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Funploc em

Major Vieira
A Fundação das Escolas do Planalto NorteCataríaen

se - .FUNPLOC - acaba de alcançar mais uma 'importante
oonqulsta.

Pelo Parecer_ n.v '234/77, de 29-11-1977, o Conselho
Estadual de Educação - CEE acaba de autorizar e reco
nhecer o Cl!..rlo de 2.° Grau �HABILITAÇÃO BÁSICA EM
CONSTRUÇAO CIVIL», Implantado em Major Vieira pelaFUNPLOC.

Nesta oportunídada, comemorando tal evento, quere
mo.s congr�t.ular-nos com a FUNPLOC e seu Presidente Dr.
Zalden, �mll�aDo Selem�, o qual vem se dedicando de forma
ex�raordlnárla, no sentido de proporcionar ao estudante ca

DOln�ense e de toda a região o ensino que lhe convém não
medindo esforços e trabalho.

'
,

Não pOd,emos, igualmente, esquecer a principal bata,
lhadora, I?ela instalação do 2.° Grau em Major Vieira - a

prof. TerezlDb� de le�Ds Cubas, a qual dedicou longas horas de
trabalho e nao medíu esforços, no sentido de integrar forças
e despertar interesses, fazer 'levantamentos, procurar protes
seres - um trabalho de um ano e meio que só agora se
.vê coroado de 'pleno êxito.

'

O ex-prefeito Vitor Borges e O prefeito atual Cláudio
Gadetí, sempre apoiados pela Câmara de Vereadores da Le
gil�atura. passad.s. e atual, não mediram esforços para que
Major Vteíra obtivesse essa conquista que' será ..;_ como mais
de uma vez foi dito uma importante mola do desenvolvimento
daquele município.

O proc.esso foi montado sob a orientação do Coorde
nador de Ensino da FUNPLOC - Prof. Pedro ,A. Grisa o

qual - além do trabalho técnico de montagem do proce�so,
acompanhou passo a passo toda a sua tramitação junto à
Secretaria da Educação e Cultura, passando pelas Coorde
nadorias Local e Regional, e [unto ao Conselho Estadual de
Educação, contando sempre com o auxilio dos funcionários
da FUNPLOC, especíalmente o Prof. Moacir Motter; tendo re
cebido todo' o apoio do Prefeito e da Comunidade de Major
Vieira. "

Destacada foi também a colaboração 'recebida do Prof.
Licurgo e do Pe. Aluízio e sua equipe, na S." UCRE bem
como do Secretário da Educação e Cultura - Prof. 'Mário
Morael e seus assessores: Renato Wenzel, Renato Wendausen
Flávio Pelízzaro e suas equipes.

'

,

O «Colégio MAJOR VIEIRA» é a nova unidade de en-
sino da FUNPLOC e uma importante conquista para a ju
ventude estudíosa de nossa Terra e para o desenvolvimento
de nossa. Gente.

Parabéns, Major Vieira e FUNPLOC.

Incentivando •

nossas artes

,Na foto' vemos o Prefeito Benedito Therézio
de::Carvalho':Netto, que ao 'lado do artista plástico
sr. João Natividade Júnior, especlalmente convidado,
oficializa a abertura da Exposíção de Artesanato e

Artes Plásticas da campanha «Em Busca do. Artista

Anônímo». Esta: ",exposiçãp, atraiu atenção ,de mais
de mil ,canoinhenses, além 'de pessoas de outras ci
dades. Como lresultado, () Prefeito Therézío, junta
mente com um grupo de senhoras da OASE, vem

planejando' a fundação, em Canoinhas, do Conselho
Municipal de Cultura.

,

,

,A fundação. deste'Conselho já conta com a

presença em nossa cidade, do Presidente do Con
selho Est�dual de Cultura, PI:of. TheoDaldo Jamundá.

,
'

Fjlhos dos ,Operários do DIR/Se torão um ,Natal mais' feliz

Assinatura anual: cr$ 15.0,00

Numa iniciativa das se

nho ras dos di retores e en

genhairos do Departamento
de Estradas dá Rodagem de
San tá Ca tar ina, tomou for
ma um movimento cuja fina
lidade é das mais elevadas
- promover festas bene fi
centes, destinando o pro
duto das mesmas para pre
sentear os filhos dos ope
rários do DER/Se, por oca

sião do Natal.

A idéia teve apoio ime
diato de todos, inclusive
funcionários do DER, e co

meçou a ser executada, tsn
do na 1 iderança a

ã ncansâ
vai senhora AmábileWerner,
esposa do Di retor - Geral do
DER.

A primeira destas promo
ções foi um «Café Colonial»
beneficente 'ocorrido dia
13 de Julho, no Clube 12
de Agosto, tendo alcançado
pleno êxito.
Também os engenheiros da

Sede tiveram sua partici
pação , organizando um chur
rasco. ocorrido dia 23 de

julho, nas dependênc ias da

•
Assoc iação dos Func i oná
rios do Tribunal de Contas
do Estado na praia de Sam

baqui.
No interior, nas cidades

organizadas em diversas
Residências do DER, que
funcionam em 21 cidades,
a fim de conseguir levantar
um montante satisfatório
para oferecer um Natal mais
alegre às CINCO MIL, CENTO
E POZE o r ianças fi lhas dos
trabalhadores de oficinas,
estradas, máquinas, apará
r ias em geral, daqueles
que com seu labor aj udam
a construir as 'estradas do
nosso Est&do.
Estas promoções tiveram

âmbi to Estadual, com f�sta,s

N. o Avulso Cr$ 3,00

onde -funcionam os ese r i tó
rios do DIR, 9S engenhei
ros organizaram diversas
promoções, o que permi ti u
uma arrecadação em torno
de 600 mil cruzeiros.

Com o montante arrecada-

do, foram já adquiridos
presentes para as crianças
filhas de' operários e que
começam, a ser enviados pa
ra' as Re s

í dênc í

as , a fim
de serem distribuídos DO·
Natal.
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Ano XXXI'

Poderes Executivo e Legis
Ilativo se confraternizam

Pelo' término do úl timo
período legislati V:J do cor
rente ano, o co r r ião sexta

feira, dia 2, 'o Prefei to
Therézio Netto ofereceu u

ma churrascada aos srs. no

bres e d í s . no Estandar de
Tiro, em Marcílio Dias.

O encontro foi àos mais
cordiais, numa verdadeira
e autêntica confra ter,ni
zação dos dois poderes,
quando foram avaliados 'os
trabalhos legislativos, os

mais intensos e pro fícuos
dos úl t imos anos, como taro
bém o primeiro ano do atual
governo ,I também com saldo
dos mais positivos.
Convidado. deixou de com

parecer por compromissos
inadiáveis. o Sr. João Se
leme, Presidente do Dire
tório Municipal da ARENA�
ali comparecendo, além do
Prefeito Therézio Netto, o

seu Vice, Pr e f' . Fábio Na
bar Fuck.

,

.

Classe empresarialhome
Fernando Bocha

•

nagera
No próximo dia 13, terça-Jeira, às 20

horas, no Clube Canoinhenst, será realizado

jantar em homenagem ao sr, Fernando Rocha,
DD. Gerente do Banco do Brasil S. 4., por
iniciaiioa da dssociação Comercial e Indus
trial de Canoinhas

Na opor/unidade será entregue ao ilustre

homenageado; Titulo de Sócio Benemérito da

AeIC, pelos relevanies serviços por ele presta
dos em prol do desenvolvimenia da nossa região.

A homenagem se prende à sua recente

promoção para a agência do Banoo do Brasil

de Criciuma, para onde deverá .reguir no pró
.ximo mês de janeiro.

,

PREFEITURA
acertam

-

e "FAMA"
acordo

A Prefei tura M�'iciPal, através do Prefei to THE'RÉZIO
NETTO e firma «F',AMA». pelo SiU Diretor João. Seleme,
entraram Bum acor o e' torno da celeuma ocasionada no

requeriment6 de construção da fãbric�,
como abaixo segue:

Nós infra assinados, de um lado a PREFEITURA MU
NICIPAL DE CANOINHAS, neste ato representada pelo Dr.
Benedito Tberézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal" e

-

de outro, a Firma «FAMl\,» FABRICA DE MATE EXPORT
LTDA., representada por seu Sócio Diretor, Sr. João Seleme,
considerando o Mandado de, Segurança impetrado pela in
dústria «FAMA», que visa a aprovação do' seu Projeto de
Construção e a ligação da força e luz no local de suas obras;
considerando que a isto não se opõe a �refeitura Municipal
que visa, como sempre visou '9 prog esso da Cidade e do

Município; considerando que reconhaee ser Indústria, «F'AMA»,
um grande empreendimento' que' tlaz ao Município grandes
vantagens sociais e materiais; considerando que, como é óbvio,
.para qualquer construção, há nécesstdade de preenchimento
e curpprimento de uma séri7, tle requtsítos no Departameno
de Obras da Prefeitura; considerando que a «B'AMA», por seu
Representante infra assírrâdo reccnhece a necessidade' e a

legalidade dessa parte burocrática; considerando, finalmente,
que ambos, através de entendimentos havidos, concluíram
pela desnecessidade de divergência uma vez que as dúvidas
ficaram esclarecídas, \

COMPROMEr..EM�SE \ '

,I -:,/{ Prefeitura Municipal de Canoinhas a deixar sem

efeito a fdem de Embargo das obras I,da, indústria, bem co

mo da ELESC e a não 'mais interferir, negativamente, no

anda nto das mesmas e não reivindicar em Juizo quaisquer
pret sões relativamente ao Processo de Mandado de Segu
ra a,'

II -- A «.AMA» Fábrica. de Mate EIPl'rt Ltda., a dar oum

primento às exigências legais, prescritas pela Prefeitura e a

requerer, de imediato, a desistência do Mandado de Segu
rança por ela impetrado e concedido liminarmente.

Assim, expressando seu comum acordo, assinam o pre
sente TERMO em duas vias de igual redação e teor, ficando
uma em poder de cada parte.

Canoínhas, 06 de dezembro de 1977

Benedito lberézio de Carvalho Netto

pI «FAMA» Fábrica de Mate EIPort Ltda. - Joio Seleme
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Decreto . N. 48 de 01-12-77
Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal

de Canoinhas, Estado de Santa Catarins, no uso de suas atribui
çõ�s legais

DECRETA:
Art. 1.° - Ficam homologadas 8S seguintes Leis:

1.372 de 06-06·77 - Autoriza Suplementação de Dotações
Orçamentárias, no valor de Cr$ 200.140,00 (duzentos mil cento e

quarenta eruzeíros).
1.376 de 29-06-77 -- Suplementação de Dotaeões Orça.

mentA rias, no valor de Cr$ 57.125,82 (cinquenta e sete mil cento
•

e "inte e cinco cruzeiros e oitenta e dois, centavos).
1.385 de 28:-08-77 - Anu.la e Suplementa Dotações Or

çamentá,rias, no valor de pr$ 589.��OO (quínhentos e oitenta e

nove mU cento e setenta e sete cruzeieps), .

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas 8S disposições em contrário. '

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoíahas, em 1.°/12/77.
Benedito Therezio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento
. Administrativo, na date supra. . � .

rábio Nabor Fuck - Diretor de Administração - Vic'8,Prefeito

Decreto N. 49/77
Homologa Leis

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito
.

Muncipol
de Canoínhes, Estado de Santa Catarina, no uso, de suas atribui
ções legais EI de acordo com 8 Lei n.? 4.320 de !7/03/64,

DECRETA

Art. 1.0 - Ficam homologadas as seguintes Leis:

Lei n.? 1.354 17· 03-77 -:- Autoriza a abrir Crédito Espe
cial, ,por conta do excesso de arrecadação do presente exercício,
no' valor de Cr$ 296.242,37 (duzentos e noventa e seis mil, du
zentos e quarenta e dois' cruzeiros e trinta e' sete centavos), 8

importância constante no artigo anterior destínar-se-â, à despe
sas pagas e. não empenhadas em gestões anteriores.

Lei' n.? 1.360 04-04-77 - Autoriza a abrir Crédito Espe
cial, no valor de Cr$ 39.576,14 (trinta e nove mil, quinhentos e

setenta e seis cruzeiros e quatorze centavos) pagamento de débi
tos dflsta Municipalidade apurados e examinados pela Comissão
designada pela Portaria n.? 106/76 de 16108/76, relativas ao pe
riodo anterior a 22-11-75.

Lei D.o 1.362 14-04-77 - Autoriza a abrir por conta dó

excesso de arrecadação do presente exercício financeiro, o Cré
dito Adicional de Cr$ 249,446,76 (duzentos �\ quarenta e nove

mil, quatrocentos e quarenta e seis cruzeiros e setenta e seis cen

taves) destinado a Suplementar Dotações Orçamentárias.
Lei 0.0 1.408 24-11· 77 - Anula e suplanta Dotaçõ ss do

Orçamep,to vigente, relativas ao mês de setembro de
. .1977, no

valor de Cr$ 722.065,61 (setecentos e vinte e dais mil sessenta e

cinco cruzeiros e sessenta e um centavos.

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

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canotahas, em 01-12-77.

Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento

Administrativo, na data supra.
�

Jfábio Nabor F,,,ck - Diretor de Administração - Vice Pr- feí to

Decreto N. 52/77
Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal

de Canotnhas, Estado de Sente' Catarina, no uso de suas atribui
ções legais,

OECRETA
Art 1.0 - Fica 8uplementada por conta do eXcess0. de

de arrecadação, conforme autorização contidas �o Artigo 4.° ,d81Lei n.O 1.331 de 22 de novembro de 1976,' a importância de (} $
5000,00 (cinco mil cruzeiros), a Sf'guinte dotação orçamentária,
referente ao mês de novembro/77, como segut>: .,/.

I
Cr$ looo.oo
Cr$ 5.000,00

Departamento Municipal. de Estradas de Rodagem
3.0.0.00 Despesas Correntes
.3.1.0.00 - De$pesa� de Custeio
3.1.4.00 - Encargos 'Divrersos
1423-269 '_ Locações de pedreira8

TOTAL

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor, na

sua publicação revogadas 8S disposições em contrário.

C8noinhu� 02 de dezembro de 1977

Benedito T/ttrézio de Carvalho Netto - Prefeito

data de

Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento

Administrativo, 'na data supra.

Fdbio N.bor Fuck - Diretor AdmiDistração

DECRETO N.o 50/77
Benedito Therézlo de":Carva

lho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, '00 use de suas atrí
butcões leg&is,

DECRETA
Art. 1.0 - Fica elevado

em 30°/9 (trinta por cento), o

valor de referência previsto no

Artigo n.? 201 da Lei n.? 1344
de 23/12/76, para o exercício
de 1978.' '-,

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

publicação revogades a.8 dispo
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Munici

pal de Canoínhàs, 1.0 de dezem-
bro de 1977.

.

Benedito T. de Car valho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e .

publicado no Departamento Ad

ministrativo, Da data supra.

Fábio Nab8T Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 107/77
BENEDITO THEREzIO DE

CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoínhas.. Estado

.

de Santa Catsrtns, no use. de
suas atribuições legais, resolve

Fixar horário de exp.d�ente
O Horário de ex;pediente pa

ra o funcionário Dr. Moacir Bu
dant, no cargo d@ Coordenador
de Assuntos Jurídicos," Padrão
P.C.2.11 será das 8,30 às 10,30
de segunda a sexta feira;

Gabinete do Prefeito Munici
pal de Canoinhas, 01 de dezem- ,

bro de 1977

Benedito T. de Caroalhe Netto
,Prefeito Municipal

E�ta' Portaria foi registrada e

publicada no Debartamento Ad
ministrativo, na data supre.

Fábio' Nabor . Puck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 108/77
BENEDITO THERÉZIO DE

CARVALHO NETTO, Prefeito

Municipal de Oancinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atrtbuícõee, resolve:

.

Nomear Comissão

P�.obl/R()doviária
Composta dos Srs. Drs. Saulo

Carvalho, advogado, Luiz Fer

nando Fuck, engenheiro civil,
A dils on de Medeiros, engenl'l.@i-

. .ro civil, Paulo Eduardo Rocha
/Faria, .

engenheiro . agrônomo -

Vereador, e .Guinther Ruer

cherdt, Pastor da Comunilade
Lutherana, pan sob 8 presidên
cia. do primeiro. procederem ti

aVt�li8ção :1e um terreno e uma

casa de propriedade de Zulma
Teixe'ir8:Bude nt, sito à rua Ba
rão do Rio Brenco esquina com

8 rua Paul Harris, constituido
da det!! 54 quadra 137, registro
municipal n.O'; 200 e 201, cer

tes ··afor. 178 e 179, com 8 área

de '''''484 m2, no prazo de setenta
e duas horas 8 par tir desta data.

Gabinete do Prefeito Munici

pal de Caooinhes, 05 de �ezem·

bro de 1977

Benedito T. de Cllrvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada
e publi�ada no Departamento
Administrativo, na data Sllpra.

Fábio NaboT Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipsl

dé (anoinhas
Decreto N. 51777

(Be_edito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de Canoínhes, Estado de Santa Catarina, no uso de su,s atribui.

ções Iegaís,
DECRETA

Art. 1.0 - Ficam homologadas as seguintes Leis: Lei n.'

1387 de 02/9/77 - Autoriza a abrir crédito especial até a impor
tância de Cr$ 21.332,10 (Vinte e um mil e trez9ntos. e triDta�e
dois cruzeiros e dez centavos), para fazer face a amphaçlo e res

tauração da Rede de Energia Elétrica no Bairro Aparecida, OI

recursos para a8 despesas ocorrerá por conta do excesso de ar-

recadação.
Lei 0.° 1393 de 22/9/77 -:- Autoriza Suplementação de

Ootaçõ�s Orçamentárias por ,conta do exce8s� de a�rec.adaçio no

corrente exercício, o crédito suplementar na ímportâncía de Cr$
724.000,00 (setecentos e vinte e quatro mil cruzeíros). .

.

Lei n.O 1391 de 10/09/77/� Anula e suplementa Dotações
Orcamentár ías no valor de Cr$ 403..000,00 (Quatrocentos e três
mil cruzeíros).

Lei n.? 1395 de 29/09/77 - Suplementação de Dotaçõ�8
Orçamentárias na imp-ortância

.

de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil

cruzeiros), por conta do excesso de arrecadação.

Lei n.? 1396 de 05/10/77 - Autoriza abertura de crépito
especial na importância de Cr$ 30.208,20 (trinta mil e duzentos
e oito cruzeiros e vinte centavos), a despeza será custeada de con

formidade com o artigo 43 de Lei n. 4,320/64.
Lei n.? 1397 de 04/l0/77 - Autoríz s o Poder Executivo

a abr ír crédito especial Da tmp artâncía de Cr$ 3.840,00 (Três.mil
e oitocentos e quarenta cruzeiros) no corrente exe rcícío, a des

pesa decorrente desta lei ocorrerá conforme a Lei n.o 4320 d ..

17/3/64, artigo 43'.

Art. 2.° - E�te Decreto' entrará em vigor 'Da data de 8ua

publicação, revogadas a8 disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito M.unicipal de Cenotnhas, em 1.°/12/77

Benedito Thertzio de. Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Este Decreto foi régistrado e publicado no Departamento

Administrativo, na data supra.
I

. Fábio Nabor Fuck Diretor Administrativo Vice Prefeito

Portaria N, 106/77
Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal

de Canotnhas, Estedo de Santa Catadna, no' uso de sues atribui·

ções legais,
RESOLVE

. Designar os elementos abaixo para comporem o Conselho

Municipal de Trânsito, Tracsporte e. Síuelízscãó:

1. Vice Pre, Munic.: Fábio Nabor Fuck Presidente
2. Henrique Krzesínskí

.

Repres. do Legtslsttvo
Municipal
Suplente
Delegacia de Policia
3.° B.P.M.
3.° B.P.M. Suplente
Departamento Rodagem
Suplente
Associação Comercial
Suplente
Transporte Coletivo

Suplente
Cons. Juridico
Assoe. dos Mot. Taxis

SuplenteI

3. Francisco B. dEl Siqueira
4. Levy Rose
5. 1.0 Sargento: Vitódo Radícheskí
6,. 1.0 Tenente: Sid F. da Silva
7. Dr. Adilson R. de M8�eir08
8. Alvanir Vieira
9. Agenor Christ6foli
10. Rafael J. Boeing
11. Aliner Cavalheiro
12. Emilio Dams
13. Dr. Saulo (!8rvalho
14. Waldemar Schramm
15.' Teodoro Schroeder

,Gabinete do Prefeito Municipal de Cancínhes, 30 de DO·

vembro dê 1977.

Benedito Therézio d. Carvalho Netto
Prefeito Mu nícípal

Esta Portaria foi regtstrada e publicada no Departamento

I A��inistntivu, .na data su�ra. .. _ .. .

Fabio Nabor Fuck -. Diretor de Admlnlstraçao - Vice Preftalto

DR.· ZE�!.��� _FI�HO .

CONSULTÓRIOA'
Rua � ,�tembro - esqll;ina com traves�a

I
1', de ,Novenll.iQ:f.o (pre}Üme à Ig,re�a Matriz,
lado da Assàciação Comercial) .

- Fone 22-0960 -

FOTOC�S iXE.I\OX
Servi� instantâneo e perfe'� ..

.

Instalação m�d�míssima.

.Procure :ao eseritéri, de I>erby Carlos Ulhm.ann, na

Praça Lauro Mi:jrH.er, , 1 - Caneinhas - ,SaBta Catarina.
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Antonio ü.no e Ivôrí. Ma
ria 00

.' ria, ambos solteiros,
domicil" aos e residentes nesta
cidade Ele, bancário, nascido
em de agosto de 1955, filho

CIDolnha8, 10 de dezembro de 1977 de Agencr Bu�no ti Etelvina
,BENEDrrO 'SILVA - Presidente, ,:Lisbôa, BueQo. E�., balcODist••

10-12-77
N.- 1449

Ano XXXI
I

o .; q� s� rI�� .; ACIC no

próximo' dia 13,' terça-feira, conforme noticiamos na

primeira página. em homenagem' ao sr. Fernando
Rocha, foi adiado para data ainda a ser marcada
por:razões de força maitr. ...

,

, '

NORMAL'ISTAS-1977
Mais uma vez, o tradicional estebeleeimento de ensino de

Dossa cidade, Colégio «Sagrado Coraçâo de Jesus», situado à Rua
Bario do Rio Branco, forma 26 (vinte e seis) professoras norma
listas.'

Foram anos de estudos até chegarem ao curso normal que'
tel:D a ,.durac� .de 3 (três) �nos; luta árdua, muito! obstáculos pe
lo caminho, dificuldades mil, muítss vezes quase que o desânimo
chegava aquelas que buscevam seu' almejado título de normalista.
No entanto, .eouberam lutar até o fim, chegando Iínalmente 80'

ponto culminante que foi o dia da formatura, realizada quinta
f�ira pr6�ima passada, à coite. '

'.Como não poderts ser de outra forma, prim ... iro o r;gra
decimento a Deus, com uma belíssíme 'missa, às 20 (vinte) horas,
na Capela do referido Colégio. ,Muito bem ornamentada, primando
pelo caprtcho, apresentação das coisas e tudo que se diga respeito
a algo' ímportante, como O' era aquela Missa de ACão de Gracas.

As palavras dirigidas pelo sacerdote celebrante às for
mendaa penetraram profundamente em seus corações Dotando-se
em cada rosto um agradecimento síocero pelo momento que es

tavam vivendo.
Finda à missa as formandas, seus familiares e demais

convidados se dirigiram ao Salão Nobre do colégro, onde prece
deu-se a coleção de grau, pecante autoridades civis, militares e

eclesiásticas. Muitos oradores se fizeram, ouvir, sendo todos bas
t.llte aplaudidos.

AI formandas em ,eus vestidos 10ng08, variando a côr,
conforme é> gosto de cada utpe, formando um" conjunto de côres
maravilhosas. Nos. lábios de cade uma, um sorriso aberto, descon
traido, Dotando-se a felicidade, irradiante pelo momento presente.

\ ' ,

As normalistas tiveram\ como lema: «VENCER AS DIFI-
CULDADES, VIVER COM LEALDADE, ENSINAR O AMOR E
A LIBERDADE». Muito bem escolhido. Poucas palavras, ou seja,
fra8,es que (aDunciam um pe�mento. "

'

Terminada as ce rimônias com a entrega dos dtplomse, foi
realizado nos a,alões 'do' Elite T��ni.s Club, um b�lle, qU:!ise que' p�.
qu@no o recinto para abrigar o enorm!!': número de convidados

presentes.
De parabéns também está o corpo doscente do Colégio

Sagrado Coracio de lesu'., pOÍ8 sem uma equipe de tamanho ga
barito, jamais essas Dl@ninas che'g&dam a alcançar o que buscavam.

Na pessoa de minha sobrinha Rejane Maria, que também
foi Uma normalista 1977, cumprimento as dem8i�, desejandà-lhes
muita� felici,dad'p'8 pdo novo caminho que irão p�rcorrer; que
SUlli vides sejam coroadaQ sempre de êxito pelos lug8res por aD

de andarem.
IVANITA SCHtVUUJlU

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
•

e do Mobiliário, de (anolnhas(onstru�ã.
ELEI,ÇÕES

E

SI N D,IC A I S

Convocaçãode
,

Pelo preseDt� edital, faco saber que nos dias 18, 19 e 20
de Qlsrco ctt> 1978. no eriodo das 8 làs 18 h 'lras, n8 sede desta

tlntidade, sef:Q realizada eleicão pil re comp ição da Diretoria,
Conselho Fi*Cal e Delfga os-repres�n�nt,� "8::> Conselho da Fede

raçio a que está flii"dlt e.,ta entidade, b,em como de suplentes,
ficando eb ,rto o praz) de vtl,lte (20) q,i&� pua o registro das cha

pas, qu@ correrÁ a cootar da data .j�' public8Cão do Aviso resU-
'

mido dest6 eaitel, nos termos doo art. 17, da Portaria n,o 3.437,
de 20 de dezembro de 1974. O, r'€qu�rim�nto acompanhado de

tOjos
II
os documentos tXigíd08 papa o 'rf'gistro ser,á dirigido ao

presid�nte da entidade, podendo ser assinado por qualquer dos

candidates componentes da éhbp!l. A secretaria da entidade fun·
cionará no perio�o desti08do ao regis r(l' das chapas, no horário
fias 8 às 11 30 horas e das ! 3 às 17,30 horas, onde se encontrará
à dispol!iCão dos lntere�s8dos pessoa' hal:) Htada p�ra a�en,Jtmento,
preoltação de informaç'õ'�s, concernentes ao, proc@sso eleitoral, r�

cebnnentó' dto docUttl@otacão @ fornecimento do correspondente re

cibJ. A impugoação de candidaturas devei á s�r feita no prbzo de
5 (cinc(,) dia01, a �ont&r da publicacão da relac§o das ch�p851 re-

.

gistradas. Ça'so, não seja (lbtido qu 'rum @m pri,meira conv'ocacão,
li eldiçuãó�

@m�'
@gU�d8 voteção, será realizada DOS dias OI, ,02 e 03

d,é abril de 1 8 'ê, não conseguido o quorum n8, segunda cooo-,

voc8Cão, a er ição, tm t�ICt:irb votf!Cão, será reblizadea nos dias

l5, 16 e 17 e abril de 1978. Em caso de empate ,entre chspas
mBis' votadas realiz8r-�e-á nova eleicão n08 dias 05, 06 e .7 de

" "

mllo de' 1978.'
. ,

Agustinho 'B8110tto Filho e

Vllm8 d. Jesus Shcultz de
Carvalho, ambos solteiros, do
miciliad s e residentes em San
ta Haidê, neste Município. Ele
lavrador, nascido e, Anta Gor
da, neste MQnicípio' em 23 de
novembro dta 195, filho de

Agustinho Bello�oh
e Catharina

Btleskí Bellotto. 'do lar, nas
cida em Paula r eira, neste

Município em 10 fI de setembro
de 1955, filha qe Joio Vieira
de Carvalho e ,)Aaria ID@zina de
Carvalho. //

f

Jair Leal Ide Barros e Iva
nira Apará'cida Borg.s, am

bos soltei�Ós, domiciliados, e �e
sidentes desta cídade. Ele ope
rário, n lécido em Carequaté,,I
deste

d,',urito,
em 31 de agosto

de 195 , 'filho de Ped "O Leal de
Barros e Bastlía Castilho de
Barros. Eh* do lar, nascida nes

ta cidade. em 12 de julho de

19�2,- filha 'de João Borges
e ,�arla Julia B8 thta Borges.

'C,,�io Babir8ski 8 JaniC8

Luiza-:\da Costa, amb,os soltei
ros, dofft'iciliad s . e residentes
nesta cid�dp. ,tEI@ escriturário,
nascldo em S o Sebastião dos
Ferreira, n@s',e Município, em

8 de março;.' e 1953" fílh» de
Ladislau

8"!j,;r@sk.!
e Maria Ba

bireski. Ela Y 8aoc\ria, nascida
nesta cidad@. em 3 \1e fevereiro

� ,

de 1953. ftlha de Julio Corrêa
da Cost� Je .Orlendíne Vich da
Costa. f

/;
Rena'to Jorge de 'Cristo e

Filom.n. Ferreira, ambos

,�oltei�l's, Eh� com=rcts nte, nas

cido lia Segunde Z ina, distrito
do P&rtãó, Muoicípio de Curí
tíbs, Estado do Paraná, pm 16
de janetr o de 1954. filho de
Antonio de Cristo e Maria das
Do' es de Cristo. Reside em Cu
riti . Pr. Ela do lar, nascída

oesta'\cidad@ �ml IOde I3g,.sto
de l�.�- , filha de Lici{) Ferrt"ira
e de d'qna Catarins Ferreira.
Ela resid�'çte no Bai�ro da Agua
Verde, desb, cidade"

, \ l
Antonio �bll�o Or.wack

e Ana

Marle� rereira, am

bos efolteiros, d miciliados e re·

!dCientes nesta c !dade. Ele co

merciário, na!!lc'ido\ n@sts. cidade,
em 6 d� outubro 'de 1955, filho
de Antonio Dreweck e Eroa
Drewerk. Ela estudllnte, nascida
em Rio Claroj Munioipio de 'M8-

j ar ·Vieira, d sté Estado, em 25
de julho/19�9, filha -de Antonio
Pereira FU};{io e de dona Elvira
Grefin PeA Vira.

FIOriS!�ldO 8ess e Jacira
Soares radHha, �.mbos soltei
ros, nascidos, d omici1iados e re

sidentes nesta cidade. Ele car-
Os srs. Wilson' Bishopp e Dorlval Bueno, proprietários do lotea-

pinteirot nasci do em 5 de feve- mento «Jardim Zilda Pacheco», estarão dentro em brev:e iniciando ai"
reiro de 1953, filho de, Paulo venlias de lotes naquele local, unia das poucas áreas próximas ao eentra
Bes8 e ::te 00<18 Fr8llcisca Mar- dll cidade, que ainda permitem uma expansão conjunta de residências � ,

tios. Ela servente, nascica ellis' comércio. A àecisão dos proprietários em optar pelo loteamento, evitou'
1- 9 7 f h que a referida área viesse a ser reflorestada, o que indiretamente· viria

18 de julAo de 1 4, ii a de prejudicar a estética urbana. Oertamente a Administração Municipal nio
Ant or Soares Padilha e Joa- poupará esforços no sentido de dotar aquela área, de todos 08 melhora
na Q eiroz Padilha. mentos disponíveis, para que o «Jardim Zilda Pacheco» venha a ser em

futuro próximo, um dos recantos mais bonitos e estéticas de nossa cidade,
'

Osm r Brauhardt II Jan�ce pois trata-se do primeiro 10teameDto de Três Barras, em que seul pro

Ludka, \ambos' solteiros. Ele prietários doaram expontâneamente uma quadra para Praça ou Jardim.

d F I 'Note-se que Três Barras é uma das poucas cid�des que não possue Jar-
motorista, nasci o em ,j ipe dim Público, devendo ;portanto ser esta a primeira Praça, destillada ao, I:

Schmidt, este Município em lazer de nosso povo. Ali deverá também ser construída a primeira Igreja,
19 de maio �e 1952, filho de do Rito Ucraniano, o que por certo contribuirá para o em.belezamento·
João Augusto\ Brauhardt, resi- do local.

dente nesta

Ci�de.
/Ela do lar,

Dsscida em Feb e Schmidt, nes
te Município/em Já de marco
de ) 953, reside e em Felipe
Schmidt, filha, �e ���lson Ludka
e Maria Ludlia. \

."

NEREIDA C. CORTE,' Ofi(!t�l
do Registro Civil do 1.,0 Distri
to de Canoinhas, Santa Catari ..
na faz saber que pretendem
easar-se:

REGISTRO .CIVIL' �EDITAIS
Dascidi. em 29 de ja,ni�� de filho de Henr �,e Ladyrjol San-
1956, filha de Mig�e-1/Gogols � tos e de dona,,�Jvina Goncalves

, �arg8rid,à ';Mi!llei Gogola.
.

dos Santos. Ela, do/ ilrj na�ç�da
, ,

.

>1-:
'o '

'

.nests eidade em 1:6 de outubro
Valdemlr/" Án�onlo dos San- de 1957, filha d Herfbert MauI
tos �/ ur�cl Alvl�a. :Maul, e de dona' AJVÍDa Natalia Maul.
am s solteiros, domiciliados L_'

,

'

,

residentes nesta cidade. Ele, co- Csnotnhss, 06 de ,dezembro/1977
merciante, nascido na cidade de'

"

Francisco Beltrão, Estado do Pa- N1EREIDA C. Ma_
raná em 3 de julho .de 1958, Oficial do RegiJbo �ivil

, /,.,'
" .:

TRES BARRAS
d i m.e n são

//II
em nova

PAULO FRANK

Conclusão de Cursosi Básico:
Receberlo seus Diplomas Deste 1�77" 08 concluintes da 8.· série

do Curso Básico, da Escola Bãstca «General Osório». Os formandos fario
realizar o seu «Baile de Despedida» dia lO, hoje. com início às 22:00 horas.
na Sociedade União Operária. No decorrer do 8aile será coroada a Rainha
dos Estudantes. A «Valsa da Despedida» es�á marcada para a meia noite.

A Escola Básica General Osório" estabelecimento Educacional' de
tradição em nossa cidade, tem eneontrade no descortineo e visio .de. sua
Diretora, Senhora Nelide M. Andrade Figueiredo" na dedieação de sua

equipe de professores, um caminho seguro no desenvolvimento educativo
de nossa juventude.

Curso de 'Análises Qulmicas;
No próximo dia 20, à. 18,00 horas, na Igreja Matriz Sio JG�O

Ba�ista, serão realizadas as solenidades de formatura da la. turma do Curso
de Análises Químicas do Colégio Estadual, «Colombo Machado Salles», que
escolheu para Patrono o Senhor Odilon Pazda - Prefeito Municipal e para
Paranínto o Industrial Senhor Oldemar Mussl. Traduzindo a gratidão dOI
formandos pela colaboração, dada ao Colégio nestes três anos do Curso,
a 180. turma de Análises Químicas levará o nome de «RAJA M. BITTAR»
- em homenagem ao Diretor da Fábrica da Rigesa, incanlável batalhado,r
em prol da educação em n�ssa cidade.

O CU1'l0 de Análises ,Químicas corresponde ao nivel de 2.° grAu
e prepara seus alunos para as difereIítes profissões ligadas ao ramo da
Química, além de permitir um preparo simultâneo I para outras 'atividad"•. '

A Direção do Científico Profissionalizante do Oolégle �stadual «Dolombo'
M. Salles», está entregue ao dedicado Professor Senhor Tadeu Kurptel,
que ooadjuvado por operosa equipe de Prolessores, vem desenvolvendo
um magnífico trabalho dentro da técnica educativa e cultural em nosso

munioípio.
J

Odilon, PO:i!da agradece
, ' '

O Prefeito Odilon Pasda, sensibilizado pela escolha de seu nome

para Patrono' da la. Turma do Curso de Análises Químicas; .agradece atra
vés desta coluna a08 Formando., augurando-lhe- um, futuro promissor, e
felioidade pessoal.

'

Deputado Federal Aroldo Carneiro de

Catuatõo visitará 1 rês Barras:
,-

, A convite do Prefeito Odilon Pazda, deverá visitar Três Barras,
ainda este mês, o Deputado Aroldo Oarvalho, representante de nossa re
gião na CAmara Federal. e que vem dando total cobertura às reivindiea
ções de Três Barra�, colocando nossos problemaa na pauta de seus tra
balhos. A radiodifusão de seus pronunciamentos e mensage4s através da
Rádio 8aDta Catarina de Canoinhas, evidenciam seus esforços em' favor
da comunidade tresbarrens8 e da região.

'

',Ecos do·'promoç'do da OAS�
.

A promoçãQ levada a efeito pela OA8E de Canoinhas, «Em Busca
do Artista An'ônimo», despertou o senso artístico' das comunidades da re-

'

gião. Particularmente, este colunista, procurará dar sua opinião semanal'
sobre as participações que no seu entender pontificaram a' promoçio.
Hoie, registro a participação do artista anônimo Carl08 Andrade, que aba
fou como cantor. Andrade ê aluno do eorégio Oomercial de C.noinhas, e

embora dono'de uma e"celente voz, permanecia"no anoD.imato. A promo-
'

ção da OASE abriu-lhe os caminhos de um. possível sucesso, no qual COD
fio plenamente, pois o jovem é realmente dotado de uma excelen.te voz.
Sua apresentação foi um sucesso. Em declaraç'õea a esta caluna, disse o

Andrade, que costuma cantar música. 1]l6trtanejas acompanhado pelo seu

pai no violão. Gosta de cantar, mas faltava-lhe a oportunidade que' agora
surgiu. Parabéns ao jovem cantor - futuro artista.

'

I
,

' ii
:

,

! I
, -

Loteamento «Jardim 2:ilda ,Pacf)ec'o» abre
novas perspectivas, na expansão das áreas,
residenciais e comerciais de nossa cidade, ·

I

·Visitantes ilustres '

,Estiveram em visita ao Gabinete do Prefeito, 08 Senbores Alceu
Luis Doin, da Assessoria e Edno Rosen� de Oliveira - Encarregado de I

serviços especiais da TELESC - Joinville, acompanhados do Senhor Ni-
,canor Possamai da firma Danison Ltda. de São Francisco da Sul, à ser

viço da TELESC. Os visitantes estiveram em Três Barras, promovendo a

venda de
'

DOVOS aparelhos telefônicos para instalação "em nOBsa cidade.
O resultado da promoção foi considerado bom, restando aInda apenas'�18
aparelhos' para ven'da e instalação em Três Barras. Os interessados na

aquisição de seu telefone, podem entrar em contacto com' os funcionários
da' Prefeitura Munieipal ou 8e dirigirem diretamente à TELESC � 'Canol-;'
nhas, falar com o Senhor Mario Scheuer - Encarr8�ado. "

! .'

'

Outrossim 'alertamos 08- interessados, que a.pós cOllcluída a, veada
destes 18 aparelhoI, a previsão' para aumento ,-de aparelhol' �é sOiIQ..lite �

para 1981.
' '- " ,

, :
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Imaza (a'mpeáo do Torneio M. Mlyer
Quem Dão assistiu domingo, perdeu um grande

espetáculo, foi sem dúvida o ma.is bonito jogo das'
últimos anos. O püblteo compareceu em massa Iotan-

'

do o estádio Wielando Olsen, para assistir e sair sa
tisfeito com o' desenrolar do jogo, que transcorreu
na mais perfeita desportividade. Somente não fico
muito eontente com um diretor do São Bernardo, o

qual DaO vou citar o nome, por se tratar de um

amigo, mas espero que esta pessoa saiba que
estou me dirigindo :a ela, não para ofende
la,' como nos ofendeu a todos que trabalhamos neste
jogo, mas pode-se perdoar atitudes assím, por se tra
tar da luta de uma decisão, a qual deixa todos ner

vosos, ,onde perde-se o controle, acredito que agora,
com 08 ânimo. serenados, ele esteja até arrependido
do que disse a mim e ao trio de árbitro. Também
nio pode se admitir que uma pessoa como, o treina
dor do São Bernardo, seja tão enrolador de causas,
para tentar enrolar o mesário o que não conseguiu,
somente censeguíndo enrolar os árbitros, porque os
mesmos sabiam que, o que iria. valer era o que es

tava marcado Da súmula e não o que fora feito depois.
Em se falando em futebol, (:) que tivemos do

mingo, foi dos melhores, quando no primeiro tempo
iniciou-se com o Imaza tomando a iniciativa do ata
que. forçando a, deíeaa alví-anü, a qual saiu-se bem,
com Borges e Julio sempre vigilantes" com Paíaor
fazendo boas defesas, mas quem teve chances para
marcar foi o São Bernardo, aos 26 minu., na cobran
ça de uma falta, Borges colocou com violência no

Angulo e o arqueiro Irã em tarde íaspíradísalma, de
monstrando ter as qualidade de um grande goleiro,
mandou para escanteio. Aos 31 mino uma cabeçada
fulminante de Aderbal no canto, novamente Irã, o
melhor atleta do jogo, mergulhou mandando para
escanteio e aos 43 mino novamente Aderbal escapou
pela esquerda, limpou a jogada, quando' entrou ria'
área adiantou um pouco a bola, dando chance para
.que Irã se jogasse em seus pés e segurasse a pelo
ta. O Imaza' jogava bem no meio de campo e na

defesa, mas o seu ataque' era sempre .envolvído pela,
defesa do São Bernardo que estava sempre atenta,
não dando chances aos atacantes do lmaza, até o

Rubens não estava bem na tarde de domingo, não
fol nem uma vez na' área' do São Bernardo, estava
mais plantado em sua intermediária.

,

Do segundo tembo pouco pode-se dizer, porque
.oa dois times estavam com mais euídado, prevendo
uma prorrogaeão, mas' mesmo assim tivemos um lan··
ee concreto de gol, quando Aderbal aparou de prí
meíra um cruzamento de Ingo, mas Irã bem colocado

. defendeu com firmeza. Tivemos eutros lances peri
gosos de ainbos:os lados, mas sem finalização, por
tanto chegou-se ao final dos noventa minutos no OaO.
Veio a prorrogação de trinta minutos, com dois tem

pOI de 15, o qual também ·terminou empatado. Foram
para OI pênaltis, aí veio a cantimba, que foi sempre'
bem controlada pelos árbitros, na primeira série de
'cinco pênaItis, empataram em cinco a cinco, na se

gunda série, venceu o Imaza por três a dois, com

este resuttado tornou-se o campeão do torneio Mário
Mayer.

� Fica aqui os parabéns a rapaziada do Imaza e

à toda a sua diretoria e em particular ao seu treina
dor, sr. Adlnor Cordeiro, que demonstrou ser um

grande, desportista, tirou aquela impressão que se

tinha de mau esportista. Assim se procede os bons

esportistas, pàrabéns a você Cordeiro pela maneira
como se procedeu nos 'últimos jogos. Fica aqui tajn
bém 08 mais altos elogios ao presidente do lmaza,

•

que soube levar esta equipe ao título deste torneio
com muita galhardia.

'
,

,Detalhes técnicos-do jogo
Dia 04 de dezembro de 1977. Jogo: Imaza O x O São
Bernardo. Prorrogação: ímaza O x O São Bernardo.
Nas penalidades: Imaza 8 x 7 São Bernardo. Imaza
campeão do torneio Mário Mayer, versão 1977. Cartões'
amarelos - do São Bernardo: Jaca, por tndtctplína:
Gílmar, Pedribho e Oabactca, por jogo violento. Ex
pulsões: Adir Gomes, do Imaza e Julio, do São Ber
nardo, por trocas' de ponta-pés.

Formaram as equipes: o Imaza com Irã, Mauro
Ortçanto, Nenão, Djair e Salgado; ,Rubens, Bvaldír e
Roberto Pinto; João Carlos, Ferpa e Ratinho; entra
ram depois. Adir Gomes no lugar de Ferpa e'Baiano
no lugar de Djair. O São Bernardo formou com' Pa
laor, Lisboa, Borges, Julio e Jaca (Airton); Branquela,
Gilmar e Oabectca; Ingo (Mário), Geada (Pedro) e A
derbal. Arbitro: João M. Guimarães, auxiliado por
Hermogenes Leck e Mario Müller. Renda Cr$ 5.300,00.

Final de Torneio «Mário Mlyer»
Chegou a seu final a torneio que a O M E pro

moveu em homenagem ao sempre lembrado Mário
Mayer. que foi um desportista também, mesmo não
sendo um grande aíeccínado, deu o seu incentivo ao

esporte de nossa. terra. Agora os, clubes de nos sa ci
dade. rendem esta homenagem a este .homern que
muito fez por setores tanto esportivo, como religioso.

É uma pena que as grandes . autoridades de
nossa cidade, não tenham tomado conhecimento, ou
deixaram de dar o seu apoíoa este evento que agora
chega a seu final,

.

mas acredito que em' outra edição
do torneio Mário Mayer, que poderá se realizar em
outros anos, teremos • apoio necessário.· Também
vale lembrar aqui que por motivos alheios, foi nega
do a estes clubes esforçados, o estádio municipal para
a realização deste torneio, não fosse a ACRE São
Bernardo ter o seu estádio próprio e ceder esportlva
mente para todos os jogos, não .teríamos a realização
deste torneio. Não quero culpar com isto o nosso

prefeito. porque acredito que' se fosse vontade ,dele,nós teríamos este torneio no estádio municipal. Mas
mesmo assim tivemos, como já Irízeí, no estádio Wie
gando Olsen. de propriedade do São Bernardo, gran
des jogos, onde grande público compareceu, levando
o seu incentivo aos clubes de nossa cidade; que tanto
fazem, para o público da cida .le ter umas horas de
lazer nas tardes de domingo.

'

Em nome da CME agt-adecerrios aqui, o coman
do do 3�O BPM pelos relevantes servíços prestados,
mantendo a ordem e a .dlscípltna nos jogos deste tor
ueio. Também fica aqui os agradecímentos ao público
em geral pela' maneira como prestigiaram, .levando o
seu incentivo aos atletas para o melhor brtlhantísmo
dos [ogos. Não podemos deixar de agradecer a dire
toria do .São Bernardo pela doação do seu estádio
para estes jogos.

A. A. 8rey agradece
Saindo um pouco da parte esportiva. quero dei

xar aqui, "os sinceros agradecimentos ao amigo lá, de
Papanduva, sr. Esmeraldino M. de Almeida, por sua

Iembranea pela passagem de níver da, senhora minha
mãe, ocorrido neste dia 8 pp, em sua coluna que é
um prazer lê-la toda a semana.

-

Adernar A. Bre.y

Força, Se é disso que você precisa para enfrentar a vida,
não prqcure mais: 'vá direto ao Ford F-75, o pick-up•.

companheiro, Ele agora tem embrêagem nova. Ganhou mais arranque,
,

E você pode escolher o eixo mais indicado para
o seu �ipo de trabalho. Faça economia até na hora de comprar.

.conheça pick-up Ford F-75, Forte como um touro.

., .

---------------_.�-----

��'j
:h�

REVENDEDOR

PICK-UPFORD F-75ee
'Basilio Humenhuk '&, Cia Lt-da-

Vidal Ramos, 203 Fones: 22-0268 .. 22-0,468 e 22ao0024

.'

10.12�1'77

.':;

Edital de Tomada de Preço
PreFeitur� Municipal de (anoinhas

Estado de. Santa Catarina
. '

Tomada dê
';

Preço' N. 17/77
_ De ordem do senhor Prefeito �unic'pal, a Comisslo :rd.
Licitação torna público PH4 conhecimento d08 inscritos no Ca_
dastro Municipal de Fornecedores, Prestadores deBervíços etEm
preíteíros �e até às, 15 (quinze] horas do dia 21 de dezembro
de 1977, serão recebídas no Gabinete do Vi!:e Prefeito:e pelo�.r.
Hugo Antonio Peíxoto as propostas para !lquisição de um ve�c,:,lo,
conferra s especlftcsção abaixo. - A reunião de �ertur. e Jul.
gamento das propostas está marcada para às qY(Dze horas do di,
22 de dezembro do corrente ano. ,I

'

,

, l

1.0) Um veículo utilitário, 'com capaéidade: para ,5 pes-
soas - zero quilômetro _.:., motor gasolina - cor ;preta.

'

2.0) Os candtdatos deverão entregar as, propostas em en

velopes lacrados com o número da. tomada de preços na parte'
externa, dirigido li Prefeitura Municipal f- Comissão de Ltcitaçlo.

.

3,0) As prepostas deverão ser 8'�resentad88 em linguagem
clara e explícita, escritos os valores, e/ prazos em algarismos' e
por extenso, ser assinadas ao final, e rubricadas 88 demais folha.,
estar íncluídcs nos preços propostcsjtodos os tributos incidente.,
bem como quaísquer outras despee'e. "

. ,;' I

4,°) No ato da apresentaçãQ das propestas, dev@rlo OI

interessa ios 8p"'es�nhr, em enveldp� fechado 08 sega. documentos;

a) C�rtific8jo de inscrição no orgão d.�· compras; dal,Unilo, do
Estado ou Município .. '

t

b) Certí dã i Negativa da Díví da' Ativa.

c) Declaração expressa que &e· jsujeita li todas as, condições esta-
belecidas no presente Edital.

'
.

5.°) Os candidatos qÚi� 'mesmo inscrito DO Cadastro, 010
mais estiverem qualificad'os,/se,rão eliminados.

'

6;°) DOS CRIT�RIÓS DE JULGAMENTO
.' ,

.

No julgamento da -melhor proposta, aten·�ar .. se-á para,'
qualidade do produto, li s�r adqutrtdo, condições é prezas de pa-
.gamentos, condições de e1btrega tl prsz», preço gíobal.

'

ESCLARECIMENTO: _;, N�'1tran3&ção é �brig8t6rio�figu
rar um veículo mares Chevrole't ano 1971 ttpo Veranei 0·1416-

"11 ser adquirido' pela Firma vencedora do presente" E ital, pelo
melhor preço superior' à Cr$ 20, 000,00, condíçõea que deverá
constar das propostas;' O veiculo poderá ser 'Vistoriado mediante
solicitação do solícítante.

7.°) DAS PENALIDADES
.

A firma ve1ced�r-a �,8 Itcttsção, que desistir do forneci
mento do produto que originou o presente Edital, poderá, a cri
tério do senhor Pcéfeito Municipal -ser suspensa do direito de
licitar na Administração �unicipal "pôr" prazo determinado.

8.°) Esta tOrDada 'de' Preço poderá ler anulada pelo Pre
faito Municipal, du reg srtar 8S Propostas, sem que caiba aos li

citantes, 'direito" quaISquer indenização ou reclamaçio judicial.
9.°) Nenhuma proposta será re.cebida ap69 o di,' e hora

marcadd; nem�serão permitidos' quaisquer adendos ou modificaçõel�
10.0} A homologação' da' Tornada de preço compete 80

Prefeito Municipal e é irrecorrívei.

11.°) Melhores esclarecimentos os interessados pod@rlo
,obter nesta Municipalidade diariament.e ê no horário do expe
diente externo .

Canoinhu, 97 de dezembro de 1977

Fábio Nabor Fuck -' Vice Prefeito
Pr�sideDte da Comis�ãõ' de Licitação

AUTORIZO:
'

8enedlto Tharézio de Carvalho
Prf!Íl."ito Municip81

Netto

,

{

SINDICt\TO RURAL
.,

Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL. DE 'CQ"NVOCAÇÃO
pe.l� prese�te ",�,itél de çón-' re�t� �o\ exe ci.c'o de �977.

vocaçao, o SlndIcat Rural de '2 :0" t d 1'0. '.'
- ..: u ....ros assun 08 'e •

CanoIDh88, 08 forma, de seu, t d
'

Cl.

. . "

'
'

ereSSe' a asse. '

e!ilta�utos SOC181� cpnvo��!l os "Se-,' r

phores s6cios a se fszar\l.!D pr@-. ! Nió havendo número legal
sentei' a Assembléia' Geral Ex,,:, '. em 1.8, cOD,vocação, fica desde

t�80rdinát'ia Q Eler r.ealizád� no
, 'já convocada a, 2. a 'pars às 9

dIa 12 de dezembro de 19'7,,., horas, do mesmo dia e Local.
às 8 hOfas ns' sede do St�cti;\ ,Se ainda" não der quorum fica
cato Rural, sita à rua Paula Pe- '\mafcada para 88 10 horas do
reira D.O 1593, para

,. tomarem toesmo dia e locar a 3.& CODVO-
,

conhecimento e deliberarem 80- c�ão, com qualquer número de
bre o seguinte:

-

,

'pre'st!ntes.
ORDEM;DO DIA,

'

t

1 - Discissão e votação da
retificaçã��.:l Supl,ementação dos.
OrçamentJs- ds entidade ref�-

Csçoinh88, 01 de dezembro
de 1977.

EWALDO ZIPPERER
Presidente
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ANI\lERSAR'IANT'ES' DA
polis,' o St".'Firmino de Pauis
e Silva.

.

Dia 1r - o sr. Erhard Koch:
o Ac"d�mico conterrâneo Sér:

.

'Tgio t. omst: Lenger, quartanista
de Odontologia da Universi
dade Federat do Paraná.

Dia 18 - a sr. R.einaldo Cres
tani; o [ou. Aldo Roesler,

D�a 19 - o sr. Wiegando
Fischer; a garotinha Vilma
filha do sr. Pedro Wendt.

Dia'20 -, a sra. Neiva Clarice
A todos os aniversariantes * Se alguma vez se encon-

b d
irar cercado de diticulde-

os para ens este semenérto, des e em circunstâncias em-

------------�----__-----�......;--------- baraçasas, sem saber como

dela se liorar, Taça o que tor
direito e fique certo de que
isso seré o que melhor, o li- * Esperamos que com o tér
vrará das piores situações. .

mino das aulas você mi-

* Podemos servir a uma
nininha apareça por, :aqui.·

idéia, mas não podemos, Canoinhas não é tão longe
sem violar a nossa missão na

viu J.Vdrcis?

terra, servir a um indioiauo. * Alceu' Romão detxando
Podemos segui-lo enquanto nos. Quem ficou realmente
sua idéia, livremente medi. triste roi a Soraia. Qualquer
tada, e sceita por nós, res- dia ele aparece viu?,
plandece .

sob a bandeira que
ele leva consigo. Quend», po. * E o Qaspar contando o

rém, essa bandeira não exis- seu segrede a todos que
te, ado. essa idéia não seja não era nada mais que a bo
a garantis de suas intenções, nita lourinha de olhos v�rdes
temos o deoer de examinar o Luciane. Continuem.
fundo' de cada ato que rea-

liza o homem que nos chama * Aliviando um pouco a

para segui, lo. cuca de pesaâos estudos

Hoje no Clube Csneinhen»
Doca e Bete passando alguns

se se dard a formatura dos
dias aqui.

alunos do Colégio Agrícola --te Quem diria a Carolina
<Vidsl Ramos», num gostoso que só gostao» d� andar
baile. Aos formandos os cum» de tênis, só anda agora com

primentos da coluna. sandálias' de salto alto. Por

* Também dia 15 próximo que será hem?

os terceranistas do Colé- --te SlInd,ine, vindo de Join
gio Estadual «Ste. Cruz. es- oille alegrou-nos com Sua

tarãe concluindo seus sonhos graciosa presença no último
numa bonita formatura que fim de semana.

começará com uma missa. A
todos os nossos cumprimentos. ..* Denise Tarmena trocando

olhares com. aquele me-

* Certos Alteu Budant mui- nino anônimo, que é muito
to cumprimentado no úl»

'

TOTo. Vá em frente.
timo dia 5 por seu' anioersê-
rio, Parabéns.

'

\

* Agora juntos Nico e lzs
bel Seleme; esperamos

A todos nossos sinceros agradecimentae. _ , encontrá-los sempre assim.

* Temos hoje em nossa
. companhia Fernando Fer

reira, trazendo consigo sua

simpática namorada.

* A querida Clsudete que
no dia 3 próximo passa

do completou �fUS 15 anos,
muitas ft1licidades.

Dia .11 • o sr. Estetano W,u
blewski; es sitas. Beatriz Cris
tina 'Q,osskoP! e Elizabet
Mendes.

I

Dia 12 - a stta. Sueli da Cruz.

Dia 13 - a.sra. Ellv esp, do
sr. Dietrich Siems.

. Dia 14 • ti sr. Arno Court
lioffmann; /I srte. Ieda Reinert.

Dia 15 - ::0 menino Osni filho
do sr, Jooino Roesler.

Dia 16 • a sra. Gertrudes
Ca,valho, res. em Floriano-

Notícias

SEMANA
8SP. do sr. Laerte Woiciekoski,
os srs. Natan e Isaac Zugman;
as srtes. lanete Michel e Joa
mta Gorsette.

Dia 21 - o [ou. Cesar José'
Medeiros.

Dia 24 - a srs. Ceci estr. do
sr. Adauto Allage; o tooem
Osmar ,,'Janoel Voigt.

de MAJOR VIEIRA
Escreveu FRANCISCO KRISAN

���QQQ�Q�Q��Q�QQ���Q�Q�QQQQ�Q�QQQQQ����DQ�QQQ���Q��Qgg�g�Q��g�Q�

I -J. CQ-RTE� caça e pesca I
/

m

� Prftça Lauro MUlle� 646.·,-- 'Fone 22-0514 _; CANOINHAS - Santa Catarina m
� EM SUAS CAÇADA USE .ARMAS Baita - Rossi • CBC de um e dois canos, de cão m
ue e rnochas�ral91a e obreposta. Cartuchos, esc. e VELOX Munições em geral. m

,

m Revólv réS ROSSI - TA RUS. Carabinas de 7 - 14 e)7 -. repetição e automáticas.. m

�ae -Pistolas. SERETA 22 e 6.35·- Standart.Lu o e Esportivas. Chumbo � Pólvora - Balas para Revólveres. m
,

' m
. ní9eJ��at;jí5�fjrJ�t:j�afjl1i!i·fjfjl?jallBt;irJi!iEjfjl;i·�Ej�i;J�i;lfjllt;jt;ii!j�fjBfjtl;;JrJ&;j�í5fjfj�rJrJfj�t;I�Eit;jn

Me,or Vieira vence mais uma

etapa no setor do ensino
Em fins do mês passado foi, reconhecido

(oficializado) pelo Conselho de Educação do
Estado, o curso do 2.° grau em nosso município.

Trata-se do curso de cTEcNICO EM
CONSTRUÇÃO CIVIL», o único existente em
todo o Estado de Santa Catarina. Curso esse

que no corrente exercício vinha sendo minis
trado em caráter extra-ofícial, mas hoje tornou
se realidade para satisfação do povo de M. Vieira.

Devemos ressaltar o empenho indormido
das autoridades 'municipais e estaduais e em

P8pecial à dona Therezinha de Jesus Cubas e
Pedro A. Grisa, que foram os principais bata
lhadores pels ertação desse curso,' e também
808 Presidentes da FUNPLOC, nas pessoas dOI
SfS. dr•. Luiz Fernando Freitas, Paulo Dequech
e Zalden E. Saleme.

.

P povo de Major Vieira, liderado pela
Diretora do Curso, ae tomarem conhecimento
da noticia da oftctallzação do curso, reuniu-se
D8 sede do estabelecimento na noite de 30-11-77,
para co�emorar o evento.

,

Autoridades, professores, pais de alunos e

uma grande maua popular desfilaram pelas
rual da cldade e com o repicar das buzinas dos
seus carros e estouros de foguetes, festejavam
a grande vitória. Sendo que em seguida foi
oferecido um COQUETEL aos presentes. Na
ocasiAo usou da palavra o professor Pedro Gri
sa, que num eloquente discurso, saudou o povo
de Major Vif:!ira. Em seguida usou da palavra
o sr. Clauriio Gadotti, Dtguíssímo Prefeito Mu

nicipal, que em suas belas palavras, agradeceu
a colaboração de todos aqueles que colaboraram
para a concretização de tão grande aconteci

mento, fezeo,jo referências elogiosas a pessoa
do ex-Prefeito Víctor Borgesçque lei o Prefeito
que deu os primeiros passos para esse ideal,
apoiado por um .. massa de companheiros.

G_adotn na Capital
\

Seguiu a Florianópolis querta· feira última,
o ar. Claudio Gadotti, DO. Prefeito Municipal,
afim de tratar de diversos assuntos referentes
I, bUa administração, entr� eles tratará da ins

talação telefôn.ica com urgência em nOS8a cidade.

An"lda"es do Vereador Nereu

J. Henotng - Indicação D.O 54/77
.

Quem a presente sub�creve, �EREU JO-
SE HENNING, vereador eleito pela legenda da

Aliança Renovadora Nacional - ARENA. com

apoio no artigo 90 do, Regimento Interno da

Casa e artigo 20 da Lei Complementar. D.o 5/75,
vem com o devido respeito INDICAR ao Sr.

Prefeito Municipal a necessidade de baixar o

nível das LOMBADAS exi8tentes Da rodovia da

Soja (Major Vieira a Paiol Velho), bem como

extinguir diversas curvas perigosas existentes
nesse mesmo traj eto, visto ser uma rodovia
excelente e devido a esse motivo vem roubando
a vida de pessoas ilustres de nossa comuna.
Cum mais estes melhoramentos, poder-se-á di
zer, será uma das melhores estradas' de nosso

município.
'

Sala das sessõ ss, em 08 de novembro de 1977
I

NEREU JOSÉ HENNING - Verea10r

Aprovado em Discussão Úaica, em 08·11-1977

AUGUSTO PAPE - Presidente

Agradecimentos dos r:ormandos
da «E_ B� Luiz Devet»

Meus pais - Segui esperançoso o caminho
que escolhi, e vós, sem blasfemar, reeolhestes
uma a uma as pedras que interrompiam a jor
nada, enxugastes sem injuriar, as minhas lágri
mas. Hoj e, vencedor, venho depositar no pe
destal de nossa, exlstêncls a flor viva e sublime
de minha gratidão.

"

Mestres - Ofereço-vos meu futuro. Foi
f@ito com vosso amor, vossa amizade, vossa de

.dícecão e compreensão. V.ossas lembranças se

rão meu guia.
Ao! colegas - Embora em caminhos dts

tintos, nunca a sós estaremos, ao lembrar que
o convivio, o entusíasmo e a amizade DOS for
neeeram e nos fizeram unidos.

Aniversários

Dia 10, hoje. é festivo pU8 o lar do casal
Genoveva e Carlos Muchalovski, pois nesta data
SU8 filha Dirce Ma:ia completa mais um aní

versârío,
.

Também aniversaria dia 10 o jovem ve

reador Luiz F. Terres.

Dia. -II aniversaria o sr..Daniel Grein, des
tacado industrial e comerci�Dte resido M. Castelo.

Dia 12 aniversaria 8 sra. Terezlnha, espo-
8a dc) sr. Licio de Oliveira.

Dia .J4 aniversaria o sr. Otávio L9vandoski,
C€'sid�nte em R!o Claro.

Dia 15 onivf:-rsaris o jovem Jair Bueno
de Siqueira, d6sta cida de.

Ainda dia 15 é a data f�stiv8 para o jo
vem Nereu José Henning, poi� nesta dsta co

memora mais um aniversário. O jovem Nereu
é vereador pela Arena no Legi,slativo Munici
pal de Mej ar Vieira-.,

A todos os 8niversariante6 a i:!olunA apre
senta sinceros par@béns.

ACONTECENDO .....

Responsabilidade. J. M. e C.

toso baile.

* Cícero e Andréa Beatriz
,

um nevo casalzinho entre
a gente. Parabéns aos dois.

* Saila Pie passando al
guns . dias conosco nos

trazendo muitas alegrias.

* E o moto cross no do/:
mingo passado em Rio·

Negro divertindo iJ muitos ta
noinh6nses 1que lá compare-
ceram.

.

I

'* Ontem transcorreu ii fo,.
matara do Comércio, com

muita gente marcando p,e.
sença no Clube, para um gos

I

10-12-77
N.C> 1449

Ano XXXI

* E o fofo Carlinhos (Shi-
mo) conseguiu conquistar

aquela moreninha. Sempre
assim.
,

1

* Uma existência fieil e sun ..

tuosa prepara mal os ho
mens para lutar contra a«

dificuldades e deixa adormecer
a consciéncie de sua p,ópri.a
força.

Tchau

Enlace
Matrimonial
Hoje às 17 horas, na 19ref:J

Matriz Cristo Rei, receberão
os sacramentos do matrimô
nio os jóvens EDMIR LOPES
nOPALO, filho do casal Lú
cio (Luiza) Húpalo, e a pro
fessora TEREZINHA MA
RIA DE A LVDR.ADE, filha
do casal João (Luiza) dé
Andrade.

Ao jovem par e seus fami-

I/iaTes, almejamos muitas fe-
licidades. .
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POLICIA MILIJAR.

.: ::�; py�A'AristidesMallon garante \.

melhoratendimentoavocê e ao seuMercedes-Benz�o

(

I N'õs temos todos os recursos _.

necessários para cumpriresta
obrigação que assumimos com você.

Aqui está a prova dos 9.

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

que você vai ver é a funcionalidade das nossas
instalações.

Em todos os departamentos.
Até atingirmos nossas dimensões atuais,

muitos investimentos foram feitos. E vamos

continuar investindo sempre, pois achamos que,
;, quanto melhores forem o ambiente e as '

condições de trabalho, mais produtivos serão os

resultados, Para todo mundo. Mas principalmente
para você.

2. Nossos vendedoressão especialistas em
transporte diesel.

Nossa equipe de vendas não é formada por
simples vendedores, e muito menos por "tiradores
de pedido". Ela é constituída por pessoal de
alto nível, bem treinado e atualizado. Por isso nós .

'

podemos oferecer a você assessoria completa nos
'seus problemas de transporte. Desde a escolha·

\

do veículo exato para a sua necessidade específica,
até explicações detalhadas sobre as vantagens da
padronização de frota.

Converse corn-os nossos profissionais
.. de �endas, e use-os como consultores para
os se�s negócios. Eles são de confiança a

toda prova.

3. Nós temos um estoque adequado
de peças genuínas.

Você já sabe: um Mercedes-Benz,
para continuar sendo um verdadeiro
Mercedes-Benz, da cabeça aos pés, deve

"

usar somente peças genuínas. Elas são

fabricadas sob rigoroso controle de qualidade,
que vai desde a matéria-prima até o acabamento.

Isso significa que as peças genuínas são as
.

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

demais componentes do seu Mercedes-Benz.

4.Nós lhe oferecemos mais eficiência na
assistência técnica.

,

SeU veículo fica em nossas oficinas apenas
,

o tempo exato em que é revisado, ou reparado.
NGl11 mais, nem menos. (

,

E'lernbre-se: eficiência não

é apenas trabalhar com rapidez, mas também
'I corretamente. Em todos os sentidos.

5. Nossos técnicos são treinados pela
própria fábrica.

Antes de alguém colocar as mãos em seu

veiculo, passa por uni período de treinamento na

Mercedes-Benz, e tem que demonstrar seus
conhecimentos na prática. Nossa equipe técnica
:faz cursos periódicos de aperfeiçoamento,

.

para estar sempre a par das mais novas técnicas
Mercedes-Benz. )

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

6. Nós usamos ferramental e equipamentos
apropriados.

.

O uso de ferramental adequado � o

complemento lógico da capacidade de nossos

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

veículo. E temos também todas as ferramentas

que ajudam a tornar seu Mercedes-Benz tão bom
.

como ele estava no dia em que você o comprou.

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

°

O valor de revenda de