
.
'

norma IVO e
• •

raSlla
I

Canoinhas e os municípios do Planalto Norte,novamente, tem voz e voto na Câmara dos' Depu
tados. Desde que reassumiu o mandato o nosso con

'�err�neo ,AR��DO CARVALHO tem dedicado tempo
Integral a atívídade :P!1rla�entar, focalizando pro
blemas -da nossa regiao e prestando total colabora-
,ção aos nossos prefeitos municipais.

Diariamente tem, ocupado a tribuna da Câ
mara, da qual; evidentemente, andava saudoso.

Dentre os diversos pronunciamentos que fez,
destac�mos, pela oportuI1!dade e relevância para
todo o Planalto, observaçoes relativas aos proble-
mas rodoviários. da nossa área. '

Eis, na íntegra, o que disse o nosso repre
sentante:
Se,nhor Presidente,
Senhores Deputados.

. O .E?,celentíssimo Senhor Presidente da República, em
recente vísíta a Santa Oatarína, Inaugurou importante seg
mento da BR-153, a chamada Transbrasiliana DO trecho
compreendido entre União da Vitória, no Paraml e Erechim
no Rio Grande do Sul, trecho esse com a extensão de 246
Km, percorrendo a região Meio Oeste do meu Estado de
extraordinária potencíaltdade. -

'
,

Mais uma vez atendeu-se à coletividade catarinense
em função dos interesses dos Estadcs vizinhos. Esta é a ter-
'cetra rodovia federal que transpõe o terrltórío catarínense
DO sentido norte-sul, à saber - observada a ordem de con
clusão das obras pelo DNER - BR-t16, que de Mafra vai a
Lajes e penetra em terras gauchas; BR- 101, que percorre
todo o nosso litoral e agora a BR- 153, fadada, a influir, de-
,cisivamente, no desenvolvimento do nosso Meio Oeste.'

,

Enquanto isto, no sentido Leste-Oeste, visando a li-
gação dos 'portos marítimos com o nosso interior, exíste uma
única rodovia federal, a BR-282, parcialmente concluida. Flo
rianópolis, a capital, continua desvinculada fisicamente do
hinterland.

, No Planalto Norte o problema é mais grave, visto que
o DNER nada. tez, ainda, no sentido de iniciar as obras da
BR-280, visando interligàr Porto União' a Oanoínhas-Maíra-Río
Negrinho-Campo Alegre-Joinville e São Francisco do Sul.
Ap�nas pequenos trechos estão, asfaltados, obras do governo
do Estado. A deseída da serra ainda se faz pela secular ro
dovia c Dona Franclsca», trabalho dos pioneiros que povoa
ram o Planalto.

Canoinhas continua isolada à menor chuva, desservida
de qualquer ligação astaltíca. Vivem os meus conterrâneos
os mesmos dramas de 50 anos atrás ...

Três Barras, sede de importante indústria papeleira,
,8 Rigesa, vê-se na contigência de total paralízação do seu

parque industrial durante as longas temporadas, de chuvas,
visto que torna-se impossível a retirada da 'produção' e a

chegada de 'combustíveis, de produtos' químicos e, de outras
matérias primas.

O Governo do Estado, sem verbas do DNER, iniciou
obras de pavimentação asfáltíca entre Canotnhas e Mafra.
Essas, entretanto, se desenvolvem com inexplicáveis lentidão,
levando o desânimo às classes' produtoras e ao povo.

Parece- nos necessário que o Ministério dos Transpor
tes, ao programar obras rodoviárias, atente para as peculia- '

ridades, de Santa Catarina e à urgência das ligações Leste-
Oeste. �

,

\ .

Parece-nos indispensável que oGovernador do Estado,
atendendo as angústias da sofrida população do Planalto
Norte, diligencie no�::sentido de acelerar as obras de asfalta
mento entre Canoínhas e Mafra, seguindo .. se, rmedíatamente,
o trecho Canoinhas Porto União.

(�URSO DE

�)A'R A PSICOIÂOGl A,
Hã muitos acontecimehtos mundanos que nos dei

xam atônitosl temerososl até afl�tosl a, enquanto não

descobrimos ou explicamos aé suas causas sempre nos

assombramos com os seus efeitos. Muitas vezes nos en

ganamos com tais fenômenos e imediatamente formulamos

deduções vagas I incoerentes e inverídicos a seu res

pei to. A Parapsicologia existe em função disso; mas

Você jã ouviu falar em Parapsicologia? T�m interesse
em saber algo sobre Parapsicologia? Corthece o P��fe�
sor Artemio Longhi? Jã ouviu falar em ?omunI..caçao,
telepática na Gestão? Acha poas

í
ve L? ou Lmpo s s

í

veL?

Conhece o livro �Comunicação Telepãtica na Gestão» do
Pro fessor Ar t emí.o Longhi ?

'

O'Curso Intens�vo de.Parapsicologia vem aí para
acender as luzes da sua compreensão. Particip� e seja
mais fel iz !

-Dias: '8 - 9 - 10 de novembro no Cine Jubileu.

,

Mais uma promoção da A.f.P. do Colégio «Sagrado
Coração de Jesus! de Canoinhas.

Canoinhas-SC

22/outubro/1977
Núm�,ro 1442

Ano XXXI

Assinatura anual: crs 150,00 N. o Avulso c-s 3,00

1/A d m i n i s t r a c ã o d i n â m i c a
II

� ,

A administração, THEREZrO e FABIO,· continua dinâmica em sua ação, quer
lia cidade e bairros, quer no interior, com a colaboração indispensável: do
Governo Konder Reis, com a Patrulha Rodoviária de novo em nosso muníeí
pio. Na cidade prosseguem os trabalhos de pavimentação em duas frentes,
uma de asfalto, acesso ao Hospital Santa Cruz e outra a lajota, I na rua Ma-

jor: Vieira, com ajardinamento' no centro.'

Nas fotos, galerias pluviais nas ruas Frei Menandro Kamps e

Joaquim de Paula Vieira.

4reDistas defendem' aior partitlipavão do. jovem na. política
rios, vindos de quase todas as:, 01-
dades catarínenses, e que lotaram
o Centro Evangélico. de Brusque,
Por isso, o maior trabalho será f�ito
nesta área para a conscientização,
arrlgtmentação e indução do jovem
na participação partidária" do' pro
cesso político e a ratificação de 'sua
posição através do. voto, além; de
outros pontos, como o de partíelpar
da própria sistemática a ser desen
voívída para fortalecer este tipo de
movimento.

.

Esta tese também foi admitida e

até aceita por Francellno Pereira.
que recomendou, maís estudos e

adequações a lituações próprias de

(eóntinua lia 3a. pigiaa)

BRUSQUE - A maior preocupa
cão da Arena é os jovens e a sua

participação efetiva nas eleições de
78. Esta ao menos, foi demonstrada
durante a mobilização que o partido
deflagrou visando as próximas elei
ções e serviu como tema constante
para o «Encontro de 'Correligionários
realizado na sexta- feira. em Floria
nópolis, e no sábado em Brusque,
com a participação do presidente
nacional do partido, Deputado Fran-'
eellno 'pereira.
Foi em Brusque, que o «Encontro

,

de Correligionários» encontrou a sua
definição, e o jovem foi o tema cen

tral, e a maior preocupação dos
líderes, principalmente porque, o

maior contingente do eleitorado está
nos jovens. O trabalho mais impor- ,

tante do encontro foi apresentado
pelo diretório de Concórdia, que com
seu processo pioneiro, e já basean
do suas campanhas nos jovens ga
rantlram sucessos em duas eleições
municipais. Além disso. o diretório
é .subdtvtdído em diretórios de dis
tritos, bairros e os comitês de urnas,
numa sistemática que obriga a par
ticipação efetiva e partidária do
membro de um desses comitês de
trabalho.

A tese de que o jovem' é impres
cindível para as próximas eleições,
foi discutida e aceita pelos quase
500 políticos Q 'membros de diretó ..
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COR�E.lO DO noa T�

. i: EDITAL D'E TOMADA DE PREÇO nr. 15/77

BENEDITO THERÉZIO.D'E OARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal de Canoínhas, Estado de Santa Cata-

.

rína, torna público para o conhecimento dos interes
sados, que de acordo com o Decreto Lei nr. 200 de
23, 02 . 67, encontra-se aberta � presente tomada de
preço, para aquisição do seguinte:

\

.
Um (1) conjunto _ Retroescavadeira, carregador e

trator sobre rodas, constando do seguinte:
Um '\1) trator Massey Ferguson modêlo 6.5 R, com

torque, reversão. hidráulica, Motor Diesel Perkíns de AD4-203
de injeção direta de 4 (quatro) cilindros, potência de 61,35 CV,
de fabrícação. Nacional, rodagem dianteira 900 x '16 tipo in
dustrial, traseira 14 x 24 também industrial de conversor

rcrque, simples estágio, reversão hídráulíea instantânea, i
xa de mudanças 4 marchas a frente e 4' a ré. Equipado om.
direção hídráulica, freios a disco duplos blindados, u car

regador frontal tipo MF 250', uma·Retroescavadeíra e uípada
com mesa para deslocamentos laterais de comando idráuli
coe estabíllzadores também hidráulicos (MF-2,52).

DAS FROPOS'fAS:

"

, As propostas deverão ser apresentadas
vias, até o dia 26 do corrente ,(26.10.77) no G
Preteíto e até as 15 (quinze) horas, contendo:
1., o Preço a Vista

2.°) preço a Prazo, nas seguintes condíçõ s de pagamento:
30 - 60 - 90 e -:20 dias.

4) (quatro)
. inete do Vice

3 . 0) ESlpecificações Técnicas

4.°) Prazo de entrega.
, .

DOCUlVIENTAIÇAO EXIGID
, 1. O} Personalidade Jurídica /

�., o Idoneidade Financeíra

3 .0) CaJPacidade Técnica
4. -O) Negativas' Federal Estadu

,
e Munícípaj.

5. O} Regularidade j unto ao. IN ... (certificado).
Os documentos acima, oderão ser substituídos pelos

Registros de Fornecedores do epartamento Federal de Com
pras e Departamento de Comp as do ,Estado. de Santa Catari-
11a, ou então do Município de anoinhas ,

'

Tanto a document ão como as propostas deverão
- ser .apresentadas em envelo es separados e 'devidamente fe
chados e na sua parte exter a, deverá constar: Tomada de
preço nr. 15/77 de 11.10. 7 _. documentação, ou Tomada de

.'

:Pre'ço nr. 15/77 - Propos
DISPOSIIÇõJES G.
As firmas que nã atenderem fas exigências legais re-

lativas a documentação . especificação deste Edital, serão
automaticamente descIas ífícadas ,

Melhores infor ções os interessados poderão. obter
nesta Municipalidade di riamente e no horário do. expedien
te externo.

A Prefeitura M nicipal de Canoinhas, poderá rejei
tar as propostas ou anu ar a presente "Tomada de' Preço",
sem que caiba aos prOiP' nentes, direito a qualquer indeniza
ção ou reclamações judi ial.

Canoinhas, 11 e Outubro de 1.977.

BENEDITO' THER'ZIO DE CA'RV.t\,LHO NETTO
. Pref

.

unicipal

i
•

I

Fundação das Escolas do' Planalto
Norte - FUNPLOC

\.

Pre�isa- 8�de"Dm Servente
,

, � V' I
,I, ' I'

,

. A Fundaçio das\;Escalas do Plensl Norte Catarínense _'
FUNPLOC, avisa 808 íntêressados que stã precisando de um

.

