
Núcleo da L B A també.m para· Canoinbas
O Prefeito. THEIREIZIO NEITTO' viu coroado seu f•

' j

d d t 'b
' s es orços

'no senti o. e arm em contarmos com um Núcleo d L �-,
'1' deAssí tê

, a egiaoBraSI eira e" SSIS encia . A boa nova nos foi trazida s t-. ,

lt' di 25 D'
. ex a

feira u .Ima, la
, la ue Santa Catarina, com a vinda em

nossa cidade da exma. sra. 'WILIMA RAMOS FONSECA Di-
retora da �BA em nosso. Estado.

, "

, Na o.casi�o foi realizada uma reunião no recinto de
n;ossa Colenda

,

Camara de �e,readores, ali cO'mparecendo vá
n�s senhor�� líderes comunItaria3, presentes também os Pre
f�Itos rr:H��EZIO NgTTO, ,ODILON PAZD�A, de Três Barras e

VI�e, FabIO �. Fuck. O ,�(led�co dr. Fernando Osvaldo de ou:
I

VCJra, t�n;tbem da alta �u'eçao da LBA em FIo.rianópolis, fez
unia sll�clnt� explanaçao sobre as atuais atividades da LBA
�o nrasn. DIsse de sua .fun,d.ação, durante a guerra, naquela
epo�a para ate�der. as Iatnilias de nossos pracinhas, agora:
porem, com a fInalIdade específica no atendimento da faixa
mais pobre do país, representando 30% de nossa população,

.

Formado o núcleo, a LBA entrará com todos os re-
cursos necessários para o bom atendimento aos mais necessi
ta?os, procurando assis�t.í-los da melhor forma e procurando
evitar a sua proliferação, agindo de igual, mais necessaria
mente, no setor de profilaxia.

'

Em seguida falou a Diretora da: LBA sra . Wilma,
diz,�n?o também c:_a finalidade do núcleo e pedindo a leal é
decidida colaboração de todos os presentes, de toda a comuni
dad� .como também da Prefeitura, para que o núcleo em fun
daçao venha realmente atender as suas finalidades. Falou
em seguida o Prefeito Therézío Netto, prometendo toda 'cola
boração da Municipalidade.

Após, afir_:l de abreviar o assunto, as senhoras pre.
sentes, por sugestão da sra. Haydê Carvalho de Oliveira es
colheram a díretoría do núcleo assim constituída: pres.:' Lia
Irene Prohmann Carvalho; Vices: Haydõ Carvalho de Olivei
ra e Marli B. Fuck; 1. a Secretária: Cacílda Riske Capanema:
2 .

a Stela Cherem; 1. aTes.: Maria Bernadete F. Seleme 2. a
Olinda Krzesínskí , Conselho Deliberativo: Paullna K. Sele-

, 'me, Tércia Osvaldo de Oliveira, Eda Côrte F. da Silva Rose
lis M. S. Crestani, Esmeralda Maria Seleme Buchman� Val
�-;j Tormena, Arlete Voigt, Roselí Meiners, Paula Seleme' Car
valho, Nereída Cherem Côrte e Beatriz, Ferreira Budant.

A nóvel diretoria está desenvolvendo um grande tra
balho. para a mais rápida legalização da entidade, para que
esta entre em funcionamento já a partir de janeiro.

n,ssociação dos Sindicatos Rurais do Norte' em reunião
A Associação dos Sindicatos Rurais da Região Norte,

também com sede em Canoínhas, presidida pelo sr. E:VALDO
ZIPEiREiR, reuniu-se quinta-feira, dia, 24, em nossa cidade:
afim de tratar de importantes assuntos da classe e inaugura
ção de vários melhoramentos na sede do sindicato local. As
sim, naquela manhã, foram inaugurados o Laboratório de
Análises Clínicas e Farmácia de Medicamentos, remédios for
necidos pela Central de Medicamentos. Após uma rápida ex

plícaçãn feita pelo. sr. Evaldo Zíperer, foi dada a palavra. ao
sr .: José Antonio de Pierre, representante da FAESC, seguín
do-se das inaugurações aludidas e visita dos presentes em

suas instalações'. A seguir todos. os partícípantes se dirigiram
ao Clube Canoinhense para uma reunião da classe e almoço
realizado ao meio dia. Aqui, compareceram os srs. Errneli
no Antonio Ritzmann, Presidente do Sindicato. de Porto

União; Fioravànte José Hech, de Itaíópolís; José Vicenovitz
ki, de São Bento do Sul; Hildeberto Bock, de Campo Alegre;
além do sr. Sebastião Manoel Nunes, Presidente da Associa

ção dos Sindicatos' de Florianópolis. Também presentes, o

Prefeíto Therézio Netto; Vice, Fábio N. Fuck; e Gastão Ma
rio Bojarskí, do FUNRUHAL.

Nossos cumprimentos pelo. dinamismo e consequente
conquistas, ao Presidente da Associação e Sindicato, �r. E'VAL
DO Z.l PEHER .

,

Adminisbacão
� .

dinâmica

A administração THERÉZIO e FABIO prossegue dinâ
__. mica em sua atividade iniciando. todos os dias. às

. -

sete' horas da ma�hã. no\almoxarifado. na distribuição
tios serviços I depois po Gabinete. atendendo a tudo e

a todos. co� visitas pela tarde em nosso interior. No
.

flagrante, pon te quase concluida. construída no r io --I
Agua Verde. com recursos do E'stado. mediante convênio.·
com a Secretaria de Transportes e Obras. do Fundo de

Estímulo e Apoio Rodoviário. A construção da aludida

ponte, esteve a cargo do emprei teiro Mário Possamai. ,

Assinatura anual: ors 150,00

\
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Continua, a luta pelo
"
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Polo de Desenvolvimento
Corno já anunciamos, numa frente úni

ca de conjugação de esforços, envolvendo to
das as lideranças locais, procura-se, de todos
os jeitos e modos sensibilizar os setores com

petentes do governo do. Estado, para que con

sigamos, o mais breve possível, sediarmos tam
bém um Polo de Desenvolvimento.

Nesse sentido, encabeçado pela Asso

ciação Comercial e Industrial, através, de seu

,dinâmieo presidente (foto), foi enviado. o se

guinte expediente, subscrito também pelo
nosso representante no CONDESC, prefeitos,
vices e presidentes de Câmaras Municipais de'

Canoínhas, Três Barras ,Major Vieira e Irí

neópolis, e mais, Presidente do Diretório Mu

nicipal da AHENA de Canoinhas; Presidentes,
da FUNPLOC, Sindicato. Rural e dos, Traba
íhadores Rur,ais; Presidentes, das Cooperati
vas do Mate e Agropecuária; Clubes de Servi

ço, Rotary, Lions e Sigilo; Associação dos Ad

vogados e Médica; Grêmio XV de .Julho, Sín- .

'dicato das Indústrias da Consto Givil e Loja
Maçônica.

-

Canoinhas, 1:6 de Novembro de 1977.

Of. n. o 3'61/77

E'xmo. Sr.
Dr. ANTONIO GAHLOS KONDER, RiE'IS
DD. Governador do IEstado de Santa Catarina
FLORIANóPOLIS-Se

Senhor Governado!':

,
A ASSOCIAÇÃO COMEiRCIAL B IN-

DUSTRIAL Dg CANOINHAS, sente-se honra
da em vir à sua presença, liderando e aglutí
nando o pensamento, o ideal e a aspiração da
comunidade do Planalto Norte de Santa, Cata
rina, representada pelas entidades que subs
crevem a presente, com vistas a sensibilizar o

Governo de V. E:xcia., relativamente a assun

to de profunda importância para esta comu-

nidade.
I

Assim é' que, em recente reunião patro-
'

cinada pela' ACIC onde estiveram presentes
representantes de todas as entidades abaixo
nomeadas, deliberou-se otícíar

à

V. Excia.,
solicitando sua interferência no sentido de

que, nos estudos atualmente em curso, de re

visão da distribuição do território catarinense
em micro-regiões e a consequente fixação dos
chamados "Palas de Desenvolvimento", seja
definida a cidade de Canoínhas, corno "PO'IO'''
da região.

.

Em oportunidades várias, algumas das
entidades subscritas, entre elas a própria
ACrO e a Prefeitura Municipal de Canoinhas,
t'veram oportunidade de reportar-se ao assun

to questionado, em pleitos encaminhados às
autorídades estaduais. 'Ei não em vão Ou sem

fundamentos em dados e critérios. Pelo con-

I trário, selnpre calcado.s em fatos que realmen
,to demonstram ser Canoinhas o. "polO' natu
ral" da região em que se situa.

..

V8Je acentuar que a SUDESUL, órgão.
({ue da:Dorou o primeiro trabalho a respeito do
assunto) indicou Canoinhas como po.lO' de de
senvolvimento. da ree."iião.

, v

Com efeito, Sr. Governador, uma co

missão especialmente constituída pela ACIC,
está cuidando no momento, de atualizar da
dos para instruir e complementar o presente
pedido cujo relatório será oportunamente en

caminhado à V. Excia., a fim de que chegue
às mãos do grupo de trabalho do Governo Es

tadual, que no. momento trata do. assunto.

N1ão. é necessário. ressaltar à V. E:x.cia.
a importância que tal matéria tem para a co

munidade norte planaltína, O desenvolvimen
to da região está na relação direta da fixação
do polo . Basta dizer que os órgãos, oficiais, do
Estado centralizam suas atividades, interiora
nas nas cidades sede dos "Polos de Desenvolvi
mento" .

Ora, Canoinhas reúne todas as: condi

ções para sediar o "polo', haja, visto que já é
sede da Ampla, e com a instalação da 2.a Vara,
já críâda, deverá 'Ser sede também de círcuns
<rição judiciária.

Nessas condições, as entidades que es

ta subscrevem, querem fazer chegar à V.
iEtxcia., seu apelo para que, na revisão ora, em

estudos, Canoínhas seja indicada com, priori
dade para sediar o polo de desenvolvimento da
região do planalto norte de Santa, Catarina,
englobando os 'Municípios, de Canoinhas, Três
Barras, Major Vieira, Iríneópolís, Papanduva
e Monte Castelo.

Apresentamos à V. E'x.cia., os protestos
de consíderação e respeito, e subscrevemo-nos,

Respeítosamente .

ASSOCIAÇÃO COMERCIALI E INDUSrrRIAL
DE CANOINHAS

HILTON 'RITZMANN

Presidente

PREFETTUiRA MUNICIPAL DE: CANOINHAS
BE'NEnITO THERÉZIO DE: CARVALHO

NETTO
" .

PrefeiltO'

GAMARA MUNICIPAJ_; DEi CANOINHAS

HENRIQUE KRZE:SINS:KI
, Presidente

Prestigie O' espOI'le de, nossa terra; assista amanhã, em Marcílio Dias,
a sensacional 'decisão' do torneio «Mário Mayer)�, entre

,.

São Bernardo X G. E. Imaza
,I

I

I

1 !
I I
I

j,
I
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CORREIO DO NORTE 03.12.1977

'PreFeitura Municipal
,

Lei n.O 1.403 de 19-11-77'
Autoriza aprovação
de loteamento

Benedito Therézio de Carva
lho Netto, Prefeito Municipal
de Canoínhas, Estado de. Santa
Catarina, no uso de' suas "atrí
buíções, faz saber que a Câma
ra de vereadores decretou e eu

sanciono a seguinte
L E I

�

Artigo 1.° - Fica o chefe do
Poder Executivo autorizado a

aprovar o loteamento da antiga
firma Indústria Brasileira de Ma
te Ltda., conform'e planta anexa.

Artigo 2.° - A presente Lei
entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas BEl dis

posições em contrãrio.

Csnoinhas, 19 de, nsvembro
de 1977.

Benedito T. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e pu
blicada no Departamento Ad
ministrativo, na data supra.

Fábio Nabo" Fuck
'Diretor de Administração

.

Vice Prefeito Municipal

Oecreto n.O 44
- d. 21-XI-77

Homologa pareeer
Benedito Therézio de Carva

lho Netto, Prefeito Muníclpal] de
Canoínhas, Estado de Santa Ca
tarina, no uso de suas atribui-
ções legais,

'

DECRETA

Art. 1.0 - Fica homologado o

pssecer exarado em dota de

22/09/77, pela Comissão consti-'
tulda . pela Portaria n.? 85 de

25/08/77. necessário a .ave liação
das casas de' propriedades da
«Firma Empresa Beta de Cons

trução S/A», edificada em ter
reno de propriedade desta Pre-

,
feitura localizado no Bairro Carn

po D' Agua Verde nesta cidade,
num total de 10. (dez).
Art. 2.u - Este decreto en

trará em vigor na data de sua

publicação revogadas as dispo
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Munici

pal de Canoínhas, 21 de novem

bro de 1977.

Benedito T. de Car valho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi regtstrado e

publlcado no Dep s rtamento Ad

ministrativo, na data supre.

Fábio Naber 'Fuck
Diretor de Admtútstração
Vice PI�feito Munícipal

Decreto n.O 45
de' 21-XI-77

Homologa parecer

Benedito Ther ézto de Carva
lho Netto, Preferto Municipal
de Üanotnh as, Estado de S!liDta
Catarina, no use de suas atri

buiçõ ee legttis,
DECRETA

Art. t.o - Fic$ homologado
o parecer exarado em data de

30/08/77, pela Comissão cons

tituída pela Portaria n.o 88 de

29/08/77, necessária a avaliação
de motores usados de proprie
dade desta Prefeitnfa e em de

suso, num total de 8 (oito).
Art. 2.° - Este decreto en

t:ará em vigor na data de aua

publicação revogadas as dispo- .

Este, Decreto foi registrado e

síções em contrário.
_/ publicado no Departamento Ad-

Gabinete do Prefeito Munici- ministrativo, na data supra.
pal de Canoinhae, 21 de novem-

bro de 1977. Fábio Nabo" Fuck

Benedito T. de Caroalho Netto Diretor de Administração
Prefeito Municipal Vice Prefeito Municipal,

/

Lei N. 1.404 de 19/11/77
Autoriza Permuta de Imóveis

.
,/

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, fez saber que a Câmara
de Vereadores decretou e eu sanciono 8 s�guinte',

L E I:

Artigo 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo autor iz s
do a permutar a área de 1.200m2 (Hum mil e duzentos metros

quadrados), total dos lotes números 29 e 30, do loteamento do
sr. Ladislau Babireski, da Preteíturs Munlclpal, com 8 área de
960m2 (novecentos e sessenta metros quadrados), parte do lote
suburbana n.? 177, carta de aforamento n.? 194, do sr. Ltndolfo
Wittlich, sito o imóvel no Bairro do Campo da Agua Verde. des
tinado a abertura de rua Nszlr Cordeiro.

