ·20 días. j

3. 0) . ESipecific�ções Técnicas

4.°) prazo de entrega.

DOClJMENTAÇAO
1.°) Personalíríade Juridíca

GIDA:

2.°)
3. 0)
4.°)

, 5. 0)

Idoneidade Fínanceíra

C3Jpacidade Técnica
'

Negativas' Federal Esta, ual e Municipall.
Reg.ularidade J unto ao I�S (certificado).

, Os documentos acím "poderão ser substítuídos pelos
Registros de Fornecedores do epartamento Federal de Co�..

pras e Departamento de Co .

ras do Estado. de Santa Catan
na ou então do Município de :�anoínhas, .

.

'Tanto a documenta'ão como as propostas deverão
ser apresentadas em envelop ,s separados e devidamente fe
chados e na sua parte externa , deverá constar: Tomada' de

preço nr. 15/77 de 11.10.77 ,I documentação, ou Tomada de

Preço nr. 15/77 - Proposta.
.

'

.

. \
"

DISPOSIIÇÕIES

GER�'
.'

As firmas que não ate, derem as exigências legais re-,
. lativas a dQcümentaÇlãb ou es ecificação deste ,Edital,' serão
automaticamente desclassifka, as. .

Melhores informações os' interessados poderão. obter
nesta Municlpalidade diariame te e nO' horário do expedien
te externo.

A Prefeitura Municipa de Canoinhas;, poderá rejei-
'tar as propos.tas ou anular a ' ente "Tomada de' Preço'\
sem que ,caiba aos prqponentes, direito a qualquer lndeniza�'
çiío ou reclamações judicial.

Ganojnhas, 11 de Outublro de 1.977. '

BiENEDITO THEREZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Fun·d.ação das' Escolas
Norte Catarinense

do Planalto'
FUNPLOC-

Precisa-se� e�Dm Servente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

I Mini, Olimpíada 'Sesiana Zona
Norte - realizada na cidade de

São Bento do Sul
Com a �8rticip8Cio da firma WIEGANDO OLSEN SIA,

realizou-se no dilA 25 de setembro de 1977, na SOCIEDADE GI
NASTICA DESPORTIVA SAo BENTO, 8 I.a MINI OLIMPf.\DA
SESIANA NORTE.

O' SESI - Serviço Social de Indústria - Agência de Ca ..

Boinhas, agradec:e � par trclpação dos atletas mirins da conceitua
da fIrma Wiegando Olsen SIA, sua direção, preparador fístco e

entusiastas do esporte da empresa.
PARTICIPANTES:
Municípios: CANOINHAS

JAraguá do Sul
Rió Negrinho
s. Bento do Sul

, RE�ULTADOS DA NOSSA PARTICIPAÇÃO
NESTA PROMOÇAO

- PROVA -

100 metros - masculino'

Nome
Wilson

, 200 metros -

Wilson
Luiz

400 metros •

.Agência
Canoiohas

masculino

Clal.ificação
1.0

Tempo
138, 2/10

27s, 6/10
'288, 8/10

1.0
2.°

masculino
Marcos Im, 183, 6/10 6.0

Ret.zament� 4xl00 metros .. masculino
Wilson·Antonio-Luiz·Uarcos 548, 6/10 1.0
Salto em Altura -'�mfJlculino
Carlos 1,20 m 6.0
Salto em Distância - :masculino
Antonio 4,59 m 6.0
Arreme.so de Peso • masculino
Osvaldo 8.18 m 5.0
Laércio 6,61 m 6.0
Arremesso d. Dardo • masculino
Luiz Albnto 31,66 m 2.0
Paulo 27,00 m 3.0

en a

Anlyersarlantes ela semana
Dia 15 -. o sr, Celso Kohler

Pereir til.
'

Dia 16 - os srs. Max Wach
tel filho e Celso Olinski; a

menina Nereida filha do sr.
Jooino Roesler.

Dia 17 - a srs. Odilea ésp.
do sr. Dr. Sylvio Mayer; li

sr. Raymundo feijó Gaião;
os jovens Max Ferdinando

, WachteZ e Alcides Pires [ânior.
. Dia 18 • a sra. Maria Fran
cisca' esp, do sr. Silvestre
Hollen; os srs. 'WaZ/rido Lan
ger e João Alberto Nicetazzi,
teso em Joinotlle; a srta. Ce
cilia Oaspechak.
Dia 19 - a so: Laura esp.

do sr. Vicente Percuk; os srs.
Pastor Douglas Benkendorj,
res. em Castro-Pr e Orlando
Buba; a srta. Doris das Dores
Jlaron Becil, o jovem Ademi-r
Pereira; a menina Nedir APa·
tecida filha do sr. Antonio
dos Santos Veiga.
Dia- 20 • os�srs. A/ex Mi

chel e Mário Morsch; O menino
Cesar f.o do sr, Aloisio Partala.

Dia 21 • a sra. Maria esp.
do sr, Elisio Preissler; O' sr,
Paulo Bockor.

Aos aniversariantes os pa
rabéns deste semanério,

Material escolar e de
escritório você encon-

. tre na loja da

Impressora Ouro Verde

•

• •

-,

15-10-77
N.o 1441

XXXI

EDIT'AL
Encontra-se em Cartório, 2. ° Oficio, à Rua Vidal

Ramos, edifício do Forum, para serem devidamente protesta...
dos, os seguintes ítulos:

DP n.? 1488 - vencida em 30.08-71, valor Cr$ 1.218,00
(mil duzentos e dezoito ruzeiros), emitida /por Luiz Augusto ron-
taoa, contra LAURO !dA ANEIRO ......

'

.•

DP n.? 30983, ve!lCI I) eo/Ú-09�77, Yl)l�r Cr$ 1.\76.5.0
(mil cento e setenta e seiS �.. Z 'roI e eíncoenta�1·C.Dt.V08), . emi

tida por Migu@l Procopiak C . de Veiculos Ltda., contra TIBE.S
I SARDA LTDA.

I

Poc não ter
.

o possr el encontrar os referidos res

ponsáveis, pelo pres te os intirÍ\o, para no prazo de três (00)
dias, a contar da blícação deste, no JORNAL CORREIO DO
NORTE, virem agar os mencionados títulos ou dar as razões
porque não o zem e ao mesmo tempo no,caso de não ser àten
dida esta

.

tímação, os notifico do competente protesto.
Canoinhas,'12Ddeloutubro de 1977

mERESINHA CARARO -·Olicial Maior
•

t Convite!'"Missa
Os Familiares do�inesquecível

Mlrcos (esar r Ich.(o de'Mlra.da lima
convidam parentes e amigos para assistirem a missa
de 7.0 dia, que será celebrada em intenção�,de sua

(

alma, às 19,00 horas do dia 15 de outubro Ide 1977.

Por mais este ato de fé e solidariedade hu
mana, agradecem.

. '

eveo novo

Feito•

para

MIGUEL PROCOPIAK
comercio de veículos Jtda.

RUA MAJOR VIEIRA. 289 - CAN.OlNHAS - S.c.

Você
"

,

. ,
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COR.EIO' DO t�10�R�T�E�� �__� , �__� 1_5._1_0._1�97_,7 __

Serviço de reportagem de casamentos e versários, Fotos de

crianças, Posters, Painéis decorativos par seu lar e escrltõrto,

Serviço para amadore

Rua Barão do Rio Branco, 754 (próxi a' Casa Trevisani)

E PAGUE
O NATA.L

COMPRE AGORA
SUAVEMENTE. AT

,.

,d
,I '

I

I" Portaria Super N. 7] de 22 de dezembro/Zf
'o SUPE\R[NTENDE!NTE. DIA SUPE,- tarjas os preços máximos de venda das unida-

RINTEN�NCIA NACIONA.L DO ABASTfE:CI- des referidas no art. 5. o desta Portaria, para
MENTO (ISUNAB), no uso de suas atribui- venda do pão francês nas [panificadoras, pada-
ções legais" e rias, Inclusive as situadas em, supermercados

CONSIDEiRANDO que o pão francês ou e em todos os estabelecimentos que vendam o.

de sal é mercadoria essencial ao consumo da produto .

1
_ Parágrafo único - A fim de atender aspopu açao; . . --d ;.,... Deleaací R·

.

. . peculíaridâ es local;:;, as 'e eg�clas eglOualsCONSIDERANDO que as atuais condi- da .sUNAB ficam au�das a permitir o
ções de abastecimento do. produto, em todo o /-'ácréscimo de 2.0% sobre os preços de venda do
�er�itóriO' Nacional, requerem qu_e sejam ins- //� pão francês, quando houver entrega do. pro-títuídas normas para sua produçao e comer/ duto no domicílio do consumidor.
cíalízação, adotando...se a padronização dós Art. 9. o _ A tabela de preços e os res-
pesO's;, ' / pectivos pesos do pão francês; 'bem como o

CONSIDERANDO as necessidade de se texto do art. 7. o desta Portaria, deverão ser
estabelecer uniformidade na produçã do pão afixados em letras ,e algarismos de, no míni-
francês ou de sal, de consumo. habit aI da po- mo, três centímetros de altura, no. local de ex-

pulação, objetivando sanar as díst ções que, posição e venda do produto, de forma visível e
I vêm se verificando na comercíalíz ção do pro... de fácil leitura.
duto,;' Art. 10. o _ A. inobservância do. díspos-

CONSIDERANDO que c e à SUNAB, to na presente Portaria sujeitará os infratores
no exercício de aplicação da gíslação inter- às sanções da Lei Delegada n. o 4, de 26.09.62.
vencionista no domínio econô íco, estabelecer Art. 1,1. o r- Esta Portaria será publi-normas destinadas a regula o abastecímento cada no D. o.u ., mas somente entrará em vi-
e fixar preços e condições ' venda de produ-

, zor a medida em que forem publicadas as Por-tos e serviços; tarjas fixando os preços de venda do pão fran-
CONSIDEtRAiNDO, finalmente, decisão cês nos Estados, Distrito Federal e Territórios,

do Conselho Nacional de 'Abastecímento (CO- revogadas nas mesmas datas as Portarias até
NAB) em sua 14. a Sessl o. Plenária, realizada então em vigor, tratando do mesmo assunto.
em 15.12.75; RUBE.M NOÉ WILKE

R ,E S O L V E :/ Superintendente
Art. 1. o _ A P' odução e a comercialí- _----!mIIiII-II!IIIl-------iBl-IIBIIIIIIB!iImiIl----mIl!IlBII!I...-!BDtI��������������--.,zação do pão francês de sal, em todo o. Ter-

o rítórío Nacional, rege -se-ão pelas normas fi
xadas na presente P taria.

Art. 2. o - O ão de que trata O' artigo
anterior é o, do tipo rancês Ü'U de. sal, de con
sumo habitual da população produzido '_OlTI
farinha de trigo, ágp.a, sal, açúcar, gordura e

fermento, obrígatoríamente fabricado e ven
dido sob o formato àlongado e/ou de bisnaga,
índependentemente: de número e forma de
cortes (pestanas). j

I

§ Único _ Atendendo às peculiarida-
des locaís, as Delegacias Regionais da SiUNAB,
sempre que autorizadas por despacho do Su
períntendente, poderão permitir a produção e

venda de outro tipo de pão, com formato alon
gado ou de bisnaga, com, ou sem cortes.

. ,

Art. ª. o _;O pão francês deverá ter
massa homogênea,' cocção adequada e elabo
ração perfeita, não podendo ser vendido pães
queimados ou mal' cozidos ou os que apresen-
tirem bolores, siU1idades, parasitas, parasitas
ou fermentações tranhas.

f',

: Art. 4. o - Nenhum tipo de pão pode-_
rá ser vendido e embrulho de papel jornal,
assemelhado ou q alquer outro, que contraria
disposições de aut rídades sanitárias.

'

s: Art � 5. o ___.. O pão, francês só poderá ser

I produzido e vendi o nos pesos de 50, 1.00., 200,
500 e 1 . .00'0 gra . s, - não sendo obrígatóría,

II, .entretanto, a pro ução das unidades para as

quais não haja d 'manda local por parte dos
consumidores.' -

Art. 6. o - Tolerar-se-á, como excessão,
a quebra de peso áximo de 5,% nos' pesos das
unidades de pão f mcês, fixados no arti:go 5. o.

§ 1. o :.____. Ve âficar-se-á o peso das uni
dades do pãb fra eês, procedendo-se, na ba
lança do estabeíec mente, pesagem, separa
damente, de três' upos com cinco unidades
de .pães do mesmo so.

§ 2 .

.0
- Se,

-

j a pesagem de apenas um

dos grupos de cinc unidades, o peso. aferido
for inf.erior àquele ,prrespondente a: noverita
e Cinco \p�)r cento da soma dos pesos estabele
cidos para cada unidade, configurar-se-á a in-
fràção da alínea "F" do art , 11 da Lei Dele
gada n. o 4, de 26. '09.6,2, sendo dispensadas as

demais pesagens.
, § 3. o _ No. caso do § 1. o, não será ad-

mitída a tolerância d 'quebra de peso a que se
refere o "caput" dest artigo, se dois dos gru
pos de pães que tore - pesados não atíngírem
os pesos corresponden es à soma dos pesos. esta-
belecidos no art. ' 5. o ara cada unidade.

Art. 7. o - Na ilta do pão francês, as

panífíeadoras e padari s, inclusive as situa
das em supermercados, os depósitos e todos
aqueles estabeíecíment que vendam 0., pro
duto, são obrigados a ender outros tipos de
pão pelo preço daquele

'

seja qual for o mo

tivo da falta - em q ntidade de peso igual

'li à solicitada pelo. consumídor ,

Art. 8 .

o
- A.s Delegaclas Regionais

da,SUNAB, sempreque .autorízadas pelo S\l
I períntendente, r: estaoelecerão, através de Por-

I,

\

c.

Quando você qutser aplicar com seguran-ça e renta

bilrdade, ,aplique em Letras de Câmbio Besc.
A - rentabilidade, você Já. começa a ter na hora
da aplicação Não há prazo de carência.
No hora da aplicação você já sabe quanto vai
lucrar', com a renda final ou mensal.
Compre Letras de Câmbio Besc, As letras de
cârnb.o do Estado da gente.

Grupo Financeiro ESC

ENCURTANDO PISTÂNCIAS

)
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BORREIO DO NORTE
..

Policiais---,-----!,I1977.

_11� 1 ---Ocorrências
Levantamento estatístíco das

ocorrências atendidas pela RádiO' Pa
trulha local, durante o mês de setembro
de 1977.

Natureza das ocorrências Detenções
M F S

,Embria,guês .. .. .. .. ..
D1esordens ..

-

.. .. .. ..

Agressão. '. .. ..

Demente \ .

IAvedgua;ções .. ..

Desacato .

Disparo de Arma de Fogo
Furto .. .. .. ..1 .. ..

17 1 18
25 4 29
7 - 7

..; 4 -- 4
4 - 4
2 - 2

.. 2 _ 2
7- 7. . \..

Mendicância
..
.. .. .. .. .. 1 _. 1

Roubo.. .. . I.. 2 \_ 2,
Vadiagem .. .. .. .. .. .. 4 - 4
T O T A L .. .. .. .. .. .. 75 ,5 80

AUX1;LIOS DIVERSOS AO PúBL,ICO
Auxílio a Doentes

.. I" •• •• 03
TOTAL 03

Bairros ruas e Iocalídadas Sub-total

'Campo D'Agua Verde
Rua Henrique ZUJgman
BR-2:80 .. .. I.. .. ••

Rua Expedicionários ..

Rua Princesa Izabel ..
TOTAL ......

13
1
1
4
2

2.1
São Cristóvão

.. I',

Rua Dona Francisca ..

Rua Velha' .. .. .. . .

TO T,A L
"

• • i ••

8
1
1

10
Alto das Palmeiras .. 2

Rua Marechal Rondon .. .. 1
Rua Curitibanos .. .. .. i •• ,

•• 1
T O T A L

, .. ." .. , 4

PI moita infratores
o Pelotão encarregado do poli

cíamento de Trânsito da cidade de Ca
noinhas-SC, ínrorma a relação dos, veí
culos notificados por infração ao Códi
go Nacional de Trânsito, referente ao
Inês de Setembro/77:

'

GRUPO 4 - Cr$ 82,00
AD-3318- CA-18J.3 'DA�0280
CA-1080 CA-0578 LP-4376
CA-2944 - C1\-2S54 CA-3130
GA-05,50 -- DA-1306 DA-1598
TR�0497 - TR-001S, _ JI-9706
MA-3047 GR-020� CA-1580
MA-2311 C�-1860 _ CA-2519
DA-1566' -:- CA-3059 - CA-309'6
CA-06iOS - MA-2124 _' CS'-4582.

GRUPO 3 _ Cr$ 122,00
DA-143'2' CA-4360 CA-0327
CA-2040 - CA-1270 _ '88-1157
GR-025,7 - DA-0575 - DA-n18S.

GRUPO '2 - Cr$ 164,00
'llRJ-0323 GA-3f17 DA-1346
CA-1.787 CA-3640 CA-21017
CA-1417 CA-0470 CA-19'47
CA-2360 CA-2729 CA-2858
CA-0054 CA-2557 CA-4343
0A-2759 CA-2168 CA-200l

I

CA-2226.

GRUPO 1 _ Cr$ 285,00
CA-.0608 - CA-2854 _' CA-2640
CA-2557 - CA-2219

Jardím IEsperança ..
.. I ••

Rua Argentina .. ..

Rua Roberto E�ke .. .. .. .. I ••

P.
J

Rua aragual .. .. .; .. ..

Rua Chile '., .

TOTAL '

..
..

1
'1
1
1
1
,5

Agua Verde .. .. ..

Vila Industrial
.. ..

3
2

2

1

11
5
16
1
1
1
2
1
1
1
1

4,2

Aparecida .

Centro .. .. .. .. ,'.. ..

Rua Paula Pereira .. .. .. ..

'

..

Rua Caetano Costa
!Rua Vidal .Rarnos .. .. ..

"Rua Paul Harris .

Rua Felipe Schmidt
.'. ..

Rua Curitibanos .. ..

'

Rua Barão do RiO' Branco
Rua Dr. Malucelli .. .. ..
Rua Eugênio de Souza

.. ..
Rua 12 de Setembro
Rua Getúlio Vargas

TOTAL ..

.. ,
..

Localidades
Encruzilhada
Papanduva ....
Marcílío Dias ..

TO T,AL

1
1
1
3

T O T ,A L G im R A L . . 92

Mapa demonstrativo das ocor

rências atendidas ;pela Rádio. Patrulha
local, durante o mês de Betembro de

CANOINHAS DE ONTEM-

O' que vai 'pela
administração

Fui desembarcado Desta cida
e, dia8 atraz, um rolo compr=s-
1»r consE'guidc pelo sr. Prefeito
(unicipal junto 80 Governo do
stado. Trate-se de uma uni jsde
BDificad&, mas passível de re

!lperação e que dentro de 81-
uns meses deverá ser empre ga
� no àerviço de macademízeção
! ruas e estrades.

Foi !lolúcionada, definitiva
ente, a questão do terreno de
:opri@dade do sr, Alois Stuber
Q) 8 Pr@f.. itura Municipal.
�uele cidadão prontificou-se a
'ar gratuitamente a munícips-:
lade es áreas necessárias a

9Rociaçio Rural, Cesa da Crl
Iça, Sindicato dos Operaríos,
[)rto Florestal Municipal e 8

fear o redante do terreno ven

Indo os lotes em prestações
�n8ai!t e a preços razoaveis

r Um a quatro mil cruzeiros
(ia data) e 8 municipalidade,
r' SUa vez, comprometeu-se 8
rir 8S ruas necessárias e a
8istir da desapropriação. Den
� de seis meses, nos termos
,acordo ee lebrado, deverão
tar abertas 8S ruas, ocssíão em
'e, será iniciada a venda de da';'
t pelo proprío proprietário do
�r@no.

G"8Ç'_S a dilig�nc18 do sr. Pra-

feito Municipal, muitos conter
rân ecs que lutam com difi ul
da.f es para construir 8 casa pró
pria, te rão, em breve ótima opor
tunidade para a equisição de
dats s 'a preços- razos vets e em

pagementos mensais.

caootnhense,

Realizou-se a eer ímonís d@

conclusão do curso @ entr e ga
doa cernftcados, no dia 12 de
dezembro no salão nobre daque
le educandarro.

Agrad�ceDdo o 8tencioso eon

vite due DOS foi dirigido, @nde

recamos parabéns ao jovem
caootnhense e 80S seus dignos
pais.

(Oorrelo do Norte - dezembro/1951)

Cirurgião-Dentista
Sachara Salame

Colou gráu. ont-m, na cidade
de Ftorranópolis, o jovem Be cha
r a S leme, filho da sr. Merhy
Seleme de Tres Barr as, diplo
mado Cirurgião Dentísta pela
Faculdade de Farmâcía e Odon

tologia de Santa Catarina,

RIGESA-

• Cp unicede
Comuoícsmo ao sr, PEDRO

de OLIVEIRA, ortador da Car
teira de Treb ho e Previdência
Social n.? 55.9 4, série 526, para
ccmparecer 8 escritório da RI",
GESA LTDA. Fábrica de Três
Barras - a fi de regularizar
SUB situação f ncional.

O não campa ecimento no, pra
zo de 3 (três) ·S8, implicará em

rescisão do con rato de trabalho
por (1bandono e emprego, de
acordo com o t. 482 da 'CLT.
Três Barras C), 08 de outu-

bro de 1977

RIGESA, 'gelulose, Papel e Em.
balagens Ltda.

Fábrica de Trêll Barras

, ,

A turma do ilustre conterrâ
neo foi paraninfada pelo Senador
Ivo de Aquino, ex- Prefeito deste

Municipio.
NÓS801!1 agradecimentos pelo

convite que n08 foi dirigido e

n08S08 calorosas cumprimentos
ao novo cirurgíão dentista e aos

seus dignos pais.

Ginasiano Frederico
,

, Kohler Filho
Aplicado aluno do Ginasio São

José, de Porto União, concluiu
brtlhantemeate, o primeiro ciclo

ginasial o n08SO jovem �on�er
râneo Frederico Kohler FIlho

pertencent- à tradicional famUia

I'

II

15·10.1977I

DR. ZENO A A:'L FILHO
O DENTISTA-

CONSULTóRIO: Ru de Setembro - esquina com travessa
de Novembro (próximo à Igre:ja Matriz,

ao lado da Associação Comercial) .

- Fone 22-0'960 -

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
Serviço instantâneo e p!

Instalação moderníssima .

Procure no e critório de Derby Carlos Ulhmann, na

Praça Lauro Müller, 251 - Canoínhas L, Santa Catarina.

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

Fo t c c ôp i a s ?
o Cartório do Registro Civil, de Nerei�Jlo .c. Côrte, i:nstalado

,.,.".
.... ...-

,

no Forum, aeaba de receber a áiSmoderna, "FOTOCOPIA-

DORA" Automática qu Ira fotocópia dupla laee e simples
de qualq ocumento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

BASilIO HUMEHHUK & (IA. LTD;A.

I Revendedor FORD I
Fazemos sempre a melhor oferta em veiculos novos FORD

e usados de qualquer marca.
DISPONmILIDADES DA SEMANA:

Ford 350 1960 - azul e' pre��-,,-"
Ford 350 1970 - amarel,.045-ônanza

,,/
Chevet te 1976 - su 'Efr luxo - verde

Camionete Pick 1961 4x4 - cin2a

Camionet -up F.75 1976 - verde

Camioneta Rural 1972 - 4:x 4 azul e branco

Corcel 1977 - cupê luxo • areia

Adquira seu veiculo usado com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa pl'ooldênoia,
aos melhores preços da região.
Vj�jte-nos sem compromisso, em nossa loja à

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

No Departamento de V_'Ículos Usadls
de liguei Pracopiak CODlércio de
Veículos Ltda., você elcontrará.
para pronta entrega:
Opala
Corcel 4 po, t

Corcel

Fuscão

/'

,;tI',/'Ano
"

1976
'1972

1976

1972

MIGtÍEL PROCC)PlAK (O�. DE VEi(UlOS LTDA.
I •

CODeesaio.irl. Beneral Motor. d. 8rl.1I I. A.
Rua Major Vieira, 289

Canoinhas -'
• Santa' Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COIl:REIO 1)0 NORTE I 15 ..10-1977

Prefeitura Mu n ici pa I de (anoinhas
Benedito Th. de Carvalho Netto Canoinhas,' 05 de outubro

Prefeito Municipal de 1977.

Esta Lei foi registrada e Benedito Th. de Carvalho Netto .

publicada no Departamento Prefeito Municipal
. Administrativo, na data supra.

Art. 1. o ,_ Fica aprovado
a subdivisão procedida pelo
Sr. WALDEMIRO BRISKI, de
um terreno urbano; situalo a

fRua Agenor Fábíó �Gomes, com
a área de 878,0'0' m2, Registro
n .? 1202, Alvará n. o 1171, seno
do distribuído em 2 lotes, lote
n .? 2 com área de 482,90. mz,
lote n ." 23 com a área de ...

Art. 3. o
- Esta Lei 'entrará 395,10' m2, em decorrência do

em; vigor na data de sua despacho do Sr. Engenheiro
publicação, revogaàa.,s as I

da �refeitura, exarado. no re

disposições em contrario. querírnento protocolado sob

LEI M.o 1.396 dQ 05/10/77
AUTORIZA ABERTU�A;DE CRÉ-

DITO ESPECIAL

Benedito Therêsío de Car
valho Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoíngas, Es
tado de Santa CàtaQna,
faz saber que a Cim)., a
Municipal decretou e -e

sanciono a seguinte
L E I :

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Admlnístração

Vice Prefeito

N.o 1.397 de 05/10/77
1

Art. 1 .

e
_ 'Ftca' o che fe do Auto a. Poder Exe(lutivo a Abrir

, Poder Executivo aat o r
í zadc

a abrir um crédi to especiàl
da soma de Cri 30.208,20
(trintamil, duzentos e o

í t o
· cruzeiros 'e vinte ceRta-
•
· vos). afim de fazer face
ao reembolso das despesas
advoga ticias 80 manda to de Art. 1, o

- Para dar cum i

segurança requerido pelo msn.t o ao disposto da" eso

sr
"

ele'mentino E. Pieozarka lução n. 369/77, de 2 09/77,
contra .a Pretei tura Muni - da Câmara de Vere 60 es de

cipal de "Cano í.nhas . no qual Canoinhas, fica Pra fe' to
obteve ganho de causa em Municipal auto izado a �
pr

í

ae
í

ra e segunda ms tãn- ,br�r, o rêd í

to especial de

cia.
,"

'

três mil e o' oc en t os'e qua-

A 't ;2 o Ad' 'd renta cru iros (Cr$ ......
r . .

- espesa eco: -

3.840,00, no corrente e-
rente COIll a preaent e Lel,' xer o'í o í

•

ser-â custeada de COD formi -

mida.de com o que estabele
ce o artigo 43, §§ e inciso
da Lei:n,o. 4.320/6�.

.

Crédito Elpe(lial .

IFaço s ber que a Câmara
de Vereadores apr-ovou. e eu I

sancionG a seguinte: I
L E 1\.:

Ar . 2. G
- �As�despesas:de

co erttes da presente:Lei
rrerão conforme estabe

eee o àrt. 43, §§ e inci
sos da Lei n. o 4.320, de
17 de�março de 1964.

Art. 3.o·Esta lei entra
rã em vigor na data' de s

publicação, revogadas as

disp'oslç5es em contrãrio.

Canoinhas, 05 de outubro
da 1977.

Esta Lei fo� registrada e

publicada no Departamento'
Administrativo, na: data'
pra.

Fábio Nabor Fue
Diretor de Admi

.

tração
Vice pre ito

AE OVA SUBDIVISÃO DE:

MA AREA DE TEnRAS'
,

Benedito Therézio de Car
valho Netto, PrefeitoMu
nicipal de Oanoinhas, Es

tado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições
e de conformidade com a

Lei n.o 830 de 04/06/68.

DECRETA

expostas', na Casa

Loteria Espo:rtiva
LEF-3

//

.� para a Loteca
'.'

..
"

DA
«Cartão ·mais' rápido

As máquinas já
Lotérica para melhores

se encontram

intormações.
I

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

caca
,

n .

o 867 de 0'6/07/77 e nas res

pectívas plantas.
Art. 2. o ste Decreto

entrará e vigor na data de
sua p ícação, revogadas as

dís . íções em contrário.
-

Gabinet., do Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas,
10'/10/77.

. Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registra
'do e publicado no Departa
'nlento Administrativo, na da
ta supra.

Fábio Nabor Fuck
'

Diretor de Administração
Vice Prefeito

---------------------.--

Docunaemros,
Perdidos

AKIRA WAKUDA, residente à-Rua
13 de Maío.. 294 - Papanduva-Sü,
declara para os devidos fins que
extraviou o TRU n." 9522Ü)Ó59 'e
Certificado de Propriedade do Veí
culo Ford F-480, Motor ,Piesel"chassi
n." lA7SC76644,� ano ,'76. cor azul,
placa YV -0179.

.

O� mesmos fica sem efeito por
haver requerido 2 • via. ·2

LEOPOLDO KÚ fIG, comuní
ce que a partir de! ,a data fica

terminantemente ,roibida a en

trada de pessoas straahas em

seu terreno localí dçr em Ca
raguetâ.

\ .'

Outrossim comunica que qual-
quer infrator encontrado no re

,ferido terreno será penalizado
conforme 8 Lei.

IRegistro Civil

Edita'is
I

. /,
JACIRA EMIIJA PAUL COR.
R�A, Oficial 40 Registro CivU
do Distrito de Pinheiros, 'Co.

... "�I

,

marca de Can;oinbas� Estado de
Santa Oataríha, faz saber. que
pretendem ,ctsar:' ,

LOURENÇO Ali..VES FERREIKA NI.
TO e MAKLI �PARECIDA CALISTO
Ele, natural d' Serra das Mortes'
deste Distrito,r'nascido em 2 de .brli
de 1952, protí aio agricuUer, estada
civil solteiro" flomicUiado em Pinhei
ros, deste Di trito, filho ,de Alvellllo
Alves Ferreh.� e Antônia Mals.asiro.·
�la, natural e Pinheiros, deite Dis
trito, nascíd : em 22 de agôsto de
19õ6, pr0fiss o do lar, estado civil
solteira, do, Ioüíada em Pinheirol
deste' Distrit:, filha de Jolé Calisto
e Maria Ros Veiga.

I

Pinheiros, be de outubro de 1977.

ADÃO LOU ENÇO e TEREZINHA
de JESUS ORDEIRO de LIMA. El.,
natural de ampo dos Bueno, deite
Distrito. na eído em 9 de junho ch,
1956, pronll o agricultor, estado eí
vil 'solteiro, omiciliado em Serra di
Lagôa, dest Distrito, fllho de Pedro
Lourenço e I

•
orvina Lourenço. Ela,

natural de Í'ra dos Borges, deste
Distrito, nas' ida em 12 de letembro
de ;958, prof ssão do lar, estsdo ci
vil solteira, d' micUiada em Serra di
Lsgôa, deste ,istrito, filha de Oarlol
Cordeiro de L ma e Maria Gregoria
Oordeiro de LI a. . ,

Se alguém ouber de algum
Impedimento, ponha-o na for·

,

ma da lei.

Pinheiros, 08 de outubro d. 1977. '

Silvete Darci Paul Cardoso
.
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CGC 83.166.033/0001-33

�pdação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0'379
Canoinhas _ Santa Catarina

. Proprietário: Arolde Carneiro de Carvalho

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldíno M. Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank

Major yieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Lidio Seccon'

• Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa
I

�
, 30 ano� a serviço da Comunidade

A CasalLótérica s apostadores que

partir do dia 07
. ,

estaráa • ,Ja operan com a nova
-,

,

". .

DATA E F -3, 36'$ dos diasmaquina para o teste

11 e 12 de novembro.
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E
Em Pra Fone 22 ..0514 - CANOINHAS -- Sanfa Cafarlna 9D

'

m� m
ce Vou fazer��Camping. • . boa Barraca P R I S C u, L A - F E R P I ou M O R E N ó. 912

a � Sacos de dormir - Redes de descanço Moll- olt-camll.s Cimba:.eot - Genge'lalior SHOW-CASE capaclgaÚe 75 litros. m
ce Lâmpadas a gás - Lanternas - Cantís - Banquinhos - Estojo para pesca - Carretilhas MAR e D1AIWA. lO
ce '/, Varas nácionaís ,e japonesas - Linhas - Anzói� - Viveiros - Redes - Tarrafas.

,
m

� ..... UM CAMPING PERFEITO - COM COMODIDADE I;:: CONFORTO ... .. m
Elfji!j.�EifjEieJrJEjEi��rJ rJt;lfiEirJBai!jeil!iaai;jBI'JEi�Et�t;irJfjrJ,i!ji!i�i!j��l!i�t;i��i!irJiSai;jt!ji!jt;jf!jil'i!j�t;itÇjl!ifj

e pesca
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Esquema de alojamento para os Jogos Abertos está delilido

a, •

/

o Corcel II,
to da indústria a m'Obilistica, já che
gou à BASILI UMENHUK & CIA.
IITDA., Reve (ledor Ford de Canoinhas.
Os faróis retangulares, a grade dian
teira (que regula a passagem de ar pa
ra 'O compartimente do motor, em Iun
ção da velocidade do carro e equilibra a

refrigeração do motor, sem comprome
ter a penetração areodínâmica), e uma

rarroeería que marca um novo conceito
de estilo, caracterizam a evolução do
Corcel, 'um automóvel que, em 9 anos

de atuação no mercado, colocou-se co

me 'O segundo mais vendido em toda a

história da indústria automobilística

brasileira, com 614.273 unidades pro
duzidas.

O sr. Raphael J. Boeing, diretor
da Revendedora Ford "Basilio Hume
nhuk ,& Cia. Ltda., informa que 'O Cor
cel II está a disposição de público, que
poderá, além de conhecer suas novas

linhas, conferir 'Os padrões dei economia,
conforto e segurança, que a Ford esta

beleceu, no inicio do projeto, para pro
duwr um carro com as atuais necessi
dades de mercado.

Esses padrões estão assim apre
sentados, no Corcel II:

ECONOMIA - Linhas da carro

ceria, sem saliências 'Ou arestas, que fa

cilitam a penetração aerodinâmica; fa

róis Iisos, retangulares, harmonizando
se cem a carroceria; grade diant�ira �e

perfil aerodinâmico, pneus radiais, hé
lice do radiador cem díspositivo eletro
magnético, que semente' é acionada
'quando a temperatura do motor atin
gir 92 graus centigrados; carburador
recalibrado, coletor de admissão com

pré-aquecimento da mistura.

• Com esses itens, 'O Corcel II pode
percorrer a média de 11,8 km/1 de' ga
solina, em percursos mistos de cidade
e estrada, e 15,8 km/1 à velacidade
constante de 80 quilômetros per hera.
Também no programa de economia es

tá a ampliação do período de revisões e

de troca de óleo, para 8 . 0.00 quilôme
tros, e a instalação de tanque de gaso
lina com capacidade' para 60 Iítros, que
permite a autonomia superior a 800
quilômetros, .dentro das atuais deter
mmações de CONTRAN.

SEGUilM.NÇA --, Primeiro .carro

brasileiro de produção em série a ser

equipado com pára-brisa Iamínado; di
reção retrátil, de tipo que não se deslo
ca, sob impactos, contra o tórax do mo

torista, e 'que permite funcionamento,
mesmo em cases de colisões; duplo cir
cuito hidráulico de freio (com, servo

freio opcional e freie traseiro auto-ajus
tável) ; . aperfeiçoamentos nos sistemas
de suspensão, direção, transmissão e es

capamento; carroceria cem estrutura

diferenciada, que absorve impactes
frontais e traseiros, sem atingire com

partimento interno; maçanetas, inter-

nas e externas, embutidas; d'Obradiças
e trincos especiais e outros equipamen
tos que colocam 'O Corcel II com 'itens
acima das normas estabelecidas pelo
CONTRAN!.

CONFORTO - Maior'espaç'O in

terno, para os 'Ocupantes; porta-malas
com maiores dimensões entre 'Os carros

de sua classe, com 388 dm3 disponíveis;
bancos anatômicos, comandes agrupa
dos em duas alavancas na coluna de

direção; amplas portas, lavador de p'á
ra-brísa com motor elétrico e aciona
mento simultâneo cem as palhetas dos

Iimpadores; temporizador (funciona
mente das palhetas dos Iímpadores a

intervalos de 4 a 7 segundes), sistema
de ventilação interna integral, isola
mento acústico desenvolvído em câma-
ras especiais, novos padrões para 'O re-

': t'

vestimento interior, macaco em, peça
única, mais leve e de fácil utílízacão, e

'

rádio AM/FM, cem 3 auto-falantes.

O Corcel II está sendo vendido
no modêlo de 2 portas e nas versões Bá
síco (Standard), L (Luxo), LOO (Lu
xuosa Decoração Opcional) e GT (aca
bamento esportivo e desempenho mais
acentuados, que podem ser adquiridas
nas seguintes cores: branca-Nevasca,
preta-Balí, vermelha-Fíesta, amarela
Carrera, azul-Olímpico, azul-Ultrama-'
rino, laranja-Oalifórnia, bege-Atenas e

as metálicas bege-Champagne, verde
Plaza e prata-Régio.

P··R E C I S A
,

'

- SE
do da competição no perío
de 22 a 29 de outubro.

partamento Autônomo de

Edificações que se compre
metem em realizar um tra

balho adequado; resultado de
um convênio firmado pela
Prefeitura :Municipal de FIo..
rianópolis e o DAE, estipu
lado em CR$ 50.0 Mil Cru
zeíros.

Diante do acentuado nú
mero de estabelecimentos
de ensino existentes em

"Floríenópolís, a Comissão
Central Organizadora dos

Jogos Abertos não vai en

contrar nenhum problema
para alojar as 36 delega
ções que estarão participan-

teleJonista práticacom
Os órgãos de ensino que

foram escolhidos para alojar
as � bOO pessoas que estarão
se instalando em Florianó

polis, estão sendo recupera
dos pelos operários do, I?e-

Tratàr resa
,

Pessoal -

ruck
-

na

Departamento.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

ESTATíSTICA DO CAMPEONATO 'MUN.
" DE FUTEBOL DIE SALÃO
I O campeonato municipal de, futebol de salão,
oferece a seguinte estatística em seus dois turnos:

Jogos realizados: 41 jogos.
Foram assinalados: 273 tentos.

Ataques mais positivos: A.A. Merhy Seleme
'com 6·1 tentos, São Bernardo com 55 tentos e BESG
com 35 tentos.

Defesas menos vasadas: São'Bernardo com, 21
gols e A. A. Merhy Seleme com 23 gols.

Defesas mais vasadas: Atlântico com 73 e BESC
com 41Igol�.

ARTILHEIROS DO CER,TAME
1.'0 Luisinho da A.A. Merhy i8elemé com

'2 .

o �lc�u da A.A. Merhy Seleme com .. ' I' e
'

3 .

o Ingo do São Bernardo com . .' r > •• •• ••

4. o Pedro Martins do S:. Bernardo,
-

Oelson
do BE1SC, Hilario do ARElP e José Cava,
lheiro do Ri;gesa, todos com .. ..

5. o BranqueIa do São Bernardo com

6 .

o Ricardo do AREP com .. .. .. .. .. ..

7. o Renato daA.A.B.B., Ivan do Merhy Se:-
leme e Alvaro do Cínderela todos com

.go Paulo Wies3 do A,ABB com .. .. .. ..

9. o 'Wilson e Brito do BESC, Paulinho' do
Cinderela, Luís do Atlântico e Aníto da
A.,A. Merhy Seleme todos com.. .. .. 5 gols
Campeão do certame - A. A. Merhy Seleme .

Vice-campeão 1- São Bernardo.

26 gols
24 gols
17 gols'

14, gols
12 gols
8 gols

7 gols
6 .gols

--(*)--
Na edição passada deste semanano, por um

18Jp�0 deixamos de mencionar .a díscíplína da represen
tação do São Bernardo neste certame, mas nunca é
tarde para elogiarmos os dirigentes e atletas do São
Bernardo, que souberam perder o certame e nunca
em nenhum momento perderam a esportiva, é elogiá
vel a disciplina imposta por esta agremiação que con

quistou o vice campeonato com muita galhardia, por
tanto fica aqui os nossos parabéns aos dirigentes e

atletas do SIãO Bernardo. Não esquecendo também de

15.10.1977'

Handebol Feminino e Masculino
. Feminino - Sagrado C. de Jesus x Funploc -_

Venceu o G. S . C. J. por W O pelo não comparecimento
do Funpíoc ,

Masculino -, C. Comercial x Almirante Barro
so -. Venceu o C. Comercial por 21 tentos a 3. '

Basquetebol Masculino
A.A. B . B. 30 x V. Ramos 9 Rigesa 33 x C. Comercíal 20

SALTO EXT[ENSÃO FEMININO
1.. o Lugar 4,26m Dorotea Grosskofl A. Barroso
2. o Lugar 4,23m Maria P. Correia V. Ramos,
3.0 Lugar 4,05m Maria Joret Schuvaat S.C.
4 .0 Lugar 4,Olm Ana Hilda Maciel Si.C.
5. o Lugar 3,99m Magali Jaschel GESC
,61,'0 Lugar 3,80m .Ha'Sta Jaschel CESC

PESO MASCULINO
1 .

'o Lugàr 10,37mAdemar Luís Drugos F'unploc
2. o Lugar 9,99m João Wilberlt V. Ramos

3.'0 Lugar 9,76m AldO' J. 'Ebert V. Ramos.
4. o Lugar 9,76m Orestes Golanowskí Premuca
5.'0 Lugar 9,44m Osvaldo F. Voígt - C. Comercíaj

COLÊGIO VIDAL RAMOS, SÉRIO 6. o Lugar 8,32m Nazi Baha CESq .:

CANDIDATO' AO TROF.ÉU GE:RAL PESO FEMININO

DO II JOSP 1.10 Lugar 9,32m Maria r. Carrer V. Ramos

Participando em todas as modalidades, o Colé- 2. o Lugar 8,92m Míríam Jarschel CEBC

gio Vidal Ramos, é um sério .candldato ao troféu geral 3. o Lugar 8;87m Arací Ruppel S:. C. J .

das competições. Com o seu diretor nr. PAULO RO- 4. o Lugar 8,62m Dívete Waner S. C. J.

ORA FARIAS a testa da organização das equipes que 5.0 Lugar 7,69m E,ve�in Ba�kat S. Bernardo
representam aquele educandário: no II JOSP, vem, so- 6. o Lugar 7,4'5m Sonía Jacinto A. Barroso

mando pontos em atletismo de uma maneira positiva, DARDO MASCULINO

1.'oLugar 47,56m Aldenor J .F. Couto V. Ramos
2. o Lugar 41,02m Darci L'I Pessali V. Ramosl

3. o Lugar 38,22m Valdemar Kuminek Premuca
4. o Lugar 35,50m Nazi Bahsa GESC
5. o' Lugar 34,74m Valdemir J. Herrara S. Bernardo
6. o Lugar 32,04m Donizete Taques A. Barroso

::S.O BPM SEMP'RE, PRESTATIVO
A CCO dos II JOSP agradece ao comando, ofí..

ciais e praças do 3. o :B.PM:, pelos' valorosos serviços. que
nos tem prestado na preservação da ordem, e díscíplí..
na nas competições.

parabenizar a representação do Atlântico que mesmo

não ganhando nenhum jogo neste certame, não com

plicou as arbitragens e comparecendo em todos os

seus jogos, assim procedem os bons esportistas ..

Neste domingo teremos o reinício do torneio
"Mário Mayer" no Estádio Wíegando Olsen em Marcí
lio Dias com o jogo entre C.A. Industrial x São Ber

nardo, desportistas compareçam neste jogão de bola,
prestigiando assim os seus clubes.

•

II JOGOS DA PRIMAVERA
COLORIDO DESFILE, AGRADOU A TODOS
Mais, de 400 atletas participaram do desfile de

abertura, com a presença de áutoridades e um bom
público presente. Apesar de ter faltado energia elé
trica na ocasião, foi maciça a participação dos .díspu-
tantes.

,

A Comissão Municipal de gsport.es agradece aos

participantes, que tudo fizeram para o Ibrilhantismo
do desfile de abertura. Nossos agradecimentos a, fan
farra do Colégio Comercial e ao seu diretor Dr. ZAI�
DEIN SgDEIME'.

RESUL'TADOS DAS PRIMEIRAS PROVAS
DO II JOSP

800 Metros R. Femininos /
1. o Lugar 3'!?"2d Elian S. de Andrade - V. Ramos
2. o Lugar 3'7 Magali Jarchel - OE:SC
3. o Lugar 3'8"4d Asta Jarchel - CESC
4. o Lugar W11"4d Valdirlene J. Paladino _ V.

RamoS'
,5.0 Lugar � 3'19"8d Marili Szczjarel - g.B.A.B,

Volibol Masculino
V. Ramos 2 x A. Barroso O'

, ) .

, ;

1. o set 15x3 - 2. o set 15x2 .

- ADEMAR A. BREY-

de P a p a n d uv a Escreveu: Esmeraldino. M•. Almeida

t.lefone ;l'para1 Papanduva
Dia 30 do mês de setembro pp., foi instalado em

nossa cidade, o primeiro aparelho telefônico, tendo tam.bém
sido inaugurado o sistema de lígaeão direta (DOO). -Foí
realmente um dia memorável para Papanduva, de há muito
tempo a cemunídade clamava por esta maravilha de «en

curtar distâncias», hoje, no entanto, já é uma realidade
pura e cristalina e nosso munícíplo está servido desta mo
derna via de comunicação. Parabéns às Autoridades Fede
rais, Estaduais e Municipais que lotaram para que o pro
gresso pelo éter viesse até nosso municíplç, beneficiando
a toda a comunidade. Notamos, a afluência de usuários dOI!!
mais Iongínquos Estados da lI!P'ederação, já se utilizando
desta maravílha que é o:telefone.

ASS8SS0r ..ChefQ::,da·· «,lRP» agradece
, (

A Assessoría de Relações
-

Públicas da Presidência
da]República por seu Assessor Chefe, CeI. José Maria de
Toledo Camargo, enviou o seguinte ofício a este colunísta,
Enc. do Serviço de Alto Falante «Utilidades Públicas» que
dou a seguir: Ilmo. Sr. Esmeraldino Maia de Almeida UD.
Diretor do Serviço de Radiodifusão «Alto:Falante», Papan
duva-Sõ. Sr. Diretor. Penso que não seria exagero compa
rar as comemorações da Semana da Pátria deste ano a um

grande mutírão: todos toram convocados, tantos compare
ceram, o Brasil teve a sua homenagem de aníversárío.
Queremos .agradecer:a sua contribuição que foi muito im
portante e a ajuda de todas as pessoas Iígadas- ao senhor.

. A oportunidade, eutretaato, nos conduz a mais que um

agradecimento: queremos convocá-lo, desde já, para o ano

que vem. Esperamos que de 1 a 7 de setembro de 1978 es

teja .de�novo o Brasil
..
relembrando sua História, reveren

ciando seus he-róis, mostrando seu civismo, na grande festa
que reforce em todos os brasileiros a coesão, lã esperança,
a fé. Temos a certeza de contar de novo com sua partici
pação entusiasmada. Ass. CeI José Maria de Toledo Ca
margo. Assessor-Chefe de Relações Públicas da Presidência
da República.

Paróquia com nova Comissão

A1Paróquia de Papanduva�realize)U pOI' intermédio
-de sua Comissão uma reunião p.llra a e�colha da nova Co
mi,sBEto que· regerá os destinos da mesma no triênio
1977-78·79. D�pois de debatido o assunto entre os presentes,
(oi apresentad@ uma chapa que submetida a votação foi
eleita, a qual ficou assim constituída: Presidente: sr. Pe., Vi
gário ou Represent&nte; Presidente. E�ccutivo: sr. Modesto
Hirth; Vice-Presidente: sr. Albino Schupel; Secretário: sr. Ha
milton T. de Almeida;Vice-Secretário: sr. Esmeraldino M. de
Almeida; Tesoureiro: sr. João Paulo Furt do; Vice-Tesou-

,

reiro: sr. Erotides P. Prates: Conselheiros:- srs, João Sona

gtío, Eugênio Sidorak, Miguel Matioski e Silvino Schicoski.

L,uz para Rodeiozlnho
Conforme foi divulgado no número lHO deste jor

nal, o ofício enviado pelo Senador Otair Becker sobre o

palpitante assunto energético. transcrevo agora parte da
Portaria baixada pelo Diretor da Dívlsão de Concessão de
Recursos Hídricos: Portaria n." 223 de 5 de setembro de 1977:
O Diretor da Divisão de Concessão de Recursos Hídricos,
usando da atribuição que lhe confere o item III, da Porta
ria n." 69 de fi de outubro de 1976 do Diretor-Geral do De

partamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica e tendo
em vista o que consta do Processo MME n." 702 098/77.
RESOLVE: I - Outorgar permissão à Oooperativa de Eletri
ficação Rural do Planalto Norte Limitada - CERPLANA, se-

.

dlada no Município de Canotnhas, Estado de Santa Catarina,
para executar as obras de transmissão e distribuição de

energía elétrica destínadas ao uso privativo de seus a8SO

eíados localizados em zonas rurais dos municípios de Ca

noínhas, Itatópolís, Mafra. Major Vieira, Monte Castelo,
PAPANDUVA, projeto «Linha Rodeiozinho», Três Barras.
II - A permissionária fica obrigada a executar as obras
referidas no item I, de acordo com as especítícacões cons

tantes do Processo MME n." 70,� 098/77. Felizmente o nobre
Senador Otair .Becker tem olhado com muito carinho nossa

Papanduva.
.

,

Taça Cidade de Papanduva
Amanhã será disputada na «baixada» a linda taça

«Cidade de Papanduva». Participarão da grandiosa marato
na esportiva, os seguintes quadros: Botafogo da cidade de
Canoinhas, Operário da cidade de Mafra, GuaMni da cidade
de Curitibanos e inclusive diversos quadros interurbanos
de Papanduva. Será. uma das maiores concentrações espor
tivas dOI últimos tempos, realizados nos gramados papan
duvenses.

Dr. Victor Konder Bornhausen
Dia 06 do corrente esteve em Canoinhas acompa·

do de seus assessores, em visita de serviço, o Dr. Victor
Konder Bornhausen, Diretor da Carteira. Agrícola do BESe.
S.S. veio observar «in loco» as reais necessidabes das clas

ses ligadas no seu setor. A noite foi oferecido um jantar
pelas lideranças agrícolas da região, no Clube Canoinhense
onde compar�ceram autoridades civil e militar, entre outras
notamos as seguiQ.tes: Prefeito Benedito T. Carvalho . Neto,
Vice Prefeito Dr. �abor Fuck e CeI Cmt. do. B&talhão· de
Policia Militar sediado naquela cidade. O colunista agracece
o cOBvite para participar da reunião.

Vereador requere nome de rua

, o Vereador Líder da ARENA solicitou 8 Câmara
Municipal na forma regimental que depois de ouvíds o
Plenário e aprovado seu requerimento, seja enviado expe
diente ao Executivo Municipal solicitando que seja dado o

nome de: Henrique Martins Hass ,à rua de numero dezoito.
Louvável e meritória a proposição do nobre Vereador, lem
brando o vulto da pessoa que em vida' muito contribuiu
para o progresso de papanduva. Parabéns ao vereador VI�
tor Kechoroskt,

Nivsldinho liderando mundial de tiro
Recebi um cartão de Buenos Aires com os slgúintes dize
res: Tio Dino: já estamos em luta no campeonato mundlal
de tiro ao pombo. Bstou classificado para ,as finahJ, já es

tou entrando nos dólares dos Argentin88. Bstamol em sell

senta brasileiros competindo o. mundial. Um abraço do 80·
. brinho Nivaldinho. É isso ai...

Ajuste de núpcias
Desde o dia 02 do corrente estão usando allan�as

na mão direita o jovem bancário Dário, filho do casal SU
ViDO (Olga} Schikoski e a senhorita Cacílda. filha do casal
Alcides Zabateeke e senhora. �s Ielícítações da coluna 80

jovem par.

Passarela da Sociedade
Dia 20 do corrente festejando estréia de idade nova

o sr, Fernando Reusing, alto Agro-pecuarista e pessoa mui
to estimada na .oomuntdade, razão pela qual na sua fee(tva
data natalíeía receberá as merecidas congratulações e Ie
licitações.

CEZAR PARTALA. Também na mesma data estarA
aniversariando, o garoto Cesar, filho do distinto casal A,oisio
(Maria) Partàla, ele ex-Prefeito municipal. Multa alegrla da
garotada na data alegre do coleguinha com multol come.
e bebes a dá vontê».

, Ola 23 do andaute festejando troca de Idade nQva
o sr. Rvalão Graboviski, que estará recebende amigo. e

companheiros para comemorar a data. Jovem, ainda mail
já com um lastro apreciável de bons serviços. prestados
não só ao município mas a toda a comunidade papandu·
vense, na sua festiva data Berá merecedor das mais jU8t�8
e merecidas congratulaçõei daqueles que lhe. alô 8grad�-
cidos.·

, \

Um por semana

Nem a distância nem a ausência podem separar
aqueles a quem anima um mesmo Ideal e uma única. ora-

.

ção. (Jacques Loew). .

' \
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",

,'," A AristidesMallon garante .:

,omelhoratendimento avocê e ao seuMercedes-Benz.

Nós temos todos os recursos
necessários para cumprir esta
obrigação que assumimos com você.

.Aqui está a prova dos 9.

1� Nossas instalações são adequadas.
. Venha nos fazer uma visita: a primeira co' a

que você vai ver é a funcionalidade das nossas
instalações. .

Mercedes-Benz, e tem que demonstrar seus'
conhecimentos na prática. Nossa equipe técnica
faz cursos.periódicos de aperfeiçoamento,
par� estar sempre a par das mais novas técnicas
Mercedes-Benz. ..• .

.

Portanto, você pode ficar tranqüilo:'
.

a!ijUl seu �er�edes-�enz é tratad� com carinho
e \:ompetenCla. MUlta competência mesmo.

Em todos os departamentos.
Até atingirmos nossas dimensões atuais,

, muitos investimentos foram feitos. E vamos

continuar investindo sempre, pois achamos que,
quanto melhores forem o ambiente e as

condições de trabalho, mais produtivos serão os '

resultados. Para todo mundo. Mas principalmente
para você.

2. Nossos vendedores' são especialistas em
transporte diesel.

Nossa equipe de vendas não é formada por·
simples vendedores, e muito menos por "tiradores
de pedido"; Ela é constituída por pessoal de
alto nível, bem treinado e atualizado. Por isso nós
podemos oferecer a você assessoria completa nos

seus problemas de transporte. Desde a escolha
.

do veículo exato para a sua necessidade específica,
ate explicações detalhadas sobre as vantagens da
padronização de frota. .

Converse com os nossos profissionais
de vendas, e use-os como consultores para
os seus negócios. Eles são de 'confiança a

toda prova.

6. Nós usamos erramental e equip
apropriados. '

.

O uso de ferr mental adequad é o

complemento lógico a capacidad de nossos

3. Nós temos um estoqu� adequado
de peças genuínas.

, Você já sabe: um Mercedes-Benz,
para continuar sendo um verdadeiro
Mercedes-Benz, da cabeça aos pés, deve
usar somente peças genuínas. Elas são

.

fabricadas sob rigoroso controle de qualidade,
que vai desde a matéria-prima até o acabamento.

Isso significa que as peças genuínas são as

únicas que podem oferecer confiabilidade
mecânica, baixa manutençãoe trabalho
constante, em perfeita harmonia com os

demais componentes do seu Mercedes-Benz.

t,

técnicos. Uma coisa precisa da outra. Por isso nós
temos todos os equipamentos necessários
ao diagnóstico dos problemas mecânicos do seu

veículo. E temos também todas as ferramentas

que ajudam a tornar seu Mercedes-Benz tão bom
como ele estava no dia em que você o comprou.

4. Nós lhe oferecemos mais eficiênci
assistência técnica,

Seu veículo fica em nossas oficinas: penas
o tempo exato em que é revisado, ou reparado.
Nem mais, nem.menos.

E lembre-se: eficiência não,
,

é apenas trabalhar com rapidez, mas também
corretamente. Em todos os sentidos. .

'

7. Nossos serviços aumentam o valor de
revenda do seu Mercedes-Benz.

.

O valor de revenda de um veículo depende
muito do seu estado de conservação, das suas reais

condições de desempenho. Se não existissem
outras razões para você preferir os nossos
serviços, esta já seria mais do que suficiente: nós

garantimos, através da assistência -

técnica Mercedes-Benz, que o seu veículo terá

assegurada a mais alta cotação na hora da troca.
5. Nossos técnicos são treinados pela
própria fábrica.

Antes de alguém colocar as mãos ern seu

veículo, passa por uni período de treinamento na

8. Nós estamos sempre pron�os para servir
você. Em qualquer época.

Em todo negócio existem tempos bons e

tempos menos favoráveis. Você sabe disso, não é
mesmo? Más nós achamos importante que saiba
também que o nosso melhor atendimento a você
é constante, seja qual for a época.

9. Nós somos um Concessionário
Mercedes-Benz,

Este item, na verdade, engloba todos os 8
itens que destacamos antes. Porque, como
Concessionário Mercedes-Benz, temos todos os

meios ,e recursos para cumprir nossa principal
y1brigação: atender você e o seu Mercedes-Benz
,Io melhor possível./

Nassa meta é dar a todos os clientes
atendimento e serviços tão bonsquanto os
veículos que vendemos.

,

Venha fazer a prova dos 9.
E, depois, faça-nos o favor de contar o que

você viu e sentiu a todos os proprietários de
,

Mercedes-Benz que encontrar por aí.
Nós vamos lhe agradecer.muito por essa

gentileza.
E eles também'.

\

•
• '2 15,_,.,_'.'·-5=7 tN* &l6V .'ElPA__*+!lII4_illlll5&IiIiIII'..lII'JJ!WIfi'I!a!i!lI!I!IlII/ID3BI\'l'BIIm'l!IIU!I! I!IIIIlIIlIIlIII__IIIlIIIIIi _

ConcessionárioMercedes-Benz'

.Aristides
Mallon

Prece a

São Judas Tàdeu
(Para ser recitada em

grande aflição, ou quando se
I

,

parece privado de todo o aUXI-

lio visível, e para os casos de

sesperados) .

Sião Judas, glorioso após
tolo, fiel servo e amigo de Je
sus! O nome do traidor foi
causa de que fosseis esquecido
por muitos, mas a Ig:reja vos

honra e invoca universalmen
te como o patrono dás casos

desesperados" dos negócios sem

remédio. Rogai por mim que
sou tão miserável! Fazei
uso, eu vos imploro, desse par-

· ticular privilégio que vos foi
concedido, de trazer visível e

imediato socorro, onde o socor

ro desapareceu por completo.
.
Assisti-me nesta grande ne

cessidade, para que eu possa
receber as consolações e o au
xílio do céu, em, todas as mi-

·

nhas precisões, atribulações e
· sofrimentos alcançando-me

.

a

graça. .. (aqui faz-se o pedido
.

particular); e para que eu pos
sa louvar a Deus convosco e

com to�os os eleitos, ,pof todaa eternidade. '

.

.

Eu vos prometo, ó bendito
,Judas, lembrar-me sempre
deste grande favor, e nunca

deixar de vos honrar, como
meu especial e. poderoso patro-
."no, e fazer tudo o que estiver
no. . meu alcance para incenti
var a devoção' para convosco.
Amém.

.

S. Judas, rogais por nós e

por todos os que vos honram e

invocam o. vosso auxilio.
'

Rua Vida! Ramos, 1036 - Canoinhas - se

(3 P.N., 3 A.M.; 3 G.P.)�
Por uma devota pelas gra-

ças alcançadas. 7

= r==_

Oração ao

Divino Espírito .

Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ílumí-
.

na todos os meus caminhos
para que eu atinja meu ideal,
Tu que me dás o Dum Divino
de perdoar e

.

esquecer o mau

que me fazem; que em todos os
·

instantes de minha vida estás
. .

comigo, quero neste curto"diá-
logo agradecer-te por tudo e

confirmar, uma vez mais que
não quero separar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão
material, não será, o' mímmo
da vontade que sinto, de um

dia .estar contigo e todos os
meus irmãos, na glória perpé-
tua.

.

Agradeço-te uma vez mais...

A pessoa devera' fazer esta
oração três dias seguidos sem
fazer o pedido. Dentro de três
dias será alcançada' a graça,
por mais difícil que seja .

Publicar assim que receber
a graça.

Publicada por ter. recebido
uma graça.

I. C.

-

I • I

\
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ESPORTES
Pedro A. Grisa

, Prosseguindo, em nossas atividades em Estudos de
Problemas Brasileiros, na 1.a série da Faculdade de Ciências
Administrativas de Canoinhas, Curso de Administração apre
sentamos hoje, ao final da semana de JOGOS DA PRIMAVE
RA, 08 resultados de debates realizados ainda em agosto.

.

. ,Apresenta�os as:questões�feita.9 e aS,:respostas obti-
das, após trabalhos de grupo e�debates em plenário:
" '1. O que existe, em Canoinhas, -em termos] de Orga-
nízações Desportivas? ',

.

,
"

Besposta: '- Temos)conhecimento de:vários grupos ou enti
.

dades que promovem o
...esporte: Comissão Municipal de Es-

portes .. CME, '

t, .••.. ,

:- ._a Liga Esportiva de Canoinhas - LEC,
� o, Serviço Social da Indústria - SESI,
�'a Associação Atlética. Banc<? do _ Brasil - AABB, .

:-:. a. Associação Recreativa e:Esportiva�Procopiak_; - AREP,
T o Quart,el da Polícia Mílítar, .

- o .Clube de Caça e Perca,
. ,

o Esporte Clube São Bernardo,
o E. C. Botafógo e o E. C ....Santa Cruz,

-- o Elite Tênis Clube, .

- Clubes. de ...Bolão e de Bochas,
- e uma tníínídade de pequenos grupos desporüvos.r como

times de futebol .de campo e de tutebol.uesatao, etc.
, Mas, segundo a opinião dos estudantes, a maior parte
dessas agremíações são fechadas, limitadas, partículares.ral
gumas fora de atividade. Como agremiações realmente �:ao
alcance do público em "geral poderíamos destacar: CME
LEC e SESI.

- .. ,

2. O que existe em termosde instalações desportivas?
Resposta: - Temos conhecimento e pudemos levantar:
- Ginásio Coberto Santa Cruz -:Municipal,
- Estádio Municipal Benedítoj'I'herézto - o «Dítão»,
;_. Estádio Wiegando Olsen, em Mareüío'Dlas, '

- Mais 6 (seis) canehaapollvaleatea abertas, AABB; ARE,P,
. Quartel, etc. '

- duas piscinas,
- três canchas de bolão,
- três canehas de bochas,
- e uma série de campos dê futebol de. várzea.

Apesar da série parecer 10D\ga, aqui também os es
tudantes consideram que isso representa, para a população
em geral, muito pouco. Não existe piscina olímpica. Pistas
de atletismo somente no Ditão, e precárias. Ginásio Coberto
pequeno e mal cuidado. _'

3. Como são apoiadas as organizações e aproveita-
das as instalações existentes?' .

'Resposta: - Como já nos retertmos tacíma, as instalações e
mesmo as organizações são de clubes ou de particulares,
restritas aos sócios e amigos.

. Além disso falou-se que «a -,Comunidade é destruido
ra», exemplos' foram dados até do Estádio Municipal e do
Ginásio de Esportes Santa Cruz. Salientou-se a necessidade
de «uma Educação' Esportiva». I

Mas considerou-se que a Prefeitura Municipal vem

apoiando o desporto amador; através da CME. E as indús
trias vem recebendo o apoio e o incentivo do SESI. Além
disso o Estado, através da Secretaria de Educação e Cultura,
vem promovendo jogos e mesmo devemos ao ""Estado o Gi
násio Coberto que possuimos.

4. Quais as sugestões para a �melhoria da prática
desportiva em nossa

.

Terra? .

Resposta: - Há necessidade de realizar- um maior número de
promoções, incluindo modalidades Iníante-juvenís.

-. É preciso criar uma tradição em voleí, basquete,
handbol e outras modalidades esportivas, atletismo, etc. Só
há tradição em futebol de campo e:futebol",de salão.

- Constata-se a necessidade da construçao de uma

VILA OLÍMPICA, onde todas as modalidades esportivas pu
dessem ser praticadas e orientadas.

- O que pudemos constatar é que há falta de maior di
vulgação dos poucos acontecimentos esportivos; - há falta de

platéia, - há necessidade de competições regionais e intercâmbio
com outras municipalidades; - há ainda. a falta de um maior

apoio financeiro e mesmo de torcida, por parte da comunidade.

Outra carência constatada' é a da falta de professores de

Educação Física que possam dar orientação técnica, disciplinar e

de organização, não só aos colégios, como a todos os interessados.

«Se a criança não evoluir. praticando .esportes, não terá

condições de vir a ser um bom desportista».
.

As idéias estão plantadas. Irão germinar? Depende de

,
você, de nós e deles. '

CA-11-9';'77

otas

sparsas
I

Retornaram de uma excelente
pescaría no Estado do Mato
Grosso, 03 srs. Luiz Fernando
Freitas e Jair C. Côrte.

x x x

O Deputado Aroldo Car\1elho
deverá visitAr a nossa cidade
no fim do mês, afim de manter
importantes contatos com seus

inúmeros amigos e correligio
nários.

x x x

A Asaoctscãc dos Municípios
do Planalto Norte Catartnense
reuniu-se 5a. feira 'no vizinho
município de Porto União, pm

conclave dirigido pelo Prefeito
Therézio Netto, presidente da
enttdade.

x x x

o Prefeito sr. Odilon Pszda,
do vizinho município de Três
Barras, participou de um Curso
de Administração, na capital do
Estado, numa promoção do Go
verno Estadual e Instituto de
AdministraçãoMunícípal- IBAM.

x x x

A decisão do campeonato eR

tadaal de futebol deverá acon

tecer dia 30,. em Chapecó, reu
nindo a Chapecoense e Avay.

x x x,

Será amanhã o encerramento
dos Jogos da Primavera, uma

promoção da Comissão Munici
pal de Esportes e Prefeitura
Municipal, abertos sábado últi
mo, com grande público.

x x x.

O Presidente do Diretório Na
cional da ARENA, Deputado
Francelina Pereira, desde ontem
em nosso Estado, participando
hoje de uma grande concentra

ção do partido na cidade de
Brusque. ,

x x -x

Aconteceu 38. feira, como o

anunciado, o lançamento do no
. vo Ford CORCEL, na conces

sionária local, firma Humenhuk.

x x x

o sr. Décio Rocha, do grupo
, Brahms, aniversariou-se ontem,
bastante cumprimentado em sua

residência, onde recebeu fami
liares e amigos, para um gos-'
toso churrasco.

x x ·x

Uma turma de naus cidade
também deverá participar do
torneio da Pesca do Dourado,
no fim do mês, em Fóz do Iguaçú.

x x x

Será inaugurada hoje todas
88 melhorias do. Estádio do Ce- '

xlas, o ERNESTÃO, para o na

cíonal d� clubes, reunindo Joín
ville e Palmeiras de São Paulo,
com inicio às 21 horas.

x x x

O Prefeito Therésio Netto,
atendendo solicitação dos mora

dores, está abrindo um novo

acesso, lígsndc os, bairros Agua
Verde e Campo do Agua Verde,
na Rua Caetano COBte, melhoria
que vai encurtar distâncía e

bastante aplaudida DOS dois

populosos bairros.

Leial- Assine! Divulguel

Correio do Norte

.
.

Notícias de MAJOR VIEIRI
ESCREVEU: FRANCISCO KRrlAN

Ensino' Primário merece críticas de
Ex-Ministro
o Ex-Ministro da Educação do Governo Café Filho. Abgar Renault

criticou em seu depoimento na comissão de educação do Senado. o .nlhao
primário no Brasil, qualítleando-o de :fratura expostat de DOBIO liltelll,
nacionai de ensino, pois não corresponde nem em aümero nem em.quau.
dade ao que necessita o país.

Consídercu insuficientes os recursos destinados à educação, par.
ticularmente ao ensino primário. lembrando que, .dos reourecs totale do
Ministério da Educação. apenas treze por cento são dedicados ao enllllO
elementar.

Abgar Renault fez uma comparação entre;os recursos para educaçlo
nos últimos anos,' e provou que 08 percentuais ::00 orçamento da Uatao
tem sido reduzidos desde 1967.

.

O Bx-Mínístro da Educação defendeu a volta do antigo dlspoll.
tivo da lei de diretrizes e bases que obrigava a apüeação de doze por
.cento dos recursos tributários do setor de educação. Este diapositivo foi
revogado em 19S7, quando foi alterado a constltuíeão e novamente apre.
sentado DO aDO passado. através de emenda constltucíonat do senador
João Calmon (Arena ES), Presidente da Comissão de Educação. O projeto
entretanto toí regeitado pelo congresso. Uma futura fonte de recurlOI
apontada pelo Bx-Mtnistro seria a Instltulção do .ensíno superior pago.

Lembrou inclusive, que um disposÍtivo coastttuelonal eetabece o
pagamento do ,eQsino superior nas Escolas Oficiais. (A Notíeíe].

Aplausos
Professoras e alunos da Escola «Frei André Mallnskb de Rio

Novo de Cima, foram aptaudídos pela Câmara de Vereadores e também
pelo Chefe do Poder Executivo, pelo maguítlco trabalho «RelatórIo da
Semana da Comunidade{77» .

Por iniciativa. do Vereador AdiD Francisco Veiga. foi apresentado
requerimento congratulando-se com o corpo docente e alunos daquele Ia.
tabelecimento, cujo requerimento além de merecer a aprovação unânime'
dos vereadores, foi alvo dos maiores elogIos.

Parabéns professores! Parabéns alunos!
Não querendo desmerecer o relatório de outros educandário.,

mas sem dúvida o acima mencionado foi um trabalho de equipe multo
bem elaborado. O relatário está composto de um «mapa da comunidade"
relação dos habitantes, número de alunos, primeiros professores, número
de carroças, tratores, caminhões, automóveis de passeio. produtos prhlcl.
pais, costumes e tradições. No re!erido consta até quantas pessoas faleci.
das estão sepultadas no cemitério local. Mais uma vez a coluna cumpri.
menta o corpo docente e alunos da referida escola, parabenizando pelo
tão importante relatório, que se esta coluna tivesse .maís espaço gostaria
de traascrevê-lo na integra.

Notas Esparsas
Em gôso de merecidas férias o sr. João Mari, Bueno. deltacado

agente dos Uorreíos e Telégrafos de Major Vieira.
x X x ,

. Esteve em Curitiba segunda-feira última tratando de negócio., o

sr. Antonio Maron Becíl, acompanhado de seu fUho Alairton.
x X x

.

Também esteve em Curitiba esta semana o sr.:Claudio:Gadottl,
Prefeito Muntsípal, tratando de negócios particulares, e adquirindo peçal
para reformai de maquinários da. Prefeitura Municipal.

! x X' x

O' sr. Silvio Almir Davet, acaba de adquirir uma grande Olaria
na vizinha.:cidade de Monte Castelo. Parabéns .

. x X x
O time da E. B. Luiz Davet de Major Vieira, levou umatl'graDde

, derrota sábado último em Oauolnhas. mas também pudera, o seu treInamento
está mais parado do que a conservação da estrada M. Vieira a:Oanolnhal.

x X x
.

Foi muito animado o baile promovido pelo jovem Nereu José
Henníng,"ell seu salão, no sábado último.

x X x
, Para quem quizer saber 8. respeito do resultadotínaneelro da ül-

tíma festa na Matriz, informo que o lucro líqutde foi de Cri 28.214,00, pelo
'qual o conselho administrativo agradece a colaboração de todos.

x X x

Continuam chegando no correio local as dita. carta8�anôDimB.,
inclusive o sr, Prefeito Municipal também recebeu uma. com propostas
que o -mesmo não gostou muito. Quem será os desavergonhados que a.

escrevem?
.

Passarela da sociedade
Dia 9 aniversariou o sr, Aníbal Gíocomo de Luca. ex-Prefeito de

Monte Castelo e atualmente com gabinete dentário em Major Vieira.
Dia 10 aniversariou o jovem Valdir Machado, residente nl cidade.
Ainda aniversariou dia 10 o sr. Antonio Maron, destacado índue-

tríal, residente' em Major Vieira, .

Também aniversariou dia 10 o sr. Sebastião Grein Oosta, desta
cado pecurísta e Escrivão do Registro Civil desta ,.cidabe.

Aniversariou dia 15 o sr. Pedro Spltzner, residente em M. Vieira.
Dia 18 é a vez da senhora Rosália' Machado comemorar mais

um aniversário.
Dia 18 comemora seu primeiro aninho o garotinho Deaüson Bueno,

filho do casal Olga e João Maria Bueno.
Também aniversaria dia 18 a srta. Doris Malan, destacada Iun-

cionária da filial da COOPERNORTE desta cidade.
.

Ainda aniversaria dia 18 a garotinha Tânia Regina. dileta fl1hinha
do casal Antonia e Valdemar Sudosk:l, residente em Curitiba.

Dia 20 aniversaría o garoto Edson, filho do casal Marli e Davi,
Sudoski, residente em Major Vieira.

A todos os aniversariantes vai os sinceros parabéns da coluna.

t Cónvite -Missa
A Direção, professores e alunos do Colégio

Estadual Santa Cruz, profundamente abalados' com

o trágico desaparecimento ..de seu ex-aluno e colega

Marcos (esar Pacheco de Miranda Lima '

convidam para a Missa de 7.° dia, a realizar""se às

19 hs. do dia 15· do corrente, hoje, na Matriz C. Rei.
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