Funcionário que possa exercer 8S fuo es de Servente e Vigio,
possuindo conhecimentos dé. pedrei e carpinteiro.I,

,

Os interessados deverá azer suas inscrições junto à Se
cretarie da \FUNPLOC. à Ru

\
arão do Rio Bronco 0.° 1182, no

horário das 13hs, às 17h!l, e segunda a sexta - feiro, spresentan-
do &8 seguintes informa -es: "

1. Idade � . Estado Civil - 3. Endereço completo -
4. Dístâncía apro mada, em metros, da nova sede da FUNPLOC,
à Rua Robert elke. - 5. Sítusçãc atual de emprego. -
6. Funções ex�rcidas anteriormente em firmes ou empregos pú

.
bUC08. - 7. Responder a outras perguntas que lhe forem fei

i tas, relativas ao trabalho que .írá desempenher. 1

Inscrições abertas até 28 de outubro de 1977.

A DIREÇÃO

II li

U lei

22.10.19'17

•

anoln as
PORTARIA Nó o 91

Benedi to Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarinà,
no uso de suas atribuições
e conforme�solicitação da
Coordenadoria Municipal de
ensino:

Benedito Th. de Carvalho Ne�
Prefeito Municipal

onvocar a rofessora
arlene Santos Li�a do qua
dro do Poder Executivo pa
'ra responder pelo Banco do
Livro' a partir de' 10 de
outubro de 1977, da� 14 às
18 horas, per-c ebendota gra
t i fi cação de Cr$ 500,00
(quinhentos cruzeiros),
mensalmente.

Gabinete do Pre fei to Mu
nicipal de Canoinhas', em

12/10/77
Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registra

da e publicada no Departa
mente Administrativo, na da
ta supra.

Fábio Nabor .Fuek
Diretor de Administração

Vice Prefeito.

de Tributos Municipais, a

partir do dia 1.° de março
de 1977 I com todos' os di
rei tos e vantagens.
Gabinete do Pra fei to Mu -

.

niciPal de Canoinhas I em

11/10/77
Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e

publicada no Departamento
Admínístratívo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor

.

de Admínístração
Vice Prefeito

Esta Portaria foi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo, na data ' su

pra.
Fábio Nahor Fuck

Diretor de Administração,

, Vice Prefeito

PORTARIA N.· 95

Benedi to Therézio de Caro
valho Netto, Prefeito Mu.
nicipal de Canoinhas, Es.
tado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições
legais, resolve:

CONVOCAR

PORTARIA N,. o 92)77
Benedito Therézio de Car ..
valho Netto, Prefeito Mt;t
nicipaI de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições
legais resolve:

COLOCAR A DISPOSIÇÃO
Iv

í Las í

o Coelho, Coorde
nadar de Tributos Munici
pais. Padrão I?C.2.l5. a

disposição da AMPLA, a par
tir de 1. o de março de 19'77.
sem pr e ju í.zo s de vencimen.
tos.

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas,

.

em

11/10/77
Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e

.
do e publicado no Departa
mento Administrativo, na da
ta supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice Prefeito

PORTARIA N.o 93/77
Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu-

. nicipal de Canoinhas, Es-
�

tado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições IIegais .resolve:

DESlciNAR
.

I
Antonio Souza Costa, O

ficial Admã n
í

st r a t í vo para
substi tu

í

r o Coordenador

PORTARIA N. o 94/77
Bened í-t o Therézio de Car

vanho Netto. Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, Es
tado de Santa Catar i , no

uso de suas atri ções e

conforme s�itação da

Superv
í

spr-ada Municipali
da...de--dáEducação, rasolve:

CONVOCAR

A Pro fessora Tereza Leo
ni de Barros Pereira para
substituir a titular pelo
período de 20/09/77 a

30/09/77, no Grupo .Esco lar
Castelo Branco.

Gabinete do Prefei to Mu·
nicipal de Canoinhas, em

13/10/77

__.'

A pr,.e-fêssora Roseli Ma·
. 6ranka para subs t â tuir

a titular pelo período de
01/10/77 a 20/12/77, na Es
cola 1. Mun. de RiQ da Ilha.

Gabinete do Prefei to Mu·
nicipal de Canóinhas,
13/10/77
Benedito Th. de Carvalho Netto

'

Prefeito MuniCipal
Esta Portaria foi registra

da e publicada no Departa
mento Administrativo, na da
ta supra.

Fábio Nabor Fuek
Diretor de Admínístração

Vice Prefeito.

,

AVISO
DAVET avisa seus clien

tes e amigos que,' tendo díssoi
vído a firma "ORGANIZAÇÃO
RECORDE LTDA." Cil.,f:\ fun
cionava com escritório na rua

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

crítórío na
. Praça Lauro Mül

ler, 'S32, Fone 22-0200, ao lado
da Loja (Fol'ltana . Móveis),'
contando com a preferência de
todos. '.

,FotO'. Stndio tCa�o��bas .

Serviço de reportagem de casam ntos e amversarios, Fotos de

críanças, Posters, Painéis decorativos para seu lar e escritólio.
,

Servico para amadores.
.:. I

t
Rua Barão do Rio Branco, 754 (próximo a Casa Trevisani)

I

!:

--.�---------�-.--�----'--�----------------------�
I

Fotocppi�s?
.

,

O Cartório do Registro Civil, lhe Nereída C. Côrte, instalado

'no Forum, acaba de receber � mais moderna "FOTOCOPIA-
. i ,.'

DORA" Automática que tira '�otocópia dupla face e simples.
. I '

de qualquer documentp em diversos tamanhos.
!

Em apenas 5 segundos.1

!'
__________________________��--.-==----------------w- .. __

J
�-

i
j -

'A T'E?);N&:'Ç A O !
I;:.

,

..;u. I �':."'

GRAN DE BAllLE dia (29-10-77
/I

Somente para::s1cIOS e convidados

na A�clERIZA. J .

Associação]C�lturaJ ES'portiva
Recreativa A�Iética Industrial

INdUSTRIAL
I
pferca rn !

BAIRRO
Não

N. 1

------------------------�'--------------------------�
- I

I
I '

Chagou' o ."

ALMANAQUE Dd PENSAMENTO 78

na Impressora <buro Verde Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Arenistas defendem maior participação do jovem na política
(eoDti_oaçao da,1•. págioa) agricultura. o programa defendido

c�da regiio ou muníeípíos, Uma pelo MDB para uma constituinte não

nreocupação rev�lada também pelo é 'entendido e por isso não�'é a�eito
fiovernador Antonio Carlos que

o que acabou por não se constituir
JJ10strou-se otimista' quanto às pOI- D�ma preocupação dos lideres are-

libilidades de uma �mpla vitória nm. DIstas de Estado
'

nas próximas eleíções mesmo por- Foi durante a relllizaoão do
.

«En
que. segundo ele, tudo está sendo contra de Oorreligionários» em Brus-
Para isso,· num processo contínuo qu
coJJ1 fin. amplos onde o individuo e. que 08 areaístaa conheceram

es•.á em primeiro .lugar não só eleí- � mais novo correligionário do par-
•

d I tId�, Hermelino Rampí, prefeito de
toreira como pre nzem a guns.. Cunha Porão e, que no inicio do mês
Também ficou patenteado durante deixou o MDB para ingressar na

o encontro, que no interior, prlneí- �rena. Ele foi apresentado pelo pre
palmeílte nos muníeípíos onde o e- sídente do Diretório Regional Sena
lettorado se baseia na pecuária e dor Lenotr Vargas Ferreira. e o

REGISTRO· CIVIL EDITAIS,
NEREIDA C. Côrte, Oficial o Registro Civil do LO Dis

trito de,Canoinhas, Santa Cdarinl1 faz saber que pretendem
�18.r-ge�

Valdemir Müller e Maria ,e Fatima Trindade ambos sol
teiros, domicila i08 e residentes esta cidade. Ele op'�rário nas

eído no Munícípío de. Itaiópolis; 'deste E�tado. em 28 de abril de
1956, filho de Ludovico Mül1e . e Jllsna Müller. Ela do lar nas

cida nesta .cidade de Canoinh s, em 9 de ago&to de 1959: filhll
de Octavlo Trilt jade e Ther I Ana Müller Trindade.

O.waldo Spaek e ,iii. Corrêa de Mello, ambos soltei.
rOI, .domtcüíedos e residen s nesta cidaàe. Ele operário, nascido
em Colonia Santo Antoni ,Município de Irineópoli8, deste Estado,
em 1.0 de msto de 1953, Uh') de Basilio Spack e da dona Jose
fa Martfns Ba�bosa. Ela. o lar, nascida em �arr8 Mansa, Muni

cípio de Cauoíuhas, em, . de novembro de 1957, filha de Jorge
Corrêa de Mello e Ana de França earUsn Mello.

.

Nel.oll Marti' e 'rerez, Kogi, ambos solt'!iro8. Ele co

merciante, nascido na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em

25 d. março de 19441 domiciliado e residente oa cidade de Cu

riti�a, Edado do Pa� nA, filho de José Martins, já fslecido e

sra. Ela do lar, Dalé" a em eoloni. Ouro Verde, Município de

Major Vieira, deste ihdo em 2 de dezembro de 1945, domici
liada e residente n sta cidade de Canoinhl8, filha de Alberto Ko

gi e de dona Mari Kogi.

AgoltiDh ,'Corrêa de LouraDa e Maria Madalena de O.
IIi,eira. ambos 80 eiros. Ele lavrador, nascido em Campo dos
Buenos, neste M' ,nicipio em 1.0 de setembro de 1953, residente
DI cidade de Ca;cavel, Eitado do Paraná filho de Llurentino
Corrêa de Lour�fla .e Clara Corrêa de Oliv�ira. Ela do lar, nas

cldi em S�rr. 1- LIg08, neste Município em 18 de março-de
1957, rejident� m Campo dos Bueno, neste Município, filha de
�ovino de Oliv ira e OnoriD8 Borba.

Antoni Lourival Alve. Mal.aneiro e Bliz�bete de Fa.
tima DomaDI .i, ambos solteiros. Ele mecânico, nascido em Pa
ciencia do Ruf no, neste Municipio em 22 de julho de 1956, do
miciliado e re

.

dente em Alto das Palmeiras, dest� cidade, filho
lie Avelino Ai e8 Massaneiro e Antonia Alves Mss8aneiro. Ela
do lar, nl8cid em FeHpe Schmidt. neste Município em 17 da

jÜlho de '1961, domiciliada e resi�iente em Campo da Agua Verde,
desta cidade, ilha de Francisco DomsDski e Le(lnizia DomBnski.

Csnoinhas, 20 de outubro de 1977

NEREIDA C. CêRTE - Oficial do R.�gi3tr() Civil

presidente. do diretório municipal e
aos presentes coube- lhes saudá-lo
com palmas.
A tarde, depois da caurrascada,

o Deputado Francelíno Pereira vol
tou a Florianópolis aeompanaado
do Governador, do vice, dos sena

dores Lenoir Vargas Ferreira e
.

Otatr Backer, elém de deputados
federais e estaduais.

Iluminação
Pública

Mediante projeto. aproy.ados, com

a devida yiabilidade econômica, a.

Ceotrai. Elétricas de Santa Catarina •

CELKSC, Bscritório local, vai estender
iluminação pública na. ruas Paul
Harry., Colombia, Joio da Cruz Krai·
Iíag, Alois ituberl, Pa.la Pereira (pro.
longamento) e Rolando Malucelli, to·

das em nOS8a cidade. A medida vem

beneficiar ceDteDas de moradore., to-
.

dos resideDtee em áreas mais diataDtes,
porém DO qnadro urbaDo.

,Ao iDformação é do er. Feroalldo
Gome. de França, Administrador local
da CELESC.

Aniversariantes'da semana

Dia 22 - os srs. Renato
Silveira, Carlos Dreher e José
Ooande Wrublemski; a srta.
fanice Apa,ecid/J Wies8; o

iovem Romeu Babireski; o

menino Osvaldo filho do sr.
Basilio Szengzuk, resido ém
Cianorts-Pr.
Dia 23 • a sra. J1a,ly esp.

do s-r. Herbert Sorg; as me·

ninas Elenice filha do sr. Ni·
valdo Roeder e J.Varley Líliane
filha do sr. Orlando Tremi.
Dia 24 - a sra. Otilia esp.

do sr. João Orosskopt Segun
do; o sr. AI!redo de Oliveira
Oarcindo; a srta. Divair Bol
lau!
Dia 25 -' os S'S. Kaissar

Sakr e Ludovico Olinski; a

srta. Marilú P.ula Hoffmann;
o jov. Lúcio Edson Neuburger.
Dia 26 - a srta. Laurici

Wendt.
Di.·27 II ii srta. Zackie Seleme.
Dia 28 • os srs. Artur 8u,,,

gardt e Gustavo Thiem; a

5jrta. Edith Terezinha Haufl.
Nossos cumprimentos.

'
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!. ALVARO MILLON' &' FILHOS ® B
� �
�

.

C:oRc,essi:on.ár_,o da. Mer'ced·es-B,e,Dz ,dia ·Br:alsil S,IA �
� �
� �

I Depwmenlo de Veículos Usados' !
� MO ANO/FABRICÀÇÃO �

� 1 L-13l6/42 c/3,.0 EJ' e Carroceria - Super Equipado 1976 .�
�. 1 L-1313/42 c/3.0 Eixo Carroceria - Super Equipado 1973

�� 1 L-111.3/42 s/3.0 Eixo c Carroceria.. .., . 1972
�t";1\ 1 L-1113/42 c/3.0 E�xo e arroceria... . 1973

= 1 L-1513/51 s/3.0 Eixo c/C roceria o o o o o o lo o 1975 . �
� 1 LS-1519/42 c/Semi Reboqu ' Carga Seca.. .. ..... 1976

�
�. d �
� Veículos R,e�isa'�ó \,e CQ,m g,ara:nli,i, e �
�

I
\ •

�
� 6 ·meses/;ou lO.IOIOiO kms..

.

�
� ·1 '

�

= Financiaienlo em aJé 24 meses =
� ·'-(ElTA.SE . TROCA �
� �J �

� B.B.476· Km. 223 - URIAO DA VITÓRIA·PR. �
� �� FONES (0425) 23-1211
� 23-1893 �
>fi 23-2572. �
)M. .

.

. �
�������������������������������������e

.

ACONTECENDO •••• ::
Responsabilidade J. M. e C.

* O que de oocé se espera siene e Bolha e Iraci e Zeca.
não é algo que não esteja Continuem, é sempre bom ter

dentro das suas possilnlida- poreinho« fotos' entre nô».
des de reotizüção. Aquiloque li-- Hoje Janice A. Wiese reli

de oocé se ·espera é tão so- cebendo muitos cumpri
mente a sinceridade e o amor. mentos pelo seu aniversário.
a seu semelhante, aquele que A ooce [ein tudo de. bom.
está a seu lado e o que é o * Mais papais coruias na
retrato do Supremo Criador. list•. Ricerd» e Betty eSIl
Não queira jamais lazer tão mudo contente com o nas

além de suas Possibilidades, cimento de sua segunda filha.
pois estard fugindo a própria Parabéns. .

or�em natural �as coisas. !

* Sueli Tog,mi a lind, ia
Sei» somente ooce com, toda p,nezinha pontificando
torça de seu ser. R.efJ�ta sem- sempre nos acontecimentos
pre a candura e singeleza de nossa cidade com muita
que reflete hoje, no' dia dos simpatia 6 b,l,za�
seus 15 anos.

.... . .. Sandra Allag« !azend•.s«
Para��ns a oece

..R.�selt. presente entr nós na lU.
li-- H0.1' em Concordta u�(J timo semana.

I· noite de gale com o b.lle ....... T b '

t
.' -AI-

das debutantes. Estará mar» � I aft! em �s eVI aau: .

cando presenca lá Maria Clsr« . tsmiro t!-IJxando as m�'u-

Windt, representando nossa
ntnhas mu�to saudosas cpm

sociedade. a sua p�r�,da.
* No ClubeC.noinhense hoje, .. Eda'lSt e Igor $�mp_r,pr811

uma gostosa boate. Com» sentes "as reumoe« d.as
pareçam.

turmas d�mon�tram .",Utto
w 7\r t

.

t d
amor. � t889 at, continuem.

'T tva sex a-teira re razs a .

d
'

·t··
(dia 14) foi eleita a rainha * IVO domingo passa.O mua as

dos jogos da primavera. Luz pessoas_ ,se ,eu�tr"m na

Marina com muita graça re-
sede .dl Sao franf'�co par"

presentou o Colégio Sagrado f6�telar 0. �nzv�"séi"O d. tat»
Co,a�ão de Jesus, ficando NIco

..
Feltctdad's.

.'

com o título.
' -te Sllvana .Tllbal,pa "C�-

li-- Ter�a-feira p. p. Norma bendo��,tos olh.re� ·Plll·
Dambroski comemorou xOt;'ados. Va em ",,,,te Sdvan,

idade nova. Neste dia alguém POIS ele � um� R,raça m,smo.

bem especial pensou muil.
.* . lni.ciam�se hoj, em Flo

em vocd, não émesmoA1nllldo. rianópolis os logos Ab,,-
*' Muitas menininhas' IIn- tos de Sant, Clltarina. É uma

ciosas pela vinda do lindo pena que novam.nte a, nossa

moreno de olhos verdes, o cidaàe não irá pa,ticipa,.
conhecido, Bene, que esteve * .Com o;-dem • opo,tuni,l
aqui no baile das debutantes. dade encontr,,�s' o .egr,do
* Se cupido é mania pegou de tudo faz,r·, tazêlllo bem.»

bem: Silmara e Zebu, Jo- Tchau

ESPORTES ."...
...-

.... ..,
,_.,_

ll.°s JOQos da Primavera
Á ComissAo Municipal de Esportes, através do eco dOI jogo. da

Primavera, vem através desta coluna esportiva agradecef'altodol que co
laboraram para que 08 jogos transcorrecem na mais perfeita desportivl
dade, e .agradece ao público em geral pela maneira come prestigiou ,08
I1.os JOSP; talllbém deixa os seus agradecimento. aos lenhorel Helnz
Kelzer e Alceu Thiem, pelo muito que fizeram pelo esporte de nos.a ci
dade nestes dias de jogos. NAo podemos deixar de voltar a agradecer o

3.° BPM pelos relevante. serviqos prestados na conservaqlo da ordem e

disciplina.

Equipes campeãs por modalidade
Voleibol masculino: Campeão - São Bernardo
Voleibol feminino: Campeão - CESa
Handebol feminino: Campeão - CESC
Handebol masculino: Campeão - CoI. Comercial
Tenia de mesa - ma8cul�no: Campeio - Fumploc.

I
Tenis de mesa - femiDino: C ampeAo - CESa
Futebol de salão: Campeão - Slo Bernardo

• BasquetebOl: Campeão - Rigesa .

Bolão masculino: Campeão - Vidal Ramos
.

lorneio "Mário Mayer"
Domingo, conforme divuJgamos, era para ser�:reall�ado _o 'jogo

entre São Bernardo x C.A. Industrial, dando prosseguimento ao torneio
«Mário Mayerlt, mas o mau tempo não permitiu a realiza9Ao delta partida�
Já para este domingo está mOarcado para o estádio «Wiegando:Ols8n»:em
Mareílio Dias, o jogo decisivo para Imaza e Botafogo, 110 legunde turno,
nenhum dos dois pode pensar em empate, portanto 8sta 88rá

....
uma leDla

cional partida para você distrair sua tarde de domingo.

,São Bernardo - 30.° aniversário
Dia 13 do correp.te a ACRE São Bernardo completou O seu tri

gésimo aniversário. Portanto fica aqui as nossas homenagens a este clube
que em trinta anos de existência, vem sendo o orgulho do povo de Mar
cmo Dias e porque não dizer de Canoinhas. Com uma diretoda. das,:me
Ihores, vem desempenhando um trabalho honesto e sadio para o desporto
amador de nossa região, neste ano de seu 30.° aniversário.

A Sociedade Recreativa «São Bernardo», fundada em 13 de ou

tubro de 1947, na localidade de Marcillo Dias, município de Canolnhal.
Estado de Santa Catarina, é uma das pri�cipai8 sociedades esportivas de
nossa cidade, capaz de competir em quase todos OI esportes e oampeo
nato!! d.a. região, prova disso esteve nos 1I.0I JOSP, onde participou em 4
ou 5 modalidades; 'participou do campeonato municipal de futebol de 8al10.
onde foi vice-campeão; participou do torneio regional do Sindicato da In
dústria, onde também foi vice-campeão e está participando dOJ�tornelo
«Mário Mayer» promovido pela CME, com possibilidades de vir conquis
tá-lo. É atualmente tri-campeão de nossa cidade. A diretoria:que o dirige
atualmente é composta de pessoas dinâmicas e grandes desporUlta.:
Presidente: Romário Martins; Vice-Prelidente: Mauri KamJnski; Secretário
Geral: Alcides José Piermann; Tesoureiro: Carlos A. Wagner; Diretor Bs-
portivo: Vendelin Metzger; Técnico: Odel Freitas.

.

Não percam a sensacional tarde esportiva DO

Estádio, Municipal de Canoinbas, dia 30 de outubro,
a partir da. 14 horas. AI 19 horas, Soiré DO Elite
Tenis Clube.

Promoção do Grupo de Teatro do Colégio Co
merciai de €anoinbas.
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aORREIO DO NORTE 22.10.1977
,

Portaria Soper D. 923, de 26-07-1968
o SUPERINTENDENTE DA .SUPERINTED:€NCIA NA

�IONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB), usando da competên-
cia que lhe confere o Decreto n.? 60.450/67, e

.

.

CONSIDERANDO a situação atual de entressafra-do' leite
que acarreta a diminuição de produção de manteiga;

�. ,

.

CONSIDERANDO a alta abusiva verificada no preço da
manteIga; "

.CONSIDERANDO que as atuais condições da di tríbuição
e venda do produto aconselham a adoção de medidas ue venham
a disciplinar sua comercialização, em todo o Territó ia Necíonal:

C6NSIDERANDO, finalmente, a decisão da Comissão
Nacional do Abastecimento;

RESOLVE:
Art. 1.0 - Fica instituida 9 aplicação o rigatória da fór

mula C.L.D .. em todo o Território Nacional, co relação à man

teiga, com ou sem sal, .produztde em qualque região do Pais, e

a iqlportada do estrangeiro, de qualquer tipo u espécie, inclusive
a 'reembalada, beneficiada ou enriquecida, s ja qual for 8 emba
lagem. e forma de comercialização.

.

Art. 2.° - Para classificação, e mar, em de lucro, fica es-

tabelecido o que segue:
'

I - Para o atacadista, a margem de Iuc máximo de a'tê 10%,
II · Para o varejista, a margem de luc o máximo de até 200/0'

Art. 3.0 - A fórmula C.L.D. int gra-se pela adição dos
valores, seguintes:

'

a) C.. Custo da mercadoria
b) , L .. Margem percentual de lucro
c) n - l?espesa8 .

Art. 4.° - Para o atacadista varejista, a fórmula C.L.D.,
em releçlo à mercadoria de produçãé nacional especificada nesta
P9ttaril, consiste em:

I .. Custo da Mercadoria,

�.n
'egrado por:

, a) Preço de compra, inclo ve transporte até a praça de
destino quando devidamente comp ovado.

,

II - Margem de lucro, res tante da aplicação, sobre o

total do item anterior, das

margel'S
percentuais de lucro estabe-

lecidas no Art. 2.0; "

�

,

'III "': Despesas, - Ao 'totr. resultante dos itens I e 11 será
permitido acrescentar, quando ho ver, as despesas de:

.

a) desembaraço da mer�adori8 e taxas a ele correspon-
dentei; ,/

b) armazenagem, beneficiamento, conservação frigorifics,
que quando realizadas '00 e3tab�lecimento comercial do atacadista
ou varejista não poderá ultrapassar ao preço máximo cobrado
.pelas firmas especialistas no relino;

c), carreto da mercado�ia até o estabelecimento do co

merciante comprador, quando devidamente comprovado;
d�

.'

faltas e avarias, at� 2%1 calculadas sobre o custo da
mercadoria; ; .

e) Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou outra
tributaçlo incidente. I', .

Art. 5.° - Para o ataçadiste e varejista, e fórmula CLD,
em. relsçlo � merca�oria importada do estrangeiro, especificada
Desta Portaria, consiste em: l

.

. .

.

I - Custo da Mercadorra representada pelo CIF.
II - M'argem de Lucro] - Calculada sobre o valor do item

Interior, aplicando-se os percentuais até o máximo estabelecido
DO Art. 2,°, conform_e o caso. I

III - Despesas - Ao I total resultlfpte dos ítens I e II
serlo acrescidas despesas: i .

a) bancárias inerente� à importação;
b) de direitos aduanejros;
c) de taxIs pcrtuârlas: .

d) de faltas e avarias� até 2%. calculadas sobre o preço
CIF da mercadoria; I

e) de carreto da mercsdcrla até o estabelecimento do
comerciante, quando devidam1nte comprovado; -

•

f) de. impostos,

seus�,adiCiOntliS
e encargos financeiros

quando houver;
.

g) de reempacoteme to. .

Art. 6.° - Quando S@j tratar de manteiga importada do

estrangeiro, o preço de vendai EÓ' será autor ízado pelo Orgão local
da' SUNAB, mediante compi9vação dos dispêndios efetuados em

relaçio aos componentes de 9ustos e despesas, corno especificado·
nos itens I e II do artigo anterior. '

..

'. . § Único - A venda �a mercsdor íe de que trats este ar-

tigo, só será permitida depois! que o comerciante estiver de pnss s
da autorização, expedida pelo! Orgão da SUNAS, cujo número
será obrigatoriamente citado Ina nota fiscal emitida.

Art. 7.0 - O varejis�a que adquirir manteiga diretamente
do fabricante nacional ou no I mercado externo, terá como marg-m
de lucro apenas 8 permitida, ao varejista nesta Portaria.

§ . .1,0 - O atacadista; que vender diretamente 80 consu

midor, manteiga nacional ou i importada. do estrangeiro, terá como

margem percentual de lucro [apenas a permitida 80 varejista.
.

_

§ 2.0 - O fabric&nt� qus vender diretamente 80 consu-

midor terá a margem percentual de lucro atrtbuida 80 varejista.
Art. 8,° - Nas trans ações entre atacadistas ou entre V8-.

rejístas do produto de que rata esta Portaria, não será permitido
acrescer, considerar ou co� utsr nenhuma margem percentual de
lucro.

Art. 9 °
.

.:.... Para os 'efeitos desta portaria, são considera
dos atacadistas as categoria de: importador, atacadista-importador,
conta própria, consjgoatári' e representante consignatário. Os

representantes são t quipar os à categoria dos representados.
Art. 10.0 - Nas ve das 80 consumidor, os estsb -lscimen

tos que comerciam com manteiga, ficam obrtgados a manter
afixada tabela de preços desta mercadoria, escrita em letras e

algarism08 de, pelo menos 3 em de altura, em local visível e de'
fácil leitura e acesso 80 públco, I

Art. 11.0 - A presente portaria entrará em vigor 72 (se
tenta e duas) horas após a sua publicação 00 D.O.U., revogadas
a8 disposições em contrário.

'

Eog.o ENALDO eRAVO PEIXOTO - Superintenriente
Publicada no D.O.U. de 30.07.68, pág@ 6538.

I

II

Fondo de Assistência ao. Traba
lhador Bural - 'DlIRUR4L

Diretoria Regional de S. Catarina
Divisão de '�sc.l:Oda

e

4rrecadaçlo

"

. ComuBicacão
1 - De acordo com a Portaria

n.o 843, de 22-09-77, do Minis
tério da Previdência e Assis
tência Social, o recolhimento das
contribuições do FUNRURAL,
inclusive 8S do Empregador Ru-

.

ral (Lei n. o 6260), em atraso,
relativas a até o mês 06/77,
poderão ser feitas com relevação

. da multa automática, se reco
lhidas até 30-12-77.

2 ,- as contribuintes em gozo
de parcelamento com base na

Portaria MPAS 283, de 03-10.75
poderão, também, beneficiar-se
da relevação acima, podendo,
inclusive antecipar pagamentos
de parcelas vincendas.

x V I ExpOSição Na ....

clonai de Suinos

CONCÓRDIA .... SC
de 24 a 30 de
outubro de 1977

. Parque Municipal
de ExpOSições

I

I
Um motor MEJitCEDES-BENZ
LP-331 (MERC

-

DÃO}, em es

tado de novo, completo; sen

do o mesmo
'

til para tocar
pequena, mé ia e grande in
dústría, b, baquás, draga,
balsa, etc.

Ver e tn a([na firma Aziz
José Seleme & Via. Ltda'.

Documentos
Perdidos

AKIRA WAKUDA, residente à Rua
13 de Maio, 294 - Papanduva-Sü,
declara para os devidos fins que
extravícu o TRU ri.o 9522190q9 e

Certificado de Propnedade do Veí
culo Ford F-4I)O, Mot4� Diesel, chassi
n." lA78.076644,

.a�n...
11976. cor azul,

placa YV -0179. ;

Os mesmos fica sem efeito por
haver requerido 2 . via. 1

Coisas de Literatura
1. Em agosto recebemos aS antologia! NOSSA MENSA•

GEM e Anuário dos POETAS DO BRASIL, publicadas pela Fo
lha Carioca Editor,a, e orgenízadaa pelo escritor e poeta APARI•
CIO FERNANDES, e distribuidas em todo o território nacional.
bem como na Europa e toda a América. Representstnos Canolnhas
e Santa Catarina, no vol.II·1977 de POETAS DO BRASIL; e jun
to com Enéas Athanézto e Zoraida Guimarães participamos d@
NOSSA MENSAGEM.

2. Agora, acabemos de receber correspondência da ACA
DEMIA CRISTÃ DE LETRAS, de São Paulo, informando que fo
mOI3 escolhidos como Sócio Correspondente para todo o Estado
de Santa Catarina. Eis 8 carta:

São Paulo, 27 de setembro de 1977
Exmo. Sr.
Pedro Antonio Grisa
Rua Paula Pereira, 1488
CANOINHAS-SC

Prezado Confrade:

� com imenso prazer que informamos que V. .Exs., em

Assembléia Geral Extraordinária, realizada a 24 do corrente, foi
eleito sócio Correspondente desta Academia, para todo o Estado
de Santa Catarina, pelo que nos congratulamos efusivamente com

o
.

distino Confrade.
'

Dentro em breve; ser-lhe- á entregue! o respectivo Certi

ficado, outorgando-lhe o titulo de nosso Sócio Correspondente.
Ao ensejo, muito espera a nossa Academta da valiosa

colaboração de V. Exs.
j

Renovando-lhe nossos calorosos cumprimentos. testemu-
nhamos a V. Exs. 8 mais elevada estima e consideração, subs
crevendo-nos

Cordialmente
Alcindo Brito - Presidente

3. Recebemos também 8 apreciação critica de DOS80 novo

livro de poemas PERSPECTIVAS, o qual será publicado no ini·
cio do próxtmo ano, na série Cultura Catartnense, publicada pe
lo Governo do Estado de se, através do Conselho Estadual de
Cultura. A apreciação crítica é de LAURO JUNKES, professor
de critica literária da UFSe e o critico mais atuante (coro E
néss Athanázto) em se. sem esquecermos de Nereu Corrêa - o

nosso maior.

Em . breve, publicaremos 8 referida apreciação critica.

Pedro A_ Grisa

resolve o seu problema:

FOTOCÓPIAS" XE.I\OX
Serviço instantâneo e perfeito

Instalação moderníssima.

Procure no escritório de Derby Carlos Ulhmann, na

Praça Lauro Müller, 251 - Canoinhas - Santa Catarina.·.

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTIS'FA -

.:
- CIÇ 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especíalízação em Odontopedíatría _

'

HORA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

,

A disposição dos senhores industriais e consumidores, sua loj a cada VE z mais
"

especializada: Linha complet dos motores W E G a preços diretos da fábrica,

peças e acessórios para caldei s, locomóveis e maquinários industriais. Cabos

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

pressão. fechaduras, fer mentas em geral. VISITE-NOS.

"UNGER"

TOA.
Rua Desembargador Co arvalho, 41 e 44

DDD 0425 Caixa Postal, 1106 - UNIÃO
23-1770 e·'23-2014
V ITORIA ..

- Paraná

prestando servicos ãs ind-ústrias"
--------�'�-------------- _J

Rua Major Vieira, 360 - Fone, 22-0336 Canoínhas - Santa Catarina
,l.'·n •

• , '. ,. � .J.' \'.lr J, i .. ( .' ..,
. � ,I, �" ,". r: """,' \ \'.,

.

" 1"
" ;. <, .. ,':, ,'�,

..

,� i

Representante em Canoinhas: WaldelDar KnUppel

anos vem
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CGC 83.166. 033/Q001-33
Rf'ea�ão, Cemposíção e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - ,�ne 22-0379
Canoinhas - Santa Cat ma

proprietário: Aroldo C neiro de Carvalho

Diretor: Rubens Ri'b IrO da Silva

COLABORADO (': ,

Papanduva: Es êraldlno M. Almeida
Três Barras: Pa lo A. Frank

:Major Vieira: rancisco Krisan

Monte Caste ,:'Lidio Seccon

Canoinhas: ; lauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

� 30 anos a serviço da Comunidade ' +-----

No 'Dep,rtameDto de Veiculos Usados
de Miguel 'Procopiak Comércio ,de
..Veiculos' Ltda., você encontrará

para pronta , entrega:
i\-Iarca Ano

1976

J972

1976

1973

Opala
, (

Corcel 4 'lJ07 tas /

Corcel
Fuscão

OPIAK COM. DE VEicUlOS LTDA.
Concessionário General Motor. do Brasil 8. J.

. Rua Major Vieira, 289

Canoinhas -'
. Sa nta Catarina

BASiliO HUMENH'UK &, (IA. LIDA.

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

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Ford 350 1960 - azul e preto
Ford 350 1970 - amarelo bonanza
Chevette 1976 - super luxo - verde
Camionete PicW-up 1961 4x4 - cinza

,

Camionete Picf - up F. 75 1976 - verde
Camionete Ru a I 1972 4 x 4 - azul e 'branco
Corcel Cupê tandart 1976 - branCO
Corcel Cupê lu�o LDO 1976 - marron madeira
Camioneta ral 1§75 4x4 - laranj a ,

dquira seu veíc o u�ado com a Ip.ínima enttada.
Veículos nteiramente revisados, 'de boa procedênci-J.;
aof. mel ores preços da região".
Vj�jte-nos sem comptomisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - F0'nes 22-0268, 22-0468, 22-0024
"34ft _

Registro Civil

EDlrl�AL
Sebastilão

crivão de Paz

gistro Civil
Major Vieira"
noínhas, Esta
tarina.

Faz sabe

rein Costa, Es
Oficial do Re

município de
omarca de Ca-'
o de Santa Ca-

que pretendern
casar:
ADIR ALVE DE OLIVEIRA e

CATARINA BU NO DE FARIAS.'
Ele, natural de taíõpolís, deste Es
tado, nascido a s 29 de janeiro de
1955, domicilia o e residente em
Km. 9 munícípt de Mafra-Se, filho
de Luiz Alves de Oliveira e Maria
Dalía Alves de 0liveira.
Ela, natural d� Major Vieira. deste

Estado. nascida a08 03 de dezembro
de 1960, domiciliada. e residente em

Major Vieira, filha de Bento Bueno
de Farias e Rosa Bueno de Farias.