Artigo 2.° - A presente Lei entrará em vigor na data

de SU9 publicação, revogadas as disposições em contrário.

Canoínhas, 19 de novembro de 1977

Benedito Theréeio de Carvalho Netto .;._ Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no

Admínístratívc, na data supra •

Fabio Nabor Fuck - Diretor Administrativo -

Departamento

Vice Prefeito

Lei N. 1.405 de 19/11/77
Autoriza a Aquisição de 1-móveI

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de Canoínhas, �st8do de Santa Catartna, no Uso de auaa atribui

ções faz saber que 8 Câmara Municlpal decretou e eu sanciono
a seguinte

L E I:

Artigo 1.° - fica o Chefe do Poder Executivo autoriza
do 8 adquirir, amigável ou [udícíalmente, o imóvel com a área

de nove mil e cento e "quarenta metros quadrados (9,140m2), in
tegrante da quadra 137, sito nesta cidade, entre as ruas Caetano

Costa, Nery ·Wa1trik, Barão do Rio Branco e Paul Har rys, desti

nada a construção da Estação Rodoviária Mu uicips l, pelo preço
.

..

de até um milhão de cruzeiros, dt'! acordo com o laudo e presen-

tado, já homologado, inclusive despesas de remoção das proprie
dades ali �xistentes.

Artigo 2.° - As. despesas decorrentes da presente Lei,
correrão por conta, no e xer cício atu al, Departamento Municipal
de Rodagem - 40.Q.OO-De!'p8s8s de Cs pitu l 4 Lü.üü-Investímentos-

4.1.1.00 Obras Públtcas - 31OS/278.ge88pro pr isções-1978- 4 0.0 OO�

Despesas de Capital- 4.1. O 00· Investtmentcs- 4 4,1.1.00-0bras Públí
cas-3105/303-Desapropriações, sendo no s tu s l exercício até du-.

zentos mil cruze ·tos o saldo em 1978. "

.

Artigo�.o -, ,A presente L-ei entrará em vigor na data

de sua publ,.aÇãO, revogadas as dtsposições em contrár!o.

) Canoinhas, 19 de novembro de 1977

Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefêito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar tem euto Ad-

ministrativo, na data supra.
'

Fábio Nabor Fuck - Diretor Admtutstrattvo Vice Prdeito

Lei' N. 1.406 da -19/11/77
Estima 8 receita e fixa a despesa do Município de

Canoinhas, para o Exs cicio Financeiro de 1978
Benedito Th sré io de Cs rvs lho Netto, Prefeito Municipal

de CaD ínhas, Estado de Senta Catar íne fez saber que (0\ Câmara

Municipa st>guinte
L E

í

:

Orçamento Geral do Muntcípic de C8DOi:
financeiro de 1978, estima 8 Receita em

8 despesa em igual importâ!]cúJ,"conforme

Art. 1.0
nhas para o €xEJ c 'o

Ct $.26._258.000;Ot)
e fi

sbdxo:
" .

,

I - ,Receita . ,

1 - R�CEllAS CORRENTES
Receita TrIbutária Cr $ 4.466,400,00
Receita 15.000,00
Receita 200.000,00
Trender netas Correntes 18.234600,00
Receita Diversas . 439.600,00

2 - CEITAS DE CAPITAL
OpH8 õ,es de Crédito 50.000,00
-Aliene

-

o Bens móveis e imó. 100.00,0,00
Transferências de Capital 2.752.400\�?0

Cr$ 2.902.400,00

TOTAL
. \\

. \ \.'. 26.258,000,00

..

Canoin
II - Despesa

Câmara Municipal 975,696,00
Gabinete do Prefeito 1.090.516,00
Depto. de Administração 1.047.326,00
Departamento da' Fazenda 2.060.580,00
Setor de Saúde Pública, 1.011.600,00
Depto. de Educação e Cultura 3.942.540,00
Setor do Fomento Agropecuário 309.364,00
Departamento Municipal Estra-
das de Rodagem 8.679.668,00
Depto. de Serviços Urbanos 7.140.710,00
TOTAL 26.258.000;90

Artigo 2.0 - As receitas, da Administração Direta sio
8S discriminadas no anexo da presente Lei, segundo suas fontes.

Artigo 3.° - As despesas da Administração Direta serio
realizadas de acordo com __ -discrimioação dos' anexos da presente
Lei, segundo as fu�çõea", programas, 'sub prograDillu, projetos, ati

vidades, categortas �yO':l�micas, órg_ã()s e unidades orçameDtéri8�.

Artigo 4.� ,'''':';_ Pata ajustar o ritimo de execução do Or

çamento ao fluxo proviível d� recursos, o Poder Executivo Ela
borará uma programação f:oanceira de modo 8 assegurar a libe

ração automática e oportuna dos recursos necessários à execução
do programa anual de' trabalho.

,

'

Parágrafo Úoico - Os compromissos financeiros só po·
dsrâo ser assumidos pelas Unidades Orçamentârtas em consonân
cia com a programação financeira prevista pelo caput dest�(artigo.

Artigo 5.° - Deverá o Poder Executivo, em conformlda
de o artigo n.? 147 da Lei Orgânica dos Municípios, colocar à

,disposição da Câmara Municipal, o numerário relativo as dotlçees
cja mesma, que será entregu � em duodécimos na primeira vinte

na do respectivo mês, ou, quando resultante de crédito adicional,
dentro de vlnte dias, a contar da publicação da respectiva LeI.

Artigo 6.° - Os recursos do «Fundo de Reserva��Orç8.
mentârta» serão destinados, por ato do Poder Execútivo a refor

çar Dotações que venham a se tornar Insuücíentes.

.t\rtigo 7.° - Fica o Poder Executivo autorizado a

realizar operações de crédito,' por antecipação da receita até; o
limite de 2511/o (vinte e cinco por cento) da receita total estimada.

Artigo 8.°, - O Poder Executivo é autorizado 8 abrir
crédito suplementar.' até o limite de 40 (quarenta per cento) do

total da despesa fixada no artigo' 1.0, inciso II, desta Lei, utili
zando como fonte de recursos as definidas no art. 43 da Lei D.o

\ '

4,320, de 17-03-64.

Artigo 9.°' - Re vogam-se as dísposlções em contrário
I
esta Lei entrará e III vigor em 1.0 de janeiro de 1978:

,

Canoínhas, 19 de novembro de 1977

Benedito, Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

, I

Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento Ad-

ministrativo, na data sup :-8.

Fábio Nabor Fuck - Diretor de Adrninistraçâo - Vice Pret-Ito

Retificação de Editai de Calçamento
Publicado no Jornal Correio do Norte edição 0.° 1446 de

19/11/77.
Renato Pik8J Z . vicz - onde le- se ' Cr $ 13 330,20, leia-se

Cr$ 14662.70 - 22,00 mL X 5.127 = 11279 m2 X Cr$ 13000 :::;

Cr$ 14.662,70 (Quator:l;9 mil s ei scento s e sessenta e dois cruzei
ros e setenta centavos)

.Canoinhes, 21 de::novembro de 1977

Benedito Therezio de Carvalho Netto - Pr�f�ito Municipal
João S. Andrade -' Fiscal de Obras - 'D.V.O.

•

P----------------------------------------------------�

Dra. Zoé WaIl{yria Natividade Se'lem'e
,
'- CIRURGIÃ DENTISTA -

,.
'

- Cle 0055�9159/DEP -'
Clínica dentária de/sen,e:oras e crianças.
- Espeeiali�açl�O' em Odbntopediatria _

HORA MARCADA - pr�ça Lauro Müller, 494 _ Fone 22-0461

/

Automóvel
Para Vasamentos, atizado's, Viagens, Passeios, etc:"

ATENDE OI E NOITE

TELEFONE �-052.5Chamar: OÃQ· OBCZAK
Praça -'lauro Müller

Resid -, cia Fone: 22-0126
- rora de hora atende em casa J
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lV[ALTARIA SERA PROGRESSO
,

pARA MAFRA

Da tribuna da Câmara dos. Deputados
o catarinense Aroldo C�rvalho dirigiu apelo a�
Governador Konder Reis no sentido de deter-

'

nlÍnar que os órgãos competentes dê'em prioridade e total apoio à criação de uma malta
ria para Mafra.

,

O Deputado AroIdo Carvalho destacou
o papel daquele municipio, dentro. do. contex
to agrícola das '! regiões do Planalto. Norte de
santa Catarina e do Sul do Paraná, caracte
ri�adas pelas ?ultura� do trigo, do feijão, da
soja, do centeio, do linho e da cevada além
de outras.

'

'Dada a importância que a cevada vem
tendo ?O q.ua�rO'. econômico nacional e pelos
excepcIOnaIs índices de produtívídade por
hectare que apresenta na região (da, ordem
de dois mil quilos), a iniciativa do Prefeito
PlácidO' Gaissler, do Dr. SebastiãO' Cassias e
outros dirigentes comunitários é digna de lou
vor. Esta maltaria pleiteada, para Mafra está,
"fadada a impulsionar o desenvolvimento.'
agrícola ,de toda a região, além de propiciar
consideravel economia de divisas, tão impor
antes para o país, notadamente nesta fase da
crise mundial (gerada pelo petróleo", falou o

DeputadO'.
O exemplo da criação. da "Cooperativa

Central Gaúcha de Cevada e Malte", no Rio
Grande do Sul, e a implantação de uma mal
taria em Guarapuava, no Paraná, são uma

prova concreta da necessidade de 'que Mafra
vá além dos atuais levantamentos e estudos.

Aroldo Carvalho terminou dizendo que
a maltaria de Mafra poderá atenuar a dife
rença do desenvolvimento. entre os. Estados
nossos vizinhos e Santa Catarina, se tomar
para si uma fatia do mercado nacional do
malte e da cevada.

PRJE:SIDENTE D'A FErAESC EM BRASíLIA

O Sr. Marcos Wandresn, Presidente da
Federação da Agricultura do Estado de San
ta Catarina, esteve em Brasília na semana

passada, para um encontro com o Senador
Petronio Portella, Presidente do Senado.
.

,AprO'veitando
. � oport�idade, O' Sr.

Marcos Wandresn VISitOU O Dep tado Arolde
Carvalho, em seu gabinete na Câmara. Os as
suntos tratados pelos dois catarínenses foram
os .maís diversos, dentro dos problemas da
agricultura do Planalto Norte catarínense.
Cientificado a respeito do apelo feito pelo
Deputado arenísta às autoridades, no sentido
de apoiar e acelerar' a criação de uma rnalta
ria em Mafra, o. Presidente da FErTAESC deu
seu aval ao empreendímento, que reconheceu
importante para aquele município e para a

agricultura da região

Finalizando, o Sr. Marcos wandresn
congratulou-se com Aroldo Carvalho, pela
atuação do Sindicato da Agricultura de Canoi
nhas, que qualificou de "o melhor do Estado",
atualmente presidido pelo Sr. Evaldo Ziperer.

COMPRADOR VAI ,SAHElR PREIÇO TOTAL
-'>

DA VENDA'A PRAZO

O Presidente da República sancionou
Lei que obriga a declaração do preço total da
compra efetuada a prazo, além do valor e do
número das prestações. A medida abrange
,venda de artigos de qualquer natureza e res

pectiva publicidade esorita e falada.

A Lei t ,'na· obrigatória, também, a
. emiss.ãÜ' de fatura nas vendas de marcadoria
a. prestação. e determina que, além dos requi
SItos legais, deverão dela constar, separada
mente, ° valor da mercadoria e o custo total
da operação. O custo do financiamento não
POderá exce9.er aSI despesas de operaÇiãb do de

p�artamento de crédito do respectivo estabele
CImento comercial, adicionada a taxa, de custa
dos financiamentos das instituições de crédi
to autorizadas a funcionar: no país. O limite
máximO' do valor deste acréscimo. ao preçO' da
mercadÜ'ria e ainda as multas a serem im-

, ,

postas aos infratores, serão fixados e regula
dos dentro de 90 dias, por atos do Ministro da
Fazenda.

•

,;

•
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BANCO DO BRASIL, EM TIJUCAS

A Câmara Municipal de Tijucas, atra
vés de requerimento do vereador arenista
Paulo César Lemos, solicitou à presidência do
Banco do Brasil 8'.A. 'que proceda aos estudos
para implantação de uma agência naquela ci-
dade.

'

Sempre cioso dos' seus deveres de defen
der os interesses comunitários de Santa Cata
rina e reconhecendo de necessidade premente
a críação de mais esta agência do nosso prin
cipal estabelecirnento de crédito, ° Deputado
Aroldo Carvalho ocupou a tribuna da, Câma
ra, em Brasília, ,para. reforçar o. pedido do Le-
gislativo. Municipal de Tijucas.

'

A produção açucareíra de São João Ba
tista; os produtos cerâmicos de todo 0' vale do
Tíjucas, notadamente de Canelinha: a flores-

. ,

cente indústria pesqueira e a pesca artezanal
de Porto Belo; as indústrias de móveis e de
calçados, além de intensa movímentação tu
rística de Itapema, Porto Belo e praias vizi
nhas, fazem a prosperidade de toda a região,
que só encontra obstáculo, por incrível que
pareça, na falta de mais agências bancárias,
sobretudo na falta de uma agência do. Banco
do Brasil, . inegavelmente fator de acelera
mento do progresso, onde quer que se instale.

Atualmente, os agricultores de Nbva
Trento, Canelinha, São João Batista, Porto
Belo, Itapema e Tijucas, incrivelmente, ainda
dependem de Floríanópolís e Itajaí para con

seguirem crédito agrícola. A única agência
bancária que existe na região, não opera neste
setor.

O Deputado Arolde Carvalho dirigiu ve
emente apelo ao Dr. Carlos Rischbieter e ao
CeI. Peracchí Barcellos, no sentido de que
atendam à justa reívíndícação.

H,Se a nobre terra tijuquense tem pro
gredido sem a agência do Banco do Brasil, ha
verá de multiplicar os índices da sua produção
industrial, agrícola e pesqueira com 'a presen
ça dessa instituição de crédito, justo orgulho
de todos os brasileiros" _. concluiu nosso con
terrâneo.

. DELEGAIÇ.ÃO P'ARLAMENTAR FRANCE:SA
NO BRASIL

•

Parlamentares da Assembléia Nacionai
Francesa visitaram a Câmara dos Deputados
no último dia 21 de novembro, oportunidade
em que foram .recebidos no Gabinete da, Pre
sidência daquela casa do. Congresso.

A delegação era chefiada por Edgar
Faure, representante ao Parlamento a partir
de 1945" Presidente do Conselho de Ministros
em lr952 e 19'55, diversas vezes ocupante de
cargos ministeriais relevantes, e, desde 1;973,
Presidente da Assembléia Nacional Francesa.

A delegação. visitante analisou o nosso

Parlamento. e seus problemas, fazendo com

que sua vinda estreitasse ainda mais ° inter
câmbio de amizade Brasil-França.

DRAGAGEM P1\RA O PORTO DE ITAJAí

Reiterando apelo formulado pelo Depu
tado IElstadual Júlio. César, o deputado 'Arolde
Carvalho ocupou a tribuna da Câmara, 'em

Brasília, solicitando urgentes providências pa
ra o problema do Porto de Itajaí, vital para a

economia de Santa Catarina e onde está ocor-
, .rendo encalhe de navias .

O Deputado catarinense .

pediu a pre:
sença do Ministério dos Transportes e da Por
tobrás no se_utido de que mandem efetuar, no
mais breve espaço de tempo, a dragagem do
referido porto, praticamente inoperante e com

car:gas paralizadas nos, depósitos.
"O prejuízo virá para o nosso. E:stado

todo, pois por ali escÜ'a nossa produção",' que
não pode parar.

Solicitações no mesmo sentino já foram
feitas pelO' E�mo. Sr. Governador Konder
Reis, 'pela Prefeitura Municipal de Itajaí e' to
da a classe empresarial daquel� município.

\

NOV8 empate �I dec,isão do torneio'«Mário' Mlyer»
Tivemos uma repetição do jogo anterior, quando São

Bernardo e Imaza empataram pelo escore minimo e .nova
mente as torcidas deram o seu recado, com um verdadeiro
show de disclplína, sem os palavrões, somente íneentívaado
suas equipes, sendo que pela primeira vez nos últímes tem
pos se viu torcedores de ambos os lados cumprimentarem o
trio de árbitro, pelo excelente trabalho. Nota-se portanto o
alto espírito esportivo destas torcidas, o que enobrece o tu
teb?l de nossa terra e só esperamos. que continue sempre
aSSIm, porque teremos ainda bons jogos.

'

Neste jogo de' domingo, tivemos um equilíbrio entre
São Bernardo e Imaza, com o time do Imaza um pouco maia
defensivo, principalmente no segundo tempo, quando o São
Bernardo apertava tentando o segundo gol, mas apertava
erradamente, com os chuveírínhos sobre a área onde so
bressaiu-se o arqueiro Irã, com defesas portentoz�s e os dois
zagueiros, Djair e Nenão, que não davam chances de chute
dentro da área por 'parte dos atacantes do São Bernardo.

, Os gols sairam no primeiro tempo, com o São Ber-
nardo abrindo o marcador aos trinta e quatro minutos Duma

bon�t� deixada de cabeça, Pedrinho colocou Branqu�la em
posiçae de chute frontal, o qual fuzilou no canto sem chan
ce de defesa para Irã, -mas cinco minutos após o Imaza em
patava, num cochilo da defesa .alví-antl, Roberto Pintópegou
uma.. bola no setor e, querdo do seu ataque e cruzou despre
tencíosamente para a área, o arqueiro Palaor vacilou e a
bola desceu mansamente em suas redes. Estava decretado o
empate, mas o São Bernardo teve uma chance incrível a08
43 minut�s, quando Branquela cabeceou uma bola para a

�eta vazia e apareceu Salgado que tirou quase de cima da
risca, salvando n� hora H o que seria o desempate do São
B.ernardo. Aí os 'Senhores tem base do que foi o jogo, emo
cíonante, o qual provocava o delírio da torcida presente. Na
preliminar, tivemos a vitória do São Bernardo sobre o Indus
trial, na cobrança de pênaltis, já que haviam empatado no
tempo regulamentar de jogo, e com este resultado o São
Bernardo sagrou-se campeão de .aspírantes desta temporada,
c�nquistan�o assim um belíssimo troféu. Parabéns a rapa
zíada . do Sao Bernardo que levou a Sério este campeonato.

Amanhã teremos a terceira e decisiva partida entre
estas .duas agremiações, sendo que se houver empate no tem
po reg�lamentar, jogarão .mais 30 minutos de prorrogação,
com dOIS tempos q,e 15 minutos e se persistir o empate, ba
terão uma série <fé cinco pênaltis cada equipe, 'se continuar
o empate baterão uma série de pênaltis alternados até uma
agremiação s�a{r-se vencedora.. .

, O torneio «Mário Màyer» está chegando ao final com
�uitas e roções e cordialidade entre todos os clubes parti
cIpan� , acreditando-se que amanhã, na decisão teremos
bom-públtco no Wiegando Olsen. .�,

Aguardem, dia 17 de dezembro', teremos no estádio
municipal, o campeão do torneio «Mário May:er» recebendo
as faixas de um famoso clube de nosso estado.

SÚMULA DO JOGO:
São Bernardo 1 x 1 G. E. Imaza, dia 27 de novembro

de 1977.

_

Gols: Branquela aos 34 minutos do 1.0 tempo para Q
Sao Bernardo e Roberto Pinto aos 39 minutos do 1.° tempo
para ° Imaza.

Cartões amarelos: Gilmar, do São Bernardo, agarrar o
adversário. Formaram as equipes: O S. Bernardo CO:Ql Palaor:
Mário, Júlio, Borges e Jaca (Lisboa'; Gílmar, Pedrinho (Air:
ton) e 3ranquela; .Ingo, Cabacica (Negão) e Aderbal. O lmaza
com Irã; Luísão, Djair, Nenão e Salgado; Evaldir, Rubens e
Roberto Pinto; Ratinho, Ferpa e Marinho. Árbitro: Mário Mül
ler, auxiliado por João M, Guimarães e Hermogenes Leck.

Aproveitamos este para registrar aqui com muito
prazer o niver do árbitro Mário Müller, ocorrido no dia 27
pp. A coluna esportiva deste semárío envia ao sr. Mário os
mais sinceros votos de felicidades e, lhe deseja muitos a'nos
na sua feliz exístêncía.
_.�-------------------=-----------------------------

AuiVersarian tes da semana
lando Nascimento e Moisés
Borges de Souza.

Dia 08 - • S,.. Rodolfo
Proehner; o jovem Mareio
Ivan' Tremi.

Dia 09 • a sr•. B�,.nadete
'

Terezinha esp. do sr. Rubens
B. Stulzer; a srta. Esthe1'
Dorothéa Benkendo1 t, ,.es. em
Castro-Pr.; o jovem José Car
los {'erraresi.

Dia la • o jovem WaZd,ma,.
arosskopf.
Aos anive'rsariantes nossos

parab�ns.

Dia 03 - o jovem M.arcos
Cesar Ürosskop]; o menino
Silvio '.0 do sr. Silvio Siqueiu.
Dia 04 . O ST. Paulo Dehner;

o jovem Claudio Rogério
Werka.
Dia 05 " Sra. Marilda esp.

do sr. lrineu Claudio DTeveck.
Dia 06 - os Srs. Moacir

de Paula e Silva e Erotides
Pacheco Prates, res. em Pa
panduva; Q jovem Henrique
Delizny.
Dia or . a Dra. Zoé WaZ

kv,.ia Natividade esp. do
' dr.

Zaiden E. S,Zeme; os srs. ar.
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COMP'RE 'A6GBA E' PAGUE
SUAVEMENTE ATÉ O. NATAL

Ano
1973
1974
]976
1973
1975
1976
1975

No Dep�rtamento d� �eículos ysados
de liguei Procoplakl ComércIo de
Veículos Ltda., voÇ'ê encontrará
para �ronta entrega: '.

Marca
Pick.up Cheurolet
Pick-up Cheurolet
Cheoette
Veraneio
Passat
Cheuette QP
Fuscão 1500

DE VEicUlOS LTDA.
----------------------------------.....

Concessionário Oeneral Motora do Brasil S. A.
Rua Major Vieira, 289

.

C a n o i n h. a s -'
. Santa Catarina

. F c t O 'êé,p,fas ?
t-

O Cartório do R,egistro Civil, de Ntreida C. Côrte instalado
.

. !
",

,

'

no Forum, acaba de receber a máís moderna. "FOTOCOPIA-

I)f)RA" Automática' que tira fitocópia dupla face e simples
'. / .

de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apen s 5 segundos

Não é sempre que oportunidades aparecem e aconte ..

f; •

cem situações que coadjuva a economia popular, por isto

aproveit.e a propícia campanha de pechincha incentivada pelo
governo, fazendo suas compra�1de fim d� ano na loja SICOL

à Rua Frei Mcnandro Kamps, esquina C01n a tua Caetano Cos

ta, !di pertinho da Igreja Matriz, a qual por motivos de adap
tação do prédio para instalação de unta agência de automó

veis, est� prO,CP,dendO a liquftiação total de, seu estoque de te

cidos - roupas feitas - a;lnarinhos _ Eletrodomésticos e

demais artigos, tudo com !gl'andes des-contos, inclusive para

compras financiadas pelo li'iESC .'
.

.

.

"
A SICOl avisa tam ém, a todos os p1anladores de taba-

co, que está financian.do suas compras sem qualquer acrés

cimo de preço para r�agamento na época da entrega do fumo.

Canoinhas
d.€� onJem

«Boas vindass à gloriosa
Polícia Militar do Estado
Vindos de Florianópolis, ch s

geram ontem a esta cidade, via
j ando em ônibus especiais. ofi
ciais, sub-tenentes, sargentos,
cabos e soldados da gloriosa Po
licia Militar de Santa Catarina,
componentes da 3.a Companhia
Isolada destacada nesta cidade
e sob o Comando do brilhante
oficial da nossa Polícia Militar,
o sr. Capitão Juba! Coutinho.

Certos de que ·os bravos co�
mandados do sr. CeI. João AI·
ves Marinho, neste município,
tudo farão. pera enriquecer 8S

trsdlções da nossa tradicional
milícíe, em nome do povo de
Canoính 9S; pacífico e ordeiro,
apresentamos aos integrantes da
3.a Companhia as nossas me

lhores Boas Vindas!

Engenheiro
Guilherme Scheide
Integrando a última turma de

Engenheíros formados pela Es
cola d s Engenharie da Univer
sidade do Paraná, colou gráu,
recentemente, o nosso conter
râneo Dr. Guilherme Scheide,
filho do estimado casal sr.. Ro
doifo e D. Clara Scheide.

De longa data radicada em

nosso meio, conhecida pela sua

simpatia e bondade, como tam

bém pelo interesse sempre de

�onstrado pelo desenvolvimento
da nossa comuna, a família do
sr. Rodolfo Scheide e o seu vas

to circulo de relações receberam
com efusão e entusiasmo 8 for
matura daquele prezado conter
râneo .:

Correspondendo, plenamente,
60S esforços e a dedicação de
seus pais, Guilherme chsgou BO

termo de longa jornada pelos
bancos escolares e universitários,
encetando, doravante, outra ca

minhada, a servico do Brasil,
no desempenho dos seus niísté-.
res profissionais.
O acontecimento, sem dúvi

da, é' auspicioso, não só para
os familiares e amigos do jovem
Engenheiro sínão também para
todos 08 cancínhenses, eis que
o Dr. Guilherme Scheide é o pri
meiro conterrânno nosso a cur-

.
sar

.

uma Escola de Engenharia ..

.

Abrindo colunas para regis
trar o fato, «Correio do Norte»

apresenta ao Dr. Guilherme
Scheíde e aOR seus dignos pro
genitores sua palavra de sau

dação e seu abraço de incen
tivo.

Ajuste de Nupcias
À noite de 5 de abril corren

te, ajustaram' nupcias a pren
dada senhortta Lia Fontana

Prohmann, filha do casal Gene
roso e D. Helena Prohmann e

o jovem acadêmico Benedito

Therézio de Carvalho Netto, fi
lho do casal Benedito 'I'herêzío

de Carvalho Junior e D. Ger
trudes Carvalho.

(Correio do Norte de 19Jabr�I/1952)

Vlslteotes Ilustres

Estiveram' em vistta a seus' fami

liares dia 20 do corrent-, o acadêmico Dê

cio B. Almeida. filho deste colunista, sua

senhora, ínclusíve o casal Carlos e Maria

Teresa, proprietários do mais famoso Res

taurat da capital parenaense, A p -esençs

dos visitantes em nossa cidade coincidiu

com o grandioso torneio realizado no mes

mo dia da visita. A impressão ,'dos visi

tantes foi maravilhosa e agradável, .elo

gíando o esmero e preparo perfeito do

programa. Décio Almeida em julho do

próximo ano estará colando grau em Ad- E.ere"eu;

ministração de Empresas pela Faculdade Eemeraldiao II••Imeida

de Ciências Econômícss, Contábeis e de

Administração «Professor ·de Plácido e Silva».

1.0 Rodeio foi sucesso

O primeiro Torneio Crrolo Interestadual, C.T.G. Os Valquea
nos, realizado dQS dias 19 e 20 p.p., realmente foi fora de série.
Os grupos participantes. vindos dos mais diversos pontos nl01'66
do estado catarínense mas também do Rio Grande do Sulje Pa-

, ,

raná se fízsram presentes, todos com suas respectivas indumen-

tárias e apetrechos completos. Sem dúvida alguma foi um festio

jamais visto em Pspmduvs. A cordialidade dos visitantes foi ca

tivante, o capitão da simpatia foi o Peão Fioravante Moraill que
nos honrou com sua presença a parttcipaudo ativamente em to

dos C8 setores ligados ao Torneio. O colunista agradece em seu

nome, inclusive do C.T.G. Os Vaqueanos, a. valiosa colaboraçio
prestada pelos grupos p srtlclpantes do vitorioso Torneio.

Perdeu-se

Vereador pede reparos em ponte,
O Vereador da b ancsds da ARENA, por inhrmédio da

Câmara Municipal, enviou expediente ao sr, Prefeito Municipal
solicitando reparos na Ponte São João do Mirador. Alega o Ve

reador que a mesma se encontra sem cobertura, já em estado

precário, necessitando de nova cobertura, 8 qual virá oferecer
melhores condições para a sua conservação. O Vereador Silvino

Cíchcke, que foi o proposítor, também enviou outra mensagem à

Câmara, endereçado ao sr. Presidente, solicitando que depois de

ouvida o Plenário fosse enviado ofício ao Exmo. Prefeito Mu·

nícípal solicitando' sej a colocsdo cascalho no ponto de estaciona

mento no pátio da Matriz. Aliás uma acertada pedida do nobre
\

Vereador.

No mundo 35 mil crle.nças morrem ao dia

A desnutrição e 8S doenças infecciosas causam diariamen

te a morte de cerca de 35 mil crianças em todo o mundo, se

gundo informe elaborado pelas Nsçõ es Unidas. «Morrem tantas

crísnces menores de cinco anos que a faculdade dos vivos para
.compre en der a profundidade da tragédia ficou debilitada», diz o

informe. O trabalho acrescenta qu s a redução destas perdas de
. vides infantis deveria ser considerada ca mais alta prioridade
sanitária da humanidade». (G.P.)

Certificado de Plopriedsdf,
Ta�od. única (T.f{U), Seguro
Obrigatório, etc. do{veiculo mar

ca Volkswagen tipo 1600, ano

1976, placa S�. 0,505, Sta. Ceci·

lia, chassi n.o B�· 602.738,. per
tencente 80 sr, SIL�IO ANTU
NES MEURER. Ficando os mes

mos sem efeiito por ter r8-que
rido uma 2.�· via junto ao D�
TRAN. /Inf. fooe:. 46-2850. 1

Curitib� 29 de outubro d& 1977

Falecimento

Faleceu em Curitiba onde estava hospitalizado no Hospi
tal Evangélico, o sr. João Mendes de Souza, casado que era com

8 sra. Da. Ana Mendes de' Souza. O extinto era psssoe muita es

timada, tendo em vida prestado relevantes serviços ao município,
sendo delegado. de Polícia, Comissário de Menores, participando.
sempre da vida comunitária. Era

.

conhecido na intimidade por
(JUGICA). Seu passamento consternou a todos que o conheciam.
Seu sepultamento foi realizado dia 18 do mês de novembro p.p.
no cemitério da Agua Verde, em Curitiba. Faleceu com a idade
de 83 aDOS.

Nascimenfo

Com relativo atraso noticiamos a visita da cegonha no lar
do jovem casal José (sra, Irene) Greinert, enriquecendo com a

chegada de uma robusta garotinha que na Pia Batismal receberá
o lindo nome de Juliane. O delivrance deu-se na Maternidade de
Mafra, ocorrido dia três de outubro p.p.

Pas'sarela da sociedade
Dia 08 do corrente extreando l1ade nova a sra, Concei

ção de' Almeida, residente em Santos-SP. Cumprimentos rumarão
em alto estilo para a anivecsariante.

Na mesma data, estará festeJando troca de idade nova o

sr. Eug��io Sido�8k, do alto comércio local e . pessoa que desfru-
ta de solidas amizades em nosso meio social. .

.

Também' dia 08' níver ds era. Sebastiana Souza' Brey, a-

tualmente residindo em Canoinhas. A bondosa senhora s �rá alvo
de merecidas homenagens.

Srta. AST;RID S
..KRIE�. Dia 09 estará festejando niver

a elegante senhoríta Astn1 Krtek, filha do casal Renato (Nilss)
Kriek

'.
Deverá re.ceber inúmeros cumprimentos, pois. é pessoa

beaquísta e relacícnads em nossa sociedade.

A coluna almeja aos aniversariantes muita alegria na 8U8
data feativa e felicidades para sempre.

Um por' semana·
Creio que os homens, que vivem para 08 outros, chega

rão U!D dIa 8 r@construir o qu@ 08 egoi!ts.s de�truiram.
;

•
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Três Ba'rras
nova

II
,em

'dimensão"
-

,

PAUCO F'RlllVK

. (Iube de (açl/· Tiro e Pesca «Mijor Tomaz Vieira»
. . .

promove em Três Barras o I Torneio de Tiro.
-

. ,

o Clube de C�ça, Tiro e Pesca «MAJOR TOMAZ VIE[RA», pro
moveu dia 27 pp., domingo, o 1 Torneio de Tiro, no novo stand -de tiro
localizado em Três Barras. A promoção alcançou nleno êxito. reunindo
seus- associados, vtsítantes e familiares, constíiuíndo-se numa bonita festa
para todos os que ali compareceram. Como parte do torneio, foram reali-
zadas qu�tro competições principais', com a seguinte classificação: .

a) TIRO DE PRHCJSÃO - Cal. 38 - ts metros '- Espingarda
Coordenador: Major Guido Zimmermann

'

1.o lugar - Coronel Edson Corrêa
2.· J> - Major Guida Zimmermann
3.° » - Oldemarzlnho Mussi
4.0 » • Guido Schreiber
5.° » - Sargento Vitório Radlsheski

...

.b) TIRO AO PRATO - Cal. '12 - 15 metros - Espings:.:da
Coordenador: Alceu Bartníck
1.° lugar - Oldemar Mussi
2.o » - Guído Schreiber
3.· » - Dalson Dalla Barba

c) TIRO AO POMBO - Cal. 12 - 27 metros - Espingardt
Coordenador: Alceu Bartaíck
Nesta modalidade houve empate na 1.- classilíeação: Valdemar, Dam
broskí, Oldemar Mussi e Salíba Nader. A classificação para o desem
pate .entre os, três associados, foi realizada por sorteio.

d) TIRO OS PRECISÃO - CaL 38 - 15 metros - Revólver
Modalidade entre Prefeitos Municipais
Participaram desta eojapetíção:
Benedito Therézlo de Carvalho Netto - Prefeito de Canoinhas
Odilon Pazda - Prefeito de Três Barras
Coordenador: Alceu Bartnick
- Classificou-se em 1.0 lugar o Prefeito de Três B""rras Odilon Pazda.

Segundo declaração do Presidente do Clube, Sr. Guido Schreiber,
a competição entre Prefeito. Municipais passará a fazer parte integrante
das competiQões dos prÓXimos Torneios de Tiro.

Parabéns ao Clube, à Diretoria. e em especial ao Presidente
Sr. GUido Schreiber, incansável batalhador pelo esporte de nossa região.

I
'

�=====-=-=-=-=============================================�

.:. Cartaz' do Cine Jubileu •
- -
•

Hoje às 20,30 horas - se'nsacional programa duplo:
'1.° 1l1m: (<<DIGBV O maior ,Cli'O do mundo»
2.0 filmI': «Bruce toe con,ra ., Sover Homem»

Amanhã às 14 horas, em matinê:

«DIGBY O maior cão do muudo» - colorido
, =__j!_

Amanhã em ât1ás sessões', às 19,30 e 21,30 horas

«A Terra que o Mundo Esqueceu.
Uma av�ntura inesquecív,el _, colorido - censura livre

Este filme reprisa segunda.'.ofeira, às 20,30 horas

Ter'ça e Quarta-feira, às 20,30 horas

Step&.n Nercessiart e Ana Maria Miranda, em

ccNa Ponta da Faca»
colorido· - censura 18 anos

Somente Quinta-feira às 20,30 horas

«OS Cavalhel'tos da Cama Redonda))
. \ Qusntos cav�rheiros ce,bem na �ama redonda?

'

Todos 08

que. quere1
divertir-se. ColorIdo N censura 18 anos

A partir Ide Sexta-feira, às 20,�0 horas

O l\/fAIOR ACONTECIMENTO:
�(TUBARÁO))
olorido - censura livre

ATENÇÃO: Qualquer alteração nesta progr�mação será sempre para
oferecer o melhor em filmes.

i,

i,

* Carlinhos (Shimo) mos-

irando-se muito apaixo
nado por uma bonita moreni
nha. Vá em frente Shiminho,

*" O Charm no Colégio, vai
ficar na história da Ba

rão do R.io Branco, não é
Adir .

* Destaque desta semana a

graça de menina Vioiane
(ienzure,
* Silmara Theodorouitz a ..

proveitando as deliciosas
ferias. Isto desmente quem
diz que não vale a pena es-

tudar;
" '

* Quem está realmente te-
lzz é a -Soraia. Não é 'Pa

ra menos passar de ano I s,m
exame é uma vitori». Pare
béns.

* O comportamento é' um
espelho no qual cada um

mostra sua própria imagem

A CO N T E C E N O O .....R.sponsabilid.d. J. M•• c.

* Só somos felizes quando,'
iJpesar das dificuldades,

conseguimos atingir aquilo
que nos propomos II' ealizar,
O di. de hoje p.ra vocês, é
uma realização de vital im

po» tância para que a felici
dade domine os corações de

. cada um de vocês, não $011'
mente hoje, mas para todo.
sempre.
À Eliane Pattruni e Eval

do Witt que hoje realizsram
seus sonhos, os nossos cum

primentcs.
*, Hoje à noite a formatura

do cu, SOl Técnico Secre
tariado. Aos formandos os

nossos parabéns por consegui
, em chegar, as suas metas.

* Hoieà noite na Socieda-
de Beneficente Operária

um. apresentação de, Ballet
pelas alunas da Professora
Dona Nair. Compareçam

* Estreando idade nova des»
de ontem Saulo Pstruni.

A você felicidades _

* Estará conosco neste tim
de semana a simpática

.Ianice Wiese. Animando sem

pre a todos.

* Regina Miranda dando
uma de titia coruja. É

isso aí menina o garoto real»
mente é uma graça.

* Dando um pulo até Cu
rtttba a simpática Joyce

Wiese, Onde lá estiveram Al
€l!U, Zico e Zezé.

Sempre mostrsndo-se
muito bonita Vânia Rosa

tem deixado muitos corações
despedacados. I* Marcos Murara e Reiane

outro par zinho surgindo
entre nós.

*

Diretora' E'stadual ,da L.B.A. visita Três Barras
Dia 25 pp. estiveram em visita de inspeção ao Centro Social daL.H.A. de nossa cidade, a Senhora Wilma Ramos Fonseca - Diretora Es-

'

tadual da �egião Bra�i1.eira de Assistência e o Senhor Dr. Fernando I Os-
, .valdo de Oliveira - MediCO Chefe de Divisão de Medicina.,

,

Os Ilustres víaltantss foram recepcionados pelas autortdades tres-
i ' b��ren881, e h_?menagelldas com um almoço oferecido pela Prefeitura Mu-

DlClpa� de Tre� Barras, ocasião em que o Prefeito Odilon Pazda saudeu
os' vísttantes, dlze�do do trabalho que vem sendo desenvolvido pela L.B.A
em nosso munícípío,

..

Em leguida, a Pl'i�elra Dama do' Município, Senhora Lídia Pazda,
homenageou a Senhora Wl�ma Ramos Fonseca, entreiando ..lhe um lindo
ramalhete de flores, simbolIzando o agradecimento da comunidade tres
barrense.

Fazendo. uso da palavra, a Senhora Wilma agradeceu' as home
n;agenl. Em seguída foi e�etuada vis.ita ao Bairro São Cristóvão, quandofiCOU c?nstatada.a neeessídade da Instalação de um Posto da L.B.A. na
quele nucleo relldencu�.l, onde se localizam grande número de famílias
oarentes, que não dispõe �e recursos síquer para deslocar-se até a lede
do mUnICípIO, para usutruírem dos beneficios oferecidos pela LB.A .. Na
mesma tarde foi ainda efetuada visita de inspeção ao Centro Social de
Três Barras, onde atualmente são atendidas 60 crianças de famílias ear
rentes, que aH. recebem alímentação, e passam algumas horas de lazer,através do ��oJeto Ipê Casulo, oferecido pela L.B.A., com 0 apoio da Pre-
feitura MuniCIpal e da Comunidade.

.

A Administração �o Prefeito Odilon Pazda, que não tem medido
esforços em favor da solueão dos problemas sociais do município, espera
para dentro em breve, obter da L.B.A., a implantação de idêntico Projeto
no Bairro São Cristóvão.

* Lélia e Bato poreinho to-
to ds nossa city sempre

[untos, prova de que o amor

existe mesmo

* Carlos LHikus O loirinho
toro e simpático deixando

muitas menininhas apaixona
das.

* .Gilson Zabudoski âesli»
zundo muitos olhares para

a· Vilma Vá em frente rspar.

* Esteve COtlOSCO' neste fi
nal de semana o foto Dega.

, Esperamos sempre a sua vin
da.

CONVITE
A Diretoria do Lar de Jesus
convida a todos para, ?,ssis
tirem a �ite de BaUét que
se realizarfl '-,dia n'3, hoje,

" . ..

às 20 horas, Ii ISociedade·
Beneficente Ogeraria.

"

O festival ,e dirigi'do pela
professora Nair de- Ol.\veira
que apreslnta suas alunas
de c

alo
i has e da vizinha

cidade e Rio Negro.
Colorem e' assistam ao

belo espetáculo.
Ingressos à venda'
Cr$ 15,00.

Preço

(el�ficado extraviada
Sfbastião 'Romeu P. Cordei ..

ro, d�c18ra para os ;- vidos fins
que extra viq_u 0-, ertiflcado

. de

Propriedade, '40'" Veícuio Volks·

wage? :Se9.Jirll1300, _ano 1971,
chaSSIS O.r Bp·79-3864.

/'
.

O y(esmo fIca se1;Il efeito por

'ha�r requerido a 2.a via.

03-12-7,7
N.o 1448

XXXI

VieiraNotícias de, .·Major
\ Escreveu . FRANCISCO KallAN

Notas diversas
FoI. muito concorrido o Baíle do dia 26 último, promoção do 2."

grau.
O sr. Má.rio Passamaí, vencedor da cencorrêncía para. a constru

ção da ponte sobre o Rio Bonito. na localidade de 'Pulador, já iniciou 'as
obras dia 28 último; conforme contrato firmado, a obra deverá estar pron
tra dentro de 60 dias.

,

O grupo de cursllhistas realizou sábado último sua primeira ul
tréía, a qual foi muito bem programada . Doravante o grupo promete rea
lizar todos os últimos sábado do mês, a começar em janeiro de 1978.

Este colunista agradece de coração as pessoas que lhe cumpri
mentaram pela passagem de seu aniversário, ocorrido dia 28 último.

Esteve esta semana em Caçador o nosso Vigário Frei Abel
Schneider participando de uma assembléia geral do Clero.

) -.

Mais uma loja instala-se em Major Vieira. seu proprietário é o
sr. Henning, localizada em pleno centro de nossa cidade.

O sr, Prefeito está com todos seus maquinários fazendo alarga
mento e encascalhamento na rodovia que liga Majgr Vieira a Serra do
Lucindo.

'

Conforme informações 'da CELESC a iluminação pública de nossa
cidade será paga pelos consumidores a partir de 1978, o acréscimo serA
razoável.

.

. O. dr. José Florença deíxará de consultar no posto de saúde 10-
eal a partir de 78, será feito convênio com outro médico. '

Passarela da sociedade - anlversá.!'lo5
Dia 03' aniversaria a jovem Maria Terezinha Gonçalves, filha. de-

Arminda e João Gonçalves.
'

Dia 05 aniversaria a srs. Neide Nígélskt, esposa do sr. É.lo Nl-. '

géískl,
Dia 05 também é festivo para o lar do casal Narclzo e Cecilia

Wolcíeckovskí, pois nesta data sua filhinha Sandra Maria estará come-
morando idade nova.

� I

Dia 00 é li vez do sr João Batista Ruthes ·«Vice-Prefeito» feste
jar seu aniversário.

Ainda dia 06 aniversaria a sra. Lídía, esposa do sr: Guido Dsvet,
residentes nesta cidade.

Dia 07 aniversaria o jovem Luiz Lucaehínskí, desta' cidade.
'Dia 98 aniversaria o sr. Eugênio jidorack, de Papanduva.
Diá 08 também comemora sua data natalícia a sra. Genoveva

Kichileski. '

Ainda dia 8 aniversaria (> jovem Edmundo Wojciekoveki, resi- '

dente em Canoinhas. I
Dia 09 aniversaria a sra. Helena. esposa do sr. Davi Muchaloliki, Iresidentes nesta cidade.

'

I

II
Nascimento

Acha·se em festa o lar do casal Wál:iina e' Soter ,Boui, desde
o dia 26 último, com o nascimento de um robusto garoto, Ao recém nas
cido vai as felicitações extensivo a seus progenitGres.

Reserve sua mensagem de

NATAL e ANO NOVO

na edição especial do

,«CORREIO DO NORTE»

Felicitar 08 clientes e amigos· é ,uma maneira

inteligente de recoDhecer a preferêucia !
,

I

I

I I

IVI
I

i
.1

NEREIDA C. CÔRTE, Of,i..,cial do 'Registro Civil do 1. o Distrito
.-

de Canoinhas, Sta. Catarina �ai'z saber que pretendem casar-se:

«LUIZ· ALBERTO' FROG,EL» com «NEUZA VEIGA», brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes rie'sta cidade; ele operador assistente
de máquina de Papel, nasciq.o';em Canoinl;tas aos 22 de dezembro de 1963,
filha de Max Frogel Filho e de, Ivani

GonQ�es
Frogel; ela do lar, nascida

em Rio Novo-Major Vieira, nl comarca ao 18 de outubro de 1958, filha
de Rodolfo Veiga e d�1>avina Veiga. .',

,
,

,

,,' " Canoinhas, 2/dezembro/1977.
NEREI � C. CÔRTE - Oficial do R.egistro Civil '

!'(
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PREFEITURA MUNICIPAL
•

LEI N.o 422 DE 28 DE

NOVEMBRO DE 1977
AUTORIZA O POD'E,R '!
EXiECUTIVO FIRMAHI
CONV�NIO COM. O

GOViEtRNO DO E:STADO' DE
8A1NTA CATARINA,

ATRAVÉS D� SECRETARIA
DE EDUCAÇAO E: CULTURA.

ODILON PAZDA, Prefeito
Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribui
ções, faz saber que a Câ
mara Municipal decretou
e eu sanciono a seguinte:
L lEI I :

Art. 1. o _ Fica o Chefe
do Poder Eocecutivo do Munící

pio de Três Barras, autorizado
afirmar convênio com, o Gover
no do Estado de Santa Catari
na, através da Secretaria da
Educação e Cultura, para a

execução das seguintes obras:
a) Transferência do Imóvel

da Escola Estadual de
Campininha para novo lo
cal.

b) Transferência do Imóvel da
Escola Isolada Estadual de
Coíonía Ti.gre para novo lo-
cal.

'

c) Construção de Imóvel para
funcionamento de Escola
Isolada Estadual no Núcleo
Residencial São Cristóvão.
. Art. 2. o - Esta LEI en-

trará em vigor na data 'de sua

publicação, revogadas as dis

posições em contrário.
Prefeitura Munícípal de

Tr.Ês Barras (SC'), 28.11.1977
ODILON PAZDA

, Prefeito Municipal
\

Esta UE'! foi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo desta prefeitu
ra na data supra, e será publi
cada no Jornal "Correio do
Norte" .

PAULO ADÃO FRANK
Diretor Administrativo

LEI N. o 424 DE 28 D'EI

NOVEMBRO D'E 1977 _

CONCErDEi GRATIFICAÇÃO
NATALINA'

'

ODI�ON PAZDA, Prefeito

Municipál de Três Barras,
Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribui

ções, faz saber que a Câ
mara Municipal decretou
e eu sanciono a seguinte:
L ,E; I :

Art. 1. o - Fica concedido
ao servidor do Poder Legislati
vo uma gratíficaçãn natalina

correspondente a um mês de
sua respectiva remuneração.

Art. 2. o - A despesa de
corrente com a presente Lei
correrá a conta da dotação
1144/no 1 do orçamento vigen
te caso seja necessário, fica o

Poder Executivo autorizado a

abrir crédito suplementar ou
especial utilizando-se dos re

cursos disponíveis conforme

dispõe o artigo 43, §§ e incisos -

da Lei n. 04320/64.
Art. 3,. o _ Esta Lei en

trará em vigor na data de 'sua

publicação, revogadas as dis

posições em contrário.
, ,Prefeitura Munícípal ,�el

Três Barras (SC), 28.11.1977

ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

Esta UEJ: foi registrada e

publicada no Departamento
Admínístratívo desta Prefeitu
ra na data supra, e será publí
cada no Jornal "Correio do
Norte" .

PAULO ADÃO FRANK
Díretor Administrativo

.. �

�

LEI N .

o 423 DIE' 28 D'E NOVEMBRO' DE: 1977
1 HOMOLOGA DECRETO DO E:XECUTIVO MUNICIPAL Et
, DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, no USo de suas atribui ..

ções, faz saber quo a Câmara Municipal decretou e eu

sanciono a seguinte:'
L:IDI: '

Art. 1. o - Fica homologado o seguinte 'Decreto do
E�:ecutivo Municipal' abaixo discriminado:

Decreto n .? 408 de 04.11.1977

ANULA
Departamento Estrada de Rodagem
Serviços Urbanos .. .. ." .. .. .. ..

r I

,

Tota! da Anulação ..
' .

S U PL'EME:NT AÇ' Ã O

Depar:tamento E'strada de Rodagem ..

Total da S1.ljp�ementação ,.. .. .. ..'

I

Cr$ 40 . .00'0,00
o-s 10.0'00,0'0

Cr$ '50.000,00

c-s 50 . .000,00

Cr$ 5'0.000,00'

Art. 2. o - Esta LgI entrará em vigor na data de sua

publícação, revogadas as dísposíções em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 28.11.1977
ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

Esta LEI foi registrada e publicada no Departamento
Administrativo desta Prefeitura na data supra e será publi
cada no Jornal "Correio do Norte".

'

PAUI,jO AD:ÃO FRANK
Diretor�Administrativo,.

. ,

LE,I N. o 425 DE, 2 DE NOVEMBRO DEI 1977

ANULA E SUPLrEMENTA flOTAÇÔEiS ORÇAMENT', RJAS
E: DA OUTRJAS PROVIDENCIAS

, j

ODILON PAZDA. Prefeito' Municipal de' Tr�s Barras,
Estado de Santa Catarina, no uso de s'U� atribui ..

ções, faz saber qUe a Câmara Municipal decretou e eu

sanciono a seguinte: I '

L;EII:
'I

Art : 1. o _ Ficam anuladas na importância de Cr$
466 . .000,00. (Quatrocentos e sessenta e seis mil cruzeírosj as

seguíntes dotações orçamentárias :
,

r
'

Gabinete do Prefeito ,I3110.00/1124-008 :- Representação ao Vi- I

ce Prefeito ' qi'$
3120.00/120'3-010 - Artigos de Expedien- I

te
.. .. .. .. .. .. ..

lr$ 13.210,30
3130.00'/13.01\-012 Passagens e Baga--

gens .. .. .. .. .. .. r$ 1.0.000,0'0
3�30. 00/,1311-013 - Serviços Judiciários )Gr$ 1.500',00
3140.00/1418""019 - Recepções c Hospeda-;gens ..... "

.. .. Cr$

Departamento de Admínístração I
3120,00/1203-022 -, Artigos de Expedien-I

te ,. .. .. .. . ... I Cr$
3'130.00/1'301-'02'5 - Co m uni c a ç õ e s e

Transportes '. .. ../ Cr$
3130 . .00/1302026 - Conservaão e Manu-

t
-,

I II C $
. ,ençao em gera .... � r

3140.00;'14.03-0.27 - Assinatura de, Publi-

cações .. ," .. .. .. Cr$ 2 . 000',.00
3140.0'0/1412-'028 - Divulgação de atos

Oficiais ..
..

..
.. Cr$ 3 . 000',0'0

325'0'.00'/2502-03'0 - C o n t r Í:bJ u i ções Çle
Prev , Social .. ..

I

Cr$ 3.0.000,00

Departam,ento da Fazenda r
312.0 .'00/12.03-33 - Artigos de EX'Pedien�e
314,0.'00/14'05-036 - Dli v � r.s a s Despes�".sBancarIas "h'

3140.0'0/1419-'037 - Reposições / Restitu-
ções .

3272 .0'0/2,7.02-040 -, Ao IBAM ..

Setor de Segurança Pública

311'0.0101/1144-042 \,_ Vencimentos e vanta-
\ gens .'

.

3120. 00/12Ü'3�04� -- Artigos de Expediente
3273.00/2703-044 - Secretaria de Seg. e

tnrormações .. ..

Setor 'de Educacâo e Cultur a

3J 40.00'/14,1'6-0.61 - Merenda, Escolar

3230.010/2,317-'06-5 -, Salário-F'amília ..

3250..00/2502-06,6 - Encargos 'Previden-
ciários .. .. .. . ...

.3270 . .00/2704-067 - Comissâo Municipal
de Esportes .

41�f) .00/3,3101-0'69 _., Equipamento Escolar
Didático .. .. .. ..

Setor do Fomento .L\gropec'uário
312'0.001/1204-071 - Combustiveis e Lubri-

ficantes .. .. ..

' Cr$
312.0 .010/1210-072 - Peças e Acessórios Cr$
3120.100/1298-073 - Sementes e Mudas Cr$

/ '

524,31

5.000',0.0

5., 000,00
,

3.000,0.0

1.820,00

Cr$ 16 . 0.00,00

Cr$ 2.836,00

o-s 3.000,'00
crs 4.000,00'

'

!Cr$ 2.144,40'
Cr$ 1.769',20

Cr$ 5.000,00

Cr$ 5.0.00,00
c-s 4.0.00',00

Cr$ 3.000.,0'0

Gr$ 5.0'00,00

Cr$ 2.0.0.0,0'0

45.000',0.0
18.000,0'0
9.500,00

DE BARRAS.TRES
Dep'artamento M'unicipal de' Estradas de Rodagem

31.22.0'0/120'4-077 ,- Combustíveís e' Lu-
brificantes . ..

.. .. Cr$ 80'.000.,00
3120.00j129H-.o79 - Outros Materiais de

Consumo ... .. .. .. Cr$ 49-.0.00,00
3130.0:0/13.02-0'80 -- Cons. e rep. de maq.

e Viaturas .. .. .. .. Cr$ 510.000,00
3130 .OO/1309�082 ,- Serviços de Eirnpia-

I camento.. .. ..
.. Cr$

323'0 . .00/2,3115-.084 '-' Salário-F'amília Cr$
4130.00/3,3.01-0.88 - Máquinas, Motores. e

,

. Aparelhos, .. .. ..

2.'900,00
8.000,0'0

Cr$ 3.0.00,0'0

Setor de Serviços Urbanos
3110.00/11,2\8-r091 - Pessoal de Obras. . Cr$ 1.400,00'
3110.00/1159'-09'2 - Outras Retrib oU gra-

tificações .. .. .. .. Cr$ 3.00'0,00-
3120.00/1298-093 - Outros Materiais de

Consumo .. \.. ..
.. Cr$ 5.00'0',010

3130.00/1312-095 - Serviços Públicos con-

cedidos . ..
.. .. .. Cr$ 30'.3'915,79

3250.00/2502-098 - lE'nca,r.gos Previdenciá
rios .. .. .: .. ..

4110.00/3.102-099 - D�sapropriaç,ões .

,

4110.00/3105-1.0.0 - Estudos e Projetos

Cr$ 10.00'0,00
Cr$ 6.0.00',00'
Cr$ 10.000,0'0
--

Cr$ 466.000,00'Total das Anulações .. .. .. .. .. .. I' •

Art. 2. o __ Ficam suplementadas na importância de

Cr$ 466.000,00 (Quatrocentos e sessenta e seis mil cruzeiros),
as seguintes dotações orçamentárias:

Câmara Municipal
3130.00/1139H-003 - Outros Serviços de

Terceiros .. .. .. Cr$ 2.000,00

_ Gabinete do Prefeito
3110.00/1124-.007 - Representação ao Pre-

. feito.. .. .. .. .. Cr$

Departamento de Administração
3110 . .00/1444-'021 - Pessoal. ..

.. Cr$

Departamento.da Fazenda
3130.00/1301-034 - Passagens e Baga-

gens . .. .. .. Cr$

Setor de Saúde e Saneamento
3140 . .00/14.08..0'47 -- Assistência Social

005,

248,00

1.000',0'0

Cr$ 25.000,00,

Setor de Educação e Cultura �

3'] 10 . .00/1144-052 - Venc. e Vantagens
fixas .. .. .. .. . ...

313ü .üO/H3o.l-056 - 'Passagens e Baga-
gens ". .. .. .. .. ..

314.0.00/1402-060 - Mobral .... .. ..

3110.00,/l144-ü53 - Despesas Variáveis

Setor' do Fomento Agropecuário
311:0 .00/1144-'070 - Vencimentos e vanta-

gens .. .. .. .. \.. .. Cr$

Cr$ 108.000,00

Cr$
Cr$
Cr$

5.50'1,95
50'000,

2.000,00,

6.000',0'0'

Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
3110.00/1144-076 - Vencimentos e vanta-

gens fixas.. .. .. .. Cr$ 40.749,00
3120.iÜü/121Qt-078 - Peças e Acessórios Cr$ 42.000,00
411.0.00/310'4-0.87 - Execução de Obras

Públicas .. .. .. .. Cr$ - 84.000.,00
431ü.00/51o.l-o.89 - B E! S C - Financeira

S/A .

4310.00/5101-090 - Financ. PASEP
Cr$ 14'8.000,00
Cr$ 1. 001,00

Total das Buplementações ' . c-s 466.000,0'0
Art , 3.0_ Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 28.11.19,77
ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

, Esta LEI foi registrada, e publicada no Departamento
Administrativo desta Prefeitura na data supra e será publi
cada no Jornal "Correio do Norte".

PAULO' ADÃO FRANK

Diretor Admínistrativo

'I'
'

'J
'

Acha-se em Cartório,
' Rua', Vidal Ramos, edifício do Forúm pa-

ra ser protestado o seguinte títtilo: '

'

D� .n.o 4233/2 - vecto. 08.1(L77' - valor Cr$ 30:000,00 (trinta mil cru
zeiros), emitida por Pretto & Pretto Ltda., e] WALMOR HOFFMANN.

Pe� não ter sido possíve! enc�ntrar 0. refe�id? responsável. pelo
present� o �ntimo, para no prazo de tres (3) dias utels, a contar da data
da pUbhcaçao deste

�(�Jr
tU 00rreio do Norte», vir pagar o mencionado

título, ou dar as razoes 'porque não o faz, e, ao mesmo tempo no caso
de não ser atendida e� � intimação, o notifico do c(} petente p�oteBto.

. canOinh8S.y de dezembro de i977.
'

PAULA S._?RVALHO - OUlia} de Protestos - CPF, 24�975329-5ª

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE ,

03 ... 12.1977

PR EFEITUR A ·MlJNICIPA.L
DE 'TRÊS BARRAS

.
EDITAL D� �rOl\'IADA DE PREÇOS N. o 04';77 .

�DILON PAZDA, Prefeit� Munieípal de Três Barras
�stado de Sa.nta Catarina, torna público para conhe�
cImt:n�,o dos Interessados, que de acordo com o Deeresente Tomada de Preços", para execução do seguinte:

- Levantame�t.? .urbano, plani-altimétrico e cadastral da se
, de do Munícípío e do núcleo residencial São Cristóvão

com a respectiva elaboração das Plantas Cadastrais cóm�
,�m��: '

Organizaç�o do lev'�n�arnento pelo processo poligonal fecI:a�o: pollg(?D:é;t� principal .?U envolvente; poligonos secun

dar!os; subdívísão d?s polígonos envolventes; ligações ou

pohgon�s transversais, seçoes transversais e radiações;
- Exe�u2ao do lerva�ta�ento, planialtimétrico: Operações:Medíção angular, linear; levantamento dos detalhes; registro das operaçoes (caderneta de campo); anotações diver

sas; Notações das estações; planilhas; estaqueamento.
Altimetria: nivelamento das linhas em concordância com
a altitude do S.G,E.; registro das operações, de endo
�er anotados todos os casos notáveis, com croquis elucida
tivos quando necessários, ínclusíve com índice das RN. '

_ Cadastro: me ícão de todas as construções e terrenos, com
detalhes; Ioealí zi.1r;!ão, cercas, testadas, etc., devendo o to
tal das medições ser comparada com o comprimento total
de cada quadra; registro. medição e localização de cons
truções f?ra do alinhamento; medidas de ruas e calçadas:etc. ,; registro das operações de acordo com as convenções
estaoelecídas pela Prefeitura; colocação de número nos

prédios a partir de 1; indicação do sentido das medições,das quadras; colocação dos nomes das ruas na respectivaposição, etc. '

- Execução da planta: poligonos desenhados pelo processodas coordenadas ortogonais; desenho da planta de acordo
com a escala a ser determinada pela Prefeitura; forneci
mento das planilhas datilografadas; tornecímento das ca-

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

I
,

DAS PROPOSTAS: --'As/propostas deverão ser apre-
.

sentadas em 4 (quatro) vias até o dia 15 de dezembro de 1977,
na Secretaria desta Prefeitura, e até as 15,00 horas, contendo:
- Preço à vista e a prazo 'Por hectare (ou alqueire) ;
- Preço.à prazo e condições �e pagamento;
_' Relação especificada do sérvíço à apresentar (determinar.

as etapas dos serviços POl1' dias úteis);
; _' Prazos de entrega de acordo com as etapas de serviço, es

. típulando os prazos em/separado para a Planta de sede e
do núcleo resídencíai São �ristóvão.

DOCUl\lENTAÇAb EXIGIDA:
- Personalidade Jurídicl' ,

'

- Idoneidade iinanceira
_ Capacidade Técnlca « omprovação da execução de Plan

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

relatos') .

- Negativas Federal - IEstadual e Municipal;
,- Regularidade junto ao INPS. (Certificado) ..

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

A
Tanto a documentação como as propostas deverão

ser apresentadas €ln envelope separado e devidamente fecha-
, dos, devendo constar respectivamente na parte externa:
Tomada de preço n ." 04/77 de 1.0-11-77 - (DOCUMENTA-
çÃO)
Tomada de Preço 11. ° 04/77 de 10,-lt-77 -. (PROPOSTA)

DISPOSIÇÕES· GERAIS: Serão automaticamente
desclassificados os participantes desta Licitação, que não
atenderem as exigências legais relativas à documentação ou

especificações deste E'dital.
.

. As informações complementares, em especial as Ins

truções técnicas para conhecimento prévio das e�igências, es-,

tarão à disposição dos interessados na Secretana desta Mu

nicipalidade, diariamente, no horário de expediente externo.
, A Prefeitura Municipal de Três Barras, por intermé-

dio da Comissão-designada para análise das Propostas, pode
rá rejeitar as propostas ou anular a p�es�nte Tomada de. Pre
ços, sem que caiba aos proponentes direito a qualquer Inde-
nização ou reclamação judicial.

TR�S BARRAS (Se), 10 de novembro de 1977.

ODILON PAZDA
Prefeito Municipal 1

t!?? �.! w • 'o. _... li. � �2 ,,� .

,

DR. ZENO A' A L FILHO
_ CIRURGIÃO DJ' TISTA

CONSULTóRIO: Rua 12 de Set. bro - esquina CGnl travessa
15 de N�Vbro (p!óxime> à �greja lVlatriz,
ao lado d Associaçao COIl{ercIal) .

_ F ne 22-0960 - '

PreFeitura Municipal
Edital de Tornada de

de (anoinhas
Preço

,

] 6/77

Das propostas
Ag propostas de verão se-r 8 ..

presentadas em 4 (quatrj.) vias,
até o dia 05 d� -dezsmbrc de
1977 (05.12.77) no Gabinete do
Vice Prefeito e até às 15 (quin
ze) horas, contende:

}.O Prrço
2.° Condiçô es de pagamento
3 o Pr sz o para o término do

�el viço.

D.
Canof nhss, poderá' r@g�it8r 8S

prr p rst as ou anular a p 'esente
«Tomada de Preço», sem que
caiba 80S proponentes, direito 8

qu li� qu�r índentzação ou recla
mação judicial.
CaDoinh3s. 28/ .1ovembrojl977

Benedito Th. Carvalho Netto
Prdeito Municipal

Benedito Therézio de Car· Istives 8 docum- ntaçâo ou e�·

valho Netto, Prefeito Municí- peciftcs ção d es t- E lih}, s e r ão
pal de Cànoin�s, Estado de automaticamente de�clB�sifica
Ssute Catartns, to,na públco pa- das.
fa o conhecimento dos interes-
sados, que de acorda com o De. �elhores informações os in-

ter sa dos pade�ão obter nesteereto L�I n.? 200 de 25.02.67,
d i dí ir íencontra-se ab er ta e .present s

M Iclpali da � di rr ismente e no

h �áI ia d.i e xpení e nt e . xter co.toma.ia de preço, para o �eguinte:
Mão de obra e serviços na /1;' A Pr e feitur a Municipal de

Tl?tifica completa de um motorj/ -:
diesel marca Scania We bls, ano..'
de fabricação 1974, excluindo ,,;
bomba injetora e bícos. :'

Dccumentaçáo exigidas:
.

\,0 D Pers :oflli jade Jurídica
2.° .

3 o
•

4.0 •

5.0 .-

\

I

Cs sctdade Técnica
N gdivas: Fe deral, E,.ta
d ai e Municlpal
f gulsr

í

dade j unto e o

INPS (Cer tlftcano). Os do
cumentos acima, poderão
ser substitutdos ps lo s Re
gistros de Fornecedores do
De p rr tamento Federal de

Compras e Departamento
d@ Compras do Estado de
Santa Catarina ou então
do Muntcípto de Canoí-
nhss,

'

)
novas cores, .,/

novo acahamentd e
"

sistema da abastecimento.

\
a' marca que conhece o

Tanto e documentação como

as propostas deverão s e r apre
sentadas em e ove lo p es separa
dos e devi iamentê f -c h I dos e

na sua parte e xterna deverá
constar: Tornada de Preço D.O

16/77 de 28.11.77 sDocumenta
ção» e Tomada de Preço D,O

w16j77 • Proposta.

Disposição Gerais:
As fIrma S qu � não atenten- ,

d rem ss exigências legtis re- *,���������=�����������������'*

�

A cada ano fica' melhor,

I

nOSS0· chão .
• • •

l

"

,

I

& elA.LON
CANOINHAS.SC

,

*.======��================��=====================*

ÓTICA CONFIANÇA
ARMAÇÕES IMPORT@AS - BELEZA E EXCLUSIVIDADE.

�� � .'

E você já pensou �m �r lentes de contacto?

\
,

IOf\. CONFIANÇA

CanoinhasPraça

fi"
"

'" .:;. ,:'0.: '/' '�í""'" ., • .' • I
.. "� ..!...' .... !.

.

UNGER & (,IA. LTDA.
INDOSTRI". - COMÉRCIO

"

EXPORTAÇAO-

T'ê'le{.: Escritórto 23-1�'70. Loja 23-2014

2525
Ind. de Talhas e Pontes Rolantes Elt�tricas,' 'Exaustores, Ciclones, carrinhos

para mevimentaçâo de carga, serras circulares e t_aqueiras.
Fsquad:rias "UNGER" _ Janelas de correr, )��culantes, max , ar" portas, gra-

� ,t
des para muro, portas de rolo, gradeadas e portas de correr, em ferro simples
e perfilado. ESQUADRIAS EM ALUMINIO - Por't� simples e de correr, [a-

. nelas de correr, basculantes, max , ar e bOX"Pa'f!l banheiro.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIYOS DA LINHA COMPLETA

DOS MOTOHES ''W'EG''. t

Completa secção de vidros a preços diretos da Iábrlca.

J_lOJA "UNGER"; a mais es,pecializada da região, em peças para locomóveis,
caldeiras e ma'quináIios industriais. Cabos de aço, pregos, parafusos de todas
as bitolas. Canos e conexões para água e pressão, fechaduras e ferramentas

em Geral.f

I'
Rua 9's. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR �

,

R.ep'resentante em Canoinhas: WALDEMAR KNÜPPEL
Rua Major Vieira, 360 _ Fone, 22-0336 -- Canoinhas - Santa Catarina

, ',' .' I/I '.
".

,I
,

" '
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CORREIO DO no TE

Prefeitura
Lei N. 1.408 de 24/11/77

Anula e Suplementa
Dotações Orçamentárias

,

B�n.edito Therézio de )Carvalho Netto, Pre-
feito MunIcIpal de Canoínhas, Estado de Santa Ca
tarina, faz saber que a Câmara de Vereadores de-

.

cretou e eu sanciono a seguinte
LEI

Art. 1.0 � Ficam anulsdas, de acordo com
o a�tigo �.o 43 § 1.0. Item III, da Lei n.o 4320/64,
na Importância de Cr$ 722.065,61 (setecentos�e vinte
e dois mil sessenta e cinco cruzeiros e sessenta e um

centavos), 8S seguintes dotações do orçamento vigen
te, relativas ao mês de setembro/77, como segue:
Gabinete do P/�feito
3.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES
3.2.0.00 - Transferencias Correntee
3.2.7.00 - Diversas Trausferenctae Correntes
2704-064 - A Assoe. Mun. Planalto N.

Catarinense-AMPLA Cr$ 15.000,00
Departamento .}funicipal de Estradas de Rodagem
4.0.0.00 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.00 - Investimentos
4.1.3.00 - Equipamentos e Instalações
331�-283 - Máquinas e equipamentos

p/ obras .
.

160.000,00
!315-284 • Máquinas, motores e aparelhos 25.000,00
Dep.rtamêntolde Serviços Urbanos
3.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.00 - Despesas de Custeio
3.1.1.00 - Pessoal

.

1109-292 - Diárias
4.0.0.00 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.00. - Investimentos
4.1.1.00 - Obras Públicas
3101-319 - Adjudicação de obras

(A�altamento)
3103-321 - Conclusão de obras
3108-324 - Inicio de obras
4.1.3.00 - Equipamentos e instalações
3313·329 - Máquinas, e equipamentos

para obras

TOTAL

Art 2.9 - Ficam suplementadas, por conta
d09 recursos constantes do Artigo anterior, e na mes

ma importância, as seguintes dotações. orçamentárias:

Câmara Municipal
3.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.00 - Despesas de Custeio
3.1.1.00 - Pessoal
1101-001 - AdicioDal
1108·002, - Dedicação Plena (Tempo

Integral)
1129· 007 • Vencimentos
4.0.0.00 - DESPESASjDE CAPITAL
4.1.0.00 - Investimentos
4.1.3.00�· Equip8m�nto8 e Instalações
3314-032 - Máquinas para escritório

\
.

(iabinete do Prefeito'
3.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES
3.1.1.00 L Pessoal

10.000,00

200.000,00
.

20.000,00
110.000,00

182.065.61

722.065,61

f'

15.694,41

15:906,60
63.741,60

5.228,00

Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
3,0.0.00 - DESPESAS CORRENTES

'. 3.1.0.00 - Despesas de "Custeío
3.1.1.00 - Pessoal
1116-250 - Pessoal de obras
1129-252 - Vencimentos
3.1.2.00 Material de Consumo
1224-258 - Material de Construção
4.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.00 - Investimentos
4.1.3.00 • Equipamentos e Instalações
3320-286 - Outros equipamentos e

/' instalaçê es

4.;3<0.00 Transferencias de Capital

j43.1.00 Amôrtização da Divida Pública

0.01-290 - Divida Fundada Interna
..

Departamento de' Serviços Urbanos
3.0.6.00 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.00 - Despesas de Custeio

Municipal
1129-040 .. Vencimentos
3.1.3.00 - Serviços de Terceiros
1310-051 .. Passagens e bagagens
3.1.4.00 - Encargos Diversos
1434-061 • Recepçõ-es, hospedagens

e homenagens
Departamento de Administração
3.0.0.00 w DESPES AS �ORRENTES
3.1.0.00 - Despesas de �steio .

3.1.1.00 - Pessoal \
1109-071 - Diárias .

Departamento da Fazen�
3.0.0,00 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.00 - Despesas de Custeio\
3.1.1.00 .. Pessoal \
1111-106 - Função gratificada (I�tendentes)
1129-108 - Vencimentos

\

3.1.3.00 - Serviços de Terceiros
1324", 117 - Outros serviços de Terceiros
3.1.4.00 - Encargos Diversos
1410-120 - Diversas despesas bencârtas
4.u.0.OO - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.00 - Investimentos
4.1.3.00 - Equip amentos e Instalações
3314-134 - Máquinas para escritório
4.3.0.00 - 'I'raneferêncías de Capital
�.3.1.00 - Amortização da Divida Pública
5101-137 - Divida Fundada Interna

Departamento de Educação. e Cultura
3.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES.
3.1.0.00 - Despesas de Custeio
3.1.1.00 - Pessoal
1101-165 - Adicional
.1119-169 - Retribuição p/ aula administrada
3.1.3.00 - Serviços de Terceiros
1317-186 - Serviços de impressão e

encadernação I

3.1.4.00 Encargos Diversos.
1439-198 - Serviços educativos, e culturais

Setor do fomento Agrcpecudrio
3.0.0.00 • DESPESAS CORREMTES
3.1.0.00 - Despesas Correntes
3.1.1.00 - Pessoal
1129-230 - Vencimentos

03 ..12.1977

de Canoin
'õ" .'

hes
,

15.000,00

15.000,00

3.1.1.00 - Pessoal
1116-293 - Pessoal-de

-,

obras
... .:r.

3.1.2.00 - Material de consumo

1225-300:- Material elétrico:
3.1.3.00 • Serviços de Terceiros
1307 - 30? • Fretes e Carretos
1320-309 - Serviços públlcoa'[concedídoe
1320-310 • Serviços publ. como

(transmissão TV) .

4.0.0.00 ""-"'DESPESA DE CAPITAL
4,2.0.00'"." Inversões Financeiras
4.2.1.00 - quisição de imóveis

·TOTAL

11.080,00
722.065,61

250.000,00

10.000,00

5000,00
10.000,00

10.000,00

1.000,00

20.0'00,00
30.000,00 /

10.000.00 //
5.000,00

6' Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas 8S disposições em

contrário.

Canoínhas, 24 de novembro de 1977

Benedito: The,ézio de:Ca1valho Netto
Pref�ito Municipal

I Esta Lei foi registrada e publicada no De-

partamento Administrativo, na data supra.

Fabio Nabor f'uck - Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal15000,00

30.000,00

Decreto N. 47 da 24jXI/77
Aprova subdivisão de uma área de terra

5.000,00
10.QOO,00

Benedito Therézíc de.Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, no uso de suas atribuições legais e

.

de con

formidade com a Lei n.? 830 de 04/06/68,
DECRETA:

<,

3.000,00

500,00 Art. 1.0 - IFica aprovada a Subdivisão pro
cedida pela sra. Frsncísca Munhoz Maciel, de um

terreno urb ano situado nesta cidade a rua�J010 To-
.

. � ...

mschütz, com a Área de 3.200,00 mz, sendo em nú-
mero de três lotes, totalizando 3.129,00 m2 e o res

tante de 71,00 m2 para ruas, constituido pela �arta
de aforamento n.? 121, registro muno 64 e parte do
lote n.° ij 1.

.

Art. 2.� - A área destinada a abertura de
ruas deverá ser doada a Prefe itura Municipal, me

diante escritura pública, ficando o contribuinte isen
to do imposto territorial por três anos, em decor
rência da Legislação em vigor.

�rt. 3.° - Este. Deereto entrará em vigor
Da, data de sua p�blicação, revogadas 88 disposições
em contrário. .

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
.24 de novembro de 1977

Benedito Therezio de Caruelho Netto
Prefeito Municipal

'"

Este Decreto foi registrado e publicado no

Departamento Admistrativo, na data supra.

rábio iVabor Fuck
Diretor de Administração - Vice Prefeito Municipal

I

20.000,00

10.000,00
20.000,00

40.000,00

16.000,00

50.000,00

Registro
NEREIDA C. CôRTE, .Ofiei�l
do Begístro Civil do 1. o Distrí
to de Canoinhas, Santa Catarí
na faz saber que pretendem
easar-se:

Oridas Zacaluzne 8 Maria
Terezinha Soares, ambos sol
teiros. Ele, lavrador, nascido em

Arroios, neste Município em 30
de setembro de 1957, residente
em Arroios, filho de Miguel Zs
caluzne @ Maria Conceição dos
Santos Zscaluzne. Elo, do lar,
nascida em Salseira, deste Mu

ntcípíolemjl
â de março de 1961,

residente em Salseiro, filha de
Marciano Soares Fragoso e A
delaide Soares Frs gOBO.

Aldo da Costa e Madalena
Ma/r.os, ambos soltetros. Ele,
militar,' Cabo da Marinha, nas

cido em. São Francisco do Sul
deste Estado em 28 de Iever -

ro de 1948, residente na ci ade

Civil - EDITAIS
Santos Camargo e Carlota Go
mes de Camargo. Ela, do lar,
nascida em 23 de dezembro de

1960, filha de João Borges Vi
eira ;..!rsncisC8 Nad�oski Vieira.
�/
./Wilmar dos Santos Souza
e Antonia Reny Pauluk, em

boa solteiros, dornicihadcs e re

sidentes em Campo da Agua
Verde, desta cidade. Ele, serven
te. nascido em Rio' Correntes,
Município de Santa- Cecilia, des
te Estado .em 2-11-1954, filho
de Afob so Rodrigues de Souza
e Olga Andrade de SOUZ!I. Ela,
auxiliar de escritório, nascida
em Antonio Olínto, Estado do

Paraná, em 13-5-1951, filha de
Ambros io ?8�uk e Josefa Psuluk.

Canoinhas, �77

Coral Empreendimentos e Participações S.4.
CGCM�, 82.899.352/0001-18
Capital Autorízado : Cr$ 7.000.000,00
Capital Subscrito: Cr$ 6.634.290,00
Capital Integralizado: Cr$ 4.738.8iJ9,OO /

� ,<�

Anúncio, 'de Convocação
I A Diretoria da CORAL EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPAÇÕES' S. A., por seu Diretor-Presidente
abaixo assinado, convida os Senhores Acionistas, para
comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, à. realizar
se no dia 15 de dezembro de 1977 às lti:OO horas em

sua sede social sita à Rua Vidal Ramos, 69, Canoinhas- ',

se, com a seguinte '\
\

ORDEM DO DIA '�,
1. - Exame, discussão e votação do ço Geral, I Re-

latório da Diretoria e Parecer \ onselho Fiscal,
relativos ao exercício encerrado em 3/1 de dezembro
de 1976.

2. - Eleição dos membros do Conselho
-

Fiscal.
3. - Outro assuntos de interesse da Sociedade.

'

Canoinhas, 30 de novembro de 1977 2
/

ILTON RITZMANN - Diretor Presidente

de Florianópolis. EIs, do lar,
nascida em Rio Claro, Municí

pio de Major Vieiro, deste Es
tado no dia 29 de outubro de

1948, re.§jdente nesta cidade, fí
lha de Paàl0 Maros e Francisca
MOfOS.

laudelino Borg s de Lima
e Carmem da Cruz, an-hos
solteiros, Ele, pintor, nascldo em

Água Verde, desta cidade, no

dia 20 de maio de ! 940, filho
de Francisco Borges de

'.

Lima e

Izaura Cor-deiro> de Lima. Ela,
do lar, 'nascida em Santa Haidê,
neste' Mumcíplo, em 31 de mar

ço de 1953, filha de dona Meria
da Cruz;

/

A,rrtonio dos Santos Bueno
e �Iizabete de Fatima Vieira,
amboa solteiros, nasetdos em

io dos Poços, domiciliados e

residentes nesta cidade. Ele, ope
rário, nascido em 23 de janeiro

. de 195.4, filho de Diamira dos

NEH,EIDA C. CôRTE

Oficial do Registro Civil
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CORREIO DO 1'10llTE
--------------------------------

Prefeitura Municipal de (anoinhas
.

Decreto N.· 46 de 21/11/77
Benedito The�fzio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal

d; Canoi?has, lEstada d� Santa Catarina, no uso de suas atribui ,

çoes legeís,
Q,ECRETA

Art 1 o - Fi 'I /
_

'.' ca sul? ementado por conta do excesso de

ar:ecadaça:>, conforme autori�ação contidas no A, tigo 4.0 da Lei
n. 1331 de 22 de. nove�bro, de 1976, a imp.ortância de Cr$

.. 750.:000,00 (setece�tos e cmquents mil cruzeiros), 88 seguintes do
, tacões orçamentártas, referente Soa mês de outubro/7? como segu-:

IGABINETE DO PREFEITO
3.0.0.00 _. Despesas Correntes
3.1.0.00 - Despesas de Custeio
3.1.1.00 _. Pessoal
1129· 040 - Vencimentos

\
\
\ Cr$ 15.000,00

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
3.0.0.00 - Despesas Correntes
'3.1.0.00 - Despesas de Custeio
3 1.2.00 - Mat.erial de Consumo
1206-110 - Artlgus de expediente Cr$
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO E CULTURA
3.0.0.00 - Despesas Correntes
3.1.0.00 - Despesas de Custeio
3.1.1.00 - Pessoal
1106-167 - Contratados

10.000,00

c. $ 70.000,00
DE?ARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRAD�S DE RODAGEM
3.0.0.00 - Despesas Correntes

,.

.

3.1.0.00 _,;. Despe ses de Custeio
3.1.l.00 - Pessoal

.

1116-250 - Pessoal de obras
3.1.2,00 -- Material de Consumo.
1224-258 - Material de Corístrução
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
3.0.0.00 - Despesas Correntes
3.1.0.00 - Despesas de Custeio
3.1.1.00 - Pessoal
1116 293 -, Pessoal de 0bra8
3.1:2.00,- Material de Consumo
1235-j02 - Peças e Acessórtos

c. $ 110.000,00

c.s 160.000,00

TOTAL

C r $ 220.000.00

�r$ 75000000
r

Ar t. 2.° - Esté Decreto entrará em vigor Da data de sua

publicação, revogadas Ias dísposíções em contrário.
"

.

Canoío 1S, 21 de novembro de 1977

. Therézio d" Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decre fui ffgistrado e publicado no De par tame nto

Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck Diretor de Admtntetração - Vice Pre í-Ito

Foto Studio Caioinbas
_..

.

,

, (
"

Serviço de reportagem de casamentés e aniversários, Fotos de
'.

erianças, Posters, Painéis deeorativos pára seu lar e eseritôrío.
/

.

Serviço para amadores. '\
l

'.

Rl!la Barão fio Rio Bran j
, 754 (próximo a Casa Trevisani)

.. FOTOCÓ\IA�E"OX
_'. · .'.

t tâ �t .

i�e�ço ms an aneo e v=...�el o
. L . 'Instalaçãe moderníssima.

Procure .no es /'riO de D��by' Carlos .Ulhmann, na
Praça Lauro Müller, 251 _ Canoínhas _. Santa Catarina

03 ... 12.1977

Aluga-se
Linda casa de ,lvenariade' dois p'Yimentos, com to

das as instà,laçõe'� 'necessá
rias para se�;é�nforto, sita
na Rua Bernârdo Olsen, 33.

Tratar trio' l�cal, com o

sr. Alfr âo Janf eh. 1

Documento extraviado
VALDO IRA KARVAT BU

DANT, decl 8 para os devidos
fins que extr VkU./�8 Cader
neta de Poupí ri' 0.0 4945-5,
da Caixa E-:!O; mica Federal -

Agência �in as.

A m SIDa fica sem e-feito por
haver requer ido 28. via. 2

(anoinhas
'

.

além frc)nteiras

RegistroVivil-'Editais
SebastiJão Grein Costa, Es

crivão de Paz e 'Oficial do Re
gistro Civil do município de
Major Vieira, Comarca de Ca
noinhas, E'stado de Santa Ca-
tarina. ,

Faz saber que pretendem
casar:
ALAERTE DA VEiGA e IVANIL

DA KUGARZ. Ele natural do Para
ná - Paranagua nascido aos 26 de
julho de 1949, domiciliado e �sidente em Oanolnhas, deste Estapo,
filho de Alexandre Veiga e de JlIe
lena Jaques da Veiga, falecida. jEla
natural deste Estado nascida aó's 20
de outubro de 1958, domteílíada e
residente neste munícípío, rnha de
Alfredo Kucara, e de J\rl'gelina
K l #.

ucarz. , /'

Major Vieira, 19 de nov�ttlbro/1977
. \\.'

A�TONIO JUBANSKI fi MARINHA
FERNANDES. Ele natural deste Es
tado ríascído a?s. 18 qé..

setembro de
de 1946, domtcílíadd ve residente
neste município, filho de BronlsJau
Jubanskí e de Lídía Jubànskt, Ela
natural deste Estado nascida aos 15
de outubro de 1�'56 domíélliada e
residente neste munícípto, fill;la de
Adão Fernandes!e de Ramilfa Ri-
cardo da.Cruz.;

.

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

nhecime
.

to de existir algum
impedi ento legal, acuse-o pa-
ra fi de direito .

Maj Vieira, 21 de novembro/1977

S BASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do, Registro Civil

AVISO I

J
.,

PEDRO ,A. GRISA

Já, afirmamos, em mais de uma vez, que o es
critor ENEAS ATHANÁZIO divulgou o nome 'de Canoi
nhas além e mais alto do que se pode pensar Ieígamen
te. Seus livros percorreram e percorrem ainda todas ai
estradas do Brasil e já pularam os muros imaginários
das fronteiras.

Também já dissemos le voltamos a afirmar e coa

firmar, que ena' carona do ENÉAS ATHANA�IO», esta
mos «andando longes terras». Nunca desprezei o esfor
ço próprio, na divulgação dos meus trabalhos, mas - to
dos sabem - quando somos apresentados por outros, a

coisa é recebida sempre com mais simpatia. Pois bem,
esse toque de simpatia o ENÉAS me emprestou A mais de
uma vez.

Se hoje pertencemos a ACADEMIA CRISTÃ DE
LETRAS DE SÃO PAULO e se já participamos de três'
antologias e estamos para integrar mais quatro, indire
tamente, muito devo a esse amigo e ilustre (sem ,lustres.
artificiais) escritor José Enéas César Athanázio.

,

Canoínhas está integrada ao nome de EA e tam
bém já marca nossa atividade literária.

Se agora recebo uma correspondência tazenâo
a indicação que transcrevemos abaixo, isso não nos en

vaidece nem nos faz orgulho, mas - sim - nos entu
siasma pois Canoinhas se faz conhecida e os jovens es

critores de Canoinhas e região poderão contar «novos

toques de simpatia», ajudando-os a percorrer seus ca

minhos.
,

INDICAÇÃO
Uruguaíana: 12-11-77.

Prezado confrade PEDRO A. GRISA

Por indicação do escritor HUMBERTO'FILICIA
NO DE CARVALHO V. s.a foi proposto para integrar' os
quadros sociais, na qualidade de MEMBRO Correspon-
dente, das seguintes associr!-'�S'

culturais: '

..

1 _ Academia de Letras d Urluguaiana
2 _ Associação Uruguaian nse jhe Escritores e Editores
3 - Clube de Poesia de U�ug,úaiana4 - Instituto Histórico e Ge.9'gráfico de Uruguatana
5 _ Academia de Letras da�., Fronteira Sudoeste do RGS
6 _. Academia de Trovad.daFronteira do Sudoeste doRGS
7 - Academia Internaclonal' de Letras «3 Fronteiras».
8 - Academia Intemácíonal �e Heráldica e, Genealogia
9 - Academia Internacional 'de Ciências Humanísticas
1 U - Clube Internacional de Boa Leitura.

.

1 t - Centro dé Estudos e Difusão 'Cultural «Bomaguera
Corrêa-

"

12 - Diploma de «Honra ao Mérito» do IHGU

'. quia indicação dessa natureza, feita através da
Federação das Entidades Culturais Fronteiristas, real-

mente/·
.

.'
.

/. E quando essa i�dicação é feita por um escritor
de. renome internacional ou universal \ como o � HUM
BERTO FILICIANO DE CARVALHO, cujo Curriculum
Vitae soma dezenas de obras publicadas, Integrantes de
quase uma centena de entidades culturais, dentre as

quais é Membro titular Imortal de inúmeras Academias,
espalhadas pelo território nacional, pela América e ou-.
tros

. continentes, em especial o europeu, realmente nos

alegra, pois nossa Terra vai sendo conhecida e amada.
(Nunca mantive correspondência com' Humbertb Felicia
no de Carvalho, nem com escritores daquela região}.

Parabéns pra Canoínhas.

Que a Campanha da O A S E «EM BUSCA DO
.

ARTISTA ANONIMO» abra novas fronteiras para os ar
tistas de nossa Terra; e nossa Gente ame cada vez mais
este chão promissor e o faça frutificar.

D1\VET avisa seus clíen
tes e am�s que, tendo díssoi
vido a firma,"ORGANIZAÇÃO
RECORDE LTD� ",.f(lH:\ fun-'
cionava com es'cr}toriQ na rua

Felipe Schmídt.." 400 (antiga
Loja Favorita)". passa a aten
der normalm nte no novo es

critório na .�Praça Lauro Mül
ler, 532, Fo I' e 22-0200, ao lado
da Loj a Fontana Móveis) ,

contando com a preferência de
todos.

CA-20-11-77

\

�gQQQQQQ�Q�QQQ�QQQQQ�����Q������Q��Q�Q������������������Q����MQ�
ce .'

. A .,' m

I '.1. ORTE caça 'e p esce I
CH Praça Lauro MUller" 6�_"")Fone 22 ..0514 ._ CANOINHAS - Santa CoterlnA'

.

9IJ
�

_- a
ae VOU faJe��"" Cámping . .. com uma boa Barraca P R I S C I L t, A - F E R P I ou M O R E N Ó. 9ll
ae ' s� dormis - Redes de descanço MoU-MoU - Camas Cirnba-cot - Congelador SIfOW -CASE capacidade 75 litros. m

.

m ��padas a gás \.
Lanternas - Cantis - Banquinhos - Estojo para pesca - Carretilhas MAR e DAIWA. m

na ( Varas nacionais e,japonesas Linhas Anzóis Viveiros Redes Tarrafas. 91:1

�.. .

...
.

UM CAMP;'f'lG PERFEITO - COM, COMODIDADE E CONFORTO
.

.

. m
Gb�B������D��a���a�B���a���������������a���������D�������B������
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AO POVO CANOINHENSE!
Canoinhas vivau uma se

mana de arte e cul tura, nos
dias 12 a 20 de novembro.
durante a campanha «Em Bus
ca do Artista Anônimo». A
OASE s en t e vae feliz pela
acei tação desta campanha
quando teve oportunidade
de mostrar quantos talen
tos existem em nosso muni -

cípio.
Ainda agora nos surgem

boas notícias, recompensa
pelo es forço que promove
mos em prol da. cul tura ca
noinhense.

Nossa cidade foi lembra
da com destaque em duas·
eàições do Jornal de Santa
Ca tar ina. dias 18 e 26 de
novembro, quando o colu
nista Carlos Müller en

grandeceu a campanha «Em
Busca do Artista Anônimo»'
bem como aos nossos nomes

literários, Padro Grisa e

,Mário Tessari, este ú l.t í

mo .

que fez o lançamento de
seu livro «Ipoméia» duran
te esta campanha.
Por outro lado, quem a

companhou o programa «Quar
ta Dimensão», realiza.do
por Valmira Ziemam, dia 14
úl timo, ficou certamente
agradecido pelas palavras
elogiosas a Canoinhas e a

nossa campanha «Em Busca
do Artista Anônimo�.

Recebemos agora corres

pondência de Florianápo
'11s, do Conselho Estadual
de Cul tur a , em resposta ao

AR01DO CARNEIRO DE CARVIlHO

Residência:
até às 9:00 horas da manhã
entre 1%: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 18:08 hs.
Telefone: (0612} 223-9395

ofício enviado pela OASE.

Diz-nos ° presidente do
Conselho, sr. Theobaldo
Costa Jamundá, num trecho
deste ofício: «Consiga,
que Sua Senhor ia, o senhor
Benedito Therézio de Car
valho, digníssimo Prefei to
Municipal, envie um ofício
a este Conselho Estadual de
Cultura, solicitando nos
sa ida aí a Canoinhas com
o objetivo da fundação de
um CONSELHO MUNICIPAL DE
CULTURA» .

Através destes fatos,

sentimos que a nossa cam

panha est
â

alcançando o que
se propôs realizar: a c ens -

o í.ent í

za ção do povo canoi
nhense para os seu� valo-

'

res artísticos, e a cria-
. ção de um Órgão Municipal
que promov� e identifique
Canoinhas com a sua cul tu
r a , Sentimos nosso esforço
coroado de êxi to e agrade
cemos áos que nos propor
cionaram tão significativa
oportunidade de elevar o
nome de nossa gente!

OASE nov./77

03-12-77
N.CD 1448
Ano XXXI

Major· Vieira, edeve b8stante
concorrrdo, alcançando pleno suo

cesso, cujo resultado encontra
se Da coluna «Três B8{raS em
nova dimensão».

x X x

Peroração do bonito e Im,
portante discurso proferido pelo
Deputado AROLDO CARVA
LHO, 'na Câmara Federal, abor
dando eternos problemas do
Phnalto Norte:

«O SR. AROLDO CARVA.
LHO: Muito obrigado, nobre
Deputado.
Outros aspectos hã, dignos de

registro, no elenco dos proble
mas que afligem as populações
do Planalto Nort- catarrnense,
haveremos de feri-los noutra
ocasião, felando sempre a lin

guagem fraDca - às vezes ru

de - do homem do interior,
sem rebuços nem rodeios, (I.

lhsndo nos olhos do interlocu
tor, trazendo para os Iábtos o

que está no fundo do cotação.

Admirável homem o do PIa·
nalto Norte eatartnense. Dono
de uma tradição de' bravura e

de amor à terra. A tudo tem
resistido. Ouviu o tropel da lu
ta do Contestado e não se ate

morizou, antes pelo contrário,
enfrentou- a com bravura.

Testemunhou revoluções, movi
mentos armados e grandes cri
ses, a tudo res ístíndo, impávido.

Postergado e esquecido pelos
tecnocratas do DNER, dos Mi·

nistérios da Agricultura, do

Plsnejemento, do Interior e d.

Indústria e Comércio, às vezes

posto em posição secundária

pelo Governo do Estado, ainda
assim prcgr íde, persiste na sua

fidelidade à terra e acalenta es

peranças de dias melhores, que
virão, sem dúvida, quando d@s

cobrir o que poderá obter uni

do, conjugando esforços, Quando
se levantar como um 86 ho
mem - ou como um homem
só, e falar alto e claro, sopi
tando . divergências, superando
dissenções, recusando o dívísío
nismo que sufoca, .que posterga,
que pn ju iic8» .

o casal dr. Adauto Nunes

Allege e exma. sra. da. Cice e

filha -Sandra, num giro pelo ex

terior, visitando Paraguai, Uru
guai e Arge.ntin8. Na csravana

também os empresários Her
bert Rítzmann e Samuel Me-

,

"Estou entre todos vocês, mas estou so,

I porqu8c' sou excepcional", Ajude-me na APAE.

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

E ALVARO MILLON & FILHOS ® �
� Concessionário da Mercedes-Benz 40 Brasil SIA �
� �
� �.
�

.
Dep.ariam�lo de Veículos Usados �

� MODELO� ANO/FABRICAÇAO .�� 1 L-1113/42 c/3.o eixo e carroceria graneleira 1975 �� 1 L-1316/48 «ts» eixo e carroceria graneleíra 1976 �
. � 1 L-1316/48 c/3.o eixo e carroceria graneleira 1975 �� 1 L-1313/42 c/3.o eixo e carroceria carga seca .� 1973 �� 1 L-2013/48 c/3.o eixo e carroceria carga seca 1974 ��

� 1 L-2213/48 c/3.o eixo e carroceria carga seca 1975 �
. � 1 L-1516/48 cj3.o eixo e carroceria carga seca 1976 �� 1 LS-1519/42 c/semi reboque carga seca 2 eixos 1976 �

.� �
� 'eiculos Revisados e com g raalia de �
� �
� 6

.

meses ou 10.010,0 l�mse �
� �
>i r·· I I' 2A �
� i , �. I11iB:ltCl·i,me:DI o e:M a. e 't mieses �
� �
� AICEIT:A- TROI A . �
� �
� �

�
. 88.476·· Km. 223 - UNIAO DA VITÓRIA· R. �

�� FONES (0425) 23-1211 ��. 23-1893 �� .
- 23-2572 '

. ������:t;������������������������������Ci

Encontra-se em 'festas· o lar do casal LOU
RENÇO (NAIR)��OV�I{, com o' nascimento de
uma linda garotinha, ocorrido dia 26 de novembro,
na Maternidade do/Hospital Santa Cruz e que na
Pia Batismal rec tberá o nome de LIDIANE.

,/

. A nova canoinhense e seus pais, «Correio
do Norte» deseja muitas alegrias.

A boa televisão e
. '

partir do . dia 15

deíros.

& (IA .. LiDA.

-,

Vj�jte-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268 22-0468 22�0024, ,

BASiliO HUMENHUK
/

I Revendedor

,Fazemo� s��e a melhor

E'f
ta em veículos novos FORD

e usados de q alquer marca.
. .

I

DISPONIBILIDI. DES DA SEMANA: :
Camionete Pã cle-up l'961 4x4 - cinza
Camionete Rural 1�75 4x4 - laranja
Pjck-up 4x4 1973' - verde angra
Volks 1975 - brhnco �btus 1300
Brasilia 1976/.. br ai}:C o .po La r
Vo Lke lB74

/-
1500 - acr e marajá

'

Corcel 1976. '- cupê luxo LDO - mar r cn madeira

Adquira seu veículo usado com a miníma entrada. .

. veícUlosAnteiramente reyi��dos, de boa procedência,
aos mela�res preços da regiao ,

.

.

Segundo informação de Curitiba, pelo. telefone, do técni
co sr. Galastrie, responsável pela melhoria de som e imagem de
nossa televisão, com a recepção agora de 3 canais, Coligadas, de
Blumenau, em funcionamento e mais os canais 4 e 6 de Curi
tiba, a melhoria somente virá dia 15. A partir do dia 10, a apa
relhagem necessária, em construção em seu laboratório em Cu
ritiba, será montada em Antonio Olinto, na repetidora e depois
virão os testes em Três Barras e nossa cidade, quando o serviço
será concluido. O técnico Erico informou que vale a pena espe
rar mais um pouco, quando, tudo -fícará resolvido.

x X x

Fínalmente contaremos agora
com um Núcleo da LBA, efim
de atender a faixa da popula
ção mais pobre, assim 8S mais
necess itadas.

x X x

O JE� afinal classificou- se,
como todos esperavam, para as

semi-finais do brasíleírão, num

bom destaque pua o futebol
eatarmense.

x X x

O sr. Leopoldo Fallgatter, ge
rente da Impressora Ouro Ver
de, doente, acha-se hospítahzado
no Santa Izabel, em Blumenau,
recuperando-se agora de duas

operações a que se submeteu.

x X x

O sr. Duilio Cornelsen, Pre
sidente da Cooperativa de Ele
trificação Rurel do Planalto
Norte Catarinense, com sede
em nossa. cidade, vai na pró
xima semana 8 Braeíüa, afim
de participar de um congresso.

x X x

O sr. Aziz Selerne, o popular
Zizinho, agora residindo em, Ps· jlotms, esteve em nossa cidade,
cuidando de negócios e revendo
familiares e amigos.

x X' x

Procedente de Fortaleza, Cea
ré, esteve em nossa cidade, o

sr. Ilmo Buss, afim de passar
o aniversário de sua mãe, Da.
Anita.

FORD I.ua .m......

x X x

O Bolão Fantasma encerrou

suas atividades do aDO com o

Torne-io do Rei do Bolão, com o

seguinte resultado: Rei, Adernar
Muca.rs, eom 35,4. palitos e Ca
valheiros: 1.0 Afonso Lüdke,
com 345 e Wilson Murara, 335
palitos.

x X x

Já o Torneio de Tiro, promo
ção do Clube de Caça e Tiro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense


