
VENICIO . TORTATO
PREFEITO DE

DEFENDE
CUNHA PORÃ

Pe.rg';1ntando «onde estão os homens que tanto defen
dem 011 direitos ��mano�:.? <? Deputado Venício Tortato ini
ciou na Assemb�eIa Legíslattva o .seu pronunciamento em

defesa do Prefeito de Cunha Porã, Senhor Ermelindo Rampi,
que recenteme�te trocou o MDB pela Arena, e que vem so

frendo uma sérle de ataques de seus antigos companheiros.

.

Venícío To��ato,. repre�entante do Oeste de Santa Ca-
tarIna na Assembléia, disse aínda que dirigentes emedebrstae
estiveram em �unhR Porã e lá assaearam uma. série' de in

júr�as a� Prefeito, numa atitude. que contraria alguns prín
CípIOS tao ardentemente defendidos pela oposição como o

) da liberd�de: «Que liberdade .é essa que eles pregam, pois
não permitem que :um Preíeíto escolha livremente o seu

Futuro»? �ortato afirmou, também, que as razões que leva

ra� ErmelIndo Rampí a !omper com o.MDB e ingressar na
AlIança ..E�enovadora .NaClonal, foram o não cumprimento dos

compromlss�,s . assu�udos pela direção emedebísta para com

a atual a�mlnlstraçao d� Cu�h.a Porão Acrescentou o depu
tado arenísta que «os aístemãtícoa ataques aos governos fe

�eral e estadual, por part.e:da opo�ição:- muitos dos quais
1�fundad�8. - estavam orlando séríoa entravei a administra
çao munícípal de Cunha Porã, dai a atitude do Prefeito Er-
melindo Rampí», .

I Fin8liza�do, Veníoío Tortato afirmou que «vários emedebistas
'

já seguiram o Prefeit� em seu ingresso na Arena,
-

o que
atesta o acerto ela atitude de Ermelindo Rampís.

Senndores do 9Jv(j)5 organizaram
excursão}para góz do 9guaçú

.

Os se:rv.idore.s do, l�PS de nossa cidade, aproveitando
o Dia do F�nclonárlo ,PublIco, oc?rrido ontem, organizaram
uma e�cursao para Foz do Iguaçu, também com passeios à
ArgentIna e Paraguai."A pártidaldeu-se 5.a. feira, pelas 19

hora.s, em fr.ente a agencia local, com retorno previto para ['domíngo, com os seguintes participantes:
. Elsetraud Jessy de Souza Gassenferth, KathleenI'Elí-

zabeth Gassenferth, Aldo Tibério Gassenferth Edda CÔrte
Ferreira da Silva, Edineí Mendes Kohler Ma�ia Bernadete
Kohler, �aria de Lourdes, Kohler, Terezi�ha Bampi Pape, E
dllia MarIa I{alempa, MarIlda Helena de Lima Mendes de
Souza, Maria Clizeida. Fedalto, Carmelina 'Bueno de Siqueira
�aria

.

Helena Kohler, Maria Regina Kohler, Maria Lúci�
Kohler.: Francisco Mendes' de Souza Junior Josiane Stela
Ferreira da Silva, Gilberto Antonio Kalemp�, Ana Rita de
Oliveira Dreweck, Romeu Nivaldo Dreweck Lucilda Bechel
Carloi Antonio Ferreira da Silva, Osório F�rreira �:da ..··Silva'
Francisco Mendes de Souza, Sueli Matic'o 'I'ogamí 'í�anit�
�chi,vinski,. Soràia �ogami, Carlos Alberto Shimoguiri, Raquel
Irao! da ·Costa, Irací da Costa, Ivan José da Costa Filho Al-
ceu .Johnny Romão, Osnilda Bechel e Luiz Sucheck.

'

. A I viagem está a cargo da Empresa Turismo Rainha,
de Curitiba.'

.

Aconteceu animado e acirrado' jogo de bolão em

disputa de um j'antar aos bolonistas participantes,
\ reunindo o Demoerata e Olimpico, com a vitória do De- .

aocrat.a .. e o seguinte resultado: Democrata 1.380 e O

límpico 1.357, na decisão da melhor de três, realizada
dia 26 úl timo. na cancha. do Campo da Agua Verde. Na

la. 'partida o Democrata ganhou por 18 palitos e na 2a.
o Olimpico venceu por 3.palitos.

GHUTEC convida
. o Grupo de Teatro do Colégio Comercial de Canoi

nhas - GRUTEC, convidando para a sensacional tarde es

portiva que promoverá amanha, no Estádio Municipal, com
as seguintes atrações:
14:00 h.oras: futebol juvenil - Industrial '�X: Massey-Ferguson
16:00 horas: desfile de fanfarras - Colégio Comercial de Ca-

noinbas e Escola Básica. «General Osório» de

Três Barras.
16::30 horas: FUTEBOL FEMININO -

I

Colégio Comercial de

Canoinbas X Escala B. «Gal. Osório» de Três Barras

19:00 horas: Soire no Eli'te 'I'ênis Clube - Som «Vitinbo»

�gradecim ento
A Direção da Casa Dr. Rolando L. Malucelli, por

este intermédio, vem agradecer aos Deputados Fe

de�ais Dr. Francisco Libardoni e Dr. Dib Cherem.

ao Deputado Estadual Dr. Acácio Pereira, ao Pre

fei to Municipal de Canoinhas, pelas verbas con

signadas em favor da instituição, no exerci�io de

1977. Ao Grêmio XV de Julho� Irmãs do Colégio Sa

grado Coração de Jesus, Prof. Mário Tessari, Sra.

Marguit Olsen Pizzato, Sr. Rimon Seleme, Sr. Fre

derico Haag, Rigesa, Rotary Club, Emp��sa de.Oni
bus Colet ivo Sta. Cruz # tanto pelas doações fel tas,
como pelos momentos inesqueciveis de alegria pro-

• ,Porcionados às crianças.

Que Deus recompense largamente a todos.
A Direção

Assinatura anual: Cr$ 15.0,00

I

com

Esteve apitaI do Estado, acom-

panhanho do .0 suplente de Vereador,
Sr. Licio de Oliveira, o Prefeito Muni-

.

cipal de Ma'or Vieira, Sr. Claudio Ga
dotti. Na o ortunidade. o mesmo assinou
convênio co ..a CASAN, convênio este de
n.o 141/77, para a implantação da rede.

\ .

Canolnhas-SC

29/outubro/1977
Número 1443
Ano XXXI

N. o Avulso Cr$ 3,00

GADOTTI
A

converuo
•

•

assina

a CASAN'
or Vieira. A Prefei tura

rticipará com 26% do custo

a, qu� irá r&alizar-se no� pri
roS meses do ano de 1978�

Na oportunidade, também o Prefeito
manteve audiências com o Secretário da
Casa Civil, Dr. Salomão Ribas Júnior;

. o Secretário da· Saúde, Dr. Hélio
tiz, em cujo' éncontro pediu que foss�
li berada uaa

'

verba para o HOSPl tal San-
to Estanislau, tendo o mesmo prometido

. que, até o fim do mês a entidade pode ná
contar com uma parcela de Cr$ 50.000,00.

o Prefeito foi também recebido em

audiência pelo Presidente da TILESC ..

ocasião em que solicitou a implantação
urgente de um posto de serviço telefô
nico, ficando certo, para o próximo mis,
o inicio das atividades.

, .

Na 3ecretaria dos Transportes, eom

'o Dr. Ricardo Sapurite, entregou ,a do

cumentação necessária para a celebração
de um convênio no valor de Cr$ 397,000,00
para construção de uma ponte de concre

to sobre o Rio Bonito, na localidade de
Pulador.

Melhoria
t-elevisão

da

A administração municipal
está acelerando os serviços
para a melhoria do som e

imagem de .nossa televisão. A
torre repetidora necessária,
construida pela nossa Prefei
tura, já está pronta e foi mon
tada quita-feira última no mu

nicípio de Antonio Olínto-Pr.
O setor técnico, contratado

pela Prefeitura de Canoínhas
e Três Barras com uma firma
especializada de Curitiba, sr.

Orestes Galastri, também es

tá em serviço adiantado, pre
vendo-se a conclusão dos
trabalhos no decorrer do mês
de novembro, quando então
teremos 3 canais, em boas
condições de som e imagem,
3 de Blumenau, com aRed e

Globo, 4 e 6 de Curitiba, este
da Rede Tupy A medida, re.

clamada por todos, é mais
uma obra da dinâmica adrní

nístração, 'I'herézío e Fábió
e do Prefeito Odilon Pazda,
de Três Barras,

Senador Otair Becker

cumprimenta
/

Agenor, Côrte
o sr. AGENOR V. CORTE, Serventuário da Justiça a

posentado, após mais de 40 anos de serviço, como Escrivão dos

Feitos da Fazenda e 2.° Tabelionato, vem de ser agradecíado, pela
nossa Calenda Câmara de Vereadores, com título de cidadania

canoinhense, pelos' relevantes serviços prestados a nossa terra.

Nascido em, Florianópolis, onde foi, aluno do famoso gi
násio catarinense, para aqui veio ainda bem' moço, consorciando
Se com NOEM�A BO��EIXE, possuindo um filho, engenheiro dr.
Lauro Côrte, residente- em Curitiba, Diretor do DNER. Sempre
participando das grande lutas em prol do município, filiou-se à

'ARENA, sendo destacado membro do. Diretório Municipal, vindo
do ex-PSD, referindo-se sempre e ainda como o glorioso. No
último pleito optou, achando o melhor caminho para Canoínhas,
pela ARENA 1, ,ingressando na campanha, afinal vitoriosa com

THERÉZIO e FABIO, acompanhando e falando em quase todos
os comícios.

Agora, a respeito da comenda, vem de receber o seguin
te telegrama: «APT 03 Brasilia DF ·TEL-843180333 17.10.10. Re
conhecendo neste ato da Câmara Municipal outorgando prezado
correlígtonárto cidadania honorária Canoinhas vg reconhecimento

relevantes serviços prestados capital mate vg envio amigas feli

citações pt Saudações. Senador Otair Becker».

A entrega da outorga será em Sessão Solene do nosso

Legislativo em data ainda a ser designada, juntamente com a do

sr. João Seleme, Presidente do Diretório Municipal da ARENA,
também laureado.

amanhã
. \

x

Não percam

pelo torneio "Mario Mayer" o clássico da cidade

Botafogo

•

em I Ma rcílio Dias

São Bernardo
I
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e.ORREIO DO M'ORTE ,29.10.1977,

Superintendência Nacional do Abastecimento (SUMAB)
,

DELEGACIA EM ,SANTA CATARINA
, '/

Para conhecimento, transerevemee a Por
fariai SUP�R n.? 50, de 23 de agosto de 1977:

O SUPERINTENDENTE, DA SUPERIN
TENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMEN
TO - SUNAB, no uso de sua fi atribuições Ie-
ga�, .

CeNSIDERANDO a necessidade de ser'
disciplinada a comercíallseçãc do vinho de pro
dução nacional, fixando preços máximos atr,a
vés da fórmula CLD e limitando margens de
comercialização pa'ra i pedir lucros arbitrári
os ou excessivos,

CONSIDERANDO o relevante interesse
'do Ministério da Agricultura em estimular o

desenvolvimento da produção" industrialização
,e comercialização de vinho nacloeal,

, \

R E S O L V 1::

Art. 1.° - Instituir, para o eomêrcío ata-.
cadista e varejista, em todo o território nacional,
• fórmula CLD para fixação de preço máximo
de venda de vinho nacional, em qualquer em-

balagem.' 'I,

Art. 2.0 ,- A fórmula eLD integra-se dos
seguintes componentes:

I -, C = Custo
II - L = Lucro
III - D = Despesa

\

\

Art. 3.° - Na composição do' preço d�venda do atacadista e do varejista, a fórmulà
eLD censíste em:

I .. CUsfo:
a) para, o atacadista: o preço' de aquisi

ção na unidade produtora, acrescido das
,

despesa. comprovadas com transporte até a

praça do destino.

b) para o varejista: 'o preço de aquisição
na unidade produtora ou do atacadista,·

aerescído das despesas comprovadss com o trans ..

porte até a praça do destino.

II .. Lucro·
.

'.

o.
.

a) do atac.di'ata:
. �té 20o/o':(vinte por cen-

I

to) nas vendas aos varejistas, e 'até 300/0
(trinta por cento) quando efetuar a venda dire-'
tamente ao consumidor;
b) do varejista: até 30% (trinta por cento)

quando o faturamento for direto da uni
dade produtora e r.té 20°/0 (vinte por cento)
quando a mercadoria for adquirida do atacadista.

III - Despesa: 'ao total resultante
dos incisos I e II, será permitido sereacer as

'seguintes despesas, quando comprovadas com

documentação hábil:
, ,

aD desembaraço da mercadoria e taxai a" ela
,

I correspondentes;
b) armazen,ágem desde que retllizada em uni

dades armazenadoras de -terceiros;
c) carreto da mercadoria a;t� o estabelecimento'

comprador. Quando 01 transporte for efe
tuado por vendedor ou c toprador, serão con-

(

sideradas a, tarifas estsb ecidas pelo Sindicato
de categoria profissional '

,d) faltas e avarias, a é 5°1o (cinco por' cento],
calculadas' sobre custo da mercadoria;

e) Imposto de Círcul ção de Mercadoria ICM,
ou outra 'tributaçao especifica Incidente.
Art. 4.° - O preço 'máximo de venda do

vinho, nacional para 08 resteurantes, churras
carias, bares, lanchonetes, boates, hoteis, ,esta
belecimentos similares ou de qualquer outra

natureza, será formado pela adição da margem
de comercialização de até 70iJ/o (setenta por
cento) ao preço de compra CIF.

§ 1.0 - Para 08 estabelecimentos a .que
se refere este 'artigo que tenham música ao vi-,
vo ou qualquer outra apresentação de artistas,
o preço méximo de venda será formado pela
adição da margem de comercíallzação de até

140°/0 (cento e quarenta por cento) ao preço d'e
compra CIF" desde que para' cad.�/periodo de
4 (quatro) horas, de funcionamento, do estabe
lecimento haja realização con�i1iua ou interca
lada dessa apresentação, por/um período míní-
mo' de 60 �8esseDta) minut9'é. '

I
'

§ 2.° - O preço alque, se refere o pará-
grafo a�terior só pod2tá ser praticado pelos
estabeleeímentos que possuam contrato de lo
cação de serviços co�, artistas ou músicos, re

gistrado na re8pec�va Delegacia Regional do
'I'eabalho ou, onde lesta não existir, no respec
tivo Sindicato de ,Classe, e só poderá ser cobra
do no periodo e� que houver música 80 vivo
ou qualquer oUiro tipo de apresentação de ar-
tistas. I, ,

; , \

§ 3.0 - /Para efeito da fixação do preço
máximo de V'enda da unidade de consumo do
produto, se� permitido o arredondamento da
fração supsrtor a cinco mtlézírnos de cruzeiro
para o\ceritavo imediatamente superior. despre
zada ,8,r: igualou inferior a este valor.

, Ar . 5.° - Os estabelecimentos que re-

vender'm ou servirem vinho nacional, ficam

obl'igaios a afixar em lugar visível ê de fácil
leitura. a respecUva tabela de preços, em carac

'tere�! de, pelo menos, 2 (dois) centímetros de

altu/a, ou a fazê-los constar do seu cardápio,
se joperarem tradicionalmente com este.

,

/ § 1.0 -- Os hoteís e simtlares também são
o:Qrigados 8 manter nas suas portarias ou re ..

'cepções e nos seus aposentos, relação dos seus
,

preços, assinada pelo gerente.
§ 2.0 - O contr ato de locação de serviços

'previsto no § 2.° do art. 4.0, bem como • re

lação de preços II que se refere o parágrafo aD

teriôr, terão que ficar no respectivo estabele-
'cimen�o à disposição da fiscalizaç.ão da SUNAB,
não se lhe aplicando' a regra do art, 12 da
Portaria', SUNAB D.o 420. de 3 de agosto de
1976.

,

Art. 6�o - Os Delegados de SUNAB po-
derão batxll'lt Portaria fixando os preços máxi
mos de vend� do vinho servido em «jarras»,
ccanecas» CCO�08», �u qualquer outro receptá
culo, atendendo\ 89 peculíartdedes locais.

Alt. 7.° - '�as transações entre atacsdís
tas ou entre varej,jstas não será permitido, a

crescer ou computar qualquer margem de lu-
\

,

cro ou despesa. \
,

Art. 8.0 - Para \ 08 efeitos desta Portaria
são considerados etaeadístas 8S categorias dos
distribuidores, conta _. própria, consignatário,
e representante - consignatârto, .sendo os re

presentantes equiparados' às categorias dos re

presentados.
Parágrafo único - Ficam excluídas deste

artigo &s empresas que através de contrato es

eríto comprovarem que são detentoras de mar

cas próprias ou, por eutortzsçâo do produtor,
comercializarem marcas com exclusividade.

Art. 9.° - O descumprimento do díspos
to nesta Portaria sujeitará os infratores às seú

ções previstas na Lei, Delegada n." 4� de 26
de setembro de 1962, e demais cominações le-

. gais cabíveis.,
'

Art. 10 - 'Esta Portaríe entrará em vigor
,

no dia 12 'de setembro de 1977, após SU8 pu
blícação no Díárío Oficial da União, revogadas
as disposições em contrário.

Rubem Noé Wilke - Superintendente

Leial As'sine! DivulgueI
"

Correio do Norte

"O valor dOe um Professor'"
O professor constitui um, ,meio de conhecimento da crlanç.,

do jovem. '" '

Seu interesse é ajudá-lo nas dificuldade9, interesses e ,Qbaer..
vações 8 serem feitas.

'

Os professores desempenham um papel lmportaot{slhllO,
quando conscientes de sua matéria e dever,

Terão possibilidades Ide informar ao aluno a aplicaçlo d,
referida matéria, nss diferentes áreas de atividades hamana•.

O verdadeiro professor é aquele que admi'liltra suas au

las com amor e dedicação."
Por redículo que SE'j 9. aín ia existem em nossas escolas,

professores de «PLACAS», que trabalham somente pelo dinh@iro
e não pelo valor de sua profissão.

I

Os jovens t -rão indecisão 80 término da 8.8, série, onde
precisam da verdadeiros «MESTRES», que deem uma orientação
segura. '

,
Não é fácil tomar uma declsão, pois à existência de Inú..

meros fatores interferem em nossos .julgamentes, Interesses e pre
ferências.

_ Respeito p�ra com nossos mestres! A escola é uma

continuação da família, pois auxilia e completa o trabalho educa,
t· d

. I

IVO ospais.,
'

.

;)

Além de nos educar, a escola nos ínstru].

Ela nos proporciona conhecimentos e hábitos S81101l, de

'senyolve a Intelígêaeta e forme nosso caráter.

Assim, os alunos devem amar, reape tar 'e obedecer a seu!

mestres.
, '

Além disso, devem ser estudíosos @ disciplinados.
Outro' dever 'seria tratá-los

I

com smízsde e delicadeza.
A família e 8 escola, para serem organiz!d88 e alcançarem

seus objetivos, precisam de uma autoridade, isto é, de uma pes
soa, ou de um grupo de pessoaa com poder de governar' ou dí-

rigir seus membros.
'

Na família, como vímos, a� autcrtdade é o pll, auxiliado
pela mãe.

..I

Na escola é a diretora, auxili,ada' pelos professores.
Enfim ...

, I

-o MUNDO PRECISA DO PROFESSOR PARA SER
MAIS HUMANO, MAIS ALEGRE, MAIS ORGANIZADO, MAIS
FELIZ».

ROSELI DE FATIMA RUTHES

Colégio Sagrado Coração de Jesus - 8.8 série.
\

ÓTICA ChNFIANÇA
.�==============================-=======�-==-----I«

!

'Laboratório! Especializado,! '

Lentes de /CoritaJo
.'

Armações raciona;s e Importadas
Praça Lauro Müller - Canoinhas \

,

\

.--=======================================-===-===f

BRINQ'UEDOS
COMPRE AGO,'RA 'E PAGUE
SUAVEMENTE/ATÉ O NATAL

f
I

�ggggg�����gggQ���gggg��ggQ�g�g�ggg�ggQgQggg��QQQQ�ggg�g�gg�Q�ce -" � �
ce .

- ,

�'

I 'J. CORTE caça e pesca I
� Praça Lauro MUller. 64 C4,NOINHAS - Santa C.tarlna

,

. m
l'II'l!

, Vou fazer C· com uma boa 'raca ft..: C I L L A - F E R P I ou 'M O R E N Ó. BDwg amplng · • • " /.

BD.� Sacos, de dormir • Redes de descanço Moll-Mo � Camas Cimba-cot - Conge!ããor-SHOw:êASE capacidade 75 litros, .9IJ
ce Lâmpadas a gás Lanternas - Cantís - B quinhos - Estojo para pesca - Carretilhas MAR e DAIWA. 9D
ue " 'Varas nacionais e japonesas - Linhas - nzóis - Viveiros - Redes - Tarrafas. 9D

"

as' UM, CAMPING PERFEIT - COM COMODIDADE E CONFORTO
'

mID�DDDaDD�DDD���aBaBDD�DaaDaBaD�DDaaDDa��BDBBDBD�BBD�DDDDDaaDDa�
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ACONTECENDO�.._.
"a.ponsabilid'adeJ. M•• c. No .dia do' Agrônomo. a fundação de

* o valo, da pessoa não * Carolina e Dir�eu. tinal- boriú, na Sociedede Beneti- mais' uma Associação aqui
se me�e pelo qU8 ela pro- mente [untos -hrovando

.

t Op
,. J;; p m s

duz ou deixa de produzi,. p._
p cen e

.

erarta. L,S era o Reunindo pi'ofissioaais técnicos, em número -de 26, agrô·

'''' o consumo da sociedade,
que as más tinguas não estão

.

ainda muitas promoções co- nomes, engenheiros florestais e médicos veterinários, foi fundada

a
., com nada. Continuem. mo esta'

'

ma 5 mede-se pelo fato mes-
. dia .12 último, 8 Associação dos Profissionais em Agricultura e

mo de ser pesstJQ, com IIS * E. o foto Henrique, cur» * O casal Antonio (Helena) Pecuária de Cenotnhes. Eleita a sua primeira diretoria. ficou 8S

gratldezas e lin:aitações ine-
,

tindo uma nova paixão. Simões passando este fi- .r sim constítuíds: Presídente, Hülário A. Liebl; Vice, Carlos Car

rentes a toda criature. Além .

Va em frente menino, ela é nal de semana em aramados.. valho; Tesoureiro, Elcio Hírane e Secretário, José F. C. Carvalho.

disso, em cada um de nós Uma graça. Não é mesmo Niuee? Esperamos uma teliz estadie. A sede da nova entidade é na rua Frei Menaodro Kamps, 560 .

. existe um santuário indeoas- * . Tânia Doin a linda mo-' * Se eu não fui para oocê,
sáv�l, que eleva o "OSSO' oa- â

. • toda realização dos teus
.

d 1 rena, tspe'l'tando o olhar "

lo' acima e quo quer enge- de um tore campero, Né J.. ,? sonhes, saiba que você foi
nho: a consciencia t o nú» para mim tudo aquilo que
cleo secretissimo é o santuário * E o Orly de olho naque- sonhei.

do homem} onde ele está a la menininha. Tomar. dt
s6s com Deus e onde ressoa certo.

a voz do Senhor. Pela cons» * Estarão conosco neste fi�'
cilnci., o homem descobre, de nel de semana muitas
modo admirável, aquela lei pessoas, entre e/as Janice
que consiste no amor a Deus Izabel e Pedro.

}

e ao Pnóximo. ..

* Paulo Ferreira deixando
*. Mais um sábado um tsn- 't

to monótono para muitos, .

mui as saudades para to-
dos. Esperamos SU:1 volta em

Para os que esperavam um breve, prin,cip.Zme1'lft ii Mi/ena,
pouco msis de movimentação
vão ficar na mesma, pois ho- * Junior Freitas trocando

je não teremos a tão espersda olhares bem apoixonsdos
boate do Club. com aquela menina do 1.° A.

,

,* f'óz do- 19uaça é o final Roseli esses olhares são
do roteiro de muitos que para voei. '

partiram 5.8 feira passada * Mauren e Beto um dos
numa excursão. Uma turma
bem animada entre' outros:

parzinhos mais. fOTO do

lvã, Soraia, Carlinhos (Shi-
Santa Cruz, tazendo inveja a

muitas pessoas.
mo), Kati, Soeli Raquet, Ciça,
Alceu, Jesiane, Lúcia, etc. Es-, * E" King Kong virou a

peramos bastante novidades. csbepa de muitas menini-
nhas, que resolveram assis-

* Hilário B. muito feliz COm tir O filme mais uma vez.
a chegada de Jfeli,sa que

tstirá passando alguns aias . * Agora a moda � Jeep,
aqui.
.' até o lvã apareceu com

* Siloinh« matando a sou- um. Isso é que é.

dedes de todos princiPal- * No domingo passado
mente do' roto Junior.

'

"la sede da AA.BB, um

* Um parsinho muito que-
dia muito festivo para o fofo

rido surgide na semana
menininho RouTh Nader que

passada, Maria Helena e Ni- neste dia estaoa completando

no. Parabéns.
. um aninho. Parabéns aos pa

pais corujas Oziris e Vera
* Estard conosco. alguns Nader.

dias Bene (Carvalho)
,

deixando Anacyr muito con
. tente.

* Domingo passado U1n el-
I

tncço muito gostoso, um

dia diterente e alegre passa.
do em companhia de muitos

amigos e em especial da Ro.
seli que era a homenageada
por ocasião dos seus 15 anos.

TCHAU

Anlyersariantes da semana

Dia 29 - a srta. Sueli de
fáti�a Sabetke; o jovem O
tavio Schulka.

Dia 30 • a sra.
�

Alice psp.
do sr.' Joaquim A. Pereira;
os S1 s. André Doriual Spitz
ner, Vivaldo Todt e Constsn
tino, de Paula 8,/,e,.,0,· o io·
vem Adotar Paulo; Dia do

Comerciârio.

Dia 31 - O' sr. Gilberto Si
rineu Zaziskit- as S1 tas 50-'
nia Regina, Pazda, Ingrid
Cecilia Voigt e Moda Cristi
na Sconhetzki, teso em Fio ...

rai-Pr.; o [ouem Âcyr José'
Seleme.

Dia Oj de novembro • as

sras. Diuair esp.. do
.

Dr. A
roido C. de Carualho, Vva.
Adeltna Kohler e Vva. sra.

Maria Zierhut; {IS jovens A.
demir Elias Freiberg6r e Os ...

waldo Fernando Voigt.
Dia 2 o

.
as sras. Elvira

esp. do sr, Antonio Cordeiro
e Nild« esp. do . sr, Edgard
Mayer; os' srs. Emilio Lemke
e Pedro Veiga Sobrinho, res.
em Maior Vieira.I

* Teremos em Canoinhss,
.

um curso de parapsico-' Aos aniversariantes, nos-

logia Educacional nos dias 8,
.

sos sinceros purebéns.
9 elO· teito pelo professor . \

Artênio Longhi no cine Jubi-
-----------

le�. Vá} prestigie e aproveite.

* Obteve 'muito sucesso o

destile de' modas apresen
�ado po, modelos de Cam�

Leia! Assine! ,DivulgueI

Correio do Norte
g������������������������������������Q

�
.

�.
� , �

! ILV4RO MILLON & FILHOS ® a
I Concessionário.da Mercedes-leu do �rasil SIA . ! .

,� ,�
"-

,�
. '�

. � Departamenlo de Veículos Usados �
=

' MODELO ANO/FABRlCAÇAO �
� 1 L-1113/42o. c/3.0 eixo e 'carroceria' graneleira - Super Equipado 1975 '�
� 1 L-1113/42o. c/3,o eixo e carroceria graneleira � Su,per Equipado 1975

�

� 1 LA-1113j42o. s/3.0 eixo, c/ carroceria. .'
.'

.. !968 �
i'I'I\ 1 L�6o.8-D/35 c/ carroceria . /' .

�974 �

�
.

1 L-1113j42o. cj3.0 eixo e carroceria 1971, �
� 1 L-1113/420 cj3.0 eixo- s/carrocer�a i�;� � .

)M 1 L-1113/42o. cj3.0 eixo e carrocerIa �

� Veículos Revisa' e com·garanlia de. �
� .

'OU .10.1000 km. �
� �

,� Financ· meDIo em até 24 .

meses �
� ACEITA-SE mOCA �
� �

� 81.476 • Km. 223 -lJIIAO DA VITÓRIA·PR.· �
� FONÊS

.

(0425) '23-1211 �
� 23-1893 �

� 23-2572 .�
�, .

. �
��������������������������������������

'Agradecimento t Convite-Missa
Os familiares de VLADISLAU KNORECK.• popu-

.

lar Lêlo, ainda consternados com seu falecimento agradecem ••

manifestações de pesar recebldas e convidam parentes e amigos,
para 8 missa de 7.° dia. que será celebrada amanhA, dia 30, à.l

18,30. horas Da Matri� Cristo Rei.

Por mais este ato de fé, agradem os familiares.

LEI N.o '400 de 19/10/77

Dispõe sobre Denominação de Logradouros Públicos

Benedito. Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de C8noinh8�, Estado de. Santa Catarina, DO U80 de IU8S atriboi- .

ções faz saber que a Câmara de Vereadores decretou ,e eu san-

ciono a seguinte:
' '

L E I
Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorÍ!3iado

Q denominar de Ruas: OCTAVIO X. RAUEN, a que tem inieio

na Rua: l\tlarechal Deodoro, até u Arroio Farinha, no. loteamento
Guilherme Grosskopf, no Bsirro Agua Verde; JACOB FUCK JR.,
que tem inicio D9 Rus' Marechal Deodoro, até a Rua projetada no

mesmo loteamento; LICINIO A. CORNELSEN, 8 que tem i·nielo

na· Rua Marechal Deodoro, sté 8 Rua projetada do mesmo lotea

mento; EMILIO G.· WENOT, Q quJ tem inicio na Br; 280, pas-

6�ndo pela Ru& proj.etaQe, no mesmo loteamento;. MARrO MAYER,
B que tem inicio Da Rua projetada e OTAVIO CORREIA, 8 que
te.m inicio n8 Br. 280, até 8 Rue projeteds.

.

Art. 2.° - A presente Lei entrará em vigor na dita de

sua publicação,. revogadas 88 diSlpesições em contrário.

CaDoinhas, 21 de outubro de 1977

Benedito Therézio d. Carvalho Netto
.

Prefeito M'unicipal
Esh Lei foi r('!gistrada e publicada no Departamento Ad-

ministr�tivo, Da data supra.
.

Fábio Nabor Fuck .

Diretor d, Administração. - Vice Prefeito

BASiliO HUMENHUK & (IA. LIDA.

� Revendedor· FORD I
Fazemos. sempre a melhor �ferta em veículos novos FORD

e usados' de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA S/EMANA:

Ford 350 1970 - amaF�o bonanza
Camioneta Pick-up/í961 4x4 . cinza

Camioneta Pick�A F. 75 1976 - verde
.

.

Camioneta RuráÍ i972 4 x 4 - azul e branco

Cor�e1 cu�uxo LDO 1976 - marr�n madeira

Camlon�>�Rural 1975 4x4 - laranJa

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.

, Veículos inteii:'arr-ente revisados, de boa proc�dêneift,
aos melhores preços. da região. ,

. .

.

Vj�dte-nos sem compromisso, em nossa loja à

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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UORREIO DO NORTE

Assocíação dos Pais eAmigos dos Excepcionais de (anoinhas Issoeia�ão Cultural,
. R e I a :f ó r i o . 3.202 - Diversas .. 972,44· 4.030.04 Reereatlva e �spor�i-
.'

.
Total do ativo + despesas 243.488.51 va «Sa-o�,.J:", Dor.nardo'»Relatório da 'diretoria da APAE, compreendendo as ati- lA

II

vídsdes administratIvas desde a dste de sua posse' até 18.10.77. P A S S I V O
. I _ Diretoria Exigível li curto prazo'

2.000 - níhíll
- Presidente - Rozlcler Fuck
_ Vice Presidente _ Leonora Carvalho Não exigível
- 1.a Secretária _ Maria de Lourdes Trela 2 ..200 - Patrimônio
- 2.° Secretário - Oscar Alcides da Conceição Receitas
- 1.8 Tesoureira - Vera Lúcia Stulzer Lopes' 3.502 - Subvenção Munícípal
- 2.° Tesoureiro - Orlando TremI 3.503 - Donativos

Conselho Oeliberativo·. 3.504 - Prcmoções
Membros - Niceto Osmar Fuck, Benedito Therézió de Carvalho Total do passívo + receitas

.

Neto, Dr. José Geraldo Batista, Dr. Jaime A. Seleme, Canotnhas, 18 de outubro' de 1977.Frei Luis Valmorbida, Dr. Hélio Herli de Miranda,
Dr. Carlos Roberto Gerlach de Oliveira.

Oepartamento de Relações Públicas
-- Dolores Baloch de Oliveira, Soely T. Bona, Lia P. de Carva-

lho, Valcy Pereira Tormena, Nilda Mafalda -Burígo.
2 - Contabilidade - VIde balancete anexo.

3 - Atividldes registradas pela contabUldad ••
.,_ Iniciamos a contabilidade de diário/razão, com partida dcbra-

. da, data (29.03,77) em que foi transmitÍdo à La Tesoureira,
Vera Lúcia Stulzer Lopes, o controle financeiro.

.

- O Balancete levaátado em 18.10.77, registrou os seguintes in-
formes .

Disponibilidades - Cr$ 16 ..698,76 sendo:
Cr $ '138,20 em dinheiro e

Cr$ 16.560,56 em saldos bancâríos.
- O movimento bancário está conciliado até 30.09.77, data esta

dos últimos extratos de conta fornecidos pelos bancos.
Realizável. - Cr$ 27.498,00 refere-se a adiantamentos feitos
a funclonártos, ,por conta de seus proventos, 'visto que desde
01.01.77 não recebemos 08 pagamentos das professoras, a car

go do governo estadual.

Imobilizado
Cr$ 83.112120.- de;construções; compreende os investimentos
feitos' em nossa gestão, nas seguintes benfeitorias:

'

- abrigo de alvenaria - muro com tela.

Resultado financeiro
No período ora exposto obteve-se o seguinte resultado:

.

Receitas Cr$ 119,92'2176
Meno& despesas:
Administrativas
Financeiras
Gereis

32,235,61
42,50

4.030,04 36.308,15

.
Superhávit

I Aplicação da receita bruta'
: :Ra gestão da presente diretoria a aplicação,II distribuida:

.

Recursos da gestão anterior
contas a receber

.

, receita da atual diretoria

Aplicação
- em construções 83.112,20
- em despesas , 36.308,15
- em pgtos contas 'gestão anteríor 9.260,60
'- em adiantamentos a funcionários 27.496,00
- dinheiro em' caixa 138,20
- saldos bencârtos nesta data (18.10.77) 16,560,56 '

172,875.71

1977.

83,614,61

da receita ficou assim

52.505,25
447,70

119,922,76
172.875.71

Cenoínhas, 18 de outubro de

Rozicter Fuck
Presidente

Vera Lúcia S. Lopes
l,a Tesoureira

Balancente em' 18 de outubro de 1977
Al'lVO

I

I
I

1
,
,I

III Olsponível
':

1.000 - Caixa
1.001 .. Bsnco do Brasil S/A ,

1.002 "." Banco Brasileiro de Descontos S/A
1.003 .. Banco do 'Estado de S. Catarina SIA
1.004 .. Banco Sul Brasileiro SIA
Realizável a curto prazo· ,

1.100 - Adiantamento a funcionárIos.
Imobilizado
1.300 .. Imóveis e benfeitcrias
1.301 .. Móveis e utensílios
1.303 .. Construções
De.spesas Administrativas
3.001 - Consumo de água e 'luz

,

3.002 .. Despesas o/conservação e' limpeza
a.003 .. Despesas posteis e telegráficas
3.004 .. Gratificações
3.�05 .. Despesas com promoções ,

I 3,006 .. Desp. c/curso de especialização
,

3.007 "." Despesas c/material expediente
O'espesas Financeiras
3.100 .. Despesas. bancárias
Oespesas Gerais
3.200 '.. Fretes
3.201 - Alímentsçâe dos alunos

138,20
9.157,51

. 154,40
1.558,40
5.690,�5 16.998,76

,

27.496,00 27.496,00

30.000,00
49�873.40
83.112,20

. '"

162985,60

751166
5,680,00

12,30'
,

3.900,00
13 ..371,00
4.50Q,00
4.020,65 32.235,61

42,50 42,50

400,00
2,657,60

A disposição dos senhores industriais e consumidores, sua loja cada vez mais

, especializada: Linha completa, dos motores. W E G a preços diretos da fábrica,
peças e acessórios ara caldeiras, locomóveis e maquínáríos industriais. Cabos

de aço, par�fuso'.�, pregos de 'todas as bitola Conexões pata água e

geral. VISITE-NOS.

123565,75 123.565,75

•

3,381,35
. 42.187,41
74.354.00 119.922,76

243.488.51

29.10.1977

Rozicler Fuck Veta Lúcia S. Lopes
Presidente La Tesoureira

Fundada em 13 de outubro de 1947
CGCMF, 83.194.027/0001-90 - C. P. 25
CANOINHAS Santa Catarina

Edital de (oovoclcào
, .

Ficam convocados os senhorea
associados, para a Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se
em sua sede social, sita' em
Marcilio Dias - Canoiohss-SC,
no dia 27 de novembro de 1977,
às 9 horas e 80 minutos, em'
1.8 convocação; se não houver
«quorum»" meia hora após em

segunda convocação, com qual-'
quer número de presentes, afim
de deliberarem sobre o seguinte:
1.0 - Eleição da Nova Diretoria,
2.° .. Outros assuntos de ínte-

resse social.
'

3

Canoinhas, 25 de outubro/1977
ALCIDES JOSE PIERMANN

Secretário Geral

ROMARIO MARTINS
Presidente

Clube de Bolão

Fotoc6pias?
O Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado

no Forum, aca�a de receber a mais moderna, "FOTOCOPIA
D{)RA" Automática que tira fotocópia dupla fac� e simples

de qualquer documento 'em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

«Fantasma))
Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

.
Em cumprimento ao artigo

22,° do Capítulo III de seu Es
tatuto Social ficam convidados.
todos, os associados para se reu

nirem em. Assembléía , Geral
Ordinária no dia 11 de novem

bro próximo às' 20:00h na sede
campestre, situada no bairro
Aparecida desta cidade, afim de
deliberarem 'so:bre a. segulnte
Ordem do Dia:

1) Conhecimento e avaliação do
relatórto da Diretoría

2) Eleição e posse do novo Con
selho Curador'

No Departamento de 'Veículos Usados
de Miguel Procopiak Vomércio de

. Veículos Ltdao, você encontrará
,

para pronta . entrega:
Marca Ano

1976

1972·

1!)76

3) Eleição da nova Diretoria

4} Outros assuntos de interesse
social 2

Canotnhas, 24 de outubro/1977
GUIDO S � HREIBER

-Secretárto

NOTA: Outrossim convida
mos todos 08 associados para
partictpsrem do Jogo REI dia
18 de novembro às 20:00h,

Opala'
Corcel 4 P01 tas:
Chevette

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
.

Concessionário General Motou do Brasil S. A.,
Rua Major Vieira. 289

-'
.' Santa CatarinaCanoinhas

.,

IIUNGER" resolve o seu problema;

i '

LTDA.GE
Rua Desembargador' Costa
DDD 0425 Caixa

44 Fones: 23 ..1770 e 23-2014

UNIÃO DA VITORIA - Paraná

I ancs vem
"

prestando serviç_Q� às i·ndústrias"
--------��----�------------�

Representante em Canoinhas: W·aldernar Knüppel
Rua Major Vieira, 360 - Fone, 22-033'6 Canoínhas - Santa Catarina

_.
•
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COR"EIO DO flOR'TE 29.10...19'17

PreFeitura Municipal
, , 'd,e' Canoinhas

'
"

Decreto N. 37/77

• I

Instituto Nacional de
Previdência Social'

D,AS /INPS,
Concurso ,- "C-04 -

ateodi eoto" I,

A cada ano fica, �eQe!ldito,_ Th�rézlo de Carvalh.o Netto, PrefeitoI�Municipal
d� Canol?ha , Es tado de San.ta Catarlns, no U30 de suas atribui
ÇO!S legeu, novas cores,

novo abamento
de

DECRETA
e

,
'

abastecimento.
ASt. 1.,0 - Fica sup�ement8do por conta do excesso de

arrecadaçalo, conforme autorização conti ias no Art!go 4.° da Leí
n.? 1331 d, 22 de novembro de 1�76, a importância de, Cr$
479.958,00 (Quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e cín
quenta e oito cruzeiros), as seguintes dotações orçamentártas re
fe'rentes ao ��s de agosto do corrente Exercício, como segue:
Câmara Municipal ,

3.0.0.00 - Dqspese s Correntes
3.1.0.00 -- Despesas de, Custeio
3.1.1.00 - Pessoal
1118·Q06 - Remuneração. aos Vereadores'
3,1.2.00 - Mat�rial de Consumo
1205-009 - Ar\igos de Consumo '.

3.1.4.00 -- ·Enc8tgos Diversos
1409-024 - 'Dívtilgaçãe de átos oficiais
1417,026 ..:.... €veqtuais
Gabinete do Pr�f.ito
3.0.0.00 - Despes .. s Correntes
3.1.0.00 - Despesas de Custeio
3.1.3.00 - Serviçol'\ de Terceiros
3101-049 - Comuo\lceções
3.1.4.00 - Encargos\Diversos '

1(09· 056 - Di�'ulga�õ(:ls de atos Oficiais.
4.0.0.00 - Despesas �e Capital
4.1.0.00 - Investimentos
4.l.4.00 - Material Pàrmanen.te
3145 068 - Mobiliário v= Ge!ra!

Departamento d. Ad'minis'traç'ão
4.0.D.00 - IJespesas 'de \paPital '

4.1.0.00' - Investimentos\'
4.1.4.00 - Material Permanente

'

3411-100 -:- Mat!!rial para escrttófió e gabínete Cr$
Oepartamento da Fazenda
3.0.0.00 - Despesas Corr-e �tes3.1.0,00 - Despesas de Custeío
3.1.1.00 - Pessoal \

1 !01-I02 - Adíctonal
1111·106 - Função gratificada
4,0.0.00 - Despesas de Capital
4.1.0.00 - Investtmentos

'

. 4.3.0.00 - Transferencías de Cspttal
4.3.1.00 - Amortização da Dívida Públíce
5101·137 - Díví Ja Fundada Interna

Departamento d. Educação _ Cultura
4.0.0.00'- Despesas de Capital
4,1.000 - Investimentos
4,1.3.00 -. Eqú'p smentos e' Insta1eçõ@s
3309-221 - Equipeme o to esco l a r ,jt'i9tico
Setor do Fomento' Agropecuário
3.0.0.00 - Despesas Correntes
3.1.0.00 - Despesas de Custeio ,

3;2.0.00 - 'I'ransfereucíe s Ccrr e ntes
3.2.3.30 _; Salário Família
2301·242 - Ao pessoal em Ex�rcicio Cr$

I ,

Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
3.0.0.00 - Despesas correntes
3.1.0.00 - Despesas de Custeio
3.1.2.00 - M&terial de Consumo
1224·258 - Meterial de Construção
3.1.4,00 - Encargos Diversos,
1437- 270 -' Spgurus
Departamento' de Serv,iços Urbanos
3.0.0.00 -- Despesas Corn-ntes
3.1.0.00 - Despesas de Custeio
3.1.2.00 - Material de Consumo
1235·302 - Peças e acessôr íos
3 1.3.00 - Serviços de Terceiros
1310-308 - Psssag ens e begag@Ds
3.1.4.00 - Encargos Diversos
1412.312 - Despesas de prcnto pagamento
4.0.0.00 - Despesas de Capital
4.3 O 00 - 'I'ransferencíes de Capital
4.3.1 00 Amorttzsção da Dívida Pública
5101�341 - Divida Fundada Interna

As provas s rão realizadas no

dia 13/11/77. s 9,00 horas,' no

COLEGIO P ESIDENTE CAE
TANO MUN OZ DA ROCHA,
sito a rua Lluro Porto Lopes,
56, em RIO rEGRO • PR.

Os candidatos deverão com

parecer no local acima, no mí
nimo meia hora antes da fixada,
munidos de CARTÃO' DE IDEN·
TlJi'lCAÇAO, DOCUMENTO DE
IDENTID.ADE' e canets e.:fero
gréfica (tinta Jzul ou preta),
não s-endo p€i�itido o uso de
tinta; de outras cores.

que conhece o

no�so chão ...

LLON elA.Cr$ 105,000,00 &
Cr$ 0,00

CANOINHA5-SC
Cr$
Cr$

2.000,00
1.000,00

Não haverá, sob hipótese
alguma, segunda chamada
para a prova.

DR. ZENO AMARAL FILHO
-,CIRURGIãO DENTISTA

CONSULTÓRIO: Rua 12 fi(Setembro. - esquina com travessa
. .15 �N?vembro (próximo

à

Igreja Matriz,
ao lado. da Associação Comercial) .

;.- Fone, 22-0960 - .

Cr$ 14.000,00

c.s 15,000,00
V�(ê nlo ,abe o, .que

está �erdendo j
Cr$ 12.000,00

Filie-se ao SEPROC

Serviço de Proteção ao Crédito

lnlcrmeções: ,Fo�e 22-0861

FOTOCÓPIAS XEf\OX
Serviço instantâneo J� perfeito

, (Instalação moderníssima.

Procure no €seritório de Derby Carlos Ulhmann, na

Praça Lauro Müller, 251 - Caneínhas -' Santa Catarina

690,00
-

eu e-se·c. $ 20.000,00
c. $ 1-0.000,00intenden}e6

�----------------------------------------,------�,
-

Um motor ME CEDES-BENZ
LP-331 (MERCEpÃOl, em es

tado de novo, completo; sen

do o mesmo útil para tocar

pequena, média e grande, in
dústria, barbaquás, draga,
balsa, etc.

Ver e tratar na' firma Aziz
José Seleme & Via. ,Lída.

Dra. ,Zoé Walkyr'ia Natividade Seleme
Cr$ 45,000,00

- CIRUI,l,GIÁ DENTISTA -
- -r 005589159/DEP -

(, líníea dentaria de' senhoras e crianças.
- Especialízaçâc em Odontopediatria _

HORA MA�CADA - praça Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461c.s 52.10C,OO

Lateria Esportiva
.

'

D, A T. A, L E F .: 3168,00

Cr $ 50.000,00

. Cr$ 10.000,00

c: $ 100.000,00

Cr$ 10.000,00

Cr$ 3.000,00

Cr$ 3000000

C, $ 4799!),8.00TOTAL· .

Art. 2.0 - Este Decreto entrará em vigor na. data de sua

PUblicação. rJ'<'ogadaFl 8S dj.sposiçõe� em contrário.
'

Gabinete do Pre feíto Municipal de Cauoínhus, em 20/10/77

BENED1TO THoEREZIO DE CARVALHO NETTO

'\ Prefeito Municiplll
\

I

l ,Este Decreto foi registrado e publicado DO Depertamento
Administrativo, na data supra.

FABIO NABOR FUCK
Dír, de Administração - Vice-Prefeito

,«CARTAO f\llAIS R'ÁPIDO E SEGURO» PARA A LOTECA,'
-+, .e:t..��

A Casa Lotérica comunica a seus, apostadores que a partir .do dia 07/11,
já estará operando com a nova máquina D A T A L E F - 3, para o teste 363

dos dias 11 e 12 de novembro.
'

As máquinas já se encontram expostas' .na. Casal _ Lotéríca para
melhores informações.
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\

PreFeitura
.

M�nicipal de Três· Barras
LEI N.O 410' da 1.0 de agosto de 1977

.ÂutDrizll Contratação .âe Serviço s para Elaboração das
Plantas C.dastrais da Sede e do Núcleo Residencial 4<São
Cristôuão» deste município; a contratar empréstimo para
faze, face às despesas decorrentes e dá outras prooiâéncias.

, ODILON PAZDA, Prefeito Municiptll de Três Bar»
ras, Estado li, Santa Cata, ins, no uso de suas atribuições,
faz saber aue Q Cama,a MuniciPal decretou, e eu sancumo
Q seguinte:

'

L E 1
Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo, autor zado

a contratar seryjços técnicos para 'elaboração das Plantas 9adastrais da Sede e do Núcleo Residencial «Sio Cristóvão», deste
muníeípio.

'

Art. 2.0 - Para 08 fiDS do artigo 1.0, a Prefeitura uetcí-
pai procederá abertura de Concorrência Pública.

Art. 3.° � Fica o Chefe do ,Poder Execut�vo 8 torizado
6 contratr emprêstim junto A Entidade Ffnancelra, p fa Í9zer
flce as despesas deco rentes da execução desta Lei, in Iuslve a

barture de ruas, sérvl )s de t�rraplBnalem e cenalízaç o pluvísts..
Art. 4.° - Es Lei entrará em vigor Da d ta de sus

publicação, revogadas' 8 disposições em contrário.

Prefeitura Mu cipal de Três Barres, (Se), 01 08/1977. ,

ODILON PA DA - Prefeito Municipal
Esta, Lei fui re ístrada 'e publicada DO Dep rtsmento Ad.·

minidrativo desta Prefe tura, Da data supra, e ser publicada no
Jornal .Correio do

Nort�».
'

PAULO ADAO F ANK, - Diretor
. '

.
'

, ,

, ."

LEI ��.O, 417 de \fO da outubro
Dispõe sobre a c,� cão de l'untão
ODILON. PAZDA, Prefeito Municip 1 de' Três Barras,

Estado de Sa,Dta Catarine, o uso, de suas � rtbuíções, faz saber
que 8 Câmara MuaicipBI d retou e eu sen�iono a seguinte:'

,

. L E I I
,

'

,

"Art.- 1.° - Fica cria no DepartarJento da Fazenda desta
Prefeitura, 8 Função Gratífte da de Encafregado de Ftscalízeção
e Tributos, com strfbuíções p óprias do Setor.

'

,

Art. 2.0 - A Função Gratificadi prevista DO artigo l.?
da presente Lei, fica estabele ida

uml
gratificação mensel áe

Cr$ 1.000,00 (hum mí! cruzeíro ). ,

Art. 3.° - Esta Leí en rará. eJ vigor na data de sua-

Publicação, revogadas 8S dísposíç 88 e� contrário.
I

, t ,

Prefeitura Municipal de êtl?rur,�s (Se),,20.10.1977
ODILON PAZDA - Pr f ito Municipal

Esta Lei foi registrade 'e pu, Iíceda no Departamento Ad-
..

ministrstivo desta Prefeitura na da
k

supra, e lerá publicada, no

Jornal «CorrEio do Norte».

ro de ,1977

PAULO ADAO FRANK Administrativo
'"

lEI N.o 416 de. 20 d
Autoriza O Poder Executivo .

contra\,EmP' éstimo e dá
., outras pro

I

idlncia,s \
.

. \
.

.
" "

, ,'�
,

ODILON PAZDA, Preh to Municipal 'tia Três Bau-rel'l, Es
tado' de SeDta estalina, no us de suas !trU1'uições, fez Sab€f
que a ,Câmera Municipal decre ou e fU sanciono\,_ seguinte:

L I
.

Art. '1.0 - 'Fiel o Ch e do Po,j(!r Executivo Municipal
autorizado a- contrair no Banc. do Estado de Santa Ce tarjns SIA.
empréstimo por

.

antecipação e Receita gerada pelo Fundo de
Participsç-ão dos Municípios D Imposto sobre Circulação de Mer- ,

cadorlas, até o limite de CI 250,000,00 (duzentos e cinquenta
. mil cruzeiros). ,-,_

-
.

§ úNICO - Pare o fios COD�tantes neste, artigo flcl!l o

Chefe do Poder Executivo unicipal autorizado 8 oferecer como

garantia de pagamento 8,0 utuaote 8� quotas do Fuod3 de Par-
ticipação dos Municípios no Imposto sobre C;rcu18'çâo de

'

Merc8�
doriss, do presente E:xercício, e do exercício de 1978.

Art. 2.° - Esta Lei eQtrará e,m vigor na data de sua·

publicação, revogadas as disp01.�içõfs em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (Se), 20.10;1977

ODILON PAZDA _, Prefeito Municipal
.

,

,

Esta L�i foi registrad& e pul;>licada no Departamento Ad
ministrativo desta Prefeitura; Da data supra, e será publicada no

Jornal «Correio 'do Norte».

PAULO 'ADÃO FRANK ....- Diretor AdminhtreUvo

Foto' Studio '. Canojolías
Serviço de reportagem e casamentos e aniver�ários, Fotos de

crianças,. Posters, Painéis decorativos par!\.seu lar e e5ci'itólio.

Serviço para ;:tmadores.

(Rlila Barão da RiQ BrànGe, 7�4 (pró:xime a Casa Trevi�ani)

RE'GISTRO ,CIVIL _l
I ,EDITAIS

roa', domícílíàdos e residentes nêata filha de Ricardo Poltronieri e d,
NEREIDA C. CôRTE, Ofiehll cidade; ele auxiliar de contabilidade, ' Graciosa Patudo.

,

do Registro Civil do 1. o Distri- .

do em Canoinhas aos 20 de
to de Canoínhas, Santa Ca 1. Á"""dl2'C,erlllzd..i,lem� e-i958;-tilhG---4e-.He..rCtc.,- Canoiuha" 27 de outubro de 1977

.

na faz saber que prete tem
lano .BeDfmci� e de Iracema Wot- .' NEREIDA C. CôRTE
koskí Benancío: ela 'eostureíra, nas- '

casar-se: cída em Município de Passo Fundo- Oficial' de> Registro Civil
,
IsaltiBo do. Santo. RS, aos 1.0 de' fevereiro de 1954,

Iene eaetaDo de Souza ambos' bra-
sileiros, solteiros, do iciliados e re-
sidentes em Campo a Agua Verde
-desta cidade. Ele, operário, nascido
em Bonetes, neste Município em 30
de novembro de 19 -4, filho de An
tonio Ribeiro e HIv' a Munhoz Ri-

, beiro. lUa do lar, n scida em Bar
reiros, deste Munte pio em 16, de
janeiro de 1958, til a de José Cae
tano de Souza e aria Franeisca
de Souza.

Mario Chumam Luiza Sita de Li-
'

ma, ambos solteir s, domiciliados e
residentes nesta c dade. Ele comer
ciante,' nascido DO 2.0 Subdistrito de
Barretos, Estado e Sio Paulo, no
dia 2 de dezembr de 1953, filho de
Masahiko Chuma e Maute Chu
mamo Ela do lar, aselda nesta oí
dade de Canoinh s, em 12 de de
lembro de 1953, il�a de Deodato
Artur de Lima e delia Liller de
Lima, ambos já f cídes,

e e Sánia Lúcia,
ambos solteiros, omícilíadoa e re ..

sidentes nesta cid . e. Ele operário,
nascido nesta oíd e no dia 22 de
aovembro de 195 'filho de Estanís
lau Morante é de dona Eulezía Mo
reira Morante. El do lar nascida
em Campo do T go, deste Municí
pio em 2 de jun o da 195,8, filha de
pais desconheci 8.

EuUnir da SiI.,. e Ren, da Silva
Quadros, brasilei os, solteiros, domi
ciliados e resid tes neste distrito;
ele pedreiro, na eído em Rio Claro
Major Vieira-SC. aos 26 de, dezembro
de 1952, filho d José Henrique da
Silva e de Mar a Batista. Elado' .

lar, nascida e Rio Novo-Major Cansaço do Papa Paulo uI
,

Vieira-Se. aos 1 de maio de 1953, O Papa Paulo VI concelebrou missa ontem no Vaticano, quando
filha de Adão Silva Quadros e voltou a falar sobre a situação do mundo, lembrando que a aumantdade
de Leonor Qua ros, ,falecidos. e� seu longo silêncio necessita de Deus apesar de enão efar ouvidos' a8

PenUno Zales i e Judith Kohler,
nossas palavras». Mostrou-se ainda o pontífice «cansado e lutando para

ambos solteiros domiciliados e re- cumprir a missão» que lhe foi confiada, entretanto ai limitações que sua

sídeates nesta idade. Ele çperárío, saúde lbe impõe. ' .

nascido 'em C lonía Ouro, V arde, 1 1 t
..

ticiMunicípIo de ajor Vieira, deste' ,e e one e no CIO
Estado, DO, dia süe junho de,1951

.. .

O fato em si se resume no segututer Quando foi para ser íns-
filho de Pedro aleski e de Maria talada uma Agência Bancária em nossa cidade, este, colunista assegurou
8.018 Colaço. E a do lar, nascida em que o resuítarío seria positivo, «dito e feito», instalado o BESC que atual
Caraguatá, dest Município, no dia mente goza de alto conceito e sólida estabilidade entre as mais expres-
22 de abril de 953, filha de Osval- alvas casas de crédito. Com o' telefone o Iató se repete, depois de muitos
do Kohler e A de Barros Kohler. pros e contras, veio um Posto Telefônico em DDD. Instalado, o mesmo

veio atenuar a demanda Ida comunicação e no decurso de apenas �O dias
foram feitas 517 ligações, interurbanas. Diante do exposto, desneceasarío
seria fornecer maiores detalhes. '

Passarela da Sociedade
Dia pr'imelro de novembro p.v" niver da Srta. Beatriz, prendada

1 - Au orizeção para elevar filha do ,casal Albaro (Donilda) Morais. A elegante senhorita receberá.
o velor Id, financiamento ,com cumpr;mentos em sua residência, onde ,recepcionará coleguinhas e pessoas

d FAS de sua 'amizade.recursos .

O t d
. Na mesma data aniversariando (j jovem Jakson, filho do casal2 - tros Assun 08 e ln... Renate (Nilza) Krieck, ele atualmente em Curitiba. Felicitações pontificarão

teresse da Classp.. em alta rotação �o jovem aniveriariante.

Não ha ndo número legal:' ,Dia quatJ;'o entrante registramos com prazer a troca de idade
. -

f" nova da bondosa senhora Da. Leonor Sonaglio, virtuosa esposa do sr.',
em primei B convocaçao, ice' .

João Sonaglio. �a sua festiva data será alvo das mais' Justas e merecidas
desde já nvocads 8 segunda homenagens'. '. ,

pafEl às 10,00 'hcr.ns do mesmo Sra, ROSi MARIA CARVALHO. Dia cinc9 es.tará festejando ex

dia e local, com qualquer nú� tréia de idade nova a distinta dama senholra Rosi, virtuosa consorte do

m'ero de 8s,sociados.
sr. Srgto. Jamir Carvedbo; Del. de Policia. Cumprimentos'mil para a atu-
'ante Coordenadora local do MOBRAL. .

.

,
'

Cenoinhas, 26 de outubro/1977
EWALDO ZIP,PERER

,

Presidenté

Helie SilvaDO . zerniak e Leonllda
l\lielke, ambos olteiros, residentes
e'm Rio de Arei , nl Município. Ele,
lavrador, nasci o em Rio ,de Areia
em 6-2-1955, fil Q de Eligio Czer
niak e Margari A Muller Czerniak,

, Ela do lar, nas· da em. Paciencinha,
em a8-10:-i9p9,- filha de Alfredo
Mielke e Olga
Mario AntoDi� Benancio com Ma·

rileDe PoltroDieri, brasileiros, soltei:..

Sindicato Rural
de Cano· has·
Ãssemblé a Geral
E:xf..�or loAria

Edital de
Pelo present Edital de Con

vocação, o Si, <licato Rural de'
CQDoinhas, n forma, de BeU9

€[,tatuto8 soci is, convoca os Se
nhores. Sócios quites a se faze
rem presente, à ,As'sembléia Ge
fal Extraordiflária 8 ser realizB
da no dia OI de novembro de'

1977, às 9,0 Itoras, na Sede dO
Sindicato R ral d� Canoinhas,
,sito à rua Paula Pereira 0.°

1593,
.

para eliberarem sobre a

seguinte
'ORO

Notícias de Papanduva
Eticontro CorreligIonário Estadual.
Reatízou-se em Flo.rianópolis e Brusque,

respectivamente DOS dias 15, e 16 do corrente:
o «Encontro de Correlígíonãrlo Estadual» da A
RENA. Foi realmente uma verdadeira aula de
democracía arenísta. Este colunista, represen
tando o Diretório Municipal da ARENA" dentre
outras' autoridades anotou as seguintes: Depu ..

I
tado Federal Francelino Pereira, presidente na

cional da Arena; Governador do Rstado, Dr.
. Antonio Carlos Konder Reis; Dr. Marcos Hen
rique Bueschler, vice-governador; Lenoir Vargas
Ferreira, Senador e Presidente Regional da' A-
RENA; Senador Otair Becket: Senador José
Lindoso, Secretário Nacional da ARENA; depu- .

tado federal Dib Scherem; Secretário da. Casa
Civil, Dr. Salomão Ribas Junior; Dr. Jorge Kon- ' E.creveu:
der Bornhausen, Presidente do BESC; deputado Bsmeraidino M. Almeida
Celso Ivan da Costa; deputado Albino Zení; Dr.

,

Nabor Schlichting, Presidente da CASAN. O Presidente Nacional da Arena,
fez questão de apertar a mão de todos os presidentes de Díretõrtes, pre
sentes no encontro, que contou com a presença de 87 Diretórios Municipais.

Dia 13 de novembro grandiosa testa com a

presença de Dom Oneres
.

Dia 13 de novembro p. v. será realizada na Paróquia de Pa.pan
duva grandiosa festa que contará com a honrosa presença de Dom One
res, bispo de nossa Diocese de Caçador, que celebrará o santo Sacramento
do Crisma a diversos adolescentes de Papanduva. Reina 'grande entuslas
mo na comunidade toda, uma vez que a presença de Dom Oneres é mo
tivo de muita alegria a todos os seus paroquianos: Convitee estão ,sendo

. enviados a diversas cidades limítrofes para que, sua população nos honre
com suas .preseneas na grande festa.

Arenistas condenam especulações
A Comissão Executiva da Arena, reuDida DO Congresso Nacional

condenou as sucessivas manifestações de companheiros,
.

em que le aD

tecipam nomes' às sucessões federal e estadual. Apontar csndidatura.,
antes . do devido tempo, ,é tentar precipitar a sucessão para atender a
interesses que não os da nação, é comprometer a unidade do partido. O,
dever de todos é aguardar o momento adequado à ,condução do processo
pelo líder natural e presidente de honra do partido, presidente Ernesto
Geisel, a quem cabe coordenar o nome que represente o consenso ,das
forças de sustentação do movimento de março ne 1974. ,

.

. Destacamentos POliCi�iS reali2am instruções
Dia 18 do corrente realizou-se o sgr:upame'nto dos destacamentos

policiais pertencentes a· 5.«1 Companhia do 3.° B.P.M., com sede em Canoi
nhas. Estavam presentes os destacamentos policiais de: Mafra, São Bento
do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho, Três. Barras, Itaiópolis,Major,Vieira,
Monte Castelo e Papanduva. Foram ministradas aulas práticas e teóricas

.

(Técnica Policial; Legislação da P.M., Trânsito, Bombeiro e Ordem Unida).
As aulas foram m�nistradas pelos oficiais do 3.° RP.M; Etiél Ivo Banhluk,

.

Roberto Silva, Roberto Silveira (tenentes do 3.° B.P.M.); 1.° Tenente CIau-
.

dia José de Barros, Omt do Corpo de Bombeiros da cidade de Mafra. As
12,00 horas loi servido um almoço no reétaurant «Laçador», contándo �om
a presença do Exmo. Sr. Prefeito Municipal sr. Nalaniél Resendé Ribas,

.

Sesinando J. Gonçalves, presidenie da CAmara Municipal; Aloi8io PartaIs"
vice-presidente da sociedade Hípica Rec. Pap&nduvense. As 17,00 horas
encerramento com desfile dos destacamentos e apresentação do Kinkomw,
ao público presente. Este colunista na: 'qualidad.e de Presidente do Dire
tório !'dunicipal da Arena, agradeee o convite :recebido para participar das
solenidades, apresentando suas esculas por motivo alheio a sua vontade..

Orçamento Municipal para '1978
o Orçamento do município para (> ano' de 1978 est(l estimado em

Cr$ 6.060.000,.00 e seu programa de aplicação ficou assim distribuldo: De
partamento Municipal de Estradas de Rodagem (D.M.8.R.} Cr$ 2.538.000,00
razão de 38% - Educação e Cultura com crI 956.000,00 - 160/0' A maior
receitJ:2, Fundo de Participaç,ão dos Municípios � F.P.M. - com Cr'.
2.734.Oti.lO,OO.

'

Um por'semana
Não perderei meus· dias tentando prolongá-los, vou aproveita· los

'

ao máximo.,
,

.

,
'

\
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1. Nossas instalações são adequadas.
Venha nõs fazer uma visita: a primeira coisa

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

_.'
. �'<'c "'" A AristidesMallon garante ;

I

omelhoratendimento(a você e ao seuMercedes-Benz.

N'õs temos todos os recursos
necessários para cumprir esta
obrigação que assumimos com você.
Aqui estã a prova dos 9.·

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,
até explicações detalhadas sobre as vantagens da
padronização de frota.

,

.

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

toda prova.

.

3. Nós temos um estoque 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 genufuas são as

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

demais c�)lnponentes do seu Mercedes-Benz.

,4. Nós lhe oferecemosmais eficiência na
assistência técnica.

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

E'lernbre-se: eficiência não .

é apenas trabalhar com rapi9lez, �as também.
.

corretamente. Eni todos os/entldos�I
! .

; 5. Nossos técnicos são treinados pela
; prõpria fábrica. .

I

Antes de alguém colocar as mãos em seu

reículo, passa por um período de treinamento na

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

.

Portanto, você pode ficar tranqüilo:
aqUI seu Mercedes-Benz é tratado com carinho
e competência. Muita competência mesmo.

6. Nós usamos ferramental e equipamentos
apropriados.

O uso de ferramental adequado é o
complemento lógico da capacidade de nossos

técnicos. Uma coisa precisa di 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 seuMercedes-Benz tão bom
como ele estava no dia em que ,você o comprou.
7• Nossos serviços aumentam o valor de
revenda do' seuMercedes-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.

8. Nós estamos sempre prontos para servir
você. Em qualquer época. .

Em todo negócio existem tempos bons e

tempos menos favoráveis. Você sabe disso, não é
mesmo? Mas 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
obrigação: atender você e o seuMercedés-Benz
o melhor possível. .

Nossa meta é dar a todos os clientes
atendimento e serviços tão bons,quanto 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 O'S proprietários de
Mercedes-Benz que encontrar por aí.

.
Nós vamos lhe agradecer.muito por essa

gentileza.. .

.

E eles também',

. ,

ConcessionárioMercedes-Benz'

\

)' Aristides "'"
�, Mallon ':', /;:':t ,��",

{' 't��
. Rua Vidal Ramos, 1036 - Canoinhas - se
. '

I

I
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Juizo de _ireito da Oomarca de
OiIDI.BAS .. Slota Catariol

Edital· de

Interdição
o Doutor José Geraldo Batista,

Juiz de Direito"'da Comarca de C8-
noinhas, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.

FAZ S J\BER a quantos o presente
edital virem ou dele eonhecimento
tiverem que, por este Juízo e Car
tório de Orfãos e Anexos desta Co
marca, foram regularmente preces
sados, a requerimento do REPRE
SEN'fANTB DO MINISTÉRIO PÚ
BLICO, 08 autos n. 6311 de Inter-

i"� díção de PAULlNA BDUVIGES, por
.fJ.P estar sofrendo de anomalia psíquica,t'"...
cuja Interdição foi decretada por
sentença proferida neste Juízo em

data de 09.05.7i, tendo sido nomeada
curador, a Sra. M1GUELINA SUCHA
RA WIPIESKI, brasileira, viúva, do
méstica, residente e domiciliada em

Barra Mansa, deste munícípío e 00-
marca; a qual já prestou o devido
compromisso e está no exercício do
cargo, pelo que serão considerados
nulos e de nenhum efeito todos os

atos, avenças e convenções que a

interditada celebrar. E, para. conhe
cimento de todos, é expedido o pra:"
sente edital, em quatro vias, que

.

será afixado no lugai' de costume
. e publicado pela . Imprensa local e
,pelo «Diário da Justiça'» do Estado,
com intervalo. de dez (10) dias. Da
do e passado nesta cidade de Oa
noínhas, Estado de Santa Catarina,
aos onze dias do mês de outubro
de mil, novecentos e setenta e sete.
Eu. Zaiden K Seleme, Escrivão, o

subscrevi. 3

José Geraldo Batista
I Juiz de Direito

•

P'RECE A SÃO JUDAS �ADEIJ

(Para ser recitada em
.

grande aflição, ou quando se

parece privado de todo Q. auxí
lio visível, e para os. casos de
sesperados) .

Sião Judas, glorioso após
tolo, fiel servo e amigo. de Je
sus! O noms do traidor fOi
causa de que fosseís esquecido
por muitos" mas a Igreja vos
honra e invoca universalmen
te como 0' patrono dos CMOIS

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
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 todos os eleitos, por toda
a eternidade.

Elu 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 íneenti
var a devoção para convosco.
Amém.

8'. Judas, rogais 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. 5
. .

.................................................................2.=B:� aa..ggEa a...am BDam w �
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Venda em 1.° lellã.o: Dia 22.11.77, às 15 horas (valor su�

p'erior da 8valiação)'
..
Venda em 2.° leilão: Dia 0:7.12.77, às 15 horas (8 quem

,

mais der�.
'

Local: Atrio do Edifício do Forum, à rue Vidal Ramos.
,

' ,

Processo: Execução n.o 65,76, @m que é A - BASILIO' HU
MENHUK & elA. LTDA. e R. - ARISTILIANO
LEITE.

Bens: um terreno urbano, com a 'rei de 800m2 (01�ocent08
'

metros quadrados) situado nesta cidade, cODstituido pela data n.o
8, da quadra 8, do loteamento Stueber, co'nfrontando pela frente
eom 8 rua Curitibanos; de' um lado pom a data n.o 7; de outro

lado com 8 date. n.o 9 e' pelos fundos com Miguel. A.dur; adqui
do de Pedro de Deus Sueno e' sIm., trsnscrito no Registro qe DAVE,T avisa Seus cHen,;.
Im6veis desta comarca, às fls. 242, do livro n.o 3-A-L, . sob n.o tes e amigos que, tendo dissoi-

38.171; avaliado em Cr$ 0:50.000,00 e uma easa de moradia, de vido a firma "OHGANIZAÇÃO
madeira, coberta de telhas, com todas as dependências, instala-' RE:CORDE LTDA." qt1p fun

ções e pertences, servidões e benfeitorias edificadas no terreno 'cionava com eS1critório na rua

ac�ma, avaliada em Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros). Nio cons- Felipe Schmidt, 400 (antiga
ta dos autos incidir sobre os �eferidos bens, Ô�u'i p�ndentes de' L€>ja Favorita), passa a aten

julgam�ntô. O pagam@nto, far-se- á à vista ou em três, diap, sob der normalmente no novo es

caução, mediante fiador idôneo.' '. 'critório na Praça Lauro MUI-

Fica intimado o devedor, das datas acima, se nio for encontrado ler, 15,32, Fone 22-0200, ao lado

pelo Sr. Oficial de Justiça. Eu, Zaiden E. S@leme, Escrivão, o da Loja (Fontana Móveis),
subscrevi.

f 2 centande lCom a pre,f@rêlíleia de
, todos�

_._
• ESPOR'TES _._

•

,Bota fogo reabilita-se, dilote do Iml!d: 1, a, O'
Num jogo feio e multo catímbado. o Botafogo conseguiu sua rea

billtaçAo domingo diante do lmssa, Um, jogo fraco tecaícamente, onde
imperou a gritaria dos atletas dentro do campo, só acontecendo duas jo
gadas bonitas durante os 90 minutos, o gol marcado por- Alceu, a08 21
minutos do 2.0 tempo, quando Renato inteligentemente lançou-o na corrida
pela esquerda que descambou pelo miolo e colocou mansamente no canto
na saida do arqueiro Irã. A outra jogada expressiva aconteceu logo após
a marcação do gol, quando Rubens pegou a bola pela esquerda, limpou a

jogada e chutou com violência no ângulo da meta de Allage, que teve se
estíeer todo para mandar a eseanteío.

"

De futebol mesmo foi isso ai, o resto foi bagunça, gritaria e in
dis.cip�ina. dentre de campo; ,é por isso que o nosso futebol é pobre, os

propnoa Jogadores espantam a torcida dos campos, com palavrões e tudo
mais. Querem ver um ato ridículo, aconteceu com o treinador do Imaza
que por ter sido expulso de sampo, justamente por estar atrapalhando �
arbitragem, saiu correndo atrás do árbitro para agredi-lo. como se fosse
um molequinho de primário. Não tem justificativa uma 'atitude destas. O
que é Isto pessoal? - exemplo para seus filhos ou querer se Impor pe-
rante os outros ridlcularmente.

-

Ne_tea campeonatos' mirim e infantil, tenho visto gente mais
educada e compreensiva, gente que trabalha pelo esporte e sabe disci
plinar esta gurizada. Portanto, sigam o exemplo destas pessoas, que pre
param estes meninos para o futuro, mas com um únioo objetivo: competir
para depels pensar em ganhar. A vitória é mesmo dígnlílcante, mas quan
do obtida dentro dos conceitos legais e disciplinares da competição.

.

SÚMULA DO JOGO: Imaza O x 1 Botafogo. Gol: Alceu, aos 21
mínutos do 2.° tempo. Çar�õe8: Djair, Nenão e Rubens, do Imaza e Kolt
nha, do Botafogo. Bxpulsões: Djair e Adinor Cordeiro, treinador do Imaza.
Formou o Imaza com: Irã, Mauro, Nenão, Badano e Djair; Pereira, João
Oarlos e Roberto Pinto; Gelmar, Rubens e Marinho: O Botafogo com:
Allage, Chavala, Ivan, Fontana e Egon; Renato, Canário e Luízínho; Alceu,
Noga ·e Kolinha. Arbitro: Sadir dos Santos, auxiliado por Francisco Les-
sa-k e Leonídae Rosa. '

, Amanhã, em prosseguimento ao torneio «Mário Mayer:t, teremos
no ._tádio Wle,ando Oísen, o clássico BOTAFOGO x SÃO BERNARDO'

-

II JOSP - resultados geraiS e finais
ATLBTISMO MASCULINO - campeão: Colégio Agricola Vidal Ramos
ATLETISMO FEMINIMO - campeio: Colégio' Estadual Santa Cruz
NA CONTAGEM GERAL DE PONTOS

1.° lugar, -

Z.o lugar -

3.· lugar -

4:•• lugar
ti!· lugar -

6.- lugar -

Colégio Agrlcola Vidal Ramos
Colégio Estadual Santa Cruz
Colégio Comercial
São Bernardo
Escola Básica Almirante Barroso .:_

Blgesa

- 131 pontos
98 pontos
39 pontos
28 pontos
22 pontos
21 pontos

(ME AGRADECE
A CME, através da eco dos II JOSP, vem através desta coluna

esportiva agradecer a todos que colaboraram para a realização e o bom
andamento dos II Jogos da' Primavera, que teve seu enceramento no dia
16/10. Em especial aqueles que mais diretamente a8 empenharam n. rea

lização dos jogos. ao CoI. Comercial, pelo muito que abrilhantaram com
,

sua fanfarra, a abertura e o encerramento dos II JOSP, a todas as agre
mlat;Õ8s que participaram dOI jOg08 para o engrandecimento. do esporte
amador de DOBsa terra.

,\

'

Ao Coi. Ag. Vidal Ramos, 08 nossos agradecimentos e 08 parabéns
pela, brilhante conquista do troféu geral do II JOSP" não podemos deixar

,

de agradecer 08 jornais locais pela divulgaçio dos jogos, Correio do Norte,
Gazeta de Canoinhas e Barrifla Verde. também a TV Ooligadàs de Blume
nau e Jornal de Santa Catarina, enfim os nOS80S agradecimentos a todos
aquelel que direta ou indiretamente vier�m colaborar neltes jogos,

A QUEM .1 " T E R E S S"A R
o presidente da CMS, usando das atribuições que lhe confere a

entidade, no mês de agosto do corrente ano, a pedido' de amigos e que
rendo ajudar o futebol de noasa cidade, que na oportunldade estava em

crise em virtude da polítteagem existente na F.C.F., resolveu criar na
OMI o departamento de futebol de campo, o qual é composto de uma

eomíssão espectal, que deverá dirigir o seu campeonato e apresentar o
relatório bem como uma prestação de contai junto a, presídêncía da en-

. tidade ao final do torneio ora realizado. Esta comissão é composta de
pessoas compatentes e responsáveis, a qual já foi divulgada aqui mesmo
neate semanário. Portanto podem ficar tranquilos, que só irá' compenlar
a CME e nunca atrapalhar.

Ademar A. Brey

Juizo de Direito da I Comarcl de Canoinhas -, se

Edital de Arremataçao
- artigo 687 do c. P. c. -

,Jost GERALDO B,ATISTA' -
,

Juiz de Direito

Notas·
. I�

Esparsas
E.:itiveratn em nossa cidade,

48. fp.ira, dia 19, 08 empresários
srs. dr. Brasil Fernandes Luiz
e Benito Gastão'Bastos, o pri
meiro, Diretor .. Presidente do
Grupo Fernandes.

x X x

Uma Comissão da Câmara
Municipal, deverá ser recebida
em audiência pelo Exmo. sr.

Governador Konder Reis, dia
4 pr6ximo, às 17 horas.

x X x

Em visita' ao seu cunhado dr.
Aldo Díetrích e outros conhe
cídos e amíges, esteve sábado
e domingo em' n0888 cidade, o

sr, Jucy Varela, Presidente do
Diretório Municipàl da ARENA
de Caçador.

x X. x

Fundada', em nossa cidade a

As�oci8çjo dos Engenh@iros A

grônomos e, Médicos Vetertná
rios, -dssttne da 8 defender os

grandt!!& 'interesses da clesse.
x X x

Também esteve por aqu', vi
, suando familiares na' vizinha
cídade de Três Barras, o advo

gado do DER, dr. Getúlio Uba.
x X x

O engenheiro dr. João Alber..
to PHcollezzi, agora lotado em

Joinville, eahve em visih a

Itaipu.
x X S',

Esteve 38, feira em nossa ci
dade, com uma rápida vh.ita a

Prefeitura, o sr. Natanlel R.
Bíbas, Prefeíto de Papanduva,

X X X

O sr. Erico TremI completou
50 anos sábado último e hoje
acontecerá churrasco alusívo,
para familiar@1i!j e grande nú
mer o de amigos.

x X x

Com expositores também de
nOS8a região, abriU 2a. feira, a

XVI Exposiçio de Suinos na

cidade de Conc6rdia.
x X x

Também uma turma local
deverá participar do Concurso
do Dourado, hoje e amanhã,
em Fói. do Iguacú.

x X x

Bastante frequentada 8 Chur
rascaria «Rfcaoto da Amizade»
com música' ao vivo, nos fins
de 'semana, por um conjunto
palaguaie.

•

esquIoa
com To
Espera
T

m .807 m2,
Nicaragua

� Jardim

Fon ,(0482)
33-0966 ou ex. Postal, D.l
Florianópolis-Se.

AVISO
líI

'

,
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Notícias deMajorVieira
B.ereve.: PBA"CISCO ,KaI5.",

I

Primeiro Enconfro' DECOLORES
Bealizar-se-á dia 15 de' novembro, na cidade de Clçador...

o 1.0 Encontro de Cursrlhistes da Diocese, 'que por objetivo•.
principais tem como:

'

1.0 - Comemorar o 15.0 sníversârío do Movimento no Brasil;
2.0 - Comemorar o 4.°' aniversário do Movimento na Diocese;,
3.0 - Promover o re�ncoQtro de CursHhista, da Díocese;
4.0 _ Promover o crescimento da fé. I

O encontro terá lugar ao Salão Nobre do Colégio NossI

Senhora, Aparecida, com inicio às 9 horas e encerramento' à� 17

horas, com a seguinte programação:
a) Aberture; b) Saudação a08 Cureflhíetes, por Dopl Oneres, bis
po diocesano; c) Palestra a cargo do Padre Francisco de S�lel
Blanchíní, de Florian6polis, especialmente convidado para a ocalilo;
a) Almoço no Salão Paroquial da Catedral; e) Recreaçãc . comu�,
nítár ta 8 cargo de representantes dos .unlcfpio& presentes;
f) Sorteio de brindes; g) Depoimentos de 4:° fiia; h) Mi..e

ft!diva de encerramento.

De Major Vieira partirá uma caravana com 28 partici
pantes. O colunista deseja a todos uma feliz estadia naquela cidade.

ESPORTES -,

Tivemos uma boaíte partida de futebol realizada domingo
último em nOS80 EstédiQ Municipal. Defrontaram-se o time local'

de Major Vieira X Três Barras. Foi um jogo bem movímentado
com lanches bomtos e o resultado fínal foi de, 6· tentos a 2 para
o MAjor Vieira Esporte Clube. Notou-se no time local um entro

samento perfeito e ao,s poucos o quadro vai reencontrando o fu
tebol que há tempos fá não era praticado. Com a saida de alg\ln.
valores desgestados e a entrada de gen�e jovem, o time está jo
gando um fetebol digno da' ser elogiado, Ao futebol que o' n�.8o
elenco vem jogando devê-se principalmente a alguns valores, ma. o
responsável direto pelo rápido crescimento do time, é o jovem
Luiz Alfredo Gonçalves, que 'não mede esforços para ver a equi
pe realmente em condições de enfrentar de igual para igual
qualquer adversârío. No jogo de domingo temos

/

.. lamentar 10-

mente a arbitragem, pois o [uíz anulou .( g�h Iegíttmos do time

,de Major Vieira, que jogou e venceu sem dificuldades com: Nel
liIon-Marcos-Psulo-Chico-Moaci'r Z\CO (Osmar) Edmundo (EdsOD)-JÚ"
Iio-Ftávío-Hegon- Zape. Os gols foram anotados por Zape (2) •

Flávio (3) e Júlio. Parabenizamos o time majotvieirense e dese

jamos que' continue jogando o belo futebol apresentado domingo
pois temos certeza absoluta que com e81e futebol iremol 'muito
além do esperado.

SOCIAIS
* Hoje, dia 29, é muito festivo para a garotinha Vilma, pois

nesta data estará festejando idade nova juntamente com seus

pais Verginia e Fraacísco Franco de Oliveira; Felicitações.
* Também hoje o garotinho, Márcio Veiga estará comemorando

seu natalício. Cumprimentos e' felicitações' estirá recebendo
de seus' coleguinhas e amigos. Márcio' é filho do.cesal Dirce

�,.' ..,' l' •

e Adir Francisco Veiga, desta cidade .

.

* Dia 30, amanhã, estará éomemorando mais uma primavera
a sra. Vera Lúcia Davet. Em sua r�sidêDcia receberá .01 cum

primentos de parentes e amigos. Ver9 é filha do saudoRo .

Odilon Davet e Valdemira Davet.
.

* Aindà dia 30 e9tará\ aniversariando a menina Giane, ,filha do
cesal Arl�te e João Dziedzic. Muita alegria da garotada na

data alegre' da colt»guinha, com muitol comei e bebes em

Bua residência. __

* Dia 1.0 de no'vembro estará comemorando ,idade nova o sr.:
Carl08 Muchaleski. Na sua festiva data será' merecedor da'"
mais jU�t8S congratulações daqueles' que o cercam.

* Dia 2 será a vez do sr. Pedro Veiga Sobrinho, funclonério
da Pr�feitura Municipal, comemorar !dade nova. Jovem aind.,
mas com: um lastro apreciável de bons serviços prestados,
não s6 ao municipio mas a todos da- comunidade majorviei
renae, será alvo de merecidas congratulações.

A todos os aniv,ersariant@s, os ,sincer08 parabéns de coluna.

N O TAS D'I V E R S Â. S

Seguiu segunda-feira última ,a São Paulo, o Sr� Miguel
Mlron, o mesmo foi fazer compras para 8ua' 'fande loja instai."
da no cent::o da cid·ade.

Seguiu novamente terça-bira última para Florianópolis,
O Prefeito Gadotti, 6compaohado do seu Vice - Joio Batista Ru
thes. Os mesmos �\rat8rio de diversos assunt08 ligados a adminh';'
traçA0 municipal. '

' .

O famoso filme de T�ixerinha .Carm@n a Cigana» 'foi
exibido 3 •. f�ira em Major Vü�ir8, com grande n.o de espectadores.

O sr. Adir Francisco Veig&, Ve,reador pela Arena, ofere
c�u 3a. feira um jantar a seus nobres amigos vereadores, no

«Recanto da Amizade» em Cônoinhs9.

�ocontr8-se em tremitação nl Câmara' ·de Vereadores,
Projeto de Resolução n.o 03/77, de autoria do Vere,.dor Cesério'
K08Ski, através do quel concede Titulo de CidadAo Honorário I de

Major Vieira, ao Exmo. S�. Governador do Estado. Em primeira
votação, o' projeto (bteve somente um voto contrérlo (votaçlo
secfeta), notando· se assim a participaçio dos vereadores do MOS
'Da aprovação do projeto.

.
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