Apresentaram os documen
tos exigidos pelo Gódigo Civil
art. 180. Se alguém tiver ·co

nhecimento de existir algum
ímpedímento legal, acuse-o pa
ra fins de direito .

�ajor Vieira, 10 de outubroj1977.
SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

PRECE A SÃO JUDAS TADE,U

(Para ser recitada em
grande aflição, ou quando se'
parece privado de todo 0' auxí
lio vísível, e para os casos de-

I sesperados) .

'

São Judas, glorioso após
tolo, fiel servo e amigo de Je
sus! ,O nome do traidor foi
causa de que íosseís esquecido
por muitos, mas a Igreja vos'
honra e invoca uníversalmen
te como o patrono dos 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 0' 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
nhàs precisões, atribulações e

sofrimentos alcançando-ma a

graça. .. (aqui faz-se o pedido
particular); e para que eu pos
sa louvar a Deus convosco e

com todos os eleitos, por toda
a 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, r0'gais por nós e

por todos os que vos honram e

invocam o vosso auxílio.

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

ças alcançadas., 6·

�

J. CORTE
Praça Lauro MUller, 646

Vou fazer Camping. '

..

Sacos de dormir - Redes de

Lâmpadas a gás Lanternas-

caca
,

22.10·1977

de Cano'inhas
N,. ,47/77

Prefeitura Municipal
PROJETO DE, LEI
Cria o Conselho Municipal de Defesa do

Meio Ambiente • COMDEM&

BENEDITO THERÉZIO DE ARVALHO NETTO, Pr.fel-!
to Municipal de Canoínhae, Estad de Santa Catarinl, fiZ Ilber!
que 8 Câmara Municipal Dacret e eu sanciono • seguinte Let::

Art. 1.0 - Fica criada conselho Municipal do Melo Am-.,
biente - COMDEMA, orgão c nsulttvo e de assessoraalento' da'
Prefeitura Municipal de Can inhas, em questões rt>fet'pnte ao .equí
librio "ecológica e ao comb e à poluição ambiental, na área de.
te Município.

,§ Único ..; O Com ema ficará subordinado diretamente ao

Prefeito e terá grau de erarquia igual ao da Secretaria.
Art. 2.° - Para as finalidades desta Lei, denomina-se po

luição, .qualquer alteração das propriedades físíces, químicas ou

bíolôgtcas do meio ambien e (solo, água e ar) causada por qual
quer forma de matéria ou nergla .resultante das atividades hu
manas que direta ou indiret mente:

1. - Seja nociva ou o nslva à saúde, à segurinça e ao

bem estar da comunidade, '

II. '., Crie condições inade uadas para fins domêatlccs, a
grçpecuáríos, comerciais, industriai e públicos,

III. - Ocasione danos à flora e à fauna
Art. :i.o - É expressamente p oíbído o lançamento de re ..

síduos em qualquer estado de'matéria ou forma de. energia. pro
venientes de atívídadea humanss; em arpas de água nl atmol.
fera ou solo e que venham implicar e qualquer forma de po
luíção ou eontamiusção do meio ambien e, de acordo com o Art. 2.°.

Art. 4.° - O Comdema compor se-á de 9 fnovet. membros,
de livre escolha do Prefeito Municipa, sendo um representlnte
da Prefeitura Municipal, um da Câm ra Municipal e OI demais
indicados em listas-tríplices por enti ades técnico .cíentífteas;

Art. 5.° - Os membros do omdema terlo mandato de
2 (dois) aDO!, podendo ser recondu Ido, seu exercicio será'gratuito
e considerado como prestação rev antes de' serviços prestados
ao Municipio.

Art. 6.° - O Comdema m nterá cem os demlis órglol,
congêneres - Municipais, Estadual e Federai" estreito intercâm
bio com o objetivo de receber e ernecer subsídíos têcatcca para
esclarecimentos, relativos à defesa do meio ambiente., ,

Art. 7.° - O Comdeme, ci ntificador de possível. poluição,
dellgenclará no sentido de sua ap fação.

Art. 8.0 - Constatada a p luíção, o Conselho expedirá no

tífíceção ao responsável, detálhan o a ocorrência. e sdvertmdo-o
das passiveis conaequêncías em fa e da Legislação Federal e Es
tadual, sugerindo ao Prefeito as p evidências que julgar necessá
rias à debelação ou redução do m 1.

Art. 9.° - O Municipio pc rá estabelecer condiçõel para
o funclonsmento das empresas, inc usive quanto a preservação ou

correção da poluição iudustr ial e d contsmtnação do meio am

biente respeitados aos critérios, no �9S e, pa1rão fixado8 pelo
Governo Federal. \

§ Ünico - Os crttérícs, norm 8 e padrões que se refere
esse artigo serão fixados pela Secreta ia Especial do Meio Am.

. bíente (SEMA).
Art. 10.° .. A Prefeitura l\tlunic si de Canoínhas atrlvés

do Comdema, promoverá a divulgação e conhecimentos o provl-.
dêncías relativas à preservação do meio ambiente.

Art. 11.° - Constarão. obrigatori ente dos currículos es-

colares nos estabelecímentos de ensmo d Prefeitura, noções co ..

nhecímentos relativos à preservação do m io ambiente.
'

Art. 12.° - A presente Lei será ,r ularnentada pela Pre
feitura, dentro do prs ZJ de 60, (ses8ente) ias de sua publícação,

,

Art. 13.0 - Até o prazo máximo 1@ 30 (trinta) dias após
·a sua instalação, ° Comdems elaborará s u Regimento_ Interno,
q�e deverá ser homologado por Decreto. '

'

Art. 14.0 - As despesas com a ex cução deste Lei corre
rão por conta de cré Jito especial de Cr$ .000,00 cujo crédito o

poder executivo poderá abrir, �uando se ' ízer necessário.
, 'Art. 15.0 ... Esta Lei entrará em igor na' data de lua

publicação revogadas 98 disposições em c ntrério.
,

Csnoínhes, 11 de outubro de 1977
BENEDITO THERÉZIO DE CARV LHO NETTO'

\ '

Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada ,e public da no' Departameo":

to Administrativo, na data supra.
FABIO NABOR FUCK

Dir. de Administração - Vice Prefeito Municipal

� .

,

).

i
,

e' pesca
22 ..0514 - CANOINHAS - Santa Catarina

com

&=.C.Qt -_Congelador SHOW-CASE capacidade 75 litros.

Estojo para pesca - Carretilhas MAR e DAIWA.

Varas nacionais e japonesas - as - Anzóis - Viveiros - Redes - Tarrafas.
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,
.

Oeclaraçõo
PAULO KISNER declara que

extraviou os dOfumentos refe
rente 80 veicu�6 de, sua proprie- ,

dade,

marc'8�'ur81 Willys, ano

de fabrica o 1971, placa
CA- 2511, c tegoria particular,
c?r turque�a. real, 6 cilindros,
90 HP. m�or n.? 394.390, chassis
LA82A-34: 099, inclusive o TRU
e o segur obrtgatórro, referente
o aDO d� 1975, em virtude do

que publica a presente decla-'
ração para efeito de requeri
mento da segunda via.

Canoinhes,_ 14 de outubro/1977
.-------""'-----

I Material escolar e de
escritório você encon-

tra na loja da

Impressora Ouro, Verde

I

FUNDAÇAO DAS ESCOLAS DO PLANALTO NORTE

'CATARINENSE _ FUNPLOC
j

FACULDADE DE C'ntNcIAS AD!MINISTRATIVAS
DE CANOINHAS

FUNPLOC VESTIBULAR/78

A Direção da PUNPLOC comunica ao interessados que
as INSCHIÇqES· para o Concurso Vestíb ar de 1978 estarão
.abertas a partir de,20 de outubro a 11, e novembro de 1977.

O candidato deverá proced da seguinte maneira:
a) pagar a taxa-de Cr$ 371,00' (tr entos e setenta e' um cru

zeíros) numa Agência do B C, onde receberá o Manual
do Candidato, que contém das as informações a respei
to do Vestibular, e o reei (la taxa;

I '

b) efetuar (I preenchiment do Requerimento, anexo ao Ma-

nual;
c) dirigir-se à �écretar' da FUNPLOC para entregar oRe·

querímento, o reei 0, da taxa, e apresentar a Carteira de
Jdentídade..e rec er o Cartão de Inscrição;

d) só serão permi das duas opções, segundo orientações do
Manual do C didato/78. 1

AR lt O ME:LHOR INVESTIMENTO.

Leial A.sine! Divulguel

Correio do Nort�

Municipal de
• r

. "�I ,E I R A

(
,

a nova

FORD

hukBasitio
,

I

Humen

Prefeitura
M AJ,Q R

• I '

E D I T A_.L

Concurso Público p/I'rl o Cargo
de. Secretário Municipal

tantes do Regulamento Ger
aprovado por Decreto n. o 2��
de 0'2/09'177, (publicado no JOI
naí Correio do Norte, n.v 14!
de 17/09/77.

Qualquer outra mfor
ção será prestada na Secre
ria da Prefeitura Munici'
a partir desta 'data.

Prefeitura' Municipal
lVIajor Vieira, .

04 de Outub
de 1977.

CLAUDIO GADO'l'TI

Prefeito MuniPipal

CLAUDIO GADOTTI, Pre
feito Munícípal de Major VIe';
ra, Estado de Santa Catari ,

no uso de suas atribuições, az

saber que a partir' desta ata

04/10/77 à 30'/10/77, estão
abertas na Secretaria Pre
feitura Municipal, em orárío
normal de expediente de se

gunda a sexta-feira, s mscrí
ções para o concu o' acima,
que realizar-se-á o Edifício
da Prefeitura, e

.

data de 04
de Novembro de 1,977.

As condições para a, reali

zação do concursC? são as cons-

Economia com qualid de acabamento, requinte e conforto.

Um grande ca por um preço' justo.
O valor: de uma mecânica eperfeicoada.

proveitamento racional do espaço.

Venh. conhecê-lo em seu Revendedor

I

-
"

O au omov·e

& C.ia. Ltda.
.

RUA VIDAL RAMOS. 203. - C'A N O I N H A S \,
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CAIXA ECONÔMICA FEmRAL

TOMADA DE PR...,---

1. A.Caixa Econômica Federal - Fil de Santa Catarina, torna pú-blico que procederá a uma licit Ao de TOMADA DE PREÇO para
a construção das obras das novas instalações da Agência de
C�NOINHAS, sita à rua ULA. PEREIRA CI FELIPE SCHMIDT
naquela cidade.

'

2. O Capital Social Regia ado da ftrma parttclpante ideve ser de
Cr$ 1.000.000,00, atu zado 120 dias antes da licitação. '

3. A Cauç!o exigfv 'será de Cr$ (0.000,00.
4. A obra terá 9 ,00 m2, para ser construída em 360 dias.

5. O Edital e documentação para .cadastr�mento encontram-se à
dtsposíçã dos interessados, na Comissão Permanente de Compras
e Contr ações - CPO - 3.° andar - à Pç, XV de Novembro, SO,
em Fg is - se.

6. No o será cobrada uma taxa de administração de Cr$ 500,00..

7. entrega da documentação será dia 10/11/77, às 15,00 horas,
fi CPC· 3.0 audar - PC. XV' de Novembro, 30 - Fpolis - se.

o CHEV ETTE 78

Dr. Paulo (esar Vicente Alves
Médico Oftalmologista - CRM 1676

LENTES

• Adaptação

Praça Müller, 522 • sebre-lols - Fone, 22.0316

CANOINHAS - se

BRINQUEDOS
COMPRE' AGORA E PAGUE

r

SUAVEMENrTÉ O �ATAL
a r I a

I DR. ZE�� ������_FILHO •
CONSULTóRIO: Rua� Setembro - esquina eom travessa

1 de Novembro (próximo à. 19re:ja Mat'liz,
o lado da Associação comereíei) .

