
Promovido, Fernand,o
dirigir I agência do \ BB

,Rocha vai

de. Criciuma
o ar. FERNANDO ROCHA veio para a nossa cidade

�rim de p:sesta.r· serviços na agência. do Banco do Brasil
em 1955, ha malS de 22 anos, aqui grangàando um vasto
oirculo. de amiz,�de, .dent r o e. fora do banco, mercê de
suas atl tudes f1 rJll6is' e, bem formadas. .Rap í.dament e fez

oarr!ira na "ag�n'cía local, alcançando a sub - gerência'
e apos a gere�c�?l,.dado se,: a I to' conce

í

to j unto também
aos seus supe'r r cr-as ;' funçao que exerce há mais de 10
anoS. Pelo �eu bom trabalho em 'prol de nossa coleti
vid�de, o nosso Legislativo , reconhecendo seus bons
serviÇos prestados ao·nosso desenvolvimento onde o'

Banco do Brasi� � é oprní ãc de todos, foi e ê a mola
mestra, conferlu·lhe o Título de Cidadão Canoinhense,
pelo,.,Decreto n. 0. 4,de 16' de junho de 1972, entregue em
SesSao Solene, Juntamente com o Tí tulo entregue ao

sr. Sérgio Uchôa.
Fernando aqui' consorciou-se c�m a sra.:rMARLENE

BOJARSKI, possu�ndo o casal dois filhos, Mari� Helena
Rocha e Fernando Rocha Filho.

'

Agora, seguindo sua brilhante carreira convi.
dado, acei tou a sua promoção para a agência de C�iciuma,
,uma das pr í.nc

í

pa
í

s do nosso Estado, devendo assumir
suas novas funções ,em janeiro próximo, perdendo Canoi.
nhas ,o seu bom gerente e ganhando aquela cidade sulina
um grande gerente.

.

Vãrias ho�enagens estão sendo programadas �ara
a sua despedida, partindo de vár ias camadas, pr inci -

palmente das classes empresar iais, '�'gratas ao grande
trabalho aqui real izado, pelo banco e também pelo
nosSO' progresso.

.

I. '

IO sr. Fernando Rocha quando recebia a comunicação do Ululo
pelo empresário sr. Alta"ir Zaniolo, na /grande reunião dos

medeirelror realizada em nossa cidade.

Inspeção da D S M de (anoinhas
Estará no dia 22 próximo visitando esta cidade, a

fim ele inspecionar a 13.a Delegacia de Serviço- Militar, o

Coronel do Exército AURÉLIO MARQUES BELLIARD,
Chefe da 16.a Circunscrição de" Serviço Militar de Floria
nópolis - Santa Catarina.

Por ocasião se reunirão para uma palestra com o

referido Chefe os Presidentes dast.Iuntes de Serviço MJ
litar de Canoínhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra,' Major
Vieira, ' Monte Castelo,. Papanduva, Porto União e 'Três
Barras,
•

IAdministracão
.,

A atua'l administração, THERÉZIO e FABIO, não'
,obstante alguns conhecidos contestadores II prossegue em

sua ativa e dinâmica administração, não podendo, é ób �

vio, agradar a todos e resolver os inúmeros problemas
de uma cidade que e r asc e , a um só tempo. O trabalho, é
intenso na cidade e no interior; aqui' com duas frentes
de pavimentação, uma asfãltica, atingindo o Hospital
Santa Cruz e outra a laj ota, construção própr ia, na Rua

Major Vieira, prolongamento, a partir da Pra2a Migu�l
Procopiak, até alcançar à futura praça Abrahao NUSS1,
flagrante acima.

Canoinhas-SC
19/nov./1977'
Número 1446

Ano XXXI

Assinatura anual: Cr$ 15.0,0.0 ,
N .

o Avulso Cr$ 3,00

Governo do Estado destina
cem mil cruzeiros ao

�

Hospital Santa Cruz
Fruto da audiência junto

ao Govar-nado r ANTONIO CAR·
LOS KONDER REIS, da Dire
to r

í

a do Hospítal Santa
Cruz, liderada pelo aeui

presidente, Antoni9 Olis
kovicz, acompanhado do Pre·
feito ',Therézio Netto,. o

Gcve r-nado r , grande aa
í

go e

admirador do nosso municí
pio, sens

í

ve I a situação
do noiSo hospital, desti-.
nou um auxílio de cem mil
cruzeiros àquela casa hos

pi talar, conforme ofício
que abaixo transcrevemos:

Flor Lanopo I is. em 08 de no

vembro de 19'77.

Senhor Prefeito,

Para conhecimento e pro
vidências que julgar opor·
tunas, vimos informar a

VOS'Sti. Senhor ia que sua Ex
celência o Senhor Coverná
dor do Estado, através da

Exposição de Motivos n. o

\ ,

0420/3SPS, de 01.11.77 II au �

tor izou a iiberação de re

cursos na -o rdem de Cr$ ...
100.000,00, para serem

transferidos, a título de
subvenção social, ao Hos
pi tal Santa Cruz de Canoi
nhas.

'

Aproveitamos o ensej o .pa
ra renovar a Vossa Senhoria
expressões de amizade e ss

tima.

HELIO ANJOS ORTIZ
Secretãrio

Comunicacão
,

\ Cemunicamos aos senhores
usuários de Telefones, que
a TELESC local, através do
trabalho dinâmico do Ge ren,
te Mário Scheuer, ampliou a

Antena para melhoramento
dos canais de saída e en

trada do sistema DDD.

Aprove i tarncs o;ensej o pa
ra cumpr

í

msn tar o jovem Mã -

rio Scheuer pela sua in
vestidura naque(la função e

brilhan1e iniciativa.

, Canoinhas, l4/XI/77
FABIO NABOR FUCK

Vice-Prefei to Mun
í

o
í

pa I

Visite a

EXPosição de Irabalhos '

Artesanato e artes PIásticas
Local: Salão da Comunidade Evang.

, Lulerana de Canoinhas.

Horário: Sábado das, 14 às 18 hs.
,

{daS
10 às 12 hs.

Domingo das 14' às 18 hs.
,

das 20 às 22 hs.

Porque' a

busca do
campanha «em

,artista
Durante esta semana prosseguem as apresentações

programadas dentro da campanha «Em Busca de Artista A
nônimo». Dia 16 teve lugar o concurso inter-colegial de, poe-
-sías, dia 18 e 19 shows artísticos, com a apresentação dos
inscritos em teatro, música, canto, declamação, composições /

musicais e outras modalidades; além da participação especíal
de artistas convidados. No início desta semana (de 12 a' 20)
deu-se a abertura solene da Exposição' de Trabalhos artísti
cos, e dia 13 o primeiro show com a apresentação de alguns
artistas inscritos na campanha. Acredítamos que para as pes- .

soas que lá estiveram presentes foram momentos agradáveis
e até surpresos ante os números dos artistas apreseutados.
No entanto, sabe-se que, apesar de toda a divulgação desta
campanha, feita desde o mês 'de agosto, através dos [ernaís
circulantes, do rádio, volantes e 'palestras, muitas pessoas
[tem dúvidas a respeito da finalidade desta promoção. Cabe

I a nós, equipe de coordenação da campanha da OASE, dar
,

maiores explicações dós objetivos desta campanha.
'

A idéia surgiu de um grupo de senhoras da OASE;
que conheciam muitos trabalhos que eram verdadeiras obras
de arte, feitos, por pessoas consíderadas artistas pelo seu ta
lento em pintura, bordado; escultura, crochê; música, etc ...

. Surgiu então uma pergunta: Porque não apresentar estes tra
balhos para o conhecimento e admiração do público canoi-
-nhense? A resposta para esta pergunta soube-se logo: Não
existe em Canoinhas uma entidade que se preocupe unica
mente com este tipo de promoção artística. Depois de tomar

sugestões de outras pessoas da OASE, através de seu depar
tamento de Assistência Social resolveu-se que seria possível
a entidade (OASE) coordenar e promover esta campanha que
tomou a designação: «EM- BUSCA DO ARTISTA ANONIMO».

Foi traçado um plano geral de como se desenvolve
ria a campanha e o que se pretendia com ela. Um dos prin
'cipais objetivos é conhecer quantas e quais são as capact
dades artísticas existentes no' município. Valorizar estas ca

pacidades levando-as a se apresentarem ao público. Levar o
.

povo canoinhense a se concientizar dos valores artísticos
existentes e fazer com que apreciem e valorizem o que é·
nosso, que se preocupem com a arte e. a eulturado seu mu

nicípio .

. " A OASE pretende também que seja. formada em Ca
noínhas, a exemplo de outras cidades catarinenses, uma Co
missão Municipal de Cultura Artística, que se preocupe exelu
sívamente com assuntos de' Arte e Feira Permanente de Ex
posição de Trabalhos de Arte.

A OASE sabe que estas pretensões são, 'para muitos
ousadas, mas achamos que um município corno Canoinhas
comporta perfeitamente o' alcance de todos estes objetivos.
Tudo isto depende muito da concientização do povo e da co

laboração de todas as entidades, ligadas ou não a cultura.
O prímeíro passo a OASE está tentando dar, e esperamos
que todo este trabalho não tenha=síao em vão.

Cabe ainda esclarecermos que nesta campanha pre
tendemos simplesmente mostrar a todos vocês tudo aquilo que'
se' faz e que existe em matéria de arte, em nosso município.

, Por isto esta campanha, engloba todas as modalidades de ar

tes possíveís, não interessando a idade, sexo, modalidade, cur
so de aperfeiçoamento, qualidade. Na verdade o que impor
ta é mostrar o que se tem genuinamente caneinhense em

arte, e pelas amostras que estamos tendo são .realmente dig
nas de apreciação as capacidades artísticas existentes. Que
remos explicar também que esta campanha. tem cunho pu
ramente ,filantrópico e a colaboração ínfima que se está pe
dindo nos dias de shows são simplesmente para ajudar em

gastos com esta realização e também' para criar Q espírito de
valorização nas pessoas, nas apresentações de espetáculos
com artistas do municipio. É por isto que pedimos a todos
que lerem este artigo: VALORIZE.A ARTE DE8TA TERRA.
Assista as programações desta campanha e tire' � sua con
clusão: Vale 8. pena lutar pelos valores artisticos . que temos
no municipio? Ou vamos deixar que estes valores definhem
desanimadamente "no anonimato?
.,

.

Hão percam amanhã, ell Mareílio, Dias, a primeira
partida da melhor de três, entre

.lmsze X' São Ber�'ârdo
Pela decisão do Torneio Mário, Miyer.
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'CORltEIO DO r'fORTE
----�------------��---------------------------------------------------------�------------------------�-------------------------------

Superintendência Nacional do,' Abastecimento

Portaria Super nil 53, de 25 de agosto de 1977
nhada de jUitificativa, DO prazo- de:5 �(clnco)
dias a contar do primeiro lançamento' de re-'

ceit� em seu livro »Diário» ou da dat."'conl.
tante do alv8r� de Jo�aliz8çlo,' pira Iníeío de
suaI atividades:

.

Art. 5.° - Os- elhb�lecimento.Jr'ref�rido.
nesta Portaria, que 'até �a idata d. pubUcaclo d.
Por tarla SUPER n.? 62,t de 17 de dezembro d,
1976, flstavem obrigados a apresentar' a. Deli.'
gacias da SUNAB e relsçãc de seus .ervlço. e

respectivos preços, Da forma 'do disposto Da Por.
taria SUPER n.? 61 de 7 'de' dezembro de 1972,
e não o fizeram, terlo�ta relação de leu. sir.

viços e respectivos preços ..:fix"ao&�!pelol, Dele-
gados. '

"

'

Art. 6.° - Os estabelecimentos que pre.
tenderem introduzir novos, serviçol:ficam obri
gados a solícítar às' Delegacíaa da' SUNAB .'a

provação d08 seus, preços, juntando estudaI têe
nicas com documentação combrobat6r1a da!(va
riações de custos e uma c6pla'�da, relsçlo aD- ,

terior dos seus serviços e respeetívoe fpreços.
,

'

Art. 7.° - Os Delegados: decidirio, por
despache sobre os preços de que tratam OI ar

tigos 3.°, 4°, 5.° e 6.° no.praze de 60 (sellentl)
dias, Q contar da data em que foram protoco
lizados nas Delegacias da SUNAS 08 documen
tos a que se referem os mesmos dispositivos.

I

§ 1.° - Se os .Delsgedos fizerem exigêncil,
o prazo para decidir ficará suspenso duraate o

que for concedido para o seu::cumprimento, fila
do o qual, satisfeita ou não 8 exigência, deci
dirá, sob pena de aprovsção tácitajdol pedido.

f t· 3 o e'" o r 5 • 6 e
a que se re erem 08 ar IgOI . ,;.\�. H" @ ••

§ 2.0 - Das decísõea dOI Delegados caber'
, recurso para o Superintendente da SUNAB, no
prazo de 10 (dez) dias, sem efeito: suspensívo.

REGISTRO 'DE IMó'VEIS DA COMARCA DE CANOINHAS
CANOINHA�S - ESTWO DE 8�NTA CATARINA

, .

Edital d e Loteamento O SUPERINTENDENTE DA SU�ERIN
TEND:€NCIA NACIONAL DO ABASTECIMEN
TO - SUNAB - DO uso:de SUa8 atríbuíçõesEULÁIIIA GLABA KOHLBEClK,' Ofícíal do Registro

, de Imóveis da Comarca de Canoínhas, Estado de San
ta Catarina, na forma da Lei,
Fa,�� público, para ciência dos interessados, em cum

primento ao disposto no art. 2. o do Decreto-Lei n. o 58, de
10/12/37, regulamentado p.elo Decreto n .? 3.079', de 15/09/38,
com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n. o 271"
de 28/02/67, ao qual foi' incorporada a Lei n. o 4.591, de ... '

16/12/64, que, por DOR'IVAL BUENO, (brasileiro, casado, co

merciante, residente e domiciliado na cidade de São Mateus
do Sul, Estado do Paraná, CPF n. o 002.867.299/20', e WIL
SON ABINffi:lH BIS'HOP, brasileiro, casado, representante co

mercial residente e domiciliado nesta cidade de Canoinhas,
se, CPF 055.148.789/53, foram depositados memortaí descri

.tívo, planta de localização e demais papéis e documentos re

lativos ao loteamento denominado "JARDIM ZIILD� PACHE�

CO", situado no lugar BARRA G�NDEI, perímetro urbano
da cidade de Três Barras Comarca de Ganoinhas-SC, regís
trado sob número 1 ,(hum), da Matrícula n .? 2.400', Livro Re

gistro Geral n. o 2 _ (fichas), com a área total de 272.838,80
m2. assim distribuída: 13 Quadras de n .os 1 a 5 e de n. o Oq a

14, divididas em 317 lotes num total de 193.281,80 mz; e mais

79.557,00 m2, que ficam doados a Prefeitura Municipal de
Três Barras-SC, compreendidos pela Quadra n. o 6, sendo . � ,

4.800,00' m2, destinados à Praça (jardim) e mais 74.757,00
m2, à abertura de ruas e avenida, confrontando. o referido lo

teamento, ao Norte C,Qm o arroio Barra Grande, ao Sul com
áreas da Rigesa, Celulose, Papel e Embalagens Ltda .', a Leste,
parte com o arroio Barra Grande e área da Rigesa, Celulose,
Papel e Embalagens Ltda., e ao Oeste divisando. com a Rede
Ferroviária Federal S. ,A., e terrenos de Felícío Ferreira, her
deiros de José Jonko, herdeiros de Adolfo Walter, herdeiros
de !Paulo Olsen, herdeiros de Adão Malínoskí, e herdeiros de
Paulo Olsen ,

'
,

As impugnações daqueles que se julgarem prejudica
dos quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser' apre;
sentadas dentro do prazo de trinta (30) dias, a contar da data
da terceira e última pubiícação do presente gdital no 'Órgão
Oficial do Estado. Findo o. prazo e não havendo impugnação
de terceiros ou deste Ofício, será procedido o registro.

O processo encontra-se à disposição dos interessados,
neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e

oassado nesta cidade e comarca de Canoínhas, lEstada de

,Santa Catarina, aos .03 de novembro de 1.977.

EULALIA GLABA ,KOHLUECK
Of , do Relg. de Imóveis
CPF n. o 249.111.199/34

lpg�is, ,

CONSIDERANDO que no exercício da for
ma intervencionista dê controle do' abastecimen
to poderio 'ser estabelecidas condições de pres
tsções de serviços:

CONSIDERANDO que há necessidade de
serem revistas as normas estatuídas pela Portaria

SUPER N.Q 62, d� 11�de dezembro de 1976, com
objetivo de estab+lecer uma disciplina de pre
ços sobre !l prestação de serviços' essenciais -ao

uso da população; I

CONSIDERANDO estudos elaborados em

conjunto com o Ministério da Faz�nda,l.ccnfor
me Decreto n.? 79';06, de 18 de maio de 1977;

RESOLVE

Art. }.O - Fixar para os hotés e símlla

res, como preços máximos de seus servíços, os'
vigentes em 13 de. dezsmbr o de 1976; que são

,08 constantes dss relações apresentadas à!J De

legscías da SUNAB, na forma exigIda pela Por
tarra SUPER n.? 61 de 07 de dez -mbrc de

1972, ou que na mesma data estavam fixados

pelas Portarias baixadae pelos .'Jeleg «íos da,

SUNAB, acrescidos de 15% (quinze por cento),
a partir de 1.0 d e jmeíro de 1977.

,§ 1.0 - Os preços finais a que se refere
este ar tíg» poderão ser reajustados em até 100/0
(dez por cento), a partir de 1.0 de setembro de

1977. .'
,

"

,§ 2.° - Ficam excluídas da� disposições
deste artigo, os serviços prestados pelos esta

belecimentos que tenham seus preços m�xim08
,fixadc.s por outros atos intervencionistas bai-
xados pelo Superintendente ou Delegado da

S.UNAB.
Art. '8.° - Uma das viss das relaçõe. dOI

serviços com seus 'respectivos preços aprovado.,
de que trata esta Portaria, permenecerá cbrí-:
gatorhmente nos estabelecimentos à dl,poliçlo
da ,fi8c'8liz8ção�'"da SUNAB, não se' aplicando à
hipótese a regra do art. 12 da Portaria SUNAB
n.? 420, de 3 "dei agosto de 1976.

Art. 9.° • O descumprimento' do dispolto
nt sta Portaria sujeitará os infratores à8 lançõel ,

prevísts1 na L" i Delegsda 11.° 4 de 26 de se

tembro de 1962 e demais cominações legai.
cabíveis.

Art. 10.° - A presente Portaria':,'entrar6
em vigor no dia }.O de setembro de 15'77, apó.
sua publicação DO DiAria Oficial ,da Uoilo, re

vogadss 18 disposições em contrário; constantes
.ds Portaria SUPER n.o 62, de 17 de�dezembro
de 1976.

RUBEM NO:m WILKE - Superintendente

Art. 2.° Os hotéis e similares ficam obri

gsdo� 8 Lfixar nas suas Portarias cu Recepções,
em lugar visível e de fácil leitura, os preços de

suas diárias e a manter, nesses locais e nos

aposentos, relação contendo os preços dos seus

serviços deví dament s 8s!iJinada pelo g�rente.
'

Art. 3.°' - Os órgãos de classe represen
tativos dos estabvlecímentos referidos no art. 1.0

poderão pleitear em junho e dez-rubro de ca

da ano, peraate as Delegacias da ,SUNAB, o

reajuste dos preços dos seus serviços, instruindo
o pedido com estudo técnico e ,a respectiva do-

cumentação comprob stóría das variações de,
custos.

Art. 4.° - Os estabelecimentos mencio
nados nesta Portaria que iniciarem suas ativi

dades após a sua pubucsção, ficam obrigados 8
,

apresentar às Delegaciaa da SUNA�, em 3 'tres)
vias, a r�Iação ,dos s�rviços que pretendem pres
tar, com os seus respectivos preços, acompa-

.
,

2
. .

Indústria e, Comércio' Oito Friedrich s/a - I C o F R I S a
C.G.C.,M.F. 83.188.797/0.0.01-20'"

ASSEMBLÊIA GEHAL EXTRAORDINARIA

,CONVOCA'Ç'AO
Na conformidade do artigo 16. o, Capítulo IV dos Es

tatutos Sociais, ficam convocados os senhores acionistas _para,
'reunindo-se em ASSemb�éia Geral E.xtrao�dinária, no dia lO; de
Dezembro próximo, às 16 horas, nos escritórios da sociedade
à Rua Princesa IzaIbel n. o 574, em Ganoinhas (SO), 'para deli-
beràrem a seguinte:

'

'ORDE1M DO DIA

1. O) - Aumento do capital social de Cr$ 2.150.. oon,oÜ' para
Cr$ 5.0'00.000,0.0, mediante incorporação de reservas,

Hvres) e consequente alteração do ArtigO. 2,.0 do ca

Ditulo 1. o dos Estatutos Sociais;&
,

2. O) _' R'eformulação e adaptação dos Estatutos Sociais a no

va lei das sociedades Anônimas ('Lei 6. 404 de ...

15/12/76) ;

3.°) '-, Outros assuntos de interesse geral par� a sociedade.

Canoinhas (SC), 26 de ,outubro de 1.977.

FRANCISCO WIL.MAR, FRIEDRICH

Diretor Superintendente,
C.P.F. 028.748.579-04

Perdeu-se Foto 8tndio CanoinbasFoi p�rdido, �ia 24 de outu

bro ne ônibus «São Cristóvão»
que partiu de �afra às 11,00'
hora@, os seguintes documentos:
Carteira Profissional, CartE'ira de

Reservista, Carteira de LientÍ-,
dade Título de Eleitor e Car-

, ,

teira de Saúde do I.N.P.S., ina
,

'

clusive
'

recibo da Cart'eira de
Saúde.
Pede-se 8 pessoa que €ncon�

trou, o favor de entrfgaf 80 se

nhor Dorcélio Mauaneiro, em

Papanduv8, no ,seguinte' ende-
reço: rUi Simeão de Almeida
n.o 446, que será gratificado.
,P'spanduv8, outubro de 77 1

DORCÉLIO MASSANEIRO
, ,

Serviço de reportagem de easament9s e aniver$áries, Fotos de
<

crian�as, Posters, Painéis decorativos para seu lar e eseritólio.

Serviço para amadores.

Rua Barão d@ RÍ0 Branee, 754 (préxime a €asa Trevisani)

- I

FOTOCOPIAS XEI\OX
Servi.ço instantâneo e perfeito '

Instalação moderníssima.
1

Procure no escritórie de Derby Carlos Ulhma:nn, na
Praça Lauro Müller, 251 - Canoinhas - Santa Catarina

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

Documento
extra viado �--------------------------------------------------...

Dra', Zoé Walkyria Hativi'dade Seleme
- CIRURGIÃ DENTIS,TA -

'

- CIC O'Ü5589159/DE',P _

<..'lí:nica dentária de senhoras e erian�as.
- Especiali21aç1ão em Odontopediatria _

HORA MARCADA - Pra�a Lauro Müller, 494.- Fone 22-9461

LENTES DE CONTACTO
" ANGELO NENEVE declara

para os devidos fins que
extraviou sua Carteira de

Identidade n. o 255.890-SC.

A mesma fica sem e fei to

por ha�er reque�ido a 2aivia .

Prescrição e Adaptação
, Praça Lauro Müller, 522 . sobre-loja - Fone, 22-0316

CANOINHAS - se
•=====�=======-==========:=========================.
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arana as a a
19-11-77
N.o 1446

Ano XXXI

A�endendo pedi�o de inform�ções da Associação
Comerciai ta Industrial d. Canoinhas, o Presidente
da entidade, Hilton Ritzmann, acaba de receber ofício do
Direto! Geral do Departamento de Estradas de Rodagem
do 'Estado do Paraná, dr. Tancredo Benghí, em que', in
forma estar previsto para abril do próximo ano, a licita
ção, das obras de terraplanagem e pavimentação da es

trada que liga São Mateus do Sul, no' Paraná à ponte
sobre o' Rio Negro, na divisa com o I Estado de Santa
Catarina, no Município de Três Barrais numa extensão, ,

aproximada de 25 km. Ainda segundo aquele expediente,
o projeto do pavimento está contratado com o Instituto
de Pesquisas e Aperfeiçoamento _Industrial da Universidade
de São Carlos, devendo o projeto geométrico ser execu

tado por administração .direta do, D:E.R.
A ligação asfáltíca desse trecho é de grande sig

nificação econômica e social para a região de Três Barras
e Canoinhas, se, que serão grandemente beneficiadas pe
la obra, -haj � visto que essas cidades não estão ainda 'li...

gadai por asfalto a nenhuma rodovia pavimentada, à des
peito de sua importância e destaque no contexto da eco

nomia catarinense, quando' consideradas' nglobadamente.
, _/

,

Para se avaliar a importância da obra, deve-se ob�
servar que pela estrada Três Barras - São Mateus do
Sul, é escoada a quase totalidade da produção industrial
da região, que demanda. ao Paraná, São Paulo e Norte
do pais, a exemplo do que fazem a grande indústria pa-

. peleira�instalada em Três Barras, a Rigesa, Celulose, Pa

pel e :Embalagens Ltda. e as demais indústrias madeirei
ras e outras da região.

Em oportuna hora o Paraná decide pavimentar esse
trecho de sua malha viária, alcançando uma próspera e

futurosa região do Norte de Santa Catarina.

Otica Confianca
,

Praça Müller,Lauro 522
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EDITAIS
LEOPOLDO PIREIRA, Oficial do'

Registro Civil de Bela Vista do Tol
do, Canoillhas-SC.

.

Faz saber que
pretendem casar se:

PEDRO SOARES DE LIMA NETO
com MARTA MASSA�EIRO, brasi- .

leíros, solteiros, naturais deste Es

tado, ele lavrador, nascido em RIo
dos Poços, neste Município, ao. 15
de abril de 1951, filho de Romualdo

.

Soares de Lima Neto e Maria do
Prado de Lima; ela doméstica, nas

cida em Rio Bonito, neste Distrito
a08 30 e março de 1957, fllha de
Roberto' Maslaneiro e eatarina Ge
linki . Masaaneíro.

Se alguém souber de 'algum im
pedimento legal, oponha-o na for
ma da Lei:

Bela Viata do Toldo, 16 ,de no
.

vembro de 1977

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial.do Registre Civil

JACffiA .EMILIA PAUL COR
R�A, Oficial' do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. Co
marca de Canolnhas, Estado de
Santa Catarina, fa� saber que
pretendem casar:

João Lopes e Maria Rosa Boeha,
Ele, natural de Rio da Areia, deste
Distrito, nascido em 14 de fevereiro
de 1956, sgctcultor, solteiro, domici
liado em Rio da Areia de Baixo,

,

deste Distrito, IlIho de Lúcia Lopes. .

Bla, natural de Bío dos Pardos,
deste Distrito, nascida em lO, de ju
lho de 1960, do lar, solteira, domici
liada. em Rio da Areia de Baixo, fi·
lha de Amadeu Rocha e Maria Alves
Rocha.

Se alguém 'SOUbei' de algum
ímpedímento, oponha-o na for
.ma da lei.

Pinheiros, 05 de novembro de 1977

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada
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! ALVARO MILLON & FILHOS @ =
� .�

= Concessionário da· Mercedes-Benz do· Brasil
.

SIA; �
� ,�
� �

.

= Dep.arlameDIc- de Veículos Usados �
� �,'� MODELO ANOjFABRICAÇ'AO

.

� �
� 1 L-1113/42 c/3.o eixo e carroceria graneleira 1975 �
§j 1 L-1313/48 c/3.o eixo e carroceria graneleira 1975 �
� 1 L-1316/48 cj3.o eixo e carroceria graneleira 1975 �
; 1 L-608-D/35 c/carroceria .. 1974 �
� 1 L-1113/42 cj3.o eixo s/carroceria 1974 �
� 1 L-2013/48

. cj3.o eixo e carroceria . 1976 �

� Veículos Revisados e com ·garanlia ·de �
� 6 meses ou 10.0010 km. =
� i �

I = Firumeiamenlo em alé 24 meses =
.� �CEITA·SE TROCA �
� �

= BI.476 • Km. 223 - URlAO DA VITÓRIA·PR. �
= FONES (8425) i�:��� =
� • 23-2572 fi
�. .. _'

�
��������������������������������������

Senhores assinantes em atrazo·
A gerência deste semanário

. responsável pela im

pressão do mesmo, com enorme gastos, principalmente do

papel sempre subindo de preço e pago a vista, avisa aos
prezados assinantes em atrazo, . para que regularizem sua

.

situação até o fim do ano,· agradecendo a todos pela com-

preensão desta solicitação.
.

A GER�NCIA

. .
.

Aniversariantes da semana
Dia 1!} - o jovem _

Mário
Eloy

.

Sidorak

Di. - 20 a sra. Tecla esp.
do sr. Viegande Prust; as

srtas. Deisv Maria Burgardt.

e Zilda Mülba��,.
Dia 21 .. a sra. Esther esp.

do sr Orlando Ütsen; o jo
vem Argos Radolr
Dia 22 .. a ara: Rosa esp.

.do sr. Alfredo Roesler; as

srtas. Ma,ouva Fallgatter e

11ma Roesler; o jovem Luis

Trapp. '

Dia 23 - o sr.· N'araso
-Leonardo Rathes.
Dia 24 - o sr. Oswaldo

Voigt; o jovem Francisco Vit,l
Pereira.

Dia 25 • a sra. Sibila esp.
do S'. Pedro Tyszka, res. em

Bela Vi,�ta do Toldo; a srta.
Beatriz Catarina C. Car".lho,
res.. em Brasilia..

Aos anioersariantes nossos
sinceros parabéns.

Nlão é sempre que oportunidades aparecem e aconte
cem situações que coadjuva a economia popular," por isto

aproveite a propícía campanha de pechincha incentivadá pelo
governo, fazendo suas compras de fim de ano na loja SICOL
à Rua Frei Menandro Kamps, esquina com a rua Caetano Cos

ta, ali pertinho da Igreja Matriz, a qual por motivos de adap
tação do prédio para histalação de urna agência de automó

veis, está procedendo a Iíquídação total de, seu estoque de te
cidos - roupas feitas _ armarinhos - Eletrodomésticos e

demais artigos, tudo com grandes descontos, inclusive para I
compras financiadas pelo IPESe ..

A SICOI, avisa também. a todos os plantadores de taba..

co, que está financiando·suas compras sem. qualquer acrés
cimo de preço para pagamento na época da entrega do' fumo,

.

Chegou O

ALMANAQUE DO PENSAMENTO 78
! ' '.

na Impressor. Ouro ,Verde Ltd•.
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Notícias de Papanduva
Deputado versus doação

.

o senhor João Sonaglio recebeu do
deputado Moacir Bertolí ofício datado de 17-10-77
o qual é portador da boa nova, ou seja, da doa
ção' de Cr$ 10.000,00 em favor da Paróquia São
Sebastião de Papanduva. A mencionada parcela
foi consignada no Orçamento do Estado da ver
ba pessoal do ilustre deputado a qual deverá
ser tpaga pela Exatoria Estadual desta cidade
no decorrer do mês corrente. Os agradecimen
tos especíalmente do sr. João Sonaglio pela
atenção do parlamentar e também os agrade
cimentos da Comissão da Igreja e' de toda a
comunidade papanduvense.

Quem percebe salário
mínimo não pagará
imposto Predial

o Legislativo Municipal 'apresentou o projeto de Lei n,? 468 :ide
rtoría do vereador Sílvtno Chicoski que depois de estudado foi ãprovado
�la Colenda Câmara Municipal e em seguida sancionada pelo sr. Prefeito
unicipal de que, todo os proprietários de imóveis residentes no perímetro
-bsno que perceba valor que não ultrapasse o Salário Mínimo Regional,
rtarão isentos da contribuição do recolhimento nos cofres municipais.
ealmente uma medida justa e humana due vem favorecer aqueles menos

[utnheados pela sorte.
.

1l:8creveu';
Imeraldino M. Almeida

Senador também t02 doação
o nobre e combativo Senador Otair 'Bécker enviou ofício de ...

.10.77 o qual comunica este colunista na qualidade de Presidente do Di
tório Municipal da ARENA que consignou no Orçamento da União para
oxercício de 1978 uma subvenção no valor de Cr$ 8.000,00. Notadamente
empenho e a assídua atuação do Senador tem se destacada" especial
ente aos pedidos enviados por intermédio da Comissão Exeeutiva do
ISSO Diretório. Agradecemos sinceramente a vatíosa ajuda e esperamos
n dia retribuir o muito que temos recebido pelo nada que temos dado
11 troca. Agradecimento especial da Diretoria do Hospital São Sebastião
I Papanduva que foi o. favorecido.

Vereador pede reparos em ruas

o Presidente da Câmara enviou oficio ao sr. Prefeito Municipal
sado nos seguintes termos: Exmo. sr. Nataniel Resende Ribas, M.D. Pre
.to Municipal. Nesta. Com o presente, temos a satisfação de eomuntcar
V. ExcJa. que na Sessão realízada dia 10·10-1977, foi aprovado um re
erimento do Vereador SUvino Ohicoskí, no qual requer melhoramentos
Rua Mafra até fi BR-116. Sem outro particular para o momento firma
l-nos mui atenciosamente. Zizenando J. Gonçalves-Presidente.

Deputado Aroido Catuatõo
,

Sem toques de trombeta ou pompas, mais sim, na modéstia que
mpre foi o seu grande escudo no trabalho parlamentar, em menos de
t..mês já temos os primeiros frutos de' seu significativo trabalho. Eis o

egrama que receb�: E�meraldino de Almeida, Cx. Postal z-Papauduva.
mprímentando armgo íntormo MEC expediu dia vinte e cinco último
iem pagamento subvenção quatro mil cruzeiros orçamento 1975 dos
aís três mil cruzei�os fo�am destacados minha cota pessoal pt' Outros-
1 informo eonsegui ínclulr orçamento 1978 outra. subvenção cinco mil
izeíros em favor Obras Sociais Paróquia pt Saudações Deputado Aroldo
rvalho, Em nome do Hospital do ,qual faço parte da Diretoria agrade
nos a bondade de V. Exa. no tocante a contribuição ao nosso Nosocô-
1>, e também da Paróquia, que o bom Deus o recompense em dobro.

Nascimento
Bncontra-se engalanado o lar do sr. Irmeu Grabovski e sua exma,

iosa senhora, Celi n. Grabovski, com o advento de um robusto' garoto'
, na Pi!! Batismal receberá o nom� de Alexa.ndre Miguel. A deltvrance
-rreu dia 7 �o corrente na Matermdade de RIO Negro. A coluna se eon-.
tula com o Jovem casal, almejando muitas felicidades e alegria no lar
n o presente da cegonha.

.

Passarela da sociedade
Dia 20 do corrente, amanhã, extreando idade nova a prestativa

. Ana Lucia, virtuosa consorte do sr. Evaldo Grabovskt. A bondosa se
Ira será alvo das mais justas e merecidas homenagens que lhe serão
stadas. . ,

.

Dia vinte e três corrente completando mais um niver a senhora
'ia Hírth. :virtuosa esposa do sr. Modesto Hírth, prestante dama que já
ito tem feito pela comunidade, no seu dia festivo será alvo de mereci
e afetuosas felicitações.

.

'

Dia 24 do andante,muita alegria para a' família Sonaglio; estará
elando idade nova o sr. Luclndo Sonaglío, proprietário do famoso Res-
'ante Parropílha na BR-IO! em São José dos Pínhals.

'.

Na mesma data a nossa agenda social regtstra a passagem de
�� da senhora MllrUza, virtuosa esposa do sr. Jorge Weckerle. Diretor
::::Ia: �Ç>uza Cruz. residentes no Rio. Mil cumprimentos pontificarão pa
I 'dIstInto casal.

Um por semana
. LAGRIMAS. Não h'á no mundo, palavras tão convincentes nem
leres de tamanha eloqüência corno as lágrimas. (Lope de Vega)

Hegistro Ui vil - ��DIT AJ-4
SebasUão' Greiri Costa, Es
ão de Paz e Oficial do Re
ro Civil do município de
or Vieira, Comarca de Ca- I
lhas, Estado de Santa Ca
na.

Faz saber que pretendem
ar:

lRIO BUENO e CELIA DE FÁ
!\. FERH.Enl,A. Ele, natural deste
to. nasctdo aos 22 de maio de
domiciliado e residente neste

lcípio, Ilho de Francelina Bueno,
ida.

L, natural deste Estado, nascida

aos 16 de dezembro de 1960, do
miciliada e residente neste tnunicí
pio, filha de João Ferreira e Benvín
da Ribeiro de Oliveira.

" "

Apresentaram os documen-
tos exigidos pelo Código Civil
art. 180. Se alguém tiver co

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

Major Vieira, ('9 de novembro de
1�77.

SEBASTIãO GREIN COSTA
Oficial do Registro Cívíl

Canoinhas
de ontem

Confirmada a vinda dos
Irmãos Maristas

Colheu significativa vitória li díre-
.

ção da Associação pró Gínásío de
Canoinhas com a confirmação da
notícia de que o nosso Ginásio será
mesmo dirigido pelos irmãos Ma
ristas.
Não foram em vão os esforços dos

mentores daquela entidade e do Go
ve:r:no do Município.. Nos prí
.meiros dias da semana que hoje en
cerra estiveram nesta cidade, em
entendimentos finais com os Dire
tores da Associação pró Ginásio o
Revmo. Chefe Provincial dos Irmãos
Maristas no Rio Grande do Sul e

Santa Catarina e o seu antecessor
naquele cargo, o Revd. Irmãu Wen-'
delino que acertaram com a Asso
ciação os últimos detalhes.
Já no .corrente ano, agora pode

mos afirmar aos nossos leitores o

Ginásio local terá como professores
os incomparáveis educadores que
são os Irmãos Maristas.

Após o retorno do Chele Provin
cial e já como resultante dos enten
dimentos havidos o Ginásio fez rea

lizar exames de admissão por inter
médio de dois Irmãos Maristas Pro
fessores no Educandário que a Ir
mandade mantem em Jaraguá do
Sul e que vieram a esta cidade es

pecialmente para esse fim. No cor
rer da semana entrante deverão
chegar os dois Irmãos a cujo cargo
ficará o Ginásio desde agora. "

Nossas efusivas congratulações à
Associação pró Ginásio pela explen-
dida vitória alcançada.

.

Nossas melhores boas vindas e

nossos sinceros agradecimentos aos

Irmãos Maristas que aquiesceram
em colaborar na tarefa de propor
cionar a educação secundária' aos
nossos conterrâneos.

Nascimentos
Acha-se em festas o lar do' sr.

Vergilio Trevisani Filho e de sua
exma. esposa, com o nascimento,
dia 25, do mês p. p., de' um robusto
garoto, que na pia batismal recebe
rá o nome de Gil César.

x x X /

, ,O lar do nosso prezado amigo e

'asstnante, sr. dr. Aristides Diener e

de sua exma. consorte, a sra. Dirce
B. Carvalho Diener vive momentos
de grande alegria desde 1.0 do cor

rente com o nascimento de seu prl
mogenito, o robusto José Roberto
de Carvalho Diener, canoinhense de
arraigadas tradições.
Parabéns aos novos csnoínhenses

e a seus dignos pais.
(Correio do Norte, março de 1952)'

Juizo de Direito, da Comarca de
C4NOINH4S - SImta Catarina

'Edital de
Interdi,ção
o Doutor José Geraldo Batista,

Juiz de Direito da Comarca de Ca
noínhas, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.
FAZ SI\BER a quantos o presente

edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por este Juízo e Car
tório de Ortãos e Anexos desta Co-.
marca, foram regularmente proces·.
sados, a requerimento do REPRE
SENTANTE DO MINISTÉRIO PÚ
BLICO, os 'autos n. 6311 de Inter
dição de PAULlNA BDUVIGES, por
estar sofrendo de anomalia psíquica,
cuja interdição foi decretada por
sentença proferida neste Juízo em

data de 09.05.75, tendo sido nomeada
curador, a Sra. M1GUELINA SUCHA.;
RA- WIPIESKI, brasileira, viúva, do
mêsttca, residente e domiciliada em

Barra Mansa, deste município 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 pre
sente edital, em quatro vias. que
será afixado no lugllt' de costume
e publicado pela imprensa local e

pelo «Díárto da Justiça» do Estado,
com intervalo de dez (10) dias. Da
do e passado nesta cidade de \)a
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. 1

JOSé GeraldQ Batista
Juiz de Direito

No Departamento .. de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos ,Ltda., você 8Dcontrará
para pronta entrega:·

L"larca

Pick.up Cheurolet
Pick- up Cheorotet
Opala
Chevette
Brasília'

·

Ano
lf)73
jfJ74
1976
jfJ76
1974

MIGUEL· PROCOPIAK (OM� DE· VEicUlOS LIDA.
ConceSSIOnário General Motora do Brasil S. I.

Rua Major Vieira.. 289
C a n o i n h a s -:- Santa Catarina

BASILIO, HUMEHHUK ,& (IA. LTDA.

I Revendedor FORD I·
Fazemos sempre a melhor oferta em veíeules novos FORD·

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES,DA SEMANA:

Camionete Pick-up 1961 4x4 - cinza

Camionete Rural 1975 4x4 - laranja
Pick-up 4x4 1973 - verde angra

Volks 1975 - branco lotus 1300

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência,
aos melhores preços da região.
Vj",ite-nos sem compromisso, em BOSsa loja à

\ '

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-9468, 22-GQ24

,.

I

,

...

,

Fc tc c ôp i a s ?
\.

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

no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOr.FOCOPIA..

DORA" Automática que tira fotocópia dupla face e ,si.mples
.. de qualquer documento em díversos tamanhos.

Em apenas.ã segundos

0='" •

.

••••••Á••••••
.·.v..·..... . .

. ...
.

.

·

.... .. . ..

:-:9:·:-•••• • •
• •••

·

CGC 83.166.033/0001-33
Rfldação; Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379'
Canoinhas - Santa Catarina

Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho
Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
Três Barras: .Paulo A. Frank
Major Vieira: Francisco Krisan
,Monte Castelo: Lidio Seccon
Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A.�; .Grísa-

30 anos a serviço da Comunida.de
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C!ORREIO DO NORTE

Prefeitura Municipal· 'de
. Lei N. 1402 de 07/11/77
Autoriza Permuta de IlI)óvel

�enedito Therézio de. Üsrvalho Netto, Prefeito Municipalde Canomhas, Estado de Santa. C8tarina� no uso de SU88 atribui
ções, fIz saber que a Câmara Municipal decretou e' eu ssnctono
••eguiDte

L E I
,

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado
• permutar o lote n.? 55, com a área de 616 m2 do loteamento
Albino Voigt, confrontando com o Sr. Luiz Fernando Freitas fun-

° .

..
dOI com o lote n. 02, ao lado com o lote n. 54 e fundos com a
rua Paraguai, de propriedade desta 'municipaltdade, com o lote
�e 800 m2 do loteamento de João Tomachltzkl, lote n.? 42, con
frontando com a. rua projetada, de propriedade do Sr. Ocíomar
Nunes.

Art. � 2.° - A presente Lei entrará em vlgor na data de
Bua pulbíeação, revogadas a8 díspostçõ es em contrário. .

Gabinete do Prefeito Mun'idpll de Canoinhas, em 07/11/77
B�nedito Therezio de Carvalho'Netto - Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento
Administrativo. na data supra.
Fábio. Nabor Fuck - Diretor Administrativo - Vice Prefeito

Decreto N.' 42 de 14/11/77 .

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeíto Municipal
,de Canoinhas, Estado de Santa Catartna, no uso de suas atribui
ções legais,

DECRETA:
Art. 1.0 - Fica, homolegado o parecer exarado pela Co

milisia co.nstituida pela Portaria D.O 97/77 de 26ilo/71, necessário
• avaliação de um terreno de propriedade de herdeiros de Vitor
Soares de Carvalho.

'

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dtspostções em contrário. '

Gabiaete do Prefeito Municipal de Canoinhas, 14/11/77
Benedito Therêeio de Carvalho Netto - Pre fettc Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.
fdbio Nabor Fuck -. Diretor Administrativo - Vice Prefeito

Portaria N. 104/77
Benedito Th srézro de Carvalho 'Netto, Pref�ito Municipal

de Canoinha!l, Estado de Santa Cahrin3, no uso d@ fSUU atribui
ções legais, resolve:

Nomear C�mlss60 Prob/Rodovlárla
, Constituida dos Srs. Ora. Saulo Carvalho, Advogado, Luiz

Fernando Fuck, Eog�nbeiro Civil, Adilson de �edeiros, Engenhei
ro Civil, Paulo Ejuudo Rocha F�ria, Engenheira Agrônomo - Ve
reador, e Guinther Ruerckerdt, para sob a presidência do primei
ro, procederem 8 avaliação de um terreno e uma cesa de pro
priedade de Antonio Aloisio Afvn�o, com a Área de 400,00 m2,
parte da data 42, Qua:ira 52 nests cidade a r u s Paul Hvrr ís, no

prazo de '72 horas a 'partir de 16/11/77, ftcando em consequência
revogada a Portaria n.? 101/77.

.

Gabinete do Prsfelto Mu .lcipal de Ca noinhas, 14-11-1977
Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeitu Munícípal

Esta Portaria foi registrada e publicada no Departamento
.Administrativo, na data �upr8.
FabitJ Nabor Fuck Diretor Adm�nistr8tivo - Vice Pcdeito

I P 4 E . de Canoinbu,s tem nova Diretoria
Em Assembléia Extraordinéria realizada no dia 18 de ou-,

tubro p. passado, foi eleita e empossado li nova Diretoria da As

sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais d� C'anoinhu, a qual
ficou 8sstm constituída:

Presidente: Paula Seleme Carvalho'
Vice- Presidentt': Eulália GIsbs' Kohlbeck
1. a Secretária: Maria Cristins de Assis Procopiek
2.a Secretária: Lia Irene Prohm@nn de Carvalho
1.0 Tesoureiro: Alcides Schuma:!her
2.0 Tesoureiro: Pedro Ivo Ole�kovicz
CONSELHO DELIBERATIVO:,

.

Dr; José Geraldo Batista
Dr. Carlos Ro'berto Gerhck d� OliVfirs
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Nétto
Dr. Hélio de Miranda
Dr.. Z liden Emiliano Seleme
Frei Luiz Valmorbida
Dr. Antonio Weiofurter

. A nova diretoria, almejemos uma profículi gestão.

DR. '. ZENO AMARAL FILHO.
_ CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro -, �squi?a CG� traves�a
15 de Novembro (proXlme a Igre;]a lVlatnz"
ao lado da Associação Comercial) .

_ Fone 22-0960 ---

Canoin�âs
Decreto:tt 43 de 16/11/77

Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, Es
tado de Santa' Catarina,
no uso de suas atribuições
legais"
DEGRIETA

Art. 1.° - Fica homologado o pa
recer exarado em data da 03/11/77
pela Comissão constituída pela Por
taria. n." 99 de 01/11/77, necessária
a avaliação de um Trator de Estei
ras Marca Malves mod. 850 AlE
(sem motor). ano 1973, chassis n."
526 sistema hldráullco com faróis e

lâmina Angledozer.
Art. 2.0 - Este Decreto entrará

em 'vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em con
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Cenoinhas, em 16/11/1977.
Benedito Th. de Carvalho Netto

. Psefeíto Munícípal
Este Decreto foi registrado

e publicado no Departamento
Administrativo, na data ,supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Adminístração

Vice Prefeito

19.11.1977

-

de egosto de ,1942, filho de Val
fr id o Vu t 8 Carmelina Grane
mao ViU. Ela do lar, nascida
em Iríneópolts, deste Estado, em
31 de janeiro de 1959, filha de
Jacob Patrunl e Sonia Ivete
Paul Patruní,

Jo.é Alceu Ahuda • Natalia
Pire•• ambos solteiros, domicia
llados e residentes em Campo
'da Agua Verde; desta cidade .

Ele operário, nascido em Cam
po da Agua Verde, em 1.0 de
junho de 1954, filho de Wal
demíro Abuda e Vitória Abuds.
Ela operária. nascida em Rio
Antínha, distrito de Itaió, Mu-.
nícípio de Itaiópolis, deste Es
tàdo; em 17 de julho de 1952,
filha de Antonio Pires e Her
cílía Alves.

João O.ni doa Santo. e Ma
ria Diree Bonete•. ambos 801-
te irus, domiciliados e residentes
em Arroios, neste Munícípto.
Ele motorista, nascido em Sal-

'

serro, deste Municipio em 18 de
novembro de 1954, filho de
Jaíeo Ferreira dos Santos
e Martha Admski dos San,

. tos. Ela do lar, nascida em Ar
roios,' neste

.

Município em 5 de
Maio de 1961, filha de José de
Jesus Bonete e Ela Mari Taborda
Bonete.

Waldemar de Paula e OH·
vete Bonfin Padtlha, ambos
solteiros, domiciliados e resi
dentes nesta cidade. Ele afiador,
nascido em Matos Costa, deste
Estado, em 11 de se tembro d@

1959, filho de dona Maria d
Jesus de Paula. Ela do lar, nas
cida nesta cidade d@ Canolnhas,
em 6 de maio dp. 1959, filha de
Arrstíde s Padilha e Adelaide
Bonfm Padilha.

Alcide. Smentc6v.ki e Nivea
ROlani Mück. ambos solteiros,
domiciliados e residentes ele em

Major Vieira, deste Estado e ela
neste cidade. Ele operário, Das

cido em Cochos, Municfpio de
de Msj or Vieira em 11 de no

vembro de 1956, filhó de Ale
xandre Smentcôvskí e Ludovica
Smentcóvski. Ela do lar, nasci
da em Arroios, neste Município
em 22 de' outubro de .1958, fi
lha de Felix Veriano Mück a

Seudina Veiga Mück.

Benvindo do E.pirito Santo
Bueno e IriBe Carvalho dOI
Santol. ambos solteiros, domi·
ciliados e resldentes nesta cida
de. Ele motorista, nascido em

Serre do Lucinda,' Município d�
M!lijor Vieira· em 29 de maio
de 1953, filho de Francisco
Bueno de Oliveira e AnaBtacia
Mangu,eróski Bueno. Ela do lar,
nescida em Farturu, deste Dis
trito em 17 de maio de 1952,
filha de José Carvalho dos San
tos e Nair Martins· ".los Santos.

CaDoinhas, 16 de novembro/1977
NEREIDA C. CôRTE
Oficial do Registro Civil

AVISO'
DAVE,T avisa seus clien

tes e antigos que, tendo díssoi
vido a firma "ORGANIZAÇÃO
RECORDE LTDA." (�llO fun
cionava com escrítórío na rua

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

critório na Praça Lauro Mül
ler, '5-32, Fone 22-0200, ao lado
da Loja (Fontana Móveis),
contando com a preferência de
todos ,

NEREIDA C. CÔRTE, Ofietal
do Registro Civil do 1. o Distri
to de Canoinhas, Santa Catari
na faz saber que pretendem
casar-se:

Alceu Romão de Lima e Ger
cy Garcia PorteHa. am bOR so l
teiros. Ele, pintor, nascido nesta
cidade de Canoinhas, em 14 de
maio de t 948, domiciliado e re-

. sidente no Campo da Agua Ver
de , desta cidade, filho de Artur
Romão de Lima e de dona Ma
ria de Souza Lima. Ela; operá-:
ria, nascfda em �mpére, Estado
do Paraná em 21 de fevereiro
de 1955, residente no Bairro São
Cristovão. filha de SetemprinO
Portella e dona Maria Anita Gar
cia Portella.

O.mar Fridrich e ROli Ma·
ria Cuba., ambos solteiros, do
miciliados e residentes nesta ci
dade. Ele, motorista, nascido em

Rio da Areia, neste município
em 12 de julho de 1952, filho
de Guilherme Frtdrtch e Iolan
da Fridrich. Ela, do .lar, nascida
no lugar Pinheiros, neste muni
cípio em 2 de junho de 1954,
filha de Adauto Plácido Cubas
e Elvira Wunsch Cubas.

Edmir Lepes Húpalo e Te- .

rezinha Maria de Andrade. am
bos solteiros. Ele desenhista pro
jetista, nascido em Guaretuba,
Estado do Paraná em 6 de ju
nho de 1952, residente na Vila
Guaíra, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, filho de Lú
cio .Húpalo e Marg8rida Lop-s
HÚpalo. Ela, professora, nasctds
em Alto Rio Preto, munícípto
de Rio Negrinho deste Estado;
em 9 d@ março de 1950, resi
de nte nesta cidade, filha de João
Andrade e Luize 'Silva. de An
drade.

João Maria Ribeiro e

Maria Salete Ribeiro, ambos
solteiros, domiciliados e resi
dentes em Parado, deste distri
to; Ele operário, nascido neste
Estado em 12 dp. abril de 1955,
'filho de Matias Ribeiro da Luz
e Francisca Gonçalves dos .San
tos. Ela do lar, nasctda em 'I'im
bó Distrito de Poço Preto, des
te Estado em 23' de julho de
1960, fi1ha' de João Pedro Ri
beiro e Aurora Ferreire Pain.

Canoinh8�, 10 de novembro/1977

-Perdeu-se'

PRECE A,S,ÃO JUDAS TADEU

(Para ser recitada em

grande aflição, ou quando se

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

Sião Judas, glorioso após
tolo, fiel servo e amigo"de Je
sus! O nome do traidor foi
caus� de que fosseis, esquecido
por muitos, mas a Igreja VQS
honra e invoca universalmen
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 o socor

ró desapareceu por lC'ompleto.
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, atribulaç6es e

sofrimentos alcançàndo-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.

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

deixar de vos honrar, como
meu espécial e poderoso patro
no, e. fazer tudo o que estiver
no meu aLcance para incenti
var a devoção para convosco.
Amém.

S. Judas, rogais por nós e

por todos os que vos honram e
invocam o vosso auxílio.

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

ç:as alcançadas. .

�

Wihnar Pereira Sobrinho e

Vera Lucia da Silva. ambos
solteiros, domiciliado� e resi
dentes em Alto das Palmeiras,
desta c:dade. Ele operário, nss

cido em Tamanduá, neste Mu
nicípio em 17 de janeiro de 1957,
filho de Luiz Romão Pereira e

Dominica Ribeiro Pereira. Ela
do lar, nascida em Colonia
Santo Antonio, Município "de

Irineópolis, deste Esta do, filha
de J06quim Al�es ,da Silva e

Ur�olin8 Tavares Camargo dá
Silva.

Altamir Sérgio de Britto e

4na Silvete K",itlchal. ambos
solteiros. Ele motorista, nascido
na cidade de Canoinha8 em, 14
de março de 1956, domiciliado
e residente ne cidade de Rio
Negro, Estado paran'é, filho de
Fernandes de Britto e Maria
,Julie de Britto, Ela do lar, n8S·

cida em Bonetes, neste Muni
cípio, em 5 de março de 1956,.
residentes nestá cidade, fOha de
Oreino Kwitschtü e Alaide Fuck
Kwltschal.

Evaldo Vitt e Eliane. Patru·
ni. ambos solteiros, domiciliados

.

e residentes nesta cidade.· Ele
,industriário, nascido n8 cidade
de Caçador. deste Estado em 15

Certificado de Propriedadp,
Taxa Rod. única (TRU), Seguro .

Obrigatório, etc. do veiculo mar-,
co Volkswagen tipo 1600, ano

1976, placa SC-0505, Sta. Ceci
lia, chassi n.o BS·602.738, per
tencente 80 sr. SILVIO ANTU
NES MEURER. Ficando.08 mes

mos sem efeito por ter reque
rido uma 2.8 via junto ao DE
TRAN.

Inf. fone: 46-2850. 3

Curitiba, 29 de outubro d� 1977

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Notícias de ·Major
HospUol recebe IDals Verbas

A Associação Hospitalar Benettcente Santo Es
tantslau receberá mais uma verba da Secretaria. da
Saúde, conforme Ofício recebido pelo ar. Prefeito
Municipal, o qual transcrevo abeívo.

Secretaria 'de Saúde e Promoção Social
Gabinete do Secretário
Otícío n." 04471 .

Florianópolis, em 08. de novembro de 1977

Sr. Prefeito

Para conhecimento e providências que :julgar
oportunas viemos informar a Vossa Senhoria que
sua Excelência o Senhor Governador do Estado' a

través da exposição de motivos n." O!20;SSPS, de
1.--11-77 autorizou a liberação de recursos na ordem
de CrI 60.001,00 para serem transferidos à título de
Subvenção Social à Associação Hospitalar Beneficen
te SantQ Estaníslau de Maior Vieira.

Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Se
nhoria expressões de amizade. e estima.

HELIO ANJOS ORTIZ
Secretário

Convém iembrar àqueles críticos que além de
duvidar. desmoralizavam aquela gíganteaoa obra, pa
ra que todos façam uma visita e se enteirem da pre
eaueão e dai verbas conseguidas para' o referido
Hospital.

Tudo está se concretisando e a atual diretoria
está empenhada para conseguir para muito breve sua

ínauguraeão - portanto queírsm receber nossos meros

elogios e agradecimentos senhores da diretoria jun
tamente com a Prefeitura e a Câmara de vereadores.

ÂmbulAncla Chega
a Mójor Vielre.

Conforme havia divulgado através desta coluna,
estiveram em Florianópolis terça-feira última, os srs,

Cláudio Gsdottí, Prefeito Municipal e Lícío de Olivei
ra, Suplente de vereador, afim de receberem a am

bulância deada pelo FUNftURAL a nossa Prefeitura.
Queremos agradecer ao Prefeito Gadotti que vem
dando todo o apoio como havia prometido em sua

campanha eleitoral que iria trabalhar em todos os

setores, e justamente no dia do primeiro antversàrío
de sua vitória chegou a Major Vieira a Ambulância
que irá socorrer os mais carentes de recursos. Para-
.béns senhor Prefeito.

Esporte - Luiz A. Gonçalves
Esteve domlnge último em Três Barras, o time

de futebol de Major Vieira. Deslocou-se de Major
Vteíre para confrontar-se em Três Barras contra o

time local; li tarde começava o' jogo de futebol, hou
ve também outras eompetíções. Começou o time Ma
jorvieirense jogando nervosamente perdendo o 1.0.
tempo pela contagem de 3 x 1. Mas já no final do 1.°
tempo com a modificação que houve, saindo Marcos
e entrando Zico o time começou a render mais e logo
três' chutes perigosos dos atacantes Majorvieirenses
vieram a chocar-se contra a trave. Depois desses
chutes no travessão o time Tresbarrense amedon
trou-se e passou a jogar na defensiva, somente leva
Vã perigo nOI contra ataques, o qual através de uma
falta num chute de um atacante Tresbarrense tam
bém chuoou-se contra a trave, nos referidos contra
ataques os atacantes de Três Barras levavam um

terrível perigo para a defensiva de Major Vieira. des
tacando-se a excelente atuação do arqueiro Nelson.
O jogo com o decorrer do tempo vinha esquentando
e quem marcou o 2.° gol foi o time Majorvieirébse
que logo marcou o 3.° tento. Com o jogo em 3 x 3 o

time de Três Barras abriu sua defesa em busca do
desempate. Mas o time de Major Vieira não ame

dontrou-se e depois de perder um de seus melhores
homens de defesa, pois logo após o empate Paulo

Vieira- Bscreven:FRUCISCO KRIUII

saiu contundido entrando em seu lugar Edson que
deu conta do recado e o time Majorvieirense marcou
o 4.° tento. através de Júlio depois de uma bonita
jogada de Zico. Logo em seguida depois da saída de
bola Flávio recuperou a pelota e lançou-a para Ores
tes que num belo chute mandou a bola DO ângulo do
arqueiro Tresbarrense.

Com o placar de 5 a 3 o time Tresbarrense não
encontrou forças para reagir pois o 5.° tento foi aOI .

(3 minutos. Mais uma vez está de parabéns o time
Majorvleirense que com o decorrer do tempo vem

jogando um futebol digno dos mais merecidos eteglos.
Jogou e venceu em Três Barras com a seguinte for
mação: Nelson, Marcos, (Zíco), Paulo (Edson), Chico,
Moacir, Flávio, Ego, Júlio, Osmar, Orestes e Zape,

Os tentos foram marcados por: Zape no 1.° tem
po, e Oraste 3 tentos e Júlio. Notou em Três Barras que
nosso futebol vem evolldndo de jogo para jogo. As
sim esperames com grande expectativa o jogo mar
cado para o dia 27, onde o time Majorvieirense re
ceberá a visita do Clube �tlétlco Papanduvense.

Passarela da sociedade
FESTA DE ANIVERSARiO - Aniversariou dia

08 último a srta. Oleontce Papes e também Clarice
Papes. filhas do casal Leoni e Augusto Papes.' rest
dentes nesta oídade. Por este motivo uma turma de
colegas das aníversaríntes querendo homenageá-las
foram até sua residência afim de cumprímenté-las,
entre muitos comes e bebes e demais atrativos a Ies
ta prolongou-se até altas horas da noite. A coluna
cumprimenta as aniversariantes acima, desejando-Ihes
felicidades, extensivas a seus familiares.

Aniversaria amanhã dia 21 o sr. Silvério Be
litzki, residente nesta cidade.

Também aniversaria dia 22 o garoto Arlei Vei
ge, filho do casal Nílda e Pedro Veiga Sobrinho, des
ta cidade.

Dia 25 aniversaria o jovem Gerson Cordeiro,
.

do comércio local.
.

A todos os aniversariantes a coluna cumpri
menta desejando muitas felicidades.

Notas diversas
Mais um bar e armazém instala-se em nossa

cidade, desta feita o referido bar pertencente a sr.
Odevaí Krauss, Desejamos amplo sucesso ao mesmo

Seguiram 2.& feira última à FJorianópolis as pro
felsoras Helena e Angela, afim de tratar de diversos
assuntos junto a Secretaria da Educação e Oultura,

Hoje e amanhã em Papanduva haverá grande
Rodeio uríolo. promoção do CTG os «Vaqueanos»
com provas campetras de laço, gíneteadas, touradas
e grande baile com animação de um conjunto tradí ...
ctonal do Rio Grande do Sul.

Esteve essa semana em Luzerna-Joaçaba o

nosso Vigário Frei Abel Schneider, onde foi fazer
uma visita ao Seminário e levar dois candidatos ao,
Sacerdõcto,

Realizou-se dia 15 em Caeador um encontro de
todos os Cursilbistas pertencentes a Diocese. Foi
sem dúvida um encontro de confraternização onde
estava presente o famoso Padre Bíauchíní, de Floria
nópolis, que fez uma linda e' demorada palestra. Cal
cula-se que havia no referido encontro 800 leigos,
.além de 13 padres. freiras e também o bondoso Dom
Oneres «Bispo Diocesano».

.

Seguiu dia 19 a São Paulo o sr. João Batista
.... Ruthes, do comércio local, afim de' adquirir estoque

com artigos Natalinos para sua loja.
A Patrulha Mecanizad-a está em �18jor Vieira

com todos seus maquinários e aqui ficará até o fim
do ano pare .íazer novos melhoramentos nas estradas
municipais.

.

,

& elA. LTD�
INDO,STRIA· - COMÉRCIO - EXPORTJ�\ÇÃO

fl'elef.: Escritório 23-17'70. Loja 23n2014

25 1952/1917 25
Ind. de Talhas e Pontes Rolantes Elétricas, E'xaustore,s, Ciclones, carrinhos

p'ara movimentáção de carga, Iserras circulares e taqueiras.

Esquadrias "UNGER" - Janelas· de corrt?,r, basculantes, .max. ar, "portas, gra
des I.ara muro, portas de rolo, gradeadas e portas d,e correr, em ferro simples
e perfilado. ESQUAHRIAS E:M AL,UMINIO - p'ortas simples e dei correr, ja-

nelas de correr, basculantes, max. ar e box para banheiro.

DISTR,IBUIDORE:S EXCLUSIVOS DA LINHA COMPL,Er.rA
DOS MOTORES "WEG!'. '

Completa secção de vidros a prrços diretos da fábrica.

LOJA "UNGE:R", a mais especializada da região, em peças para locomóveis,
caldeiras e maquinários industriais. '(�abos de aço, p,regos, p'arafusos de todas
as bitolas. Canos e conexões par,a água e pre,ssão, fechaduras e fe·rramentas

em Geral.

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VIT,ÓRIA - PR.

R,epresentante em Canoinhas: WALDEMAR.K�VPP'E:L
. Rua Major Vieira, 360. _ Fbne, 22-.0336 Canoin}?as - Santa Catarina

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

Prefeitura Municipal· de Três Barras
EDITAL OI: TOIUADA DE PRE:ÇOS N.o 04/77

ODll.JON PAZUA, Prefeito Muníclpal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, torna público para conhe,
cimento dos interessados, que de acordo com o Decre ..

sente "Tomada de Preços", para execução do seguín-
te:

_ Levantamento urbano, plani-altimétrico e cadastral da se

de do MunicípiO' e do. núcleo. residencial São Cristóvão
com a respectiva elaboração das Plantas Cadastrais, com
preendendc:
Organízaçâo do Ievan�arnento pelo processo �poli�onal fe
chado: poligonal principal ou envolvente; polígonos secun

dários' subdívísão dos polígonos envolventes; ligações ou

. polígo�O's transversais; seções transversais e radiações;
Execução. do levantamento planíartímêtríco: Operaçõ�s:
Medição. angular, linear; Ievantamento dos detalh,..,es; r�gls.
tI'O das operaçoes (caderneta de .campo.); anotações dIver�
sas; Notações das estações; planilhas: estaqueamento.
Altimetria: nivelamento das linhas em concordância com

a altitude do S.G,EI.; registro das operações, devendo
ser anotados todos os casos notáveis, com croquis elucída-.
tivos quando necessáríos, inclusive com índice das RN.

Cadastro: medícão de todas as construções, e terrenos, com
detalhes; localízação, cercas, testadas, etc., devendo O' to-

.

tal das medições ser comparada com o comprimento total
de cada quadra; registro, medição €' Iocalízação dei cons

truções fora do alinhamento; medidas de ruas e calçadas,
etc": registro das operações de acordo com, as, convenções
estabelecidas pela prefeitura;' colocação de número nos

prêdios a partír de 1; indicação. do sentido das medições
das quadras; colocação dos nomes das ruas' na respectiva
posição, etc.

- Execução da planta: polígonos desenhados pelo [processo
das coordenadas ortogonais; desenho da planta de acordo
com a escala a ser determinada pela prefeitura; forneci
mento. das planilhas datilografadas; fornecimento das ca-

dernetas do levantamento, nivelamento e cadastro origi
nal, rubricadas i'elo responsável, 'etc.

Ú:AS PROPOSTAS: - As propostas deverão, ser apre
sentadas em 4 (quatro) vias até o. dia 15 de dezembro de 19·77,
na Secretaria desta Prefeitura, e até as 15',00. horas, contendo:
- Preço à vista e a prazo por hectare (ou alqueire};
- preço à prazo. e condições de pagamento;

.

- Relação especificada do serviço. à apresentar (determinar
as etapas dos serviços por dias úteis');

.

- Prazos de entrega de acordo com as etapas de serviço, es
típulando os prazos em separado para a Planta de sede e

do núcleo. residencial São Cristóvão.
,

DOOUl\IENTA'ÇAO E:XIGID!A:
- Personalidade Jurídica;
- Idoneidade tlnanceíra:
- Capacidade Técnica (Comprovação da execução de Plan-

,

tas Cadastrais do mesmo nível na região, ou trabalhos cor-

relatos)'. '. (;
- Negativas Federa] - IEstadual e Municipal;
- Regularidade junto ao INPS. (Certiíícado) .

Os' documentos acima poderão ser substãtuídos pelo
Registro de Fornecedor do Departamento Federal de Com
pras; do. Departamento de Compras do Estado de Santa Ca
tarína (D.E. R .) ou do Muni-cípio de Três Barras.

.

Tanto a documentação como as propostas deverão
Ser apresentadas €ln envelope separado e devidamente fecha
dos, devendo constar respectivamente na parte externa:
Tomada de preço n .? .04/77 de 1.0-11-77.- (DOCUMENTA�
çÃO)

I "!""�i';-('fl

Tomada de Preço n. o 04/77 de 1ü-11-77 - (PROPOSTA)
DISPOSIÇÕES ,OE�RAI.s: Serl,ão automaticamente

desclassifícados os participantes desta Lícitação, que não'
atenderem as exigências legais relativas à documentação ou

especificações deste E'dital.

.As informações complementares; em especial as Ins ...

truções técnicas para conhecimento prévio das. exigências, es

tarão à disposição dos interessados na Secretaria desta Mu
nidpaÍidade, diaria,mente, no· horário. de expediente externo ..

A Prefeitura Municipal de Três Barras, por intermé"
dio da ComiSsão. deSignada. para análise das PrO'postas., pode
rá rejeitar as propostas ou anular a presente To.mada de rPre-:
ços, sem' que eaiba aO's proponentes direito a qualquer inde-
[lÍ'zaç.ão. O'U reclamaç1ão judicial_ .

TfR�S BARRAS! (SC), lO. de nO'vembro de 1'9,77.
ODILON PAZDA
Prefeito Münicipal 3

.

Autom'óvel -A lu 9 u e I
Para Casamentos, Batizados. Viagens, Pls.elos, 'etc.

ATEl""OE DIA E NOITE

TELEFONE 22-05-25
\

Chamar: JOÃO S08=Z�K
Carro Placa: 1170 Praç 1 Lauro Müller

Residência Fone: 22-0126
fora de hora atende .e11l casa
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"ORREIO DO NORTE 1'.11.1977

• • •

re el ,ura u-nl CI a
EDITAL

De conformidade com o Artigo D. o 276 do
Código Tribu,tário M�nicjpal, () D.O.P., publica
mediante o presente EdihI 08 eiementos refe
rente a taxa de Melhoria, sobre a pavimentaç!e
asfáltica da parte' da Rua Mal. 'Floriano, entre'
as Ruas 12 de Setembro e Paul ... Pereira.

.) Memoriai descritivo' do projeto
,A pavlmenteção da parte da Rua Mal.

Floriano acima descrito será .sfáltice. A base
,eré convenientemente preparada. A camada'
8sfáltica far-se-á depois de compectsda a base
sobre uma camada de seb- base (Pedra apiloada)
pó de brita e areia.

'

b) Orçamento do custo da obra
por metros quadrados.
.) Escav8cão e remoção Cr$
b) Brita (0,25) p/m2

'

Cr$
c) Emulsão adáI., (6 kg) p/m2 Cr$
d) Equipameoto p1 aplíceção Cr$
e) Mão de Obra pI 8pltceção Cr $

Custo Total Cr$

14.00
47,00
28,00
19,00
22,00'

, 130,,00
c) Custo. de obra

. a) Escavação e remoção Cr$ 30.774,45
b) .Bríte Cr$ 103.314,22
c) Emubão asfáltica Cr$ 61.548,90
d) Equipamento pI' aplicação Cr$ 41.765,35
,e),Mio de Obra pI aplicação Cr$ 48.359,85

CUbto Total Cr$ 285.762,75
d) Area total da Obra 2.198,175 m2, a ser fi
nencíada pela Prefeitura Municipal de Canoi
nJu8 439,635 m2, correspondente a 1/5 da' O
bra, em moeda representa Cr$ 57.152,55.

.

e) A ler financiada pelos contribuintes .....
1.758,540 m2, .correspondente js 4/5 da Obre,
em moeda n' presenta Cr $ 228.610,20.

I

01) Anita Rauk Bus's
.frente 22,00 mi cota 5.127
pavimentação asfáltica
112,79 m2 .. Cr$ 130,00 p/m2 14.662,70

02) Oagmar M. Zelfa Rosa
frente 20.00 ml cota 5.127.
pavimentação asfáltica
102,54 m2 9 Cr$ 130,00 p/m2 13330,20

03) Adolfo Trein

freD�e 43;00 mI cota E.127
pavimentação asféltlca
220,46 m2 a' Cr$ 130,00 pI m2 28.6.59;80

04) Renato Piekarzevicz
frent.� 22,OO.:ml cota 5.127

. pavtmeutaçào asfálticfl
.

'

.• 112,79 m2 8 Cr$ 13Q,OO pI m2 13.330,20

05) Pedro Ivo Oliskovcz
frente 20,00 mI .cota 5.127
pavimentação s&,fáltica
102,54 �2 a Cr$ 130�OO pi mã : 13,3:-10,20

08) João Vtcctnte de Souza
frente' 43,00 ml cota 5.127
pavimentação asfáltíce

220,4� mI a Cr$ 130,00 pI m2. 28.659,80

07) Alcir José Fedalto
frente 41,00 ml cota 5.127
pavimentação asfàltíce
210,20 m2 a 'Cr$ 130,00 pi m2 27,326,00

(8) Marlene Sotlza Woitexen \
frente 41,00 ml cota 5.127

Alm8uaque do. Peosameoto/78
\ . IMPRESSORA OURO VERDE

. pavimentação) asfáltica
_ 210,20 m� a Cr$ 130,00 pI m2 27.326,00

09) Eugenio Hendler
frente 48,00 ml cota 5.127
pav!mentação asfáltica
246,10 m2 a Cr$ 130,00 p/ m2 31.993,00

10) Fran.cisco Granza ,

frente 43,00 ml cota, 5.127
pavimentação asfálticR
220,46 m2 a Cr$ 130,00 pi m2

TOTAL

'28.65980
----

228.610,20

SOMÁ DAS PARCELAS
.

. \

A ser financiada p�lá Prefettura
Municipal de Cano lnh as

. Cr$ 57,152,55
A ser fioaociada pelos
contrtbuíntes

,TOTAL

CI $ 228' 61 0,20
C. $ 285.762.75

•

anuln as

Canoinhes, 09 de novembro ide 1977

Benedito Therézio de Carvalho Netto'
P, efeito Municipal

.. Fábio Nabor Fuck
Vice Prefeito Municipal

Estevão Francisco. Fuck
Eng.o Civil do D.O.P.
.. João S. Andrade

.
' Fiscal do D.O,?

Portaria N, 103/77.·
.

Benedito 'I'h erézlo de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhae, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribo,i ...
ções legais, resolve:

Refornar Funcionário
José Bonifácio Furtado, titular do cargo de Coordenador

Administrativo, Pad rão P.E. 1.18, lotado no Departamento Admi
nistrativo, . para reassumir as fúnções relativas 8 seu cargo, com

8� atetbutções constantes do Regimento Interno combinadas com
dispositivos do Estatuto dos Funcionéríos Públicos Civis do Mu
nlcíplo de Canotnhas, a partir de 01/XI/'77.

Gabinete 'do Prefeito Múnicipal de Csnotnhes, 09/11/77
Benedito

.

Theréeio de Carvalho Netto - Prefeita Municipal'
, Esta Portaria foi registrada e publicada no QepartamentQ

Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck - Diretor Administrativo - Vice Pref,itQ

Lançamento de: Melhoria,
. Serviços de melhoria de tubula.

ção • meio-tio da· Rua Mal.' Floria
no entre as Ruas 12 de Setembro
• Paula Pereira.

'-Eugenio Hendler
frente.55,OO mi a Cr$ 35,00 plml

. 2 Francisco Granza
frente 50,00 mI a C� $ .35,00 p/ml
3 Marlene Souza Woitexen .

fre nt e 413,00 ml 8 Cr$ 35,00 p/mI
4-Alcir José Fedalto .

frents 48,00 mI 8 Cr$ 35,00 p/mI
TOTAL

1.925,00

1.750,00

1.680,00,

1.680.00

7.035,00

(sete mi) e trinta' e cinco cruz-Ires)

Cauolnhss, 09 d@ nove-mbro de 1977

Benedito Therézlo. de Ce rvalho Netto
Prefeito Muntcípal .

Fáb�o Nabor Fn'ck
Vice· Prefeito Municipal

Estevã,o Francisco Fuck
Eng.? Civil do D.O.P.·

João S. Andrade
,

Fiscal do D.O,P..

A cada ano fica malhar,
..

novas cores,

novo acabamento e

sistema de abastecimento.

Ia marca. que conhece o
,

nosso chão ...
\.

MAl.LON & elA.
CANOINHAS.$C

BRINQUEDOS
COMPRE·,AGORA E PAGUE
SUAVEME·NTE ATÉ o NATAL

asa

�Q���SQ�QQ�Q��Q��QQQ����QQ�Q���QQ�Q��Q����Q�Q��QQ�Q��Q�QQ���Qgg�
m

.
.

....
.

A'· . ..... _.. m
I J. (ORTE caça' e pesca '·1
ce Praça Lauro MUller, 646 Fone 22-0514 _;. CANOINHAS,- Santa Catarina 9lJ
� m
ce Vou fazer Camping... com uma boa 'Barraca P R I S C I L L A - F E R P I ou M O R E N Ó. m

m - Sacos de dormir • Redes de descança Mali-Mail - Camas Címba-cot - Congelador SHOW-CASE capacidade 75 litros.' �
Dl'

.

;

Lâmpadas' a gás - Lanternas - Cantís - Banquinhos - Estojo para pesca ,- Carretilhas MAR e DAIWA.
. &D.

ae Varas nacionais e japonesas - Linhas - Anzóis - Viveiros .. Redes - Tarrafas. m

�-.' _. .
.

UM CAMPING PERFEITO· � COM COMODIDADE E CONFORTO.· •. m
�b�����a���������a�����������a������a�����B������������nnB����am
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NOTAS ESPARSAS
VemIai, em:dezembro próxi

mo, deis Secretários de Estado,
do Governo.l Salomio Ribas e

drJMário Cesar Morais,oda Edu

cação e Cultura. A finalidade
da honrosa visita, prende-se a

várias inaugurações, dentre elas,
o Ginásio de Esportes, lá na co

liDa hist6rlca de Santa Cruz.

x X x

O'Prefettc THER�ZIO NETTQ
Presidente da Câmara, Henrique
Krzesinski e empresário, Luiz
F@rnando Freitas, estiversm em

Florian6polis, na Inaugureção
das novas instalações da FUCAT,
ali também presente o Mi.istro

,

do' Tr:abalho, Arnaldo Prieto.

Segunda-feira' aconteceu reu

nlão no Núcleo da COHAB, com
todos os moradores, quando se

tratou da lig&ção:de água :pela
CASAN naquele local. com pa
lestra a respeito, pelo Prefeito
Therézio Netto e Antonio Jacob
de SOU8a.

xx x

.

O sr. Fernando Racha, ativo

gerente do Banco do Brasil, ci
dadão csncínhense conferido pe
la nossa Colênda Câmara de Ve-

'. readores,
. aceitando promoção

vai dirigir a grande agência de
Críciume.

x X x

Novamente em nossa cidade,

;-

Bernardo . derrotaSão C. A. Industrial
Na decisão do segundo turno do terneío «Mário Mayer»,

no Wiegando Olsen, domingo, o São Bernardo conseguiu brilhan- .

te vitória frente ao'C. A. Industrial pelo placar de 4 tentos a 2.

Nos primeiros 45 minutos, o �. A. Industrial foi melhor que o
.

seu oponente, mas não teve a sorte necessârta para suplantar o

seu adversário, em vantagem numérica. Se o seu técnico fosse

um pouco mais experiente teria chegado 8 esse objetivo com CH

ta tranquilidade, porque observava-se que os -dois zsgelrcs do

São ·Bernardo não estavam bem e se batiam a todo o momento,
era só os ponteiros cruzarem na área que a coisa complicava pa
fa a defesa alví-anil, mas o Industrial s6 fez ísto em duas opor

tunidades, uma das quais' converteu em gol aos oito' minutos,
quando o ponteiro Rato pegou uma bola nas costas do lateral

Mario e correu até a intermediária e cruzou, ai falhou Julro e

também Gilmar, aproveitando-se disso Fatia, que tranquilamente,
encostou para as redes fazendo um a zero para o Industrial. Ai

0, São Bernardo que não começava bem, se perdia totalmente, só
melhorando com a entrada de Pedrinho que vinha ajudar Bran

queIa no meio de campo, na segunda oportunidade que foi 'lima

bola na área do São Bernardo, novamente falhou Julio e.Gilmar,
86 que nesta BranqueIa salvou o que 'seria o segundo gúl do In

dustrial. Mas 809 24 minutos de jogo Aderbal,;>ara mim em com

pleto impedimento, não observado pelo bandeira, faria o go.l de'

empate do São Bernardo, com isto perdeu-se um pouco o Indus-

trial.'
.'

No segundo tempo, inexplicalmente, o técnico do Indus

trial tir�u o/goleiro Tic.o � c�locou no �eu l�gar Edio e ái a c�isa
ftcou feia para SUl equipe, nBO que Edio seJa um mau' goleiro,
mas o Ttco tem esperíêncía e logo aos ctncovminutos ele soltou

uma bola, aproveitou-se da confusão o atleta Gilmar para marcar

o segundo ponto para o São Bernardo. Ela outra bobeira conjun
ta da defesa do Industrial Aderbal fez três a um e Airton fez o

I quarto gol em outra largada do goleiro Edio. O Industrial des-.
contou a diferença somente aos 46 minutos, através do ponteiro
Boy. No mais foi um jQgo bonito e bem disputado,'mas tecníca ..

mente alnda não se pode dizer nada, já disciplinarmente foi bem

melhor. A arbitragem esteve a cargo de Mário Müller, .com João

M. Guimarães e Lauro Dobrochinski, nas bandeiras, que tiveram

dois psqueaos erros, na não marcsção de impedimento no pri
meiro gol dp São Bernardo e' o sr. Lauro ao dar utn impedimento
de Ingo, com o lateral em sua frente a dar condições. Ag ora o

São'Bernardo é finalista do toraeío «Mário Mayer» e irá decidir
, o titulo do torneio com o Imaza que foi o campeão do primeiro.
Espera-se que bom público compareça no Wíegando . Olsen para
8S8istir a esta sensacional decisão amanhã. ,

SÚMULA. DO JOGO:
São Bernardo 4 x C. A. Industrial 2. Gols: Aderbal (2)

I 80f(24 da 1.� fase e 26 da 2.8; Gilmar 80S 5 ds 2.a e Airton aos

38 para .» São Bernardo; Fatia aos 8 da 1.a fase e Boy aos 46 da

2.- para o C. A. Industrial.

Cartões amarelos: do São Bernardo, Msrio, por jogo vio

lento e Cebacícs por' reclamação; do Industrial J. Roberto,. por
jogo violento e Brito por reclamação.

As equipes foram assim: O São Bernardo com: Palsor.

Almiro, Gilmar, Julio e Mário, Branquels, Pedrinho e Cabacíce.

Ingo, Airton e Aderbal,
O Industrial formou com Tico (Edio) José Roberto, Mil

tão, yasconcelos e TODinho, Ico, Brito e Fatia, Rato, Alberi e Boy.
i Árbitro: Mário Müller, auxiliado por João M. Guimarães

e Lauro' Dobrochinski.

la. 'Olimpíada Mirim. de Canoinhas
Numa promoção do Colégio Estadual-Santa Cruz, reali

z8r-se-á nos dias 22, 23 e 24 do corrente, a putir das 16:00.horas,
a I Olimpt"ada Mirim de Çaooinhas, quando serão disputadas as·

seguiutes modalidades: Voleibol mas.' � fem, Handebol mas. e fem,
Atletismo mas. e fem. e ainda futebol de salão. Pode,rão partici
pali alunos até 12 anos. O objetivo destes jogos é a maior par,,;

,ticipação de aluDos da La a 6.a sér:ie,' dando assim oportunidade
a todas as escolas pafa .participação. É uma demonstração dos

esforços de alunos e professorei no desenvolvimento do esporte
amador de nossa cidade.

.

Adem_r A. Bre,.

'Aos jovens casais e seus familiares os cumpri-
RAIMUNDO VLADYKA, de- ·

mentos deste semanário.
clara para os devidos fins que
extraviou o Certificado de Pro-

priedade do Veiculo JeepWillys,
ano 196:2, placa TR-0292, motor
n.? BI091395.

.
em serviço da agência local do

INPS, o sr, Osvaldo Zíperer, ex
Prefeito de São Bento do Sul,
onde marcou uma destacada ad

mlnístreção.
Xx x

O ex-Promotor de nossa co

mares, dr. Ebéa8 Athanáz!«, vem
de ser promovido de Rio do Sul

para a comarca de Lsgea.
x X. x

.

Quatro novos médicos csnoi
nhenses formam-se no corrente

ano, drs. Luiz Alberto Mayer,
Haroldo Ferreira Filho, Saulo

Ruthss e Antonio Luiz Merhy
Seleme.

Xx x

O empresário Miguel Fontes
Procopiak foi eleito Presidente

do Clube de Bolão Fantasma,
devendo agora escolher.los de

mais membros da diret3ria,'seus
euxíltares.

x X x
1

Novamente entre nós, visitan
do . familiares 'e amigos, como

todos 08 anos nesta época, o

virtuoso sacerdote, Frei AURÉ
LIO STULZER.

X xx

O Prefeito sr. ODILON PAZ

DA, de Três Barras, esteve em

· Florianópolis, tratando de vários

assuntos administrativos e tam

bém recebendo uma ambulância

do FUNRUaAL, para' serviços
em sua comuna.

x X x

Quarta-feira última houve no

ve reunião da A'MPLA, Associa
ção dos Muaícípíos do Planalto

Norte Catartnense, desta feita
·

no vizinho munlcípío de:lrineó-
·

polis, preaídtds pelo Prefetto
THERÉZIO NETTO.

X x'x

Dia 28 próximo o Clube de

Caça e Tiro Major Vieira rea:"

lizará em. sua sede, na estrada

Canoínhas - Três Barras, uma

competição detiro ao Prato, com
'convites especiais aos campeões
brasÜeiros de tiro, srs. MARCOS
OLSEN e NIVALDO T. DE AL·

\ MElOA. No local haverá gran
de churrascada, boa mústca e

serviço de bar.

CERTIFICADO
EXTRAVIADO

O mesmo fica sem efeito por ,

haver requertdo 2a. via.

Você n'80 sabe .0 que

está perdend'o

Filie-se ao SEPROC

Serviço de Proteção ao Crédito

Informações: Fone 22-0861

AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO

Residência:
até às 9:09 horas da manbã

entre 12:30 até 13:30 horas

Após às 2:00 boral
'

,

Telefone: 553-1061

Gabinete da Câ'mara Fed.eral:
Pela manhã: das 9:30 às 12:00 hs.

Pela tarde: das 14:30 às 18:01 hs.

Telefone: 223-9395

19-11-77
No- 1446
Ano.XXXI

-

superaçao
em Santa

,

uma: polit'ica
. desiguald.des

Catarina

Vice�govern�dor
real de

-

propoe
das

. FLORIANÓPOLIS, 9 - «A Superação das desi

gualdades e a obtenção do des:nvolvinien�o, h�rmôBico de

I
todas as regiões do Estado sao metas dIfI�eIs de serem

atingidas, mas a procura de um melhor caminho e a for

ma
.
de consegui-las rapidamente, c�nstitue� oopjetivo de

todos. Somente o estudo e a pesquisa permitirão que se

chegue mais próximo do real, do mais conveniente ao in-
. teresse comunitário».

Esta declaração foi feita hoje pelo' vice-governador
Marcos Buechller, ao presidír o

-

encerramento do ciclo de

estudos sobre planejamento e orçamento, promovido pela
Associação Brasileira de Orçamento. unidade regional de
Santa Catarina e Sistema de Planejamento e Orçamento

. do Estado.
Durante três dias," diretores de órgãos financeiros

da adminístação direta e indireta, ouviram palestras de

técnicos do Centro de
.

Treinamento do Desenvolvimento

Econômico - CENDEC, Instituto de Pesquisas e Estudos

Aplicados (IPEA) e Secretaria de Planejamento' da Presi

dência da República. Participaram do ciclo. cercaj.de 170

pessoas. .

O vice-governador destacou lIo:elevado nível téc

nico deste encontro, constituindo em:valioso elemento para

o aperfeiçoamento do sistema de planejamento e orçamento".
Sustentou o sr. Marcos Buechller�:que com base

em critérios realistas ....... escolha de prioridades e uso ra

cional dos recursos disponíveis será fator decisivo para
.

obtenção do bem comum.

Acha-se em' Iestaa o lar do casal Dorival D. Scar

duelli e Rosane, filha do nosso prezado assinante Onélio
. \

Wisnievski e senhora, com o nascimento de um robusto

garoto, ocorrido dia 6 de ;novembro último, em Curitiba

e que na pia batismal receberá] o nome de RODRIGO.

x X x

Registramos também com"prazer o nascimento do

CANDANGUINHO Felipe Tomé C. Fedalto, filho do casal

Alvacir e Lourdes' Fedalto, ocorrido quinta-feira, dia 13
.

de outubro de 1977, em Brasilia-Dl",
,

Cartaz' do' Cine Jubileu' -:-•
• •
•

Hoje às 20,30 horas - sensacional programa duplo:
1.0 film�: «Pantera, Tigre ti Dragão em Inta mortal»
2.° filme: '«! Lonca Ambulância»

Amanhã às 14 boras, em matínê:
I «Pantera, Tigre e Dragio �m lota mortal,.

Amanbã em duas sessões, às 19,30 e" 21,3'0 horas

Sean Connery e Audrey Hepburn e Robert Sbaw em:

«ROBIN E MIARIAN»)
• Para Robin e Marian o amor é a maior das aventuras. - colorido

Segunda e terça-letra. às, 20,aO horas

«ROBIN· E MARIAN.

Quarta-feira, às 20,30 horas

Rock Hudson e Diane Ladd, num dos melhores ftlmes:

,«O EM,BRIÃO"
calorido - censura 18 an08

Quinta-feira às 20,30 boras

Um filme que você não pode perder
,
ecO' EMBRIÃO»)

Sexta-feira, às 20,30 boras

ieu nome é Vitória, ela já nasceu aos 24 anos, uma quaBe perfeita
criação científica .

«O EMBRIÃO»)

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