
Estrada para Parto União em péssimas condições
A rodovia de Canoinhas a

portO' União, está 'em péssimas
'condições de tráfego, tendo
'várias reclamações chegadas
à nossa redação, dizendo da
verdadeira temeridade no uso

necessário daquela via, . Etn�

contra-se com O' leito todo es

buracado e com pedras soltas·
eni toda a sua extensão, sacri
ficando sobremaneira todos
seus usuários, obrigados que
sião em usá-la.

Um dos reclamantes, em

presário DE�BY MACHADO,
veio até nós dizendo do estado
larnentável daquela rodovia,
comentando ,que o DgR local
devia olhal' com mais cuidado
p.ara aquele trecho, cujo. asfal
tamento, tão necessário, está
muito longe, pois somente
agora, notícias de Brasília dão
conta que a Iícítação do proje-

, to de engenharia, a cargo de
DNE\Ri, será publicado ainda
no corrente mês, a primeira
medida concreta para o tão
sonhado asfaltamento 'que,

corno dissemos ainda está
IT1UnO longe. 'Apelamos, ao
DER local para que agilize
seu pessoal e máquinas, no
sen tido de recuperar, o mais
'br.eve possível, O' aludido tre-
cho,

'

PREFEITURA TRE:INA

SERVIDORES

� Prefeitura Munícípal de
Canoínhas promoveu treina
mento e dois de seus servido
res, Chefe da Oficina, HERJ
BERTO JARSCHEL, Curso de
Especíalízaçãn na Escola Re-
gional da Mercedes-Benz em
Porto Alegre, curso de

'

doze
dias, nos setores de disco tra
zeiro, câmbio e canos médios e

pesados, já o patroleiro PE,
DRO MÜLLEIR participou de
curso de especialízaçâo na, fá
brica de motoníveladoras HU
BER-'WAR'KO, em M'ogi das
Cruzes, São Paulo com a du-

- .
,

raçaÜ' de 14 dias.

Administração' dinâmica

A administração TI ,'ÉZIO·e FABIO prossegue dl
nãmíca, na cidade e interior ' Agora, foi consertado todo o tre
cho da estrada de MarcíllozDias\ao Campo do. Trigo, estrada
pertencente a Rede Rodo ária Estadual, integrando hoje ao

Plano Rodoviário Munici al , Na cidade, afora outras frentes
de trabalho, está em fas 'de conclusão uma nova unidade es

colar, foto acima" no .I rdim Esperança, construção que con

tou com recursos do Ministério de Educação e Cultura-Mlilõ
e Prefeitura Munícípal. A nova escola entrará em funciona
men to no próximo ano letivo.

Agradecimentos
No término da campanha cEm busca -do artista anônimo», a

OASE f Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas) quer deixar,
através deste órgão de divulgação, o ·seu agradecimento pelas cola

horações recebidas no=decorrer desta "campanha: A Prefeitura Mu
nicipal de Canoinhas, nas pessoas do Sr. Prefeito. Vice e Sra. Dóris.
Ainda à Câmara Municipal, que atravéz de seu presidente Henrique
Krzeeinski não vacítourna intenção de promover a cultura em nos

so município. Também 'aos Clubes de serviço, Líons, Rotary e Si
gilo, por sua colaboração, mais uma vez agradecemos. Em especial,
um agradecimento ao 3.° Batalhão de Polícia, na pessoa de seu

comandante CeI. Edson Corrêa, pela segurança proporcionada du
rante a Exposição de trabalhos artísticos. Agradecemos também à
CELESC; ao Banco Sul-Brasileiro, a Gráfica Zaguini, à Impressora
Ouro Verde, Vicente Cador Ltda. e demais casas comerciais. Leva
mos nosso agradecimento aos [ornats Barriga Verde, Correio do
Norte e Gazeta do Norte pelos artigos publicados em prol desta

campanha; todos gentilmente oferecidos � OASE. Nosso muito obri

gado também li Rádio Canoinhas, que colaborou nesta campanha,
contando com a cordialidade do sr. Glauco Bueno; a Dtretoría do
Clube Canoinhense, agradecemos pelo estímulo e cooperação. Nosso
agradecimento também aos diretores, professores e coordenadores
de ensino bem como a todos que prestigiaram nossa Exposição de

trabalhos e aos Shows artísticos, as autoridades que se fizeram

presentes, ao povo canoinhense que lá compareceu. Na ,expOSição
artística obtivemos mais de mil assinaturas, o que. Rara Canoínhas
achamos ser um número muito síguíücauvo, levando em conta tsm

bem ser uma .promoção a qual o 'povo não está habituado. Final
mente não poderíamos deixar de agradecer a. ·todas as senhoras da
OASE que dedícaram-se a esta campanha, e Juntamente com. seus
maridos e filhos, deram muito de si para que ela fosse concrehzad_a.
Especialmente queremos agradecer aquelas pessoas que mesmo nas

fazendo parte da OASE, aceitaram colaborar conosco, fB;zendo p.8rt.e
das!comlssões de apreciação e outras orientando 08 artl�tas, prln�l
palmente na parte de Ltteratura, os professores Pedro Grisa e MafI,o
'I'essart, em artes Dramáticas e professor Ederson Motta e em mu

stca os senhores Wiegand e Aloisio Soares de Carvalho.
A todas as pessoas, que colaboraram! tornando possível o

reconhecimento dos nossos artistas através desta campanha. Re s

ta-nos ainda fazer um apelo para que, estes artistas não voltem ao

anonimato, e que a comunidade eanotnhense continue valorizando

sempre a sua cultura.

Canoinhas-SC
26/nov./1977
Número 1447

Ano XXXI

Assinatura anual: crs 150,00 N .

o Avulso Cr$ 3,00

Arena

Morreu Mário João Mayer C' a cidade

pranteou-o: Bom. Sério. Alegre. Afável, do�
tado de invulgar espírito comunitário, era um

apaixonado da terra natal, um devotado servi
dor da Iamilia e dos' amigos. A sua vida se

resumia ao trabalho, à família, à Igreja, às di
versões alegres e simples, ao fraterno conví-
vio eon os amigos. I

l\1/trio M,::tyer foi R árvore altaneira que
se projetou nos horizontes do Planalto. Ca
noinhas nao o esquecerá jamais.

AgDra c fr'uto.

Vem ai o Dr. Luiz Alfredo Mayer, mé
dico jovem, Iiího do finado Mário João Mayer
e da excelentíssima senhora Elmy Wendt

YIay::r, formado pela Faculdade de Medicina
'la Universidade de Uberaba, Minas Gerais,
[usto orgulho de toda a multo nobre família
Maym'.

.

O fruto não caiu longe da árvore. 'É I

jgual ao pai. Nutriu-se nos exemplos paterno
e' materno. A trajetória da sua vida profis-

-

sional será rutilante, 'útil à humanidade, díg
na do juramento de 'Hipócrates! '

Corações ao alto, canoínhensesl

Mário Mayer não está presenciando, ná
terra, a tão almejada formatura do filho que
rido, pela qual tanto lutou. A sua companhei
ra da longa jornada, ao lado dos irmãos, fami
liares e amigos, receberá o filho médico e ha-

verá de orientá-lo.

Lá do alto vem um som. Ouçamo-lo
atentamente, é o vozeirão do Mário, genufle
xo, agradecendo a Deus os êxitos do filho, o
nosso DR. LUIZ ALFREDO MAYER.

A
Convidados pelo presi-'

dente do Congresso Nacional,
estiveram reunidos em Brasí
lia na semana passada, o Pre
sidente da Confederação. Na
cional da Agricultura e os pre
sidentes das federações esta
duais, em ímportante encon

tro com o Senador Petronío
Portela.

Esta convocação das lide

ranças empresariais rurais é
uma demonstração de como a

classe política considera a par
tícípação efetiva desse setor,
no desenvolvimento econômí
co e político do país.

O empresariado endossa
plenamente o conceito de que o

aperfeiçoamento ,do processo
político. exercerá uma prepon
derante influência no desen
volvimento econômico.

Assim, os ruralistas aco

lheram a convocação como

uma válida contribuição para
um. amplo entendimento na

cional, dando, com o seus es

forço diuturno, uma evidente
colaboração para a melhoria do
entendimento no campo polí
tico, econômico e social.

A classe rural julga que
se entrelaçam e se confundem

"
os limites desses campos, e por
isso. a atuação do ilustre Sena
dor Petronío Portela, auscul
tando todos 0'S setores da ati
vidade econômica -e do traba-

e agricultoresos
lho, é de ser ressaltada como

uma maneira de encontra!' o

aperfeiçoamento democrátíco ,

, Os presidentes das Fiede

rações de Agricultura e o. Pre
sidente da Confederação Na
cional da Agricultura exter
naram seu pensamento sobre 0'

momento político nacional e

asseguraram a convicção do
êxito do diálogo entre o Gover
no. e os diferentes segmentos

da C0'munidade brasileira.

Como conclusão, ficou ex

presso que, além da necessida
de de maior participação da
classe agro-pecuária nos con-

selhos decisórios dos destinos
da nossa economia, ela colabo

rará, em futuro. próximo, com
sugestões objetivas para o

aprírnoramento do sistema de"

mocrátíco.

Clube de Caça, Tiro e Pesca promove torneio
O conhecido Clube de Caça, Tiro e Pesca Major Thomaz

Vieira de nossa cidade promoverá amanhã, em sua 'sede no km
5 da estrada para Três Barras" um grande Torneio de Tiro, ar
ma curta e Tiro ao Prato.

O início será às 9 horas, com churrasco no período do
almoço e completo serviço de bar. Várias entidades de tiro da

região foram convidadas a participarem do evento, também uma

verdadeira confraternização entre os efeiçoados da caça e pesca.

ATENÇÃO! Já estão abertas as inscrições

para Oi Jardim de' Infância Santa Terezinha,

E amanhã você está convidado a assistir

as emoções de s10 BERNARDO X IMAZA.
em Marcílio Dias.'
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Loteamento

REGISTRO DE IMóVE,IS DA COMARCA DE CANOINHAS
CANOINHAS - ESTADO DE' SANTA CATARINA

.

Edital de
EULÁljIA GLABA KOHLBECIK, Oficial do Registro
de Imóveis da Comarca de Canoínhas, Estado de San
.ta Catarina, na forma da Lei,
Faz público, para ciência dos interessados, em cum-'

prímento ao disposto no art. 2. ° do. Decreto-Lei n. ° '58, de
'10/12/37, regulamentado p.elo Decreto n .? 3.079, de 15/09/38,
com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n. ° 271:

I
de 28/02/67, ao qual foi incorporada a Lei n ." 4.591, de .. :
16/12/64, que, por DOR'IVAL BUENO, brasíleíro, casado, co
merciante, residente e domiciliado na cidade de São Mateus
do Sul, Estado do Paraná, CPF' .n , 1'00.2.867.299/20, e WIL
SON ABrNlElH BISHOP, brasileiro, asado, representante co-

mercial residente e domiciliado 11: ta cidade de Canoinhas,
se, CPF 055.1.48.78,9/53, foram e ositados memorial descri
tivo, planta de localização. e de a s papéis e documentos re·

lativos ao loteamento denomin do. "JARDIM ZJLD� PACHE'·
CO", situado no lugar BARR G NDE" perímetro urbano
da Cidade de Três' Barras co arc de Canoinhas-SG, regis
trado sob número 1 (hum)" Ma, rícula n. ° 2.400', Livro Re

gistro Geral n. ° 2 - (ficha, , corri a área total de 272.838,80
m2. assim distribuída: 1.3 uadra� de n ,'°s 1 a 5 e de n. ° 0.7 a

14, divididas em ,317 lotes m total de 193.281,80. m2; e mais
79.557,00 n12, que ficam oados a Prefeitura Municipal de
Três Barras-SC, compree didos pela Quadra n. ° 6, sendo. .. ,

4,80.0,00 m2, destinados Praça (jardim) e mais 74.757,0.0
m2, à abertura de ruas avenida, confrontando o referido lo

teamento, ao Norte co o arroio. Barra Grande, ao Sul com
áreas da Rígesa, Celulo 'e, Papel e Embalagens Ltda., a Leste,
parte com o arroio. Ba ra Grande e área da Rigesa, Celulose:
Papel e Embalagens da., e ao Oeste dívísando com a Rede
Ferroviária Federal �. ,A., e terrenos de Felícío Ferreira, her
deiros de José Jonko herdeiros de Adolfo Walter, herdeiros
de Paulo Olsen, her eíros de Adãb Malinoski, e herdeiros de
Paulo Olsen ,

As impugna ões daqueles que se julgarem prejudica
dos quanto ao do nio do referido imóvel, deverão ser apre
sentadas dentro do prazo de trinta (30) dias, a contar da data
da terceira e última publicação do presente Edital no 'Órgão
Of'icíal 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

passado nesta cidade e comarca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, aos 03 de novembro. de 1.977 .

EULALIA GLABA KOHLBE,CK,
Of. do Reg • de Imóveis
CPF n. ° 249.111.199/34

FILHO'DR. ZENO AMARA
- CIRURGIÃO DENTI A-

"

I,CONSULTóRIO:
Rua 12 de Betem '- esquina cem travessa
15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado. da Associação Comercial) .

- Fone 22-0960 -

CANOINHAS DE ONTEM
o calçamento

Conforma Edital que inseri
mos nesta edíção, o Governo
Municipal está mesmo decidido
a fazer iniciar ainda no corren

te ano 88 obus do calçamento
dali Ruas Vidal Ramos e Felipe
Schrnídt.

Estu fado o problema durante
todo o RnQ de 1951; sondadas
todas as possibilidades de aqui
sição dos psraleleplpedos neces

sários; cotejados 0& .preços das
fontes fornecedoras. Pirsquara
e Linguado, não abandonou o

�r. Prefeito Munícípal, em ne

nhum instante.a possibilidade
de vir a ser resolvido o proble-

. ma'com pedras extraidas do nos

so próprio município, elevando,
.assim, o elevado preço do trans

porte ferroviário que tornaria
88 obras quase impossíveis.
Recentemente, confirmando as

previsões do sr. Prefeíto.. foi 10-
cnllznda DO território do muní

cípío uma pedreira em condi
ções de fornecer as pedras ne

cessárias ao calçamento. Foi pIs
ex smínada por profissionais com
petentes e Interessades não só
Da extração como também na

execução dos serviços de cal
çamento.

Assim. tudo faz crer, haverá
interesse em torne 00 Edital ho
je publicado e S8 obras serão
atacadas' nos p róxímcs meses.

Sobre 9 importância da íní
ela tive e. o que ela representará
para o progresso e aspecto da.
nossa urbs, abstemo-nos de co

mentários,

A,nlverS8!'lam-se"

Dia 1 O: os SfS. José Trela e

Frederico Dallmann •. T. Barras;
8 srts, Maria Silete .Burgardt,
Dia 13: o sr. Alcidio Zsntolo
------------------------

Certific�do Extraviado

UNGE
INDÚSTRIA

I TARCISIO

A mesma fica sem ef'eito por
haver sido requerido 8 2.a via.

& elA. ue

Exaustores, Ciclones, carrinhos

para movimentação de cal' "a, serr s circulares e. taqueiras .

Esquadrias "UNGER" - Janelas de .orrer, b sculantes, max , ar, portas, gra
,dC5 para muro, portas de rolo, grad 'adas e po tas de correr, em ferro simples
e perfílado . ESQUADltIAS E1VI'AL !fINJO.- ortas simples e de correr, ja-

nelas de' correr, basculan es, HIUX,. ar hox para banheiro.

DIS'fRIBUIDORES EXCL SIVOS DA :tINHA COMPLETA
"

OItES U\VEG'�.

25
- COMÉRCiO -

I
Telef .. : Escritório 23í-l?'70. Loja 23-2014

I
. / .

1977
Ind.

EXPORTAÇAO

25

Completa secção de vidro a preços diretos da Iábriea .

, .

I,OJA "UNGER", a mais especíalíz da da região, em peças, para Iocomóveis,
caldeiras e nla'quinários industri s. (;abos .de aço, luegos, parafusos d.e todas
as bitolas. Canos e conexões par, água \c pr�ssão, feehadul'as e ferramentas

em Geral· .

• I

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - 'UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

Rep'l'esentante em Canoinhas: WAIJDEMAR IíNüPPEL
Rua Major Vieira, 360 _ }I"one, 22-0336 _� Canoinhas - Santa Catarina

III

,

e o jovem Nilo Bastos. Viagen8 de ida.e volta à Ale...

manha com estadia e excurçlo
de 12 dias, em ôaíbus, por 10 ..

mente Cr$ 10.350,00.
Nascimento

Está em festas o !ar do' casal
Braz Vieira e exma. esp Jsa cO,m
o nascimento da garotinha Ar

lete Lúcia. fato ocorrido dia 1.0
do corrente mês.
Nossos parabéns.

Informações na

CASA ERLITA

{Correio do Norte, ma,ço/1952)
���� .A NJA_mr-W--------------------------------------__

Prefeitura Municipal de Três Barras
EDITAL IJE TOl\'lADA DE PRE.ÇOS N. o 04/77
ODIIJON PAZDA, Prefeito Munieipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, torna público para conhe
cimento dos interessados, que de acordo com o Deere
sente "Tomada de Preços", para execução do seguin-
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:
Organização do levantamento pelo p ocesso poligonal fe
chado: poligonal príncípalou envolve tlte; poliganas secun

dários; subdivisão dos polígonos eni )ventes; ligações ou

polígonos transversais; seções transv "rsais e radiações; ,

Execução do .Ievantamento planialtétrico:
.

Operações:
Medição angular, linear; levantame L

o dos"detalhes; regís
tro das operações (caderneta de ca r-»: anotações diver

sas; Notações das estações; planil IS; estaqueamento, '

Altimetria: nivelamento das linha .' em concordância com
I '

a altitude do S. G ,E,.; registro d operações, devendo
ser anotados todos os casos notáv is, com croquis elucida
tivos quando necessáríos, ínclusiv com índice das RN.
Cadastro: medição de todas as co

I

struções e terrenos, com
detalhes; localízaeâo, cercas, tes das, etc., devendo o to
taldas medições ser comparada om o comprimento. total
de cada quadra; registro, medi 'e localização de cons

truções fora do alinhamento; edidas de 'ruas e calçadas,
etc.; registro das operações de laeordo com as convenções
estabelecídas pelu Prefeitura; alocação de número nos

prédios a partir de 1; índicaçã I:' do sentido das medições
das quadras; colocação dos no es das ruas na respectiva
posição, etc. .'

- Execuç!ão da planta: poligono desenhados pelo processo
das coordenadas, ortogonais; ,�esénho da planta de acordo
com a escala a ser determin 1fla pela Prefeitura; forneci-·
mento das planilhas datilogr fadas; fornecimento das ca-

dernetas do levantamento, ni leIalnento e cadastro origi-
nal, rubricadas i' elo respons vel, etc.

'

DAS PROPOSTAS: --
.
s propostas deverão ser apre

sentadas em 4 (quatro) vias até lo dia 1.5 de dezembro de 1977,
na Secretaria desta Prefeitura.. até as 15,00 horas, contendo;
- Preço à vista e a 'prazo. ror ectare (ou alqueire) ;
- Preço à prazo e condições pagamento;
- Relação especificada do se viço à apresentar (determinar

as etapas dos serviços por ias úteis);
- Prazos de entrega de acor o com as etapas de serviço, e�

típulando os prazos em s arado para a Planta de sede e

do núcleo. residencial São Cri tóvão ,

o

DOCUl\IENT_t\ÇÃO XIGIDA:
- Personalidade Jurídica;
--- Idoneidade financeira;

.

Capacidade Técnica (C
. t8.S Cadastrais do mesm

relatos) .

-

r
Negativas Federal - IE', tadual e Municipal;'

- Regularidade junto ap NPS. (Certificado).
.

Os documentos cima poderão, ser substituídos 'pelo
Registro de Fornecedor

, Departamento Federal de Com
pras; do Departamento ;€ Compras do Estado de Santa Ca
tarina (D.E,.R.) ou de' .unícípio de Três Barras.

Tanto a docum lntação como as propostas deverão
ser apresentadas eU1 eu elope 'separado e devidamente fecha
dos, devendo constar re 'pectivamente na parte externa:
Tornada de Preço n .? ,0, /77 de 10-11-77 - (DOCUMENTA
CÃO)

. Tornada de Preco 11, ° 04 77 de 10'-11-77 - (PROPOSTA)
'DISPOSIÇõES . GERAIS: Ser1ão automaticamente

desclassificados 'os par icipantes desta Licitação, que não
atenderem as exígênci ;:; legais relativas à documentacão ou

especificações deste Ed tal.
�

_ �s �nformaçõ complelnentares, em especial as Ins-

tru2oe� te.cnIc�s _para ,�nhecIn1ento prévio das exigências, es
tarão a dIsposlçao dos Interessados na Secretaria desta M'u·
nicipalidade, diariaIue te, no· horário de expediente externo.

A Prefeitura unicipal de Três Barras, por intermé
d!o d� .Comissão desig ada para análise das Propostas, pode·
ra rejeItar as proposta, ou anular a presente To.mada de \Pre
ços, sem que caiba ao proponentes direito a qualquer inde·
nização o.u reclamaçl§:o judicial.

TR:ÊS BARR (se), 1.0 de novembrd de 1977.
ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

mprovação da execução de Plan
nível na região, ou trabalhos cor-

(

2
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SUBVENÇÕES PARA O PLANALTO,NORTE
.

Os no�sos_ congressistas, deputados e

senadores, dístríbuem suas cotas de subven ..

ções, anualmente, até 30. de setembro, data
limite fixada pela Comissão Mista do Orça
mento, que deve enviar à sanção do Prosícen-
.te da República, dentro de prazos fixados na

Constituição� a Lei de Meios para o exercício.
seguinte.

Quandlo 0' Deputado Aroldo Carvalho
foi chamado,' ao exercício do mandato, dia 4,de
outubro, já as subvenções haviam sido distrí
lJuídas. Coube ao Deputado Nereu Ghidi, que
exercera o mandato até a véspera, dia três,
distribuir a sua cota de subvenções.

Este ,ano, a cota de subvenções que
coube a cada parlamentar distribuir, foi da
ordem de setecentos e cinco mil cruzeiros.

,Não obstante essas normas rígidas,
quase ínflexíveís, o nosso conterrâneo - co

nhecedor das necessidades das nossas entida
des assistenciais e educacionais, graças à sua

longa vivência parlamentar e ao círculo de re

lações que fez' no Congresso Nacional, conse-'
guiu com a Comissão Mista de Orçamento,
em caráter excepcional, uma cota extra da
ordem de duzentos mil cruzeiros, para o aten
dimento de entidades que recomendou' e que,
além das subvenções a elas eventualmente
destinadas por outros parlamentares; vão re

ceber em 1978 as subvenções' resultantes . da
citada cota extra.i

Assistência Social SãO' Luiz, de Floria-
nópoilis; Associação Espírita Lar de Jesus, Ca
sa do Trabalhador de Canoínhas, Casa Dr.
Rolando Lourenço Malucellí, Colégio Sagrado
Coração de Jesus, Grêmio XV de Julho, Hos
pítal Santa Cruz, Obra Míssíonáría de Leigos
da Comunidade Evangélica Lutherana, Obras
Sociais. da Paróquia de Canoinhas.. Soeiedade
Beneficente Operária, UPEC ,-' União Prote
tora do Escolar, todas em Canoinhas; Associa- .

ção das Senhoras de Caridade, Fundação João
XXIII, Hospital de Caridade São Vicente de
Paulo, Obras Sbçiais do.Grupo Espírita Santo
Agostínho, Sociedade Protetora dos. Operá
rios Mafrenses, .no Município de Mafra; Colé
gio Cristo �ei, Escola Apóstolos Sã0' Pedro . e

São Paulo; IEscola Imaculada Conceição" em

Itaíópolis: Escola Menino Jesus, Obras Sociais
da Paróquia de Papanduva, Sociedade Hospi
talar Sião Sebastião, de. Papanduva; Obras
S'ociais da Iparóquia de Monte' Castelo, em

Monte Castelo e, firialmente, . Assocíação Hos

pitalar Beneficente Sant0' Estaníslau de Ma

jor Víeira.
O não atendimento dos municí:pios de

Três Barras e Irineópolis, resultou do rato de

que neles não existem entidades registradas
no Conselho Nacional do Serviço Social, em

condições de receberem subvenções federais.

Entretanto, ainda que Arolde Carvalho

esteja na Câmara dos Deputados transitoria
mente quer deixar estes dois municípios em

condiçÕes de equidade. Para isso, vai manter'
entendimentos com' os respectivos prefeitos,
visando a fundação e posterior registro de en

tidades assistenciais ou culturais, de caráter

Iílantrópíco, que possam ser atendidas nos

próximos exercícios.

Vale registrar que, desde que assum�u,
o nosso conterrâneo vem desenvolvendo In

tenso trabalho junto ao gabinete do Ministro
da Educação, Sr. Ney Braga,

I

afim de conse

guir ajuda substancial. para a. nossa

FUNPLOC, se possível ainda este ano.

ITAIPU E A DIPLOMACIA B�ASILEIR,A
A recente decisão do Governo brasileiro

quanto ao controvertido problema da cL.cla
gem das turbinas da hidrelétrica de Itaípu,
foi o oportuno tema do discurso q�e o Dtepu
tado Arold0' Carvalh0' proferiu na Camara dos

DeputadOos, semana passada. ,

, O deputadO' a;e'nista 'congratulou-�e
com Ü's mandatários dos interesses do BraSIl,
louvando a determinação. e a firmeza que elTI

pregaram na soluçl�b �do im:r::;�ss.� �om à Go.:.

verno paraguaiO'. Protelada Ja varIas vez�s, a
decisão quanto à ciclagem das

. 18 turb'lnas

que servirão. usina geradora estava causand_o
preocupações em todas as

.

camadas d� Ü'pl-.
nião pública. A dilvergência entre os dOIS .go
vernos estava prestes a estremecer a am1za

de entre: o Brasil e O' Paraguai, até mesmÜ' pe-

•

'.
las pressões' argentinas.

.

.

"É evidente que não poderíamos aceitar
os 50 ciclos para todas as turbinas e que o

consentaneo, ° justÜ'; o razoável seria a acei
tação dos 60 ciclos pelos vizinhos, de extensão
territorial infinitamente menor que a nossa,
de linhas de transmissão e redes de distribui
ção também infinitamente menores e que so

freriam as modificações eventualmente ne

cessárias, .
medíante justa indenização brasi-

.leíra'' .

Arolde Carvalho concluiu tecendo elo
gios à diplomacia brasileira que soube, sem:
pre, resguardar o interesse nacional e tradu

. zir as aspirações do nosso povo.

CONGRATULA'Ç,ôES A AGENOR CORTE

O Deputado Aroldo Carvalho, sempre
atento aos acontecimentos de Canoinhas, di
rigiu carta ao Sr. Agenor Corte cumprimen
tando-O' pelo recebimento do título .de "Cida
dão de Canoinhas".

"É o reconhecim.Jnt0' público' de seus

méritos e elas suas virtudes de cidadão pres
tante, verdadeiramente exemplar" perante a

família, e a comunidade' a que sempre se de
votou", - disse a carta do Deputado Aroldo
Carvalho, enaltecendo a correção política, o

.amor a Canoínhas e a devocão ao nosso povo,
que Agenor Corte sempre considerou, "dando
de si, sem pensar em si" .

O nosso representante na Câmara Fe
deral colocou em sua correspondência aquilo
que toda Canoinhas gostaria de expressar ao

amígo Agenor Corte.

D'ÉBÍTOS PRE;\TIDENCIARIOS

TER.ÃO MULTA R,ELEVADA

. O 1\1inistério da Prevídêncía e Assístên
cía Social, através de Portaria do Ministro
Nascimento Silva, determinou sejam revela-·
das as multas moratórias para o recolhimen
to de débitos previdenciários, relativos até o

mês de junho de 1977, independentemente de
audiência do órgão arrecadador e desde que o

j.agamento seja' efetuado até o próximo dia
3Q1 de dezembro.

Para se valer deste beneficio na redu-
'. ção do saldo devedor, os interessados devem
apresentar requerimento ao órgão arrecada

dor, acompanhado de comprovante das amor

tizações efetuadas.
. Pela mesma Portaria Mínísteríal, os

benefícios são estendidos aos contribuintes do

FUNRURAL, com os mesmos direitos e prazos.

PAPANHUVA AGRADE:CE VE:RBAS

O Sr; Esmeraldino Maia de Almeida,
Presidente da AR\EiNA de Papànduva, dirigiu
carta aoDeputado: Aroldo Carvalho em agra
decimento pelas verbas designadas no Orça
mento de 1975, que agora tiveram seus paga
mentos liberados.

Em nome da comunidade de Papandu
va, o Sr. Esmeraldino Maia agradeceu ao re

presentante do Planalto Norte catari�ense . �s
, dotações de Cr$ 4. OOO,OQr para 00 Hospital Sao
Sebastião, e Cr$ 5.00,0',00 'para as Obras So
ciais da,' Paróquia daquele município.

BOLSAS DE ESTUDOS

PARA OS NOSSOS JOVENS

A permanente atenção que-o Deputado
Aroldo Carvalho dedica a Canoinhas, mais
uma vez' é acentuada. Agora, nosso conterrâ- ,

'

ne0' enviou ao Prefeito, .ao Vice-Prefeito e a .

'cada um dos vereadores arenístas da nossa

Câmara Munidpal os formulários de bolsa de
estudo para 1978, que recebeu do Ministério
da gduca'ç1ãio e Cultura.

Ficará ,a critério de cada unl dos qúe re

ceberam os formulái·j.os, a decisão de prestar
essa ajuda oficial aos estudantes que real
mente necessitam auxílio, nos termos das'
rinstruções expressas pelo próprio. MInistério
da E;ducação ..

Depois de iuici,ar com Canoinhas, O'

Deputado Aroldo Carvalho. enviará outros for
mulári0's a todos os Prefeitos, Vice-Prefeitos e

'Vereadores dos municípios dOo PlanaIto' Norte'� .

26-11-77
r�.o 1447
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C_ANOINHAS,
um ano depois.'..

, - ENÊAS ATHANAZIÓ -
'

Ao dobrar das Ave-Marias, - corno diria Mestre Ma

chado, - de uma tarde ensolarada, os pneus do amarelão pi-I
saram o asfalto, justo ali na estrada dos Tokarski. Eu me sen- �

ti em casa, ou melhor, já me vinha sentindo desde que cruzei

a ponte do Rio Alemão, vencido o célebre travessão da Pistola.
Uma paisagem familiar, casas, árvores, gentes conhecidas.

E o prazer do reencontro. Os abraços, os' apertos de

mão, as perguntas da praxe, que nada têm de praxistas quan
do são sinceras. E' eu, então, estou em casa e, ríguradamen.

te é claro, visto os pijamas e os chinelos da total descontra
çao.

Dr. Geraldo e Dr. Carlos na expectativa da nova vara,
que permítirá uma justiça mais rápida e eficaz, encontro-os
alegres, envolvidos na destemida luta do júri. Os colegas, to
dos firmes. ColodeI e a sua indústria;

. Riva com os cabelos
brancos e o espírito jovem; Móacyr descobrindo que daqui fu
gi pala não mais enfrentá-lo na tribuna; Saulo, Tocico.: Aldo:
Decquech, Neuzíldo, todos na labuta do Direito. 'lEi 0' povo todo

entregue aos quefazeres em prol da terrinha em que todos
acreditamos.

No friozínho da tarde percorro as ruas � Vejo novos

prédios, novas avenidas, pavimentação. Lá do alto observo as

luzes da cidade que se distende na baixada, Ü'S ruídos da noite
chegando enfraquecidos, e sinto a calma de, uma vida sim
pies e sem atropelos, mas humana € amiga.

.

.
Visito a sede própria dá. Funploc, onde, por tantos

anos, repeti mal alinhavadas lições. Um patrimônio de todos,
especialmente da juventude.

'

Tenho apenas uma pequena decepção: a erva mater,
verdadeiro símbolo da Matecap, está caída, certamente devo
rada pelo tempo enclemente. Mas eu muito a admirei nas mi
nhas andanças e ela ficará sempre na minha retina. Espero
que sua queda não signifique igual queda econômica, de suas

.

irmãs; ao contrário, que o seu tombamento se constitua na re

denção.
. �

\

CÜ'mÜ' ocorria háseis anos, quando aqui cheguei, não
me 'conformei com o "Parado" e nem com o "Sossego". Não
quero dizer que sejam aquilo que seus nomes exprimem, mas
bem que mereceriam a sorte de um, melhor nome. E, já' que
falei em nOn1E'S, que me perdoem 0'S historicistas, mas Canoi··
nhas deveria ser "Ouro Verde".

E ao voltar, depois deste autêntico banho decaras amí
gas, faço-o feliz. Para marcar a visita deixo estas notas, es

critas ao correr do teclado, para o jornal do velho amigo R�-
.

beiro (que na verdade deveria. ser "Ribeirinho", pois quem
nasce à beira d'água assim 0' é) .

. . ��-----------·�.-�-��--�--w--

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

Não é sempre que op idades aparecem e aconte-
cem situações que .coadjuva a conomía popular, por isto

aproveite a propicia campanl e pechincha incentivada pelo
governo, f'arendo suas com. 'as . fim dp. ano na loja SICOL

à Rua Fre1 Menandro Ka p�, esq 'na COln a rua Caetano Cos

ta, �1i pCl'tinhu dfl ]:gre·. Matriz, a . ual :por motivos de adap
taçf.io do pl'édio para

.'

stalação de' da agência de aütomó

vei�, está procp.dend. a liquÂdação tot 1 de- seu estoque de te

cidos - roupas f ta� _ armarinhos EletrodOlnésticos e

demais artigos, udo C:>OlTI grandes deSc�lltos, inclusive para

COll1praS financiadas peló UllESC. \

A SICOJ. avisa .também a todos ()s plantadores de taba

co, que está financia:rJ.do suas compras sem qualquer acrés
cimo de preço pnra f.�a&,arnentc na epoca da entrega do fumo.

, I
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c

omelhoratendimento avocê e ao seuMercedes-Benz.
\

Nós 'temos todos os recursos

necessários para cumprir esta
obrigação que assumimos com você.

Aqui está a prova dos 9.

1. Nossas instalações são adequadas.
Venha nos fazeruma visita: a primeira coisa

que você vai ver é a funcionalidade das nossas
instalaçõe s.

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. Masprincipalmente
para você.

2. Nossos vendedoressão 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 yocê 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 como consultores para
õs SeUS negócios. Eles são de confiança. a
toda prova.

:
I

3. NÓ5 temos um estoque adequado
de peças genuínas.

.
Você já sabe: um Mercedes-Benz,

para continuar sendô um verdadeiro
Mercedes-Benz, da cabeça aos pés, deve
usar somente peças genuínas. Elas são
fabricadas sob rigoroso controle de qualidade,

,

que vai desde a matéria-prima até o acabamento.
Isso significa que as peças genuínas são as

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

demais componentes do seu Mercedes-Benz.

4. Nós lhe oferecemos mais 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 lembre-se: eficiência não
é apenas trabalhar com rapidez, mas também
corretamente. Em todos os sentidos.

5. Nossos técnicos são treinadospela
própria fábrica. "

'

_

Antes de alguém colocar as mãos em seu .

veiculo, passa por uni período de treinamento na

Mercedes-Benz, e tem e demonstrar seus
conhecimentos na prátic

.

Nossa equipe técnica
faz cursos periódicos de a rfeiçoamento,
para estar sempre a par das 'ais novas técnicas
Mercedes-Benz.

. Portanto, você pode fic tranqüilo:
aqui seu Mercedes-Benz é tra do com carinho
e competência. Muita competê cia mesmo.

6. Nós usamos ferramental e equi
apropriados. '

O uso de ferramental adequado é o
,

complemento lógico da capacidade de ossos

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

veículo. E temos também todas as ferramentas
que ajudam a tornar seuMercedes-Benz tão bom
como ele estava no dia em que você o comprou.

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

,

O val�r 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, estajá 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. EIn qualquer época.

Em todo negócio existem tempos bons e

tempos menos favoráveis. Você sabe disso, não �
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 seu Mercedes-Benz
o melhor possível.

Nossa meta é dar a todos os clientes
,
atendimento e serviços tão bonsquanto os

'veículos que vendemos.
,

Venha fazer a prova dos 9.
,

E, depois, faça-nos o favor de contar o que
você viu e sentiu a todos os proprietários de
Mercedes-Benz que encontrar por aí.

Nós vamos lhe agradecer muito por essa
gentileza,

E eles também'.

Co cessionárioMercedes-Benz'

.Aristides
Mallori

Rua Vidal Ramos, 1036 - Canoinhas ., se

, ,
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(Para ser recitada em

grande aflição, ou quando se

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

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

ro desapareceu por completo,
Assisti-me nesta grande ne

cessidade, para que eu possa
recebei' 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.

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

deixar de vos honrar, como
meu especial e poderoso patro
no, é fazer tudo o que estiver
no meu alcance para

-

incenti
var a devoção para convosco.

Amém.
'

S. Judas, rogais por nós e

.por todos os que vos honram e

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

ças alcançadas. 1

AVISO
DAVET avisa Seus clien

tes ,e amigos que, I endo díssoi
vido a firma "OR ANIZAÇÃO
RECORDE LTDA·" (;1.'p fun-

.

17 �

cionava com esc tório na rua

Felipe Schmidt,! 400 (antiga
Loja Favorita), passa a aten-

, der normalmen c no novo es·

erítórío na Pr a Lauro Mül
ler, 5,32, Fone '-0200: ao lado
da Loja (Fo tana Móveis),
contando com a 'preferência de
todos.

Perdeu-se
Certificado de Pro ieds de,

Taxa Rod. única (TRU Seguro
Obrigetórto, etc. do vei / lo mar-

11

c s Volkswag-n tipo "600, 6DO

1976, placs SC� 0505, Sta, Ceci·
,

lia, chassi 0.° B5 6 ;2.738, per
t-ucente e o sr, SIlO ANTU
NES MEURER. Fie ado os mes

mos Bem I?f@ito p r ter re que
ndo uma 2.8 via ,Jur...to 80 DE·
TRAN.

'

2Inf. fune:
I

Curitiba, 29 de/outubro d� 1977

----------------------------

Você não sabe o que
está perdendo

Filie-se ao SEPROC

Serviço de Proteção ao Crédito
..

Informações: Fone 22-0861

I a S�U ..
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ACONTECENDO� ...

'

Responsabilidade I.I.eC.

* A felicidade não é uma
_ itusáç; não é um sonho,
,não i uma utopia; 'mas é Uma

coisa humana que justamente
desei.mos, que legitimamente
devemos ter como fim de nos
sa vida e que pelos meios

, humanos podemes conseguir.
*, Ana Mazotti dando um

toque especial na noite do
dia 14 prâximo passado com
um animado baile, onde to
ram spresentadas as senho
ras destaque de nossa cidade. '

* Bastante movimentada ii
.

boate do Canomhense a
gora com novas instalações.
Prestigie hoje a noite iam-

·bém.
"

* AProximam-se' as férias
com muitas' formaturas

por aí. Uma delas é a do Co
légio $agr:ado Ceracão de Je
sus no dia 8 de dezembro
próximo.

', *' Tiveram início na terça-
,

, feira passada os iogos
Mirins de Canoinhes, onde
estão participando muitos es

tabelecimentos. Esperamos
sucesso dos mesmos.
* E as menininhas aderindo

novamente II gostosos a

campamentos. Desta vez na

Rigesa onde estavam Andrés.
Luz J.1Jarina, Cristina, Pauli
na e Tânia.

* Denise Tormens brotinho
muito querido por todos

sempre espalhando simpatia.
Continue assim '1'lenina·

* Alteu Budant e Romilda
Costa . parzinho muito

qu,erido sempre entre nós,

* Carlinhos (Shimo )Jo ami
go de todas as horas,

sempre alegrando as pessoas,.

Noivado* Com muita grata Rosi
Ficher pontifical muito

entre todos. E isso ai menina.
* .E O Ma,lon��: parecendo

.
gostar muito daquela leu

rinha. Vá em frente rapaz
que a Inha acabe aceitando
namers-l«,

,

*
,
Alvaro (Solange) Cararo
muito contentes com a

chegada de urna linda )rúmi
ninha ocorrido no domingo
passado em Curitiba Felici
dades.
* Estiveram conosco'. no Ti-

nal da semana passada,
o llO�SO antigo P, omotor Pú
blico dr. Alléas Athanazi» e

'

sua esposa Jandira, matando
'as saudades de seus inúme
l'OS amigos. Esperamos sem
pre este agredéoel visita.
* Bolha e Leile agora jun

tos formando um casal
zinho muito toto. Continuem.
* Aniv�rsariou dia 23 pas·

sado e . tojo Zico J rece
bendo muitos cumprimentos
de seus amigos.
* Alegrando ainda mais o

lar de Eron e (Alzira)
Peixoto, nasceu um lindo ga#
rotâo dia 18/ 11 com o nome
de Hugo Eduardo. Aos pfl,JI
pais parabéns. '

* Esperamos encontrá-los
sempre assim, juntos: Ne

to" e Nsria Clara. Demons»
trando.muit» amor e amizade.

* Muita loucure nesse ve-

rão com as saias cocotas
pintando por aí. E as meni ..
ninhas entrando nessa.

* Nenh,uma oportunidade é
totalmente perdida, al

guém pegar� as que você
perdu.

'

Registramos prazerosamente
o noioadolidos jovens� JAiR
DUBEA/Acom a'srta. DEISY
MARIA BUROARDT, tocor
rido no':'último!dia 20.

Nossos parabens.

Registro Civil (- EDITAIS
NEREIDA C. CôRTE, Ofleta]
do Registro Ci do 1. o Distri
to de Canoinha Santa Catari-:
na faz saber

i
e pretendem

casar-se:

João:Ribeir e 'Pedrolina
dos Santos, 8 bos 'Solteiros,
domiciliados e:res dentesem.Pa
cisncía do Rufi ",neste muni
cípio. Ele, h�vr8d, r, nascido .em
Bonstes, neste M nícípío 'em 29
de maio de 1944, filho de dona
Maria Ribeiro. E , do lar, Das

cids em Rio do Poços, deste

Município, no di 18 de feve
reiro de 1956, fi}' a de dona 'I'e-.
nZ9 dos Santos.'

Mauro Ant nio WÓjCi8�
chovski • Ros li Maria Fro ..

g'el, ambos solt iros. Ele come r •

cíente, nascído � m:Major Vieira,
deelt€ Estado�;e 29,:de maio de
1939, dornícílía o e residente na

cidade de Ma Dr', Vieira,' deste'
Estado, 'filho: e Boleslau Woj.
cíechovskl e Ivone ' Wojcie
chovskí. Ela, o lar, 'ó1ns8cida em

Canoínhas, e 10 de dezembro
d� 1955,Xresi ente ·nesta. cidade, .

filho de Max' rogel �ilho e Iva-
oi

Gon�elvesf'
Frogel.

CanOJnhas, 24� 11-77.
.

NEREID C. CôRTE
Oficial do Registro Civil

M AJOll
·· ..

�I \1 IE[ R A Escreveu: FRASCISCO�KRISAN
� ,

// ����-w'_��':':'..-"»��"""""""""'��'........""" --,:,,,

curam fazer' ao meno!!; I uma pintura nova em' suas
residências. Mas este ano o sr. Prefeito está pedindo
a todos que procurem ornamentar 8. frente de suas
casas com árvores de natal. luzes, flores;- etc., dando
assim mais êilfaze:à data magna da crlstandade�

x .x x

Para amanhã teremos em�nosso:eltádio"'8 par
tida de futebol entre Major Vieira Sport Clube e Clube
Atléfico Papanduvense. Espera-se que grande público
compareça para prestigiar nOlsos atletas, que aos

poucos vão Jevando:n08so esporte ao lugar almejado
por todos.

x x x
O sr. Apolinârlo rriska, Presidente dos Sindicato

dos Trabalhadores Rurais, regressou dfa 16 de Brasília
onde participou de um curso, ';_trazendo _�muitas novi-
dades para a class,e rural.

.

x x x
Para hoje teremos grande baile no Ulube 28 de,

Junho, abrilhantado por Super Som 5, numa promoção
dos alunos do 2.0 Grau. Compareçam.

x x x
.

) O encerramento dasmaulas na K B. Luiz Davet,
está previsto para o dia 11 de:dezembro. I

x x X
,

O Prefeito Gadotti vai ornamentar a cidade para
as festas natalinas com várias ·Iuzes.,florescentes ins
taladas em vários pontos da cidade.

x x x
E -as ruas de nossa cidade i continuam "sendo

abertas. Como diz a gíria, esta vez demos uma dentro
na escolha do prefeito e vice, não 'desmerecendo os
anteriOl'es que também colaboraram no progresso do
município.

x x x

.
Com um esforço deste colunista, no':; próximo

ano aumentará o número de�assinante8 deste jornal
em nossa cidade.

,x x x
Com a abertura das ruas, uma delas cortará o

nosso estádio municipal,
.

e a Vireção dos Esportes
espera que a Prefeitura bem:logo inicie 8 construção
do novo estádio.

Notícias de
Atiyldades na câmara

de vereadores

o vereador ARENISTA Nereu José Henning a
caba de apresentar na câmara inunicipal a seguinte
indicação, a qual foi aprovada em única discussão:
Indicação n.o 53/77. O vereador abaixo assinado, Ne
reu José Henniog, eleito pela legenda da Aliança Re
novadora Nacional, amparado pelo artigo 90 do 're
gImento interno da Câmara, combinado com o artigo
20 da lei complementar n.o 5/75 considerando 08 bons
princípios e propósitos do chefe do poder executivo .

municipal de colaborar em tudo aquilo que se diz
respeito a educação do município, vem através do
presente INOICAR a sua �celência para que deter
mine providências no sentido de iluminar adequa
mente o local onde se pratica esporte e educação
física dos alunos da Escola Básica «Luiz Davet» e dos
alunos do 2.(1 grau, cujo local situa-se entre as sala�de aula daquele educandário. Sala das sessões, 3 de,
nOvembro de 1977. Nereu José Henning·Vereador.

Notft� Diversas
. Desde já estamos' recebendo as. c�stumeiras

, mensagens de natal, e as firmas que deselarem pu
blicar suas mensagens neste jornal poderão procurar
este colunista ou a redação para ai escolha do refe
rido texto.

x x x
I

O Natal vem aí e como de costume todos pro-

(

Anive'!-sárlos
Dia 26 aniversaria, o jovem�A::niIton Krisan, re

sidente nesta cidade,
Dia 27 a sra. :Dircélia. lRuthes, esposa ;:do ·sr.

'Orestes Ruthes.

,
Dia 28 é a vez da sra. Conegundes:fKrisan co-

memorar idade nova.

Também dia 28 aniversaria.o jovem João Tadeu
Gonçalves, desta cidade. '

.

Ainda dia 28 aniversaria o sr. Masakazu Taka
hashi, residente em Xanxerê.

.. Dia 29 aniversaria o jovem ,Orestes."Rodrigues,
residente em Major Vieira.

, Também aniversaria dia 29 a sra. Vergfnia de
Oliveira Franco, esposa do sr. Francisco de Oliveira
Franco, de nossa cidàde. '.

Dia 1.0 de dezembro aniversaria o jovem Assis
Machado da Costa, residente nesta cidade.

A todos os aniversariantes a coluna deseja
m'llt \S fellcid� lel .

26-11-77
No· �447
Ano XXXI

ENLACE MATRIMONIAL
Unem-se pelos laços .ragrado.r do mairimânio o jo"e",:'�'c,.noi.

nhense Dr. RUBENS L. 10KARSKI, filho do casal Petlro'HOllJa)
Tokarski, com a .r�ta . .dRLETE MANS.dNI TURRd, filha dIJ oa.ral
Lêo iI1an.fanf Turra e Sra., residenie« em Palmeira PR.

A cerimônia religiosa .ferá . realizada à.r 20 h"ras,!na �lgréia
Matriz lvo.f.ra Senhora da 'Gonceição, em Palmeira, e:.rerá "mini.riraá.
também por um canoinhense,' Frei .dn.aclelo G"p.rki..

Os convidados serão recepcionados no Clube Pslmeirense,

Dr. Rubens, que l formado em Medicina Veterinária, [r"ballza
com' a Carpê e há dois anos dá aui.ftência na Coopertdio« iHixta .dgrll
]f liurmarrul, na cidade' parsnaens« de. Palmeira.

aw

âo [ovem par e seus familiare.r, os nosso« "ottu:áe muiis« fe-
licidades.

'-

ANIVERSÀRIANTES DA' SEMANA
sr. Altredo de' Olioeir« (Iar»
cindo. T "

.:
.

Dia 30 '. o
<

sr. José Amil
ton de Souza.

Dia 26 . a sra. Anita esp.
do sr.: Paulo Neuburger; a

menina Anit« i.a· do sr, Pau
lo Neubu,gero
Dia 27 - a sr ta. Rosmary

Fischer; o jovem limar We, ..
ner Todt; o menino Israel t.o
do S1. Jorge de O. Franco.
Dia 28 • OS". Gerson lran-. \

.

Dia 02 - as s"Q�. Vv�. A

dir Kohler, res. em Cuntibe-Pr; nita Buss e Noe':J!/l �sp. do

a menina' Silusna Regina f.a ,sr. Agenor V. ,,-,o,�e, � sr.

do S". Celso Kohler Pereira; I01ge de O" ",.�nco, o 10f)�m
o menino Cleiton tO do sr (Ierson Jose Dirsehnabel.
Hélio Simões de Oliveita. Aos aniversa,.i.ntes nossos
Dia 29 - a sra. Zilá esp. do parabéns.

Dia 1.0 de dezembre • a sr•• ·

Hilda esp. sr. R.ubéns Ribeiro
da Silva.

- FRANCISCO KRISAN'
Aniversaria dia 28, 2.8 f';'., os,..

FRANCISCO KRlSAN, de' t,.adicioHal
família de Maier Vieira. Pessoa que go•.
za de grandes amizades�,m nossa cid.dl,
pois é muito dedicado, principalm,,,te nlJ

meio ,.eligioso àe nossa p.róquia. Parti
cipando de :vários cursos e encoHtros ,.,-

;;\i::;j�ml..:��:\:)\::::J;::.: ligiosos, o m8smo é o úniço que está .e

\fVF/f.:\\?Vf�lt. preparando para ser 01 Agente Pasto""l.
1::1:"':: �i\t:I;:''ir'': ExemPla, cheTe de Tamíli'a � muito g�n,-......:.:: �� .

raso nesta data que lhe· é peculiar os amigos 'que o cercam
o cu'mprimentam através deste iornal,idesejando.lhe ;!muitas
alegrias;,'.extensivas a seus familiares.

. Grupo -:de Amigos de Major Vieira

, Agradecimento' e Convite para Missa
Filhos, g·enro, noras, netos:e bisneto � dà)elJlpre lem

brada sra. GERMANA,� FRANCO, ainda; conlternados
com o seu falecimento, agradecem aos vizinhos, parentes e

.

amigos que os confortaram e acompanharam a extinta ate
a sua últimal morada e convidam _para as missas '�que

�

serão
celebradas dia 27, próximo domingo às 7,30 horas, na Matriz
Cri�to Rei _e dia 30 a,s 18 horas na.,Capela. .

do
�Colegio Sa

grado Coração de Jesus.

.
Por mais este ato de fe:e caridade cristã, :(agradece

a família enlutada.'

=::::::::::::::::::::==:::;:::::::==::::====:::::::::::.=:::::::l1li::::11;1====1::::111::::111::===
H .

. I

I �ARTAZ DO 'CINEjlJ�n_EU I
.. ...

:1 H' " O O h II:: oJe as 2,3 orae

I':l.

:: 'Uma da@.! m�lh He!l comédilu do:CinemB Nacional com a ••

= ) u
SE dupla He!!lsto Aragão "e D8dé Santana, em: \ I··••

ii c8i,mbad O ��rujo Tr�pathão» I
9 Colorido - censura livre I
H i·••

li Amanhã em trê••euõe.: à. 14,00 • 19,30 e 21,30 hora. II
•• ••
•• ••

ii cSIMBAD O MARUJO TRAPALHÃO. ii
= I Iii Segunda e terç••feir�J àl 20,30;boJal .

I
..

'

••

ii cSIMBAD O r,fARUJO TRAPALHAo» li
H G
I: Quuta, quinta e iesta·feirs, à. 20,30 hora. II

fi - H
iE «·Vítimas do Prazer» i
H com Carl�s VereZ8 e ROS8ane "·GheSSB III \

. II· Colorido - censura 18 anos =1
1= I.. .

...

!E ATENÇAO:' Qualquer alteração Desta pregtornaçio !!lerá
••

"
. u

II sempre para oferecer o m!�hor em filmes. I
====::;::=I:====:=::::::=�I:II=:::=:::=:::IIII;=::IIII;=II;:::::::::::I:::=tI:III=�1III
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CORREIQ DO NORTE 26.11.1977/

Sindicato dos Trlbllhadores Ias Indústrias da

Construçio e di Mobiliário de Canoinhas

ELEiÇÕES, SINDICAIS
, A V I S O ,).,,/

,

o «Siodi�e�o. dos Trabalh adores nas !J.rél(.trias da Cons

tru.çio e do !d�bIllárlo de Canoinhas», avi,8 que será realizada
eleição n08 dU:\8 21, 22 e 23 de janeiro ,d'é 1978, em sua sede à

ru� Dr. Lourenço .R. Malueelli n." 157'í,(p"'ára composição da Dire-

,torl.a, Conselho Fucei e Delegados ::lrepresentantes, devendo 'o
registro de chapas ser apresentadozà Secretaria, no horário das
8 às 11,30 e das. 13 _às 17,30 ho���{ no período de 20 (vinte) dias
a:' contar da publícaçãe deste AVISO. E1ital de convocação da Eléi

çio. encontra-8� afixado nos Iversos setores de serviços desta
entidade, in�USlve na porter] ,.no chapeiro das industrias enqua
dradas DO 3. grupo c-« ln str1a8 da Construção e do Mobiliário.

,.Canoiahas, 25 de'
fl
ovembro de 1977

BENEDITO SILVA - Presidente
-

BAS�LIO HUMENHUK & elA. LIDA.

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

e usad�e qualquer marca.

. DISP�NIB'L�ADES DA SIEMANA: Li:!
Camlonete Plok-up 1 61 4x4 - oinza
Camionete Rural 1975 x4 - laranja
Piok-up 4x4 1973 - ve e angra
Volks 1975 - branco lot s 1300
Variant 1975 - vermelho bre
CoroeI Gt 1975 - laranja e reto

Adquira seu veículo usado com ª míní entrada.

Veículos inteiramente revisados,
aos. melhores preços da região.

boa procedência.

Vj�;jte-nos sem compromisso, em nossa Ioja à

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

, '

.

........,� � .:

Poto . St dio Canoinbas
.

Serviço de reportagem de c mentes e aniversários, Fotos de

crianças, Pesters, .Paínêís decorati 'ara seu lar e escritólio.

Serviço para amadores.

R'Na Earão tio Rio Branee, 754 (préximo a Casa Trevisani)

,FOTOCOPIAS XEJ\OX

ação moderníssima.

Procure no escritório de Derby Carlos,' mann, na
I

Praça Lauro Müller, 251 '_ Canoinhas _ Santa Catarina

\

2il ii-

o Ford '-4000 é o diesel leve mais rápi
do 8· econômico do mercado. Surpreso 1

I

Para começar, ele transporta 625 kg a mais que o

seu-concorrente. É mais lucro que você tem em cada

viagem: Ele é mais econômico e mais rápido também.

Depois:tem" os 'nossos planoa de pagamento, que não são

bem:nossos:por ue é ocê os faz.
Some tu

_
sso e veja como se torna leve ord

F�4000 diesel. Se o ,dinheiro tem de sair do próprio ca

minhão, é lógico que um I caminhão que é econômico,
transporta mais e anda mais rápido se paga mais depressa.
Venha discutir o assunto conosco.

/-

Basilio· Bumenhnk &: Cia. LIda.
Rua Vidal Ramos, 20R

Fones: 22-0268 - 32-0468 -' 22-0024
C A�N O I N H A S - S C

Empate na primeira partida da decisão
Numa tarde b anita e colorida da prima

vera, entraram em, campo domingo, sobre o ba
tuque de um grupo de torcedores, IMAZ � e

SÃO BERNARDO para a' primeira partida da
melhor de três da decisão do torneio «Mário
Mayer». Foi um espetáculo muito bonito, digno
de ser assistido. Assim se faz o bom esp stáculo,
torcedor participando juntamente com us jo
gadores, para. o brilh sutismo da partida de fu
tebol. Este exemplo da torcida do São Bernar
do na tarde de' domingo, deve ser seguido' De.
198 torcidas dos outros clubes, em vez dos pa-
-lavrões, levar o seu incentivo aos joga iores com

o batuque de uma banda ou coisa parecida, isto
é elogiável e empolgante, é demoustração de

organização a parte.
No entusiasme desta torcida, se p .ide di

zer que o futebol em Canotnhae terá bani rumos
e deverá, como já disse, ser seguido por outras
torcidas. O exemplo está que, eéte jogo, sem
sombra de dúvidas, foi o melhor jogo do ano

e espera-se qu s amanhã, na segunda partida di
melhor de três, seja a mesm s cousa. Até o ní
vel técnico do jogo foi outro, não chegando 8

.ser um primor, mas foi rttímsdo e cedenciado,
com trocas de passes fi! deslocamentos constan-

.

tss de ambas 8S equipes.
Coube 80 São Bernardo a sber tura d� pla

car aos 4 minutos de jogo, quando na ccb "ança
de um escantelo da' esquerda, logo colocou a

pelota sobre a pequena área. e Branque la apa
rou de prim -íra, fazl!ndo estufar as rê íes de

Irã, que nada poje faz sr; mas o jogl) era Igual,
somente um pouco mais de decisão por parte
do São Bernardo.

Veio o segundo tempo e logo a um mi

nuto, Marinho sofreu uma hlta p er to da grande
área, Rubens aproveitou colocando 8 pelota na

última gaveta da meta .de P�laor, empatando 8

partida. Aos seis minutos veio um lance duvi ..

doso, Mauro, que entrou no lugar de Ferps, fez
um gol que foi anulado pelo bandeire João Ma

rie, disto não se pode dizer nada, porque o ban
deira estava melhor colocado e teve visão me

lhor do lance, ma! o 8jo Bernardo melhor P,HI
tado em campo não merecia perder, e o Imsza

pelos contra golp �s fez por merec er o empate.
Na preliminar de aspirantes, tivemos a vi

tória do C.A. Industrial sobre o Imazs pelo es

core de 2 tentos 8 um, ficando assim com o

direito de decídir o segundo turno com o São

Bernardo, em partida extra, amanhã na prelí
minar da segunda partida da decisão do torneio

«Mário Mayer>, no Wiegando OIs80. Por tudo
isto acredita-se que teremos amanh ã

outro e9-
'

petáculc decente de ser assistido por to j08 os

desportistas' Canoinh�nses.

Aguardem para o dia 17 de dl>zembro B

presença em CenoinhlJs de uma grande equipe
de futebol de nosso estado, em pr.omoção da

CME, na emtrega das faixas do camp !ã'J do tor·

neio «Mário Meyer» no estádio muo!cipal, po
d�'n ia estar na oportunidade present-e �m oos-

.

88 cida ie, o presidente· da CRD.

SúMULA DO JOGO:
IMAZA 1 X SÃO BERNARDO 1

Gols di.' Brauqtlt-h, a03 4 mioutos�d8 l.a

hse, para o São 'B .,rnardo e Rubens 8 um mi

Duto da 2.a fase, para o Imez'i. C�)rtõ�� ijm'�

relas: Gilmef, do São Beernardo, pJr indisci

plina, Airton do São Bernardo e Djair do Ima

Z�! pnf t,·o",ss de ponta· pés. Formaram as "equi
pes: O I:'.G. za com Irã, Luisão, N�não, Dj.eir e

Salgado, Rubens, Evaldir ,e T03tão, Ratinho, Fer

pa, (Mauro) e Roberto Pinto. O São Bernardo

com: Palaar, Lisboa, Gilmar, Julio e Jacat(M.
rio� Pedrinho, Branqueia e Airton, Ingo, Ader ..
bal e Ché (Cabacica). Arbitro - Hermogenes
Lsck, auxiliado por Mário Müller e Joio� Ma

ria Guimarães. Renda Cr$ 3.500,00

,
Lendo o jornal 8 Gazeta tive a op irtuuí-

dade de ver o seguinte: clubes do interior e

segunda divisão farão um abaixo assinado�en
derecsuo à F.C.F. pe díu-ío a perrnanê acis de

Orestes G::;lanov.iki na presidência da LEC.

Olha o que dirão os nossos clubes com seus

estatutos em dia e com filiacão no CRD e FCF,
pagando uma exorbitância pua a8 sUls:devida8
filhçõ �s? Uma coisa desta só pode ser aceíto

p slo cronista esp ortívc Pedro Lopes, que em

maia de uma oportunidade demonstrou querer

enrolar o esportista canoinhense, não sei porque

cargas' d'sgue este mencionado cronista defende

o sr. Orestes, sebe-se da crônica esportiva da '

capital que existe muitas írregularídades na

própria Federação C&tarin!ns� de Futebol. MI.

p ade ser que o bom senso vença, e estes se

nhores optsm p.!la l eí e reconh sçam os expos
tos nos estatutos da LEC, qu s em nenhum sr

tíg» menciona abaixo assinados. Portanto se

estes clubes do interior querem escelher o seu

mandante, façam 08 seus estatutos é se fIliem

na FCF e CRD para ter seu direito em voto

dentro da entidade. Porque este negócio de

ab atxo assinado só deve ter saído da cabeça do

sr, Orestes, porque na âncíe de querer ficar
como mandante do futebol local, ele esqueceu

alguma coisa e partiu para uma piada desta.

Os desposttatas csnctahenses devem se

unir e hzer alguma COi�8 pua o bem do esporte
de nossa terra. Vejam o sacrifício de um povo,
pua assistir um b om jogo tem que se dirigir
até Marcílio Dias ou assistir na TV. Porque!
porque o estádio municipal está fechado para
08 clubes de cidade, e sendo acabado o leu es

tado de grama, com jogos de times do interior

e segunda divisão, sem a minima importância.
Portanto peço aqui, em nome dos espor

tistas canoinhenses, ao sr., prefeito municipal,
qu e é um grande homem e também grande
desportista, tomar uma posição no sentido dó
melhor rumo, do esporte local, proíbindo j ogoB
de times de várz sa em plenos dias chuvosos e

também os treinos destes mesmos times no e9-

tádio municipal, que é. uma obra sua e de

grande validade pua O� canoính snses fazerem
urnas h )cas de lazer .nas tardes de domingo,
qU8.Ll 10 existe jogos.

o rumo do nosso futebol

,_'

ADEMAR A. BREY

Documento�extraviado
VALDOM RA KARVAT'BU-

• IR

DANT, decl ra para C!�/'dev.ido9
fi os que ,ext aviou �(tQ Ca 'h· r-
neta de Po nY 4945·5,
da Caixa E� Feder61:�

A mesma fica sem ef�ito por
h i ver' requeri 10 211. via. 3

'._
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CORREIO, DO MORTE
----------------------�--------

A 'cada ano fica
,�;i)'
/'

'hor,
novas cores

novo abamento e

de abastecimento.
I

& elA.

o

ALLON
CANOINHAS-SC

BRINQUEDOS
COMPRE AGORhf</'E PAGUE
SUAVEMENTE;rÉ o NATAL

•

Otica Confianca
, /' '

;Y

credenciada J3ffED-IPESC
,"

,,,,.,...-

L�u,roPraça Müller, 522

No Departamento de .Veículos Usados.
de' Miguel Procopiak �omércio de
Veículos Ltda., você envoutrará
,

para pronta entrega:
Marca /i

, li

Pick·up Cheuroletr'
Pick-up Chevl'oiçl
Opala ICheuette IÍ
Brasilia

'

Veraneio
Passat

Ano'
1973
1974
1976
]f)76
1974
1973
1975

ROCOPIAK 'cOM. DE VEicUlOS LTDA.

'CO essionário General Motors do Brasil S. 4.

Rua Major Vieira, 289
_.

.
Santa CatarinaCanoinhas

26.11.1977

Superintendência
.

Nacional do
Portaria Super· N. 56, de

o SUPERINTENDENTE DA SUPERIN
TEND:€NCIA NACIONAL DO ABASTECIMEN.
TO - SUNAB, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necassldade de· ser
disciplinada 8 comercíalízação de cervejas e re

frtgerantes, aprimorando o sistema já instituido

por atos anteriores,
.

Abastecimento - S O li I B
25 de agosto de' 1977

§ 4.° - Quando o atacadista ou distribui
dor adquirir cervejas ou refrigerantes de outro,
poderá acrescer 5% (�inco por cento) na pri
meira revenda ao varejista e 15%' (quinze por
cento) quando diretamente 80 consumidor, proi
bido qualquer acréscíme em operações subse

qüentes.
Art. 4.° - O preço máximo de venda das

cervejas e refrigerantes para o varpjista na venda
80 consumidor �brá formado pela 'adíçãó das se

guintes' margeps de comercíalízação ao preço
de compra na' indústria, nos atacadistas ou dis
tribuidores:

a) até 40% (quarenta por cento) para 8S

cervejas e refrigerantes em embalagens
conhecidas' como «pequena» e «média», ou

.

de

lata, quando servidas no balcão ou entregues
pata consumo externo.'

I

. b) até 30% (trinta por cento) para as cer

v&jas e refrigerantes em embalagens como

demUia» ou «litro», quando servidos no baleio
ou entregue! para consumo externo.

§ 1:° - Quando 09 produtos 8 que se

refere esta Portaria forem servidos na mesa,I ,

a8 margens estabelecidas neste artigo poderão
ser acrescidas de até 15% (quinze por· cento).

§ 2.° - Para efeito da fixação do preçe
máximo de venda da unidade de consumo dos

-produtos será permitido ao varejista o arredon
damento da fração superior. a cinco milésimos
de cruzeiros para o, centavo imediatam.ente su ..

perior, desprez sda a fração igualou inferior 8

este valor.
. Art. 5.° - Nos hotéis e similares o preço

da venda de cerveja e refrigerantes, em' qual
quer embalagem, 8 margem de comercialização
será de até 100% (cem por cento) sobre o pre
ço de compra na indústria, distribuidor ou ata
cadista.

Art. 6.0 - 'Nos estabelecimentos comer

ciais que tenham músicas ao. vivo ou qualquer
outra apresentação de artistas, o preço máximo
de venda será formado pela adição da margem

.
de comercialização de até 140% (cento e qus

J
rents por cento) ao preço de compra na índús

Q tria, atacadista ou distribuidor, desde que para
,

cada período de 4 (quatro) horas de funcíona
'm�nto do estabelecimento haja reali�.çlo COD

.

tínus ou intercalada dessa apresentação, por
um período minimo de 60 (sessenta) minutos.

Parágrafo único - O preço a que se re

fere este artigo só poderá ser praticado pelos
estabelecimentos que possuam contrato de lo

cação de serviços com artistas e/ou músicos,
registrados na respectiva DeÍegacia Regional do
Trabalho, ou, onde esta não existir, DO respec
tivo Sindicato de Classe, e s6 poderá ser co

brado no período em que houver música 80

vivo, ou qualquer outra apresentação de artistas.

.Art. 7.0 - Os estabelecimentos que re

venderem ou servirem cervejas e refrigerante!
, ficam obrigadoe a afíxar em lugar visível e de

.

fácil' leitura, a respectiva tabela de preços, em
caracteres de, pelo menos, "2 (doís) centímetros
de altura, ou fszê-Ios constar do seu cardápio
se operarem tradicionalmente com este.

§ 1.0 -- Os hotéis e' símilares também.
são obrigados' 8 menter nas suas portarias ou

recepções e nos seus aposentos, relação dos
seus preços, assinada pelo gerente.

.

§ 2.° - O contrato de locação de sevlços
previsto no Parágrafo único do art. 6.°, bem
come 8 relação de preços a que se refere o

parágrafo anterior,· terão que ficar no respec
tivo estabelecimento à disposição da fiscalizaçio
da SUNAB, não s'e aplicando à hipótese a re

gia do art. 12 da Portaria SUNAB n.? 420, de
3 de agosto de 1976. '

RESOLVE:

• Art. 1.0 - Os preços máximos de venda
de cervejas e refrigerantes, 'em qualquer em
balagem, pera os fabricantes, distribuidores,
atacadistas e varejistas, nos Distritos onde se

encontram instaladas 88 indústrias desses pro
dutos, serão aqueles que forem estsbelecidos
pelo Conselho Interministerdal de Preço - CIP.

§ 1.0 - No Distrito Federa], os preços 8

que se refere este artigo serão aplicados nas

suas Regiões Administrativas onde encontram
instaladas 8S indústrias.

§ 2.° - Se nos. Distritos ou Regiões Ad
ministrativas mencionados" o CIP não tiver es

tebelecído os preços de venda para determina
das mercas de cervejas e refrtgersutes, os pre ...

ços máximcs de venda desses produtos, para
os atacadistas, distribuidores e ,varejistas, serão
fixados de acordo com. o dí sposto nos artigos
2.° e 3.° desta Portaria.

..

§ 3.° - Os fabricantes cujos preços de
venda de cervej �s e refrigeraotes tenham sido
estabelecidos pelo CIP, ficam obrigados a man

ter, à disposição da. físcalízação da SUNAB,·
cópia autenticada do ato daquele Conselho que
tenha autorizado a prática dos preços, não se

aplicando à hipótese a regra do art. 12 da Por
taria SUNAB n.? 420, da 3 de agosto de 1976.

Art. 2.° - Nos DIstritos ou Regiões Ad
ministrativas referidos no Art. 1.0 e seu § 1.0
onde se encontram instaladas 8S Indústrtas de

cervejas ou de refrigerantes, o preço máximo
de venda desses produtos para os dístríbuíüo
res e atacedistes, nas vendas a08 varejistas:
será o resultante da aplicação ds fôrmuls eLD
integrada dos seguintes componetes:

I - C - Custo
ÍI - L - Lucro
III, - D - Despesa
Ar t.. 3.° - Na composição do preço a que.

se refere o artigo anterior, a fórmula CLO con

siste em: .

I _. Custo:

8) Preço de compra Da indústria, ex

cluído o rCM;
b). Transporte até e praça de destínô,

comprovado com. documento hábil,
sendo que nse localidades cujos preços estão
previstos pelo CIP, estes não poderão ser ultra-
passados. /

'

II - Lucro:

G aplicação do percentual de até 100/0
(dez por cento) sobre o total das

=:
re

ftrid6s no item I deste artigo..
.

. III - Desp esas: ,

serão permitidas acrescer ab total
resultante dos itens I e II deste artigo, / 8S se-

guíntes despesas: .

. )
. !

a) até 5% (cinco por cento) se b�e o total
do inCISO I pua cobrir despeses/com q ue-

'

bre, armazenagem, desembaraço e mt,hiPUlecão;b) carreto do atacadiata ou dist ibuidor 80
varejista, o qual nã » poder, ultrapss

ssr os níveis estsbe lecídos pelo CIr para esse

serviço, nos Distritos ou

R�giõe�_dministrati.vas rderidos no art. I.? e seu § 1.0 onde se

encontram tnstalads s as indústrt s.

c) Imposto de Circulação e Mercadoria-
leM, ou outra tributsç;b especifica in-

cidente.
L.

§ }.o - No caso de

VJaij8
do distribui ior

ou e tacedreta diretamente ao consumidor, será

permitida a margem de luc o de até 20% (vin
te por. cento), sobre o tota do item I deste

artigo.

§ 2.° - O distrrbuid r ou atecadísta fica

obrigado 8 manter à dis osíção da fiscalização
da SUNAB, 8 composíçã do prece de venda

praticado 1e acordo co o modelo anexo, bem
como a respectiva doe mentação fiscal, não se

aplícando à hipótese regra do art. 12 da Por
taria SUNAB 0.° 420 de 3 de agos to de. 197-6.

§ 3.° - Os pr ços máximos' de venda a

que se refere o art. 2.° só poderão ser modi
ficados quando o CIP autorizar novos preços
para 88 Indústrias.

I

Art. 8.° - Ficam excluídas das disposi-
ções desta Portaria, as associações' e clubes de
caráter "desportivo e/ou recreativo.

Art. 9.° - O descumprimento do disposto
nesta Portaria sujeitará os infratores às san

ções previstas. na Lei Delegada n.? 4. de 26 de
setembro de 1962 e às demais cominações le-

I gsts cabíveis.
.

Art. 10 - A presente Portaria entrará
em vigor no dís 1.0 de setembro de 1977� após

• sua publicação no Diário Oficial da União, revo
gadas' as Portarias SUPE-R n.os 63, de 17 de

dezembro de .1976, 44 de 1.0 de julho de 1977
e demais disposições em contrário

RUBEM NOÉ WILKER

Superintendente

I I
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CORREIO DO NORTE 26-11-1977

Prefeitura Munici ai
,de Três

EditaisCivilRegis�ro -

domiciliados e residentes nesta
cidade. Ele, militar, (1.0 Tenen.

te), nascido na cidade de Flo

rianópolis,· deste Estado em 15
de novembro de 1949. f.lho d@

Pedro Alcantara da Silva' e Zul
ma Freitas da Silva. Ela, agente
administrativa (INPS), nascida
nesta cidade, no dia 23 de ju
nho de 1955. filha de Dr. Syl
vlo Alfredo MaYt:r e Odilsa da

Silva Mayer.

José 'Valter de Oliveira e

Elenir Terezinha Wolf, embes
solteiros, domtcítíadoa e r e s] ..

dentes em Felipe Schmidt, nes
te Municipio. Ele

. operador de

máquinas, nascido em Rio das

Antas, d/ Estado em 4 de junho
de. 1956, frlho de Lourival de

Oliveira e Vihlioa Marques d08
Santos de Olivêira. Ele profes
sare, nascida em Felipe Schmidt,
em 24 de JUDho de 1956, filha
de Ruben Sil vino Wolf e Irene
Zevuski Wolf.

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

Antonio Rogério Watzko e
Helena Kondras, ambos sol
teiros. Ele vigilante bancário,
nascido nesta cidade de Canoí
nhss, ern 5 de janeiro, de 1.949,
.domf ciliado e residente em Jar-.
dim Esperança, nesta cidade,
filho de Bernardo Watzko e Zuê
Ignez Chagas Watzko. Ela do

lar, . nascida em Salto Canotnhas,
Município de. Mej or Vieira, des
te E�tado em 16 de março de
1958, domiciliada ,e residente
em Campo da Agua Verde, des
ta cidade, filha de Boleslau
Kondras e Maria Gutas Kondras.

.

/
.

•Uario Antonio Simões da
Cruz e Oeneci Terezinha Ro
drigues, ambos solteiros, domi
ciliados e residentes nesta ci
dade. Ele operário, 'nascido em

Alto das Palmeiras, desta cida

de, em, 11
.

de m9io· de 1958,
filho de Plácido Simões da Cruz
e de Ilda Kohne ,Ida Cruz. Ela

operária, nascida nesta cidade,
em 16 de novembro de 1959,
domiciliada e residente nesta

cidade, filha dei Julio Rodrigues
e �telvina Carneiro Rodrigues.

Pedro Oilso de Mélo e lu
raci de ·fátima Nomacki, am

bos solteiros, domicilra dos e re

sidentes em Bairro São Cristó

vão, desta Comeres. Eh.a operá
rio, nasci Felipe Schmidt,
neste �íínicípio m 17 de Tou
tubro- de 1954, fil o de Emillo

/

de �élo e Mariz Psszko de
Mé'ío. EIs do ler, nascida nesta

cidade, no dia 8 de julho' de
i 1953, filha de Vicente Nowacki
e Victoria Nowackl.

Lei N. '420 de 18 de novem ro de 1977
Autoriza transferência do, acervo (ta Biblioteca Mu-

nicipal, para funcionamento na Escol Básica «General
Osorio».

. Odilon Pazda, Prefeito Municipal e Três' Barras

d�:S8Dta Catarina, no uso de suas atribu'çõ,es, faz sabe�
Cam.r" Municipal decretou e eu sancion a seguinte

L E I,:

Art. 1.0 - Fica autorizada a tr nsferência do acêrvo da

Bibli�tec. Municipal de Três Barras, p ra funcionamento provi
sório em dependência da Escola Bástc «General Osório» 'desta
cidade. .

.

.

'

,

. �rt. 2.° -- A tr8nsfe�ência d
, acêrvo, será por tempo

tndeterminado, e cessará mediante co unicação de qualquer das
partes, com antecedência mínima de O dias.

Art. 3.° - No ato da transfer@ncia, será emitida cautela,
da qual constará relação de todo o cêrvo da Bíblíoteca . Pública
Municipal. I

Art. 4.° - Esta Lei entrará em vigor n'a data de sua

publicação, revogadas a8 díspcsíçõ e em contrário.

Prefeitura :Municipal de Três Barras (SC), 18.11.1977

Odilon Pazda - P efeito Municipal
Esta Lei foi publicada e re ístrsda no Departamento Ad

ministrativo desta Prefeitura, na d ta supra e será publicada no

Jornal «Correio do Norte».
'

Paulo Adão Frank'- iretor Administrativo

Estado
que 8

.

Antonio Carlos i Maiéski e
Maria Padilha Soares, amb JS

solteiros, nascidos no lugar Ls

'g<!ado, Município de São Ma
teus do Sul, Estado. do Paraná,
e residentes no Bairro Alto da

Ttjuca, dest s cidade de Canoi
nhas, Ele operário, nascldo em

25· ] 2-1955, filho de, Vicente
.

Majéski e Ross Maleskí M&jés
kí. Ela do lar, nascida em 7 de

setembro de 1959, filha de Ar
noldo José Soares e Olinda de

Freitas Psdilha.
i

,

Adão Cunha e Maria Pal
mira Pedilho, brasileiros, sol

teiros, domiciliados e residentes ..

. vi Distrito. Ele l s vrado r, nas

cido em 'I'imbosí oh '>, Munic. de

lrineópolis-SC aos 27 de junho
de 1953, filho de Arlindo Cu
nha e de Marta Cunha. Ela do

lar, nascida em Rio Pretínho

DI Município aos 30, de e bríl
de 1958, frlhs de Nilo Ps drlha
e de Clotilde Sant' Ana Padilha.

Orlando Bueno de Oliveira
e M-3ria .Iuani Teixeira da Sil
va, ambos brastlelrus, solteiros,
domiciliados e rt�si dente9 :neste
Municipio. Elê, auxiliar de es-

I

critório, nascido em Senrs do

Lucindo, Município de M9j',oC Vi,;.

eira, deBte Estado, em 19 de ou

tubro de 1954 fIlho de Fr�ncis-
\

co Bueno Oliveira e Anastacíe

Magueroski de Oliveira. Ela; au
xiliar de escrttórío, nascí daçem
25 de julho de 1955, fllhl) 'de

. Oltmpio Teíx �i'ra da Silva e t\l-
zira Maria da Silva. \

\

.

\. neste distrito. El� operário, n8S-
Douglas . Evaldo. Naizer e\ cido em Marcrllo Dias D/ dts

Reg�nu Vieira deAL�ma, am?os \, trito aos 16 de "julho de 1956.
solteiros. Ele, me canico, nasci ia � lho de Sebasuã o Ferreira e

em Três Barras, detilte Eshdo em de Yerôo' ,( Vichioeski Ferrei-
28 de julho de 1950., filho de

Sezinando Naizer, Itesidente em

Trê� Bsnas. Ela, seryente, nes

cida neste cidade em 17 de ju
lho de 1962, filha de Reiosldo
Vieira de Líma e Aotonía Kos-

low 1e Lim8, residentes nesta· /
cidade.

Canoinhu, 22/ novembro 1977

Lei N. 421 de 18 o� novembro de 1977
,Concede Abono de Natal aosl Funcionários Publicos Mu-

, nlelpate, abra créldito especial e
anula dotações r�rçamentárias

Odilon Pazda, Prefeito MtDiCiP!l· de Três. Barras, Estado I

de Santa Catarina, no uso de su s atribuições, faz 'saber que a

Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte
L E, I :

. ..

Art. 1.0 - Fica concedido aos Funcionários Municipais,
um Abono de 'N�tal, correspondente 8 um mês de vencimentos,
igual 80 mês de novembro de 19r7..

Ad. 2.° - Para fazer· fa ài despesas decorrentes do

artigo 1.0 da presente Lei, fica o Execut!vo autorizado a abrir
um crédito especial a08 seguintes departamentos e setores:

Departamento da Fazenda Cr$ 19.700,00
Departamento da Administração f' Cr$ . 8.900,00
Departamanto de Eclucação e Cul ura Cr$ 14.200,00
Setor de Fomento Agropecuário Cr$ 3.900;00

Durual da Silva e Janete
de Fátima Pniebe,. ambos sol
teíros, dorníciltados e residentes
em Mercilia Dias, deste Muni

cípio. Ele balconista, nascido Da

cidade de Três Barres, deste

, Estado, em 24 de setembro de

1956, filho de Lodario da Silva
e Laurína P8�c091 da Silva. Ble

:

do lar, nascida em Marcilio Dias,
deste Mumici.pio em 30 de ju
nho de 1956, filha de Emitio

P�iebe e Leglcia Martins Priebe.

!

[acir José ferreira e Ma''''
1ene Bonette, bcaqj}"iros, sol

terros, domtcrhados e residentes

re. E 8 o.perária, nascida em

Turvo, distrito de M�fr8'SC 8.08

1!5 de janeiro de 1958. fllh& de

T:d€zlo Joaquim Bonette e

de Maria Joaquim Booette .

,

João Bor�atte Sobrinho e
.

Odenilza Era B01zetti, ambos

solteiços. El� operário nascido

em Canivet�, Município de Ma

fra, deste E�t8do em 20 de ju
nho

.

de 19551, domiciliado e re

sidente em; Campo da Agua
Verd'e, deste. cidade, f:tho de

Estefano Bor�atte e Arminda Do·

mingues Borlnatte. Ela do lar,
nescida p.m Arroios, Deste Mu·

Dicípio em 12 de janeiro de

1953, domiclIiada e residente
\

,nesta cidade, \fHha de Antonio
..

Boneti e Guilher'lnina Veiga
Boneti. \ •

João Mari� Gro,sskoP!· e
Anita de Bar�s Paes, ambos'
solteiros. Ele me\ânico nascido
em Santa Ern�di8, op.ste Muni

cipio em 10 de jul de 1951,
resjdente

.

em Aao a8 � Palmei

ras, fUho de L�uro Grosskopf e
Araci Gometi. Ela úp@rária, nas-
cida em Colonia Ouro Verde,
deste Município em 17 de mar

ço de 1950, residente nesta ci

dade, filha de dona Jo�eliDa de
Barros P@es.

NEREIDA C. CôRT�
Oficial do Registro Civil

Sid Freitas da Silva e Ana

Sylv�a Mayer,' 8mb.)! soltt-iros,.

Cr$ 46·.700,00OTAL

Art. �.o - Para cobertur do crédito especial constante
do artigo 2.° da presente Lei, fic o Sr. Prefeito Muoicipr,l au
torizado a anular a8 seguintes dot ções orçamentáries:

Gabinete do Prefeito
3140-1418/019 - Recepções e Ho pedegens

Oepartamento de Administraçã
3110-1144/020 - Vencimentos e

3120-1203/022 _ Artigo de Expedi
3130-1302/025 - Comunicações e ransporte

TO AL

A lu g. u e IAutomóvel de
Para Casamentos,· Batizados, Viagens, Passeios, etc.

/
-

,ATEt'JDE NOITE

TE'L E 2, -0525
Chamar: JOÃO

\

OBCZAK
Carro Placa: 1110 - Praça Lauro Müller

Residência Fone: 22-0126
- fora de hora atende em casa.

Cr$ 10.700,00

Cr$ 20,000,00
Cr$ 10.000,00
Cf $ 6.000.00

Cr$ 46.700,00

Art. 4.0 - Esta Lei entrará e vigor na data de sua pu- .

blicação, revogadas a8 disposições em _ ntrário.

, Prêfeitura Municipal de Três Barr (Se),' 18.11.1977

Odi lon P.zda - Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento Ad

ministrativo desta Prefeitura, 1D8 data supra e será publicada no

Jornal «Correio do Norte».
.

Paulo Adão Frank - Diretor Administrativo

i
IMPRESSOS EM' GERAL (em uma ou mail côrel)

Serviço. rápido e perfeito

IMPRESSORA -OURO VERDE LTDA.

��g����Q�����Q���QQ�g����������Q�Q�Q������Q���S�����Q��Q��"�QM�S
ce

'

, �' '.
...

..

..

,
m

ce .

'. .

.

. rt

m J. CORTE C ça e pesca !
. ce a Lauro Müller, Fone 22..0514 CANOINHAS .. Santa CctGrl08 m
m

�
, m

ce Vou fazer· Camping: .. com uma ca PRISCllLA - FE·RPI ou MORENÓ. m

ce Sacós de dotmir .. Redes de descanço MoIl-MoIl - Camas Cimba-cot ,- Congelador S ,CASE capacidade, 75 litros. BD,

� Lâmpadas a gãs - Lanternas - Cantí� - Banquinhos - Estojo 'para �esca - Carretilhas MAR e DAIWA. m
ce.' Varas nacionais e japonesas -. Linhas - Anzóis -' Viveiros - Redes - Tarrafas. m

� UM CAMPING PERFEITO -:- COM COMODIDADE E CONFORTO. . - m
aB���a��������a��������������������a���������a�������B����a�����
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CORltEIO DO tl0RTE

Notí"cias' de Papanduva
Escreveu: ESMERALDINO M. ALMEIDA

Calçamento & Notícia
Ao que tudo indica não lerá surpresa. ser inau

gurado com a presenea do Excelentíssimo Senhor
Governado� do Estado. Dr. Antonio Carlos Konder
Reis o calçamento a lajota Ugando a cidade ao trevo'
da BR.-t16. É do conhecimento público que o Exmo.
Sr. Governador tem dedicado todo o expediente que
chega a vossas mãos, ele estuda com todo o carinho
e sempre que possível atende a relvindieação solici
tada peloa.seus correligionários e amigos. Outras me

lhorias virão para n08�a ,comunidade desde que, os

representantes do Partido da Revolução que é a A
RgNA, em nome da própria ARENA a ele se dirija
apresentando suas reivindicaçõos.

Muita coisa para um só

e pequeno' coração
Fracassou, nos dias passados. mais uma tenta

tiva (a terceira, no mundo inteiro} de transplantar um
coração de chtpanzé, em um organismo humano. En
quanto isso, as estatísticas dos doentes do coração
em nível mundial - continuam alarmantes. Neuroses,
violência, vida sedentária, stress, são apenas alguns
elementos «extatencíaís», desencadeadores das enfer
midades do coração. Nos Estados Unidos, os doentes
do coração submetidos regularmente a terapias e re

gimes, eram, três anos atrás, mais de 4 milhões, 12
mflhões no Japão. sete na ínglaterra, oito na Alemanha
Ocidental,' seis na Itália. Estattstieas, realmente ím-

,

pressionantes. Um autêntico flagelo, atmat, que - a

tualmente - está matando, no mundo inteiro, seis ve

zes mais do que os tumores. (G.P.)

Festa do' dia�13 e resultado
. Conforme divulgamos anteriormente, a festa rea

lizada dia 13 do corrente em Papanduva, transcorreu
com muita animação e íncalcutável número de visí
tsntes de outras cidades. Um dos motivos, sem dú
vida, foi a honrosa presença de Dom Oneres Marchi
orl, Bispo Diocesano de Caçador, que ministrou o

Santo Crisma em algumas dezenas de jovens. Por ou
tro lado, foi também realizada a Prlmeíra Santa Eu
caristia a outras tantas crianças. O resultado da festa
foi compensador, visto a participação da comunidade
ser de grande valia para que tal acontecesse. Um agra
decimento especial da .Oomtssão da Igreja e dos fes ..

teíros a todos os colaboradores. O resultado líquido
foi de Cr$ 22.002,00, realmente compensador.

Ministro do· Trebslho.ern Florianópolis
o Ministro Arnaldo Prieto, do Trabalho, estará

hoje em Florianópolis Presidindo 8 inauguração da
nova sede de Delegacia Regional do Trabalho, na

quela cidade. Também durante a sua permanência na

nova sede de DRT, f) Ministro conferirá 80S 'jornalis
tas Lourenço Oazarré e Artur Monteiro, os prêmios
de reportagem sobre «acidentes do trabalho» no va
lor de 15 e 10 mil cruzeiros, oferecidos pelo Mlnistê·

, rio para concursos regionais. (G.P.)

Cálice do PdP3 para os
.

Serra Clubes do Brasil
Gesto extraordinário de um Papa. talvez sem

precedentes na. História da Igreja: Paulo VI doou um

I Cálice Iítürgíce a uma organização de leigos, os Ser
ra Clubes do Brasil. quando do seu lU Congresso
Sacerdotal Brasileiro, reunido em Curitiba, em ou
tubro de 1976. CG.P.). O seu pedestral todo em alto
relevo destaca a magnitude da maravilhosa peça sa-

erosanta. .

.'

Siga o Ex�mp'o do Mestre
Hoje mais do ql1e nunca a mensagem de Cristo

sobre o amor ao próximo deve não só ser pregada,
como praticada e vivida, Fraternidade e caridade for
mam o caminho pua o encontro com Deus,

PdSSdrela da sociedade
Festejando extréia de idade nova dia 28, o Sr.

Victor Malakovískl, do alto comércio local. Felicita
ções' circulando em alto estilo.

, Também na mesma data é dia de cumprimentos
para a senhora Ltdía L. Almeida, que completa mais
um feliz aniversário. Felicitações em alto estilo pon-
tííícarão. '

Dia 28 do, corrente completa 9 anos de bons
serviços à comunidade Revmo. Pe. Vigário Antonio
Cíntho. A coluna felicita, almejando muítos 'anos de
vida, paz e bastante saúde.

'

Dia 30 quem estará comemorando niver é a se
nhora 'I'eresínha S. Zanela. Na Buli festiva data
receberá cumprimentos' mil pela passagem de seu
aniversário.

Srta. NEi DIMARA. Dia dois p.v. estará fe!Stejan-'
do, niver a senhorita Neidimara Morais, filha do casal
Albaro (Donílda) Morais. Felicitações em alto estllo
pontificarão.

Na mesma data troca de idade nova o Ir. Ge
raldo Thlessen, «o homem da tesoura de ouro». A
migos e pessoas de sua relação social prestarão as
devidas homenagens,

Um ,por semana

INVEJ A: Os Invejosos incapazes de atacar pela
frente os adversários só sabem usar as armas da di
famação e da calúnia. IE.A.),

Mapa demonstrativo das Ocorrên
cías atendidas pela RP local, durante o

mês de Outubro de' 1977.

Natureza das Ocorrências

Embriaguês .. .. .. ..

Agressão .. .. .. .. .. ..
Desordens .

Roubo .. .. ,. .. , ..

.Furto '

.

'Demente .

Punguistas .

,

Vadiagem .

Averiguações
Desarrnamento .. ..

'Detenções
M F S

25 3 28
6 6

16i 1 1,7
2·- 2
1 - 1
4 - 4
2 - 2

1 1
2 - 2
1 1

59

.

..

TO T A L '

.. I.'

Auxílios diversos ao público
Auxílio à Autoridades
Auxílio à Doentes .. ..

. ,

TO T A L, .. I ••

0'2
03

03•
.. ..

•

P M 'multa infratores
o Pelotão encarregado do Poli

ciamento de Trânsito da cidade de Ca

.noinhas, se informa a relação de veí
culos notific'ados por infração ao Códí-

Policiais
go Nacional de Trânsito, referente ao

mês de outubroj77.

Grupo 4 _ Cr$ 82,00
CA-0032 MO-0051 CA;.1511
np-I058 NY-1032 MV�:0141
GR-0308 AK-6430 - GR-0308
MO-4951 GA-OOQ7 - CA-0471
CA-3059

, BQ-4847 -' GA-3,320
CA-2820//� GA-29ü2 >- GA-21043

, ,;

CA-2 ,2 - AP-0984 AE:-1859
C 649 CA-2.7111 CA-18.Q.6
A-1849 GA-0369 GA-2716

CA-1320 CA-2'716 - CA-3260
CA-1806 C'A-3260 GA-0427
CA-1806 DP-1453 AQ-779·2,·
CA-2038 CA21130 - C'A-2610.

Grupo 3 - Cr$ 122,00
,

LS-3990 _. DIA-Ü'409 - CA0032.

Grupo 2 _ Cr$ 164,00
,

CA-4009 DH-0430
.

M.o-4941
DH-04,30 CA-2r-/l1 GA.-0369
CA-3260 CA-1806 C'A-2,811
DA-1116 CA-2811 AQ-7792-
CA-0549 . CA-I012 CA-20i39'
CA-2417 CA-2802 CA-2417
DA-1199.

�--------------------------------------------------------------------------------------

�--- m_m •

DraQ Zoé Walkyria Natividade Seleme
_ CIRURGIÃ DENTISTA -

'_ crc 005589159/D

Clínica dentária de sen ras e crianças.
_. Espeeíalizaçâo e, dontopediatria -

HORA MARCADA _ Praça Lauro Müller, 494 - F0ne 22-0461

tv�dteridl escolar e de
escritório você encon-

I
tra na loja da

I. Impressora Ouro Verde

26.11.1977

Prefeitura Municipal de' Canoinhas
,

Decreto N. 43 da 16/IX/77
Benedito Theréz!o de Oarvalho Netto, Prefeito Municipal

de Csnoínhas, EstadJ de Santa Catarina, no uso de lua, atribui
ções legais,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica homologado o parecer exarado em data
de 03/11/77 pela Comissão constituída pela Portaria n.? 99 de
01/11/77� necessária B avaliação de um Tra,tor de E.teiral Marca
Malves modo 850 A/E (ilem motor], aDO 1973, chassia n.? 526 sis
tema hidráulico com faróis e lâmina Aogle:dozer. ,..,."

('.

Art. 2.° - Eete Decreto entrará em viglÔr n. data de loa

publicação, revogadas as dísposíções em contr.rlo.
Gabinete do Prefeito Municipal C.noi�has, 16/11/77,

Benedito Therézio de Csrualho Ne/: - Prefeito Municipal
,/

Este Decreto foi registra ia e 'pubHcado no Departamento
.Administrativo, na data 8 ra.

Fabio Nabor Fuck - Dir tor - Vice Prefeito

Benedito Therézio
de Canoínhss, Estado de

çõss legais, resolve
NomeaI' C

rvalho Netto, Prefeito Muciclpal
atarin8� 00 uso de SUII atribui-

de AvallaçAo
Composta dos rs. Henriqu Krzesínsk], Rafael José Boeing

e Luiz Buchrnann, ra procedere a avaliação de .ums Camio ..

neta Versoeio, mar Chevrolet, 806. 1971, chsssls 0/146 - BE-
'ROl196 T, com § "liodros'e 149 HP,oo prazo de 10 dias, • con

tar desta data -,

Gabínetj do Prefeito Municip\l de Canotnbes, em 16/11/77
Benedito Therezio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal

Elta Portaria foi regtstrsds e publicada no Departsmeutc
Administrativo, na data supra.
Fabio Nabor ruck - Direto!" Administrativo - Vic@ Prefeito

Nota 3.° Batalhão Polícia Militar
Realizou-se no 3.0 Batalhãc de Policia Militar DO dia 19

do corrente às solenidades comemorativas ao Dia da Bandeira,
constando do seguinte: /�

,,,'"

.1200 H - Inicio das S91ffnldades.
-

Ha8�e8m
otó das Bandeiras;

- Leitu do Boletim Alusivo a D&ta;
- In

.

eração de Bandeiras;
aoto do Hino da Bandeira e·

Desfile em Continência a Bandeira.
Est&v presentes ao ATO, coordenadcres de Ensino, DI-

reção, Prof "sares e AlUDaS de Estabelecimentos, de 'Enllno delta
cidade.

ambém encerou-se no 3.0 Batalhão' de Policia MiUtar
18 do corrente, o período àe .Instruçlo 808 Policial� .Mi-·

.

s: O referido período teve inicio em março do corrente:ano,
constando de instrução de Tiro, Ordem Unida, Edoc.ção Fisica e

outras instruções.
ERIEL IVO BAHNIUK - 2.° Teo. Chefe do SERP/3.0 BPM

•
.

� .

........� .
•

•

•••• ••
• •••

:.:�:.:•••• ••
• •••

•
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.lt."ledação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoinhas _' Santa Catarina

Proprietário: Arolde Carneiro de Carvalho.

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

v

COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
Três Barras: Paulo A ó Frank

.

Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Lidio Seccon

Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

30 anos a serviço da Comunidade

Fotocópias?
O Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, 'instalado
no FQrum� acaba de recebe' a mais moderna "F'O'I'OCOPIA
D0RA" Automática q ira fotocópia dupla face e simples

de qualquer documento em diversos tamanhos.

. Em apenas 5 segundos
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ARTISTA PLASTICO
VISITA CANOIN.HAS

Esteve em nossa cidade o
Sr. João Natividade Jr. que;

,

a convite da OASE veio, pa
ra a abertura oficial da expo
sição dos trabalhos de. arte
sanato e artes plásticas da

.

campanha «Em busca do ar
tista Anônimo». O Sr. João
que tão geatílments acenou
este convite, oativou a todos
oom o seu bom humor e ama-

, .bílídade. Muma visita da OASE
à casa de sua filha e genro,
Dra, Zoé e Dr. Zaíden Seleme,
ficou evidenciada sua grande
sensibilidade em relação a ar
te. Vale, a pena transcrever
aqui algumas de suas pala
vras, para que os leitores tam
bém se sintam envolvidos pe ....
lo amor a ARTE, como este
artista, conheeído por suas
luminosas aquarelas.
- «O artista não pinta a

.
natureza: ele a interpreta. Pin
ta o que vê com o seu inte
rior, não como vêem outros
olhas. O artista quando pinta,
está. em outra dimensão; seu
mundo é outro e ele torna- se
parte de sua arte».

� «O artista não .devena
ser magoado pela crítica. O
artista é como uma flor, quan
do alguém a toca, fica a im
pressão dos seus dedos. Assim
também, para' o artista, uma.
severa

\
critica' pode ser uma

marc(t. em sua carreira».

- «A. a rte deve ser espon
tânea, e \ ta.mbém é correspo�
dída por, quem a contemplá,
Ao entra.\" em: uma galeria,
em primei. ro lugar você aco

moda a vill,.�ta, ...eomo :. quando
se vem do 6 -scuro para;' a cla
ridade; e aI. itão seu olhar se

prende a um�\ tela. Pode ser a

menor da exp,)siçJ�,o, mas você
se sente atrart 'o por este tra
balho, o seu 01.b.ar se voltará
sempre para eh'. Algo a faz
sobressair, porqtae seus senti
mentos se agrada ram e estão
de acordo com o \ artista».

,

- «Muitas pessoas compram
um quadro pela assinatura do
autor, quando muito mais pra
zer teriam adquirindo um qua
dro que apreciassem por sua
forma e estilo».

-, «Qualquer borrão, que
no entender do artista signi
fique algo, é para ele um tra
balho especial. Por isto é mui
to difícil julgar aos artistas.
Temos a tendência a apreciar
só o que é de nosso interesse;
se gostamos de luz, achamos
mau um quadro carregado de
preto ou roxo ... »

,

- «Mesmo um copista po
de ser um artista, pois antes
de tudo devemos aprender a

copiar para sermos artistas
autênticos. Através dos mes-
tres da pintura é que apren
demos os emacêtes»: podemos
dar a distância de 50 ou 100
km numa paisagem, dispondo
com as cores e detalhes, po
demos torná .. la transparente,
iluminada, aquecê-la ou tor
ná-la fria ....

»
.

- «O artista sobretudo é
humilde, mas sabe o valor que
tem a sua arte. Os artistas
já nascem com este dom; não
sabem viver sem a sua arte.
Pintar significa viver, remo

çar e reviver sempre quando
se quiser. E um estado de
espírito, ser artista. Viver num
mundo de côres e formas, ter
sensações no seu cotidiano,
gravando na tela suas alegrias,
ou a dor ... um quadro por ele
ser pintado é a continuação
do seu ser». '

_; «O povo'deve'se habituar
a ver exposições de arte. Aos
poucos o nosso olhar mesmo

se educa, e seleciona. Sem
perceber o próprio povo já
valoriza o que realmente tem
valor e sabe distinguir o que
é belo. O amor a arte é im
prescindível na �cultura de um
pevo.»

A Diretoria do Lar de Jesus
convida a. todos para assis-
-tirern a Noite de Ballet que
se realizará dia O 3 de. de

zembro, às 20 horas, na

Sociedade Benef. Operária.
O festival é dirigido pela

professora Nair de Oliveira
que' apresentá suas alunas
de Canoinhas e da vizinha
cidade de Rio Negro.
Colaborem e assistam ao

belo espetáculo.
Ingressos à venda - Preço
c-s 15,00. 2

Aluga-se
Linda casa de alvenaria

de dois pavimentos, com to

das as instalações necessá
rias para seu conforto, sita
na Rua Bernardo Olsen, 33.

Tratar no local, com o
I

sr. Alfredo Jantsch. 2

Leial Assine! Divulgue!

Correio do Norte

AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO

Residência:
até às 9:00 horas da. manhã
entre 12:30 até 13:30 horas

Após ,às· 2:00 horas
Telefone: 553-1061

Gabinete da Câmara Federal:
Pela manhã: das 9:30 às 12:00 hs.

Pela tarde: das 14:30 às 18:09 hs.

Telefone: (0612) 223-9395

'"
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! ALVARO MILLON & FILHOS 0 ��

�
�C'ionce.ssionário

.

da Mercedes-Deu do Brasil· SIA �
� !
� �

I U'ipadamenlo de Veículos Usado� I
)ii! MODBLO ANO/FABRICAÇÃO �§j

1 L-1113/42 «ts» eixo e carroceria graneleíra 1975 �§j
1 L-1313/48 c/3.o�eixo e carroceria gr�neleira 1975 .

�.)ii
1 L-1316j48 c/3.o eixo e carroceria aneleira 1975 �§« '1974 �1 L-608-D/35 c/carroceria ��
1 L ..1113/42 c/3.o eixo s/carroceria 1974 "��
1 L-2013/48 'c/3.0 eixo e carroceria, . 1976 �

! "Veiculos Revisados, e com garanlia de �.
!ii 6 me:.s ,OU 10.'01010 km. �,�

�� .Financiamento em até 24. meses . ��
�= ACEITA-SE TROCA . �§j '\ �)Ji ··11.476 - Km.· 223 - URIAO DA VITÓRIA·PR. �! �

:7'Ié FONES (6425) 23-1.211 �;fj 23-1893 !M!
;tj 23-2572 �

� I"

.
_

�
�������������������������������������a

26-11':'77
N.o 1447

Ano XXXI

,

Grande acontecimento so

aial em nosso municipio.
dia 10 próximo, com as Bo.
das de Ouro de feliz con

sórcio do vénerando casal.
Tobias de Lima e exma. es

posa LiziaIzabel de Lima.
familia tradicional e pio
neira em Canoinh�s.

x X x

Esteve em nossa cidade.
prestando serviços no si
tio do dr. Suzuk í

, o sr.

Murakami. técnico em jar
dins, formado no Japão. o
portunidade em que a con

vi te do Pre fei to Therézio
Netto. visitou as nossas

praças. sugerindo vários
melhoramentos a respeito.\

x X x

Efetivado na gerência da
Caixa Econômica Federal de
nossa cidade. o sr. RUSSEL
FARIA LIMA. a quem oumpr i -

mentamos pelo evento.
,

x X x
'

Em nossa cidade. mais um

agrônomo. dr. Marcia Ne
deiros de Souza.. da Secre
tar ia da Agr icul tur a , pres
tando serviços na área da
ba tata e-

x X x

.

O sr. Ci la� 'tiemano, ago
ra sub- gerente do SB em La

ges. esteve por uns dias
aqui na terra. revendo fa
miliares a amigos.

x X x

Também visi tou a nossa

cidade no úl timo fim de se

mana, o Promotor Público.
um dos mais destacados de

.

.todo Estado. dr. Enéas A
thanázio, agora promovido
para Lage,s. melhorando es-

, ,

ta edição com o seu apre.
ciado recado. �

x X x

O sr. Hugo Peixoto. ago
ra também vovô coruj a. COII
com o nascimento de Hugo
Eduardo no Hospi tal Santa
Cruz, dia 18 úl timo, filho
de Eron Peixoto e Alzira
Miranda PeixDto. Nossos
cummprimentos.

x :x x

O advogado dr. Iva. José
da Costa também faturou a

última loteca. com um'prê.
mio de ma

í

s de dezenove. mil
cruzeiros.

x X x

A Coopar-at
í

va de Eletr'i·
ficação Rural do PlanaI to
Norte Catarinense, através
do seu Presidente sr. DUI·
LIO CORNELSEN. anunciando
a ligação da luz, há tanto
esperada em Campininha e

Florex, no município de
Três Barras e Residência
Fuck , no municípiO de Monte
Castelo, sendo que as de·
mais localidades beneficio
adas,' contarão com a me

lhoria ainda para o natal.
É a luz indo para o campo
ao em vaz do homem vir p'a·
ra as c í.dadea.

x X x

Esteve 4. a feira em ncs
sa. cidade o empresáriO AI·
tivir Zaniolo , visitando a

sua. indústria e mantendo
contatos.

.,

x X x

Ao que parece e tudo in·

dica. o Joinville E.C. se

rá o único .r-epreaent.ant e
de Santa Catarina nas fi
nais do NACIONAL de clubes,

Sindicato dos Trabalhadores Das Indústrias.
da CODstrucão e do Mobiliário de Canoinbas

ELEiÇÕES SINDICAIS

Edital de Convoc· cão
Pelo presente edital, faço saber q � nos dias 21. 22 e 23

de janeiro. de 1978, no período das 8 às 18 horas, Da sede desta

entidade, será realizada eleição para com osíção da Diretoria,' Coa
sslho Fiscal, e Delegados-representen s ao Conselho da Fede
ração 8 que está' filiada esta, entidad �; bem como de suplentes,
ficando aberto o prazo de vinte (20) las para o registro das chs

pas, que correrá a contar da data ,�publicação do Aviso resu

mido deste edital, nos termos do Í"t. 17 da Portaria n.? 3.437,
de 20 de dezembro de 1974. O re !etimento accmpanhadc de to
dos os documentos. exigidos para. registro será dírigtdc ao pre,
síde nte da entidade, podendo s.er ,�ssinado por qualquer dos can-.
didatos componentes da chapa. 1 'secretaria da enttdade, funcío
nará, no período destinadc 80 r gistro de chapas, no horário daR
8 às ·11 30 . horas e das 13 às ,,30 horas, onde se encontrará &

,
'.

disposição dos interessados pe I
soa hsbllttada para atendtmentç..

prestação de informações con ernentes ao processo eleitoral, re

cebímento de documentação e fornecímsnto do correspondente re

cibo. A impugnação de con dí aturas deverá ser feita no prazo de
'5' (cinco) dias, a contar da blícação da relação das chapas re ..

gistradas. Caso não seja ob do quorum em primeira convocação,
a eleição, em segunda vo ção, será realizada' nos dias 6, 7 e 8
de fevereiro de 1978 e, o conseguido o quorum na segunda
convocação, a eleição, em �rceira votação, será realizada nos dias
21, 22 e 23 de fevereiro e 197ft Em caso de empate entre cha
pas mais votadas, realizar- se-á nova eleição nos dias 7, 8 e 9 de
março de ! 978.

Canoínhas, 25 de novembro de 1977

BENEDITO SILVA - Presldente

i
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