- Fone 22-0960 -

estilo e nova
•

economia, no vas etem

atraentes cores. nós continuamos com os planos de

pagamento e o bom atendimento de sempre.

Venha comprovar e fazer negócio em .nossa Concessão.

MIGUEL PROCOPIAK
comercio de veículos Itda.

CONCESSIONÁRIA GENERAL MOTORS 00 BRASIL S.A........._

RUA MAJOR VIEIRA, 289 - CAN.OINHAS _' S.C.
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Três Barras "em
L. B. A. Implanta proj to em Três Barras

No dia 19 pp., 411. feira, no Centro Social

'; de nossa cidade, foi implantado o Projeto Cs

-sulo - variante ípê, que atenderá inicialmente

;60 crianças careutes, sendo 30 no' 'pétiodo da
�manhi e 30 no periodo da tarde. Presidiu a

,implantação do referído Projeto o conterrâneo
Dr. Fernando Osvaldo de Oliveira - Chefe da
':DivisAo de Medicina da L, B. A., representando
no ato a senhers Wilma Ramos Fonsêca • Di
retora Estadual da L.B:A. de Santa Catarioa.

,O Centro Social de Três Barras será dirigido
pela senhora Maria Uba de Andrade - Agente
Administrativa da L.B.A. em nossa cídade. Ao

ato se fizeram presentes o Prefeito Odilon Pszja, .

Vereadores de Três Barras, Benedito Therézio •

I -Prefeito 'de Canoínhas, além de outras autori

dades, bem como grande' número de famUias,
entre as quais, aquelas cujos filhos serão bene
'ficiados pele. Projeto. Usaram da palavra o Pre
feito Odilon Pazda, Dr. Fernando Osvaldo de

Oliveira e Frei Teobaldo Luz - Vigârio da Pa

róquia de Três Barras, que a seguír procedeu
8 bênção de tnaugureção.

.Comitiva da Legião Brasil.ira de Assis

'.ência (LBA), homenageada com almoço
no, Clubtt Canoinherise
1 •

,

;':, A Prefeitura Munic�pal de Três Barras

homenageou a Comitiva da. L.B.A. por ocasíão

'de sua vinda na última 49. feiro, com um al

moço DO Restaurante do Clube Caactnhense,
Na ,ocasião fizeram U!iP da palavra, enaltecendo
08 beaeflcícs da implantação do Projeto Casulo -

Ipã em. Três Barras. o Prefeito Odilon Pazde

e o Sr. Dr. Fernando Osvaldo de Oliveira. di

zendo este último das perspectivas de que Pro

ietos idênticos venham a ser implantados tam

bém no munícípío de Canoinhas. O Prefeito

'fherézio Netto ali presente, salientou a. neces

,idlld@ de implantação dos Projetos no seu

munícípío.

RIGESA dôa Parque' Infantil ao Centro

Social da L.B;'A.
A RIGESA de Três Barrae, fez doaçãc de

U'Q) parque infantil ao Centro Social da L.B.A.
'

de nossa cidade, inaugurado juntamente com 8'

Implantsçâo do Projeto Casulo-Ipê naquele Cen

tro. Na oportunidade, Dr. Fernando Osvaldo de

Qliveira - em nome da L.B.A. agradeceu a RI·

GESA, na pessoa do Sr. Reja M. Bitar - Díre

tor Industrial da Fábrica de Três Barras, que

PJlrtlclpou das solenidades, como' convidado da

L.B.A. e da Prefeitura Municipal. As peças con

feccionadas na própria Rigesa, muito irão be

neficiar as crísncae daquele Centro, nas horas

de recreação e lazer. f'

três Barras�:rec.be a visita do càsal

R:ol'and e..Dorothy Grey
,

Na última terça-feira chegaram a Três

Barras, procedentes ...
dos' Estados Unidos; o cesal

.",

22.10.1977

nova dimensão"
Rolend 8 Dorothy Grey, que aqui residiram ao

tempo da ex-Lumber.' O casal foi homensgeado
com um jantar oferecido pelas farrliliss amigas,
conhecidas do casal, quando aqui residiram.
Mr .. Rolsnd e Mrs. Dorothy foram convidados

especiais do. Prefeito Odilon Pazda, por ocasião
do almoço da L.B. A. no Clube Canoíuhense.
Foram convidadas também as senhoras Líllsn

Ferreira, Olga Ferreira e Julieta Ferreira Liz
,

,

as duas primeiras ainda residentes em Três
Barras e 8 último procedente de M�ri[lgá�Pr.,
todas amigas do casal Grey ao tempo da Lumbar.

Dr. Fernando Osvaldo de Oliv69ira deverá
lançar livro de sua autoria, cujo conteúdo
está ligado à História de Canoh1has.

Por ocasião de' sua visita a Tcês"Barras'e
Canoinhas, nesta semans, o Dr. Fetn�ando c�
mentou sobre o lançamento do livro de sua

autoria, para breve, ligado à história de Canoí

nhas, devendo por isso mesma, ser lançado
Daquela eídade. Dr. Fernando é filho d� Três
Barras, quando" ainda Distrrto de Csnotnhas.

En!rega de medalhas e prêmios aos eam

peoss do�l.° Torneio Estudantil Esportivo
e I.G�Concurso de Trabalhos Escolares
'realizados como parte dos festejos da
Semana da ",Pátria • 1977

Em soíré dançante realizada no último
dia 15, sábado, nos salões da Sociedade Opa
rária de nossa cidade. foram entregues meda
lhas e prêmios aos Campeões do '1.0 Torneio
Estudantil Esportivo de Três Barras. Foi entre

gue também o prêmio de Melhor Trabalho Es
colar, r:eferente 8 S�m8na de Pátria, à Escola
Básica General Osório, vencedora do Concurso \

Dia da Criança:e Dia do Prof.ssor .lem
brados p.la:Adm'nistração Municipal

Dia 12 - Dia dá Criança, a Prefeitura Mu

aícípal fez entrega à Escolas Edaduais e Mu

nicipais de Três Barras de um Ianchs pana cada
um dos alunos. Foram quase 2.000 pacotes de

biscoitos, bolechas t! balas dístribuídcs às nossa!

crtençss. Também no Di" dc�Profês�or, foi feita
a entrega de um estojo de chocolates 8 cada
Professor de n09s8s""Escolas.

'

Chapeador
BASILIO HUMENHUK & CIA. LTDA.,
Reyendedor Ford, tem \pega para àdmil.
Ião imediata de profilllional com prática
em lerviço. de chapeação e pintura.
O. iotere••adoa deverão apre.entar ..se
com doeumeneos, à

.. Secção Peseoal da
referida firma.

L O t e r i·a E s p o rt i v a

DATALEF .. 3
"

('I'
''',

'f)f

II
I
I

I

'. «CARTÃO MAIS RÁPI 0, E ,SEGURO. PARA A LOTECA

A, Casa Lotérica comunica· � :seus apostadores que a partir do dia' 07/11,
já estarã operando com a "nova máquina DA T A L E F - 3� para o teste 363

dos dias 11 e 12 de novembro.
As máquinas já se encontram expostas na Casa Lotérica para

, ... .. "

' ,

_ melhores informações.
.....--------�------------��----

, .

,
,

Escrevell ESMERALDINO H. ALMIIDA

I/ereador atuante
,

o Vereador Vitor Kachoroskt, líder da Bancada da ARE�A nQ

Legislativo Municipal, enviou o seguinte expediente ao Presidente da Ca
sa, nos seguintes termos: o vereador que esta subscreve, vem na forma
regimental, requerer, a V. Excía, para que depois de ouvido o plenário e

aprovado o presente requerimento, seja enviado expediente ao BxecutlTo
Municipal solicitando abertura da Rua n." 23, e pedindo que a referida
seja dado o nome de Tercllio Sonaglio. Proposição sem dúvida de que
nossos Vereadores estão atentos e sempre lembrando pessoas que nlo
deverão ficar no esquecimento, tendo em vida:contribuido pelo engrande.
cimento de Papanduva.

Calçamento continua
Dia 11 do corrente esteve em nossa cidade, em serviço, o Eng.

Antônio Carlos Werner, DD. Diretor do D.E.R. S.S., veio veritlcar o anda
mento dos trabalhos, oportunidade em que, solicitou do Presidente do Dí,
retórío da Arena e do Presidente da Câmara Municipal, ofício solicitando
a contínuação dos trabalhos. Eis o ofício dlrigid. ao Exmo. Dr. Bngenhe!'
ro Diretor do D.E.R. Valemo-nos do presente, para solicitar ao estimado

amigo e correligionário, que se digne conseguir-mos o restante da paTl·
mentaeão a lajotas iniciada em nossa .cídade, doada pelo Governo do
Estado. Informamos a V. S.I que em audiência que mantivemos com au.

Exa., Sr. Governador do Estado, em 24 de agôsto do corrente, este ji
deu despacho favorável a contínuação da obra, até seu término. Oertos
de contarmos com a costumeira atenção do amigo, afim de que D088a

cidade não seja prejudicada, aproveitamos o ensejo para reiterar 08 pro
testes de elevado apreço e distinta. consideração. Atenciosamente. Esme
raldino Maia de Almeida - Presidente Diretório da ARENA. Sezinando

Jungles Gonçalves Preso Câmara Municipal Vereadores. É a prova de que
o nosso grande Governador Dr. Antonio Carlos Konder Reis não esquece

amigos e correligionários de Papanduva.
.

«Modus vivendi» do .Cél. Camargo
o Coronel Camargo estabeleceu um modus vivendi, de eneontroa

certos e pontuais eom os reperteres, Pensou-se a princípio que o esque
ma não funcionaria a contento. Mas verificou-se depois que 08 compro
missos por ele assumidos eram para valer. El o Coronel os tem cumprido
religiosamente, com uma pontualidade e uma correção que lhe granjearam
bastante respeito. Ele se transformou num interlocutor de fácil acesso,

sempre disposto a responder todas as perguntas das jornalista.. (Posto
de Escuta G.P.)

1.0 �odeio Crioulo Interestadual
É isso mesmo, ainda sobre o intusiasmo do grande torneio rea

lizado nos dias oito e nove dó corrente, que tantos aplausos arrebatou

dos presentes, inclusive o famoso conjunto dOI «Caudilhos» que animou

08 festejos, agradando a todos. Vem aí, agora, mais um nã. menos gran
dioso, trata-se dos: «VAQUEAN08». C.T.G. de Papanduva o caçula que,
está com o seu programa para o dia 19 de novembro: 11,00 horas, Inaugu
ração do PARQUE; 12,00 horas, Churrasco; 14,00 horas, início do torneio

de laço; 17,00 horas, Gineteadas; 18,OiJ horas, Reunião de todos os Patrões
do CTG. Assunto: Campeonato regional de laço; 21 horas, Fandango com

os Iandanguístas TIO GÓES E TIO PEDRINHO. Dia 20: às 8,00 horae,
Missa Crioula; 9,00 haras, Desfile das delegações pela cidade; 12.00 hor••

Churrasco; 13,00 horas, reinício das provas e finalmente às 18,00 seu en

cerramento. g iS80 ai minha gente, Papanduva não pode parar a comu

nidade quer divertimentos.

Cuidado com a carteira
«GUIDADO COM A CARTEIRA», este é o aviso colocado DO in

terior de um dos coletivos que faz a linha Circular Rodoferroviária. E foi

felto por um dos motoristas que está cansado de ouvir reclamações de

pessoas' assaltadas dentro do próprio ônibus. O cartaz foi idealizado de
modo mesmo 8 chamar a atenção, pois tem fundo preto e letras verme

lhas. Esta linha de ônibus é uma das preferidas dos batedores de cartei

ras, justamente porque vai á Curitiba a passeio, negócios, etc, pelo menos

quando chega, chega com os bolsos recheados. Triste, mas não deixa de.
ser 'uma atitude louvável do motorista que teve a idéia de colar acarto

liDa no interior do coletivo.

Grande:Baile de:Primavera
Está sendo aguardado com muito interesse o tradicional e arls

tocráfico Baile de Primavera que será realizado nos salões da Sociedade
'

Hípica Recreativa Papanduvense. Seu presidente atual, sr, João Florindo

Schadeck, não tem se descurado de promover periodicamente ótimos 'bai
les. sarau dançante, que tem sido muito concorrido. O famoso coalunto
«The Bírds», de Videira, será o responsável pela animação da alegre
noitada dançante. Os convites e reservas de mesa, poderio ser consegui
dos na firma C.1. Schadeck. Traje permitido, o social.

Mais 2 Agências, na pauta do BESC
o Banco do Estado de Santa Oatarina 2;A, liderando ali instalações

de novas agências no interior do estado catarlnense, vai inaugurar no pró-.
xímo dia 28 do corrente mais duas agências, sendo instaladas stmultânea-'
mente uma na praça de ípumírím e outra na praça de Saudades, ambas.
no Estado. Parabéns à Direção do BESC, em especial ao Exmo. Sr. Go
vernador Konder Reis, que tanto tem feito pelo nosso Estado, inclusive
ao nosso município, papã.nduvense, que está servido com umll agência
desse modelar estabelecimento creditício. Os agradecimentos do colunista

pelo convite recebido para participar das solenidades.

Passarela da sociedade
Srta. LIZETE GUEBERT. Dia 24 do �luente estará colhendo mais'

uma flor no alegre jardim da vida, a elegante senhorita Lizete, prendada'
filha do casal sr. Leonidas (sra. Lurdes) Guebert. A simpática senhorita
será alvo de carinho e alegda na su� festiva data.

'

Dia 25 festejando estréia de idade nova a jovem senhora Clair"
esposa do sr. Rogério Selbmann, illdustriaL Cumprimentos mil e afetuosos

abraço.8 de amigas e amigos estarão na pauta do dia para a distinta anl-,
versarlante.

LILIAN MARIE. Na mesma data completando mais um 8,no de
vida a inteligente garotinha Lilian, filha do casal (sra. Rosi) Jamir Carva
lho, ele MO. Del. de Polícia. Em sua residência, os coleguinhas cumpri-·
mentarão e participarão da festinha. '

.

Dia 26 completando mais um feliz aniversário o prestativo cidadão
Nadir Antonio Breda, proprietário da famosa Churrascaria Gaúcha, na

BR-lUS, Km 139. Na alegre data natalícia receberá por certo as mais re

conhecidas demonstrações de amizade. ' :

Parabéns no dia festivo e felicidades para sempre alio QS votas
do colunista, extensivos ao demais familiares.

'Um· por. semana
É bastante cair. para fazer mal; para fazer bem. é nece8sário

subir. (Voltaire)
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Notícias de
MAJOR VIEIRA

Escreveu: FRANCISCO KRISAN

Beleza que é Beleza
D60 se lavafcom sabão!
Vou dizer uma coisa terrivelmente cora

josa! S8 muitas meninas de hoje não se pintas
sem tanto, elas aperecetlam muito mais e se

riam mais bonitas.. Notem bem que eu não dis
se: todas a J meninas, pois algumas devem se

pintar, já que nãe são tio lindas quanto gos
tariam de parecer quando saem à rua, Mas

aquelas qu � são lindas por dentro e por foro,
no coração e no rosto, quase que não precisa ..
riam de p' atura. Isso é o que os hemens pen
sam, dizem 88 garotos. E a razão está com

el8s� Na realidade uma garote usa pintura, não

speaas par a ficar mais bonita e
.

sim também'

para não: ficar1:por fora da moda que, em ou

tras palav as significa: padrcntzsção da mulher!
e1l não er.t endo certas coisas e é bom que não

entenda m-smo, poís assim lã gen�e aprende
um pouco mais. Mas há garotas que sabem que
são bontte s, sabem que transmitem beleza, S8-

bem que o eixam 08 rapazes meio poéticos quan
do elas p. ssam e, contudo, pintam tanto os

olhos, 8 b . ca, o rosto, que no fim. não sobra
nada para ser admíreno. Não querendo ser

desrespett 50, eu diria que hã alguns C8�OS mais

graves qu � as garotas acabam parecendo gente
que veio ri a circo. Não mostram o rosto. Mos
tram sua hsbtltdsde em pintar o rosto. Não

mostram;t ua hminilidade: mostram cores! 8

essas sttu ;>,8 já perdi metade de minhas ama-_

gai. A· ()U�,r8 rne tade provave lmente estará di

zendo: E o que é' que você tem que ver com

isso? a ca .• é minha, o rosto é meu eu pinto
como quer o! ....

É claro, é claro, é c larr l não é

uma crttir ! é Bp�n8s um lembrete de irmão
mllÍ3 velh ".,Puxa vide! ser

á

que vocês meninas

não pares bem que muitas vezes' vocês fice rn

muito IDal.S feias quando Sr3 pintam? será que
não p-rc-bern que fim �Jglln� Ca';Q9 clijrr"g"lffi
tanto DO eatnulte, no batom, up rouge e no ta

manho diil�:BobnH,ic�lh.lis p )fiJ!iÇS$ qu- 1Il g"'nte
fica até com receio de olhar pare .nâo g9star o

que foi trubs lhado com ts nto cs rính-? o g ..ote!

com tanta m-ntns bacana pnr si, tirando t.a nto

rspez ds ví ttriha t snquila de solteir o e tra

zendo o sujeito amar rauão à frente de um pa
ore pra Cf.d88r e VIver como hornem sério, será

que não d8ria de C .nve ncer 8S meninas de

qutnze ou Vinte finos qu e virá um dia em que
convem usar umas pínturtnhes? mas esse, dia é

uns trinta 8DOS depots ÓClS quínz s! que:�:as lojas
.de cosméticos me p ·'rdoI!"ID, m8� acho que não

é judo o que estão f�zen jo com ti-; e ts s m sni

nas. Qurindo elas mais deveriam mnstrar 8 ju
ventude e s espcntan-Idade que Deus lhes deu,
I Ao treíuades e quase que forcadas pela mods

,8 esconder 0_ rosto com urnas tintas que nem

Míchelangelo têriá usado DO pior de seus ini

migos. � pois é: quem sebe, um dia 8 he l-z a

das mulheres nunca : mais dependa de cosmé

ticos e sím delas mesmas. QUF.!m viver VI:' ra,

nem que st'jQ sornente no sno 4.000.

Hospital
Oonforme Informações do presideut- jo

Hospital Sto Estenhlau 8 construção .s e r a pros

spguida. Espera- se que dentro, de pouco t � mpo

poderemos inaugurar aquela case de SE Ú te.

Presidente do Sindicato

em Brasllla

Seguiu 8 Capital FedereI (via �ért�s) dia

21 pv. o sr. Apolinário 'I'isks Presidente
.

do

Sindicato dos Trabalhedores Rurais de M. Vl�lre.
Na C�pihll Federal"tratará:de muitos ")s

euntos relacionados 80 Sindicato.

Mel.ores detalhes na próxima edição.

Aniversários
Dia' 21 eníverserícu .o gerotão Hilsoo Kri

_
1811, residente nesta cidade:e filho:da)Jra. Co

negundes Krisan.

Dia 22 é 8 vez de garotioha :Miriaoe �u
thes comemorar seU 'natalício. Miriaoe _,.

é _filha
do casal Zélia é João B.' Ruthes.

Dia 23 8niv�rseria a srta.' Irene Ruchinski,
funcionária do Sindicato dos Tr'ebalh idores Rurais.

Dia 29 enivé!rsaria o garoUDho Márcio, fi

lho do casal Dirce e Adir F. Veig l, desta cidade.

NOTA: Este colunista está preparando uma

edição especial para o 1.0 sniversário da

administração Claujio Gadotti 'e Joio Batista

Rutbee. Aguardem.

o
Q
�. ....

�

�.
Irl

�
tld
Q

�
�

N
....

s

� O
Q

�
;r.;
-e
z
�
ar:!

�
fiII

�
\�

Sem Dada na montanha,
sem casebres flácidos,
suplicantes &0 vento,
que serpenteia sem casebres;
Sem 88 mãos ne terra,
quando os aplausos
se tornam suspiros vagos
a bramirem. n08 ventr-es;

, \

Sem aplausos na montanha,
sem ventres suplícantes
que nada se tornem Da terra;
casebres em suspiros ·60 vento;
Sem Vigas suspiros vagos,
'quando serpenteia aterro,
s bramirem os aplausos
80 vento, n08 ventres flácidos;
Sem 8S mãos ao vento Da terra,
aos casebres suplicante s,
ao bramirem se tornam

flácidos 8 plausos 80 ven to;
Sem ventres aO vento,
80S suspiros Da terra,
se tornam suplicantes
aplausos e vagos casebres;
Sem suspiros flácidos, .

e suplicantes e vagos,
DOS casebres e nos, ven tos,
a terra serpenteia na montanha;
eu simplesmente estou sem Dada:

Oh, chão de espumas,
pesadelo em súplica;
tão rica é e terra em tempsstades,

.

tão pródiga em bonancasll

.........., •••••W���r DBQ mm �!!!�i M ..

arnsnto e

de abastecimento.
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A cada ano fica

novas cores,
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Quando você quiser apucar com segurança e renta

bilidade, aplique 'em Letras de Câmbio Besc.
A rentabi udade, você Já. começa a ter na hora
da aplicação. Não há prazo de carência.
Na hora da aph cação você já sabe quanto vai
lucrar, com a renda final ou mensal.

Compre Letras de, Câmbio Besc, As letras de
câmbiO do Estado da gente.

r·
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Ano XXXI

SemanaPrimeira de MARKETING
,

A Fundação ,das Escolas do Planalto Norte eatarinense
a Faculdade �� Ciências Administrativas de CaBoinhas, e a A880�
clação dos DI�lgeotes d� Vendas do Brasil· A.D.V.B., convidam
VOlsa Seahcrta a participar da:

,

. '«PRIMEIRA SEMANA DE MARKETING»
a realizar-se de vinte e quatro a vínte e oito de outubro
um mil novecentos e setenta e sete. .

Local: Faculdade de Ciências Administrativas de Canoinhas.
Horário: Das 19:30 às 22:00 horas'.

Temário:
- A Administraçlo por objetivo como função 'do Marketing.
- A economia DO Brasil - Hoje.
- A propaganda como função do Marketing.
- A sociologia aplicada ao Marketing.
- O tripódio - juventude - empresa e ., Marketing.
- A ecologia ,e o futuro do M&rketing.

Objetivos da .

«PRIMEIRA SEMANA DE MARKETING DE CANOINHAS.

_

Sendo o «MARKETING» uma área de estudos' ainda em

fase. de consolidação como disciplina cientifica, e ainda levando-se
em consi�eraçlo que os estudíoscs da matéria têm experiências
e forma.çoes diversas, não se pode esperar absoluta identidade
do ponto de vista sobre os conceitos e técnicas emitidas.

Desta forma, na «PRIMEIRA SEMANA DE MARKETING
DE CANOINHAS», 08 conferencistas apresentario um corte Ion

gitud�na�, o miis representativo possível do Marketiog atual e do
seu SIgnificado para o estudioso brasileiro.

'

,O ambiente comercial se modifica�á -.,ignificativa e rapi
damente .Dal décadas futuras. Alguns preveêm que se modificará
nos prõxímos 25 anos tanto quanto. se

.

modificou nos últimos
100 anos.

'

.

' Tai. 'afirmações baleiam-se Da explosão de conhecimentos
ocorrido! DOI últimos 25 aD08.

.

, t contundente' o fato de que nos últimos 100 a008 8 tec

nologia t�anaformou completamente a vida da. sociedade, tendo
mesmo aJudado alguns paísese atingir o MAIS ALTO PADRÃO
DE VIDA do .mundo.

.

AlJsi� sendo, é s.intolJlático que muitas' Indústrí aa obtem
seu a lucros, por meio de produtos INItXlSTENTES há 25 anos.

De todos os produtos atualmente à dísposíção da' dons-de-essa.
62°/0 INEXISTIAM HA DEZ ANOS.;.' ','

,

Torna-ee cada vez Quis significativo o INTERcAMBIO
da INOVAÇÃO tecnológica e MERCADOLÚGICA.

.

.
CONFERENCISTAS:
- Amaury Barroso
• Antonio Pianaro
• !rico Mórbis
.. Lúcio Toassi
• Mário Tureck
- Rafael de Lala Sobrinho

. Coordenação Geral:
L. 'Alberto Psreíra Paixão (ADVB)
Pedro Grisa (FUNPLOC)
Certificados:

Aos que participarem do evento com 100°/0 .de freqüência.
� Serlo fornecidas Pasta" Apostilas, Blocos e Canetas.
...;_ Todos os Conferencistas aliam�coDheciment.os adquiridos nos

bancos escolares .0 exercicio da profissão.
\

.

- A Associa�io dos Dirigentes de Vendas do Brasil, propicia aos

empresários Cursos de Gabarito Superior, e de suas Conferên
cias, Congressos e Simpósios participam os mais conceituados
profissionais de Marketing � Vendas.

Inscrições:
.' Locais - FUNPLOC - Rua Barlo do' Rio Branco, 1] 82

- ACIC - Associ,ação Comercial e Industrial de Catloinhas
Rua Felipe Schm:dt,' 83 .

.

Data .de inscrições: até dia 24 de out1l1bro�
T.xa de inscrição: - Estudantes e professores Cr$ 100,00

Outros Cr$ 300,00
Com Apostilas e Certificado.

t Convite-Missa
Dalson DaUa Barba e Família, convidam parentes e

amigos para assistirem a Missa em sufrágio" da
I

alma de seu ine,squecível irmao
OLINDO DALLA BARBA

\

que residia na cidade de Londrina-Pr.,
.

a realizar":se
! hoje, às 19:00 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Pelo comparecimento de todos, agradecem.

NOTAS ,ESPARSAS
Procedente de Curitiba, pas

SDU uns dias em nossa cidade,
o advogado dr. Adalberto Nu
nes Allale, revendo familiares
e a�igàs.

x X x

Está sendo restaurado o tú-
"mula do primeiro Prefeito de

Canoinhu, Major Manuel Tho
maz Vieira, uma medida do
Prefeito Therézio Netto,' aten
dendo pedido, bastante justo,
do sr, Dinarte Araújo, grande
amigo e admirador do saudoso
extínto.

x X X

O Deputado Francelina . Pe

de . reíra, Presidente do Diret6tto
,Nacional da ARENA, eàteve em

nosso Estado no último fim de
semana, com' vários contatos
em Floríenôpolís e grande con

centração em Brusque, ali pre
sentes o Prefeito Therézio Net
to. Vice - Fábio N. Fuck, Pre
sidente do Diretório Munícípel
Joio Seleme; empresários 01-·
demar Musai, Conselheiro da
CONDEC e Luiz Fernando
Freitas; de! Três Barras, o Pre
feito Odilon Pazda, Presidente
da Câmara Adhemar Schuma-
cher e Presidente do Diretório
Municipal, Jorge de Souza.

x X x

Esteve em nossa cidade. a

serviço da LBA, o médico dr.
Fernando Osvaldo de Oliveira.

'x ,X X

Grande acontecimento sccísl
acontecerá hoje na cidade ser

rana de Petrópolis, com o ca

samento do jovem médico ca

noínhense, dr. José Roberto
Dienner, filho do dentista' dr .

Aristides Dienner e exmo. es

pose Dirce Bernadete de Car
valho Dienner, com a senhorita

Angele Sílveíra, filha de 'I'ar-
, qUiSDO Duarte Silveira e Ste118
Bentes Duarte Silveira. Os nos-

·

S08 melhores cumprtmentos, ex-
'

tensivos 8 todos os familiares.
x X x

A nO&�6 cidade contará com

mais dois grandes edifícios, da
Caixa Econômica Federal e do
Banco Brasileiro de Descontos -

BRADESCO, com inicio de suas

construções previsto para o
· mais breve.

x X x

A Associeção dos Municípios
do Planalto Norte Cstaríuense -

AMPLA, reuniu-se 5e. feira,
dia 13, na vizinha cidade de

Porto União, com importantes'
assuntos debatidos.

x X x

O Prefeito Therézio N�tto

preparando expedient.e para con

seguir recursos junto ao MEC

.Mtnisté,rio de Educação e Cul

tura, cujo processo está sendo

acompanhado pelo Deputado
Aroldo Carvalho, para a cons

trução de mais uma escola mu

nicipal, desta feita ns localidade
de Tira·Fogo, distrito de Bela
Vista do Toldo.

x X X

Heinz Fischer, bastante facei-

ro, o último vovô coruja da

· turma, com o nascimento kie
'sua neta LUCIANA, ocorrido

domingo último em Rio 'Negro,
filha de Oriomar e Vera Fischer.
Bastante satisfeito, Fischer dis

tribuiU charutos para a turma. '

x X x

Vem si mais um, Circo, a

·
insblar-se no pAtio da Estação
Férrea, procedente de São Mateus

x X x

Os catarina no Nacional de

Clubés, estão correspondendo.'
Enquanto que o Avsí superou
o Dom Bosco, em Cuiabá,

.

ce

dendo depois para O' Grêmio,
em Maringá, campeio do Para

ná, o Joinville, em sua estréia,
inaugurando o Estédio Ernesto
Schlem Sob.o, todo lotado, se

gurou o Grêmio, campeão gaú
cho, empatando em 1 a 1.

"

EDITORIAL
ESPETO

(O espeto é um símbolo fecundo. Pode .•'en!ficar a con

fraternização de amigos em volta do espeto de churrasco, qUlndo
a al<?gria, 8 'amizade e o entusiasmo, o idealismo e idéias otimi...

tas, tudo faz comungar 8 Fraternidade. Mas pode limbolizar tlm.
bém o espeto-vszío, que - depois da feita - é empunhado
como arma branca: tacape ou punhal, espada ou lança. POde
ainda servir de lenha para o fogo).

Mas deixemos o espeto escondido, e vamoa ao que' lnte-
ressa, )

Houve tempo e momentos em- que uma grande· plrcela
da população canoínhense pode ter ficado em dúvldaa quanto lO

relacionamento Prefeitura Municipal de Canoinhal e Governo do
Estado de Santa Catarina. Dito de outra forma:' Ser' que o Th,.
rézio está de bem com o Konder Reis?

Pois queremos deixar bem claro que nesse ca.o o espeto
sempre foi símbolo de «tudo faz comuogar a Fraternidade».

Se alguém duvidar, basta perguntar a08 que se fizeram
presentes ao Clube Canoinhense, quando da vilita do Dr, Victor
Konder Reis, irmão do Governador, para tratar de a8luntos de
interesse da nesse municipalidade e do Governo 'do Estado.

Além do mais, os diversos .enecntros que sempre acon·

tecem, e aconteceram com Ireqüêncía, entre o Prefeito e o Go·

"vernsdor, cujos resultados se tornam palpáveis.
E 8 administração 'I'herêzio está apresentando resultsdce

positivos, por toda a parte: - ruas asfaltados, ruas eucescalha
das (o pedregulho pre to é sinal de que a Prefeitura andou pà.
sande por ai :- e onde não chegou, não tarda, vai apareeer),
estradas macadatnizadas (ou revestidas de cascalho) e outrls e

outras obras, que deixamos pra outra conversa em torno do espeto,
Tudo isso fez o povo crer na Prefeitura; crendo no Pre

feito e sua equipe, acaba-se crendo no Governador e lua admi-

nistração.
_

E temos certeze que o trio - Theréz\o, Pazd., Cadotti -
irão lembrar aos interessados que a SC· 280 ou BR-280, preci
sa andar mais rápido para chegar a C.nolnhas com 8ua bendita

faixa-preta.
.

E a, roda' em volta do Espeto será alnJa maior.

Bom apetite.

Estado de Santa Catari.a
Seeretaria de Idlleaçio e Cultura
Unidade Operaeional de Bnlino
Sub·unidade d. Inlin. lupleti"o
Co_ilaio Central de ExaDiea Supleti"o.

Instruções. e calendário de provas

para os candidatos aos exames]
supletivos de dezembro de 1977

1. Antes de 18 apresentar para preencher a ficha. d. iDlcriqlo. verifique
se eltá de posse de todos os documentos exigidos, pOis .em o. mes-

mos você não poderá se inscrever.
.

2. Ao assinar sua Ficha de Iasoríeão, connre-a, para verificar le todo_
08 dados estão corretos e Iegíveta e, principalmente, le a. dilciplinl.
a/ssinaladas 81'0 aquelas nas quais você deseja preetar exame•. Lem
bramos que você só poderá prestar exames nas disciplinas e grau re

queridos e no local em que foi realizada a iDscri9ão.
3. No dia da prova, compareça ao local previsto com antecedência mi

nima de 30 minutos, munido de Osrtão de IdentificaQAo, Carteira.' de
Identidade.e caneta esferográfica azul ou preta.

.�I

4. .Procure localizar com antecedência a saJa em que pre.tará 8 prova.
Lembre-se de que a mesma poderá Ber diferente em cada prova.

5. Em caso de qualquer dúvida, procure im.diamente 8 CoordenaoAo de
Exames.

.

.

6. A prova' de Lingua Nacíonaí, para os dois graus, cODstará de duas
partes: uma de questões objetivas com peso,7 e outra, de redaolo
com peso 3.

.

Na correção da prova de redação serão observados 08 seguintes as·pacto.:
a) Centeúdo

.

.

-

. .

b) Ortografia
.

cl Morfologia e Sintaxe
Em resumo, o candidato deverá exprelsar-se com clareza coerência ade-
quad::. organização de idéias e correçAo.

-
, •

Calendário de Provas
AI pro"as dOI Exames S,upletivo. de 1.- e 2.° grau lerio realizada. 110'

dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro de 1977.
.

-

HORÁIJIO DAS PROVAS

16 17 1815

7:,30 - 10:00
lIatem'tiea

'

(1. grau)

7:30 - 10:00 7:30 - 9:30 7:30 .. 9:30
Clê.c:ial fíl. e Diológ.

, (1. grau)
Língua Nacional

(1. grau)
, História

(l., gra;u)

10:30 - 12:30

Geografia
(2. grau)

10:00 - 12:00
Bistóriá

(2. gra�)

10:30 • 12:30 ":00 - 12:00
Edufl. Moral e ti,icI Ciê.cial Fil. e Diolég.

(2. grau) (2. ,rau)

14:00 • 16:00

Geografia.
. (l. grau)

14:oQ - 16:00
.

O. S. P. B.

(1. grau)

14:00 • 16:00 140:00 - 16:00
Educ. Moral e Cívica Língua Bst. "odellu.

. (1. gr••) (2� grau)
16:30 • 19:30
Matemática
(2. grau)

16:30 • 18:30

O. S. P. B.

(2. grau)

16:30 - 19:00

LinguI Nat. e Lit.Brls.
(2. grau)

INSCRiÇÕES: para matérias do 1. e 2. grau, lIomente até .egaada.feira di.
24, no t.légio Barão. d. A.toni.a, ePl Mafra da. 8,00 â.
11,30 • da. 13,00 às 17,00 hora..

.

.

'

'

Paga-.e uma ta,xa por dileiplina.
COORDENADORIAS' LOÇAIS DE EDUCAÇl0

•
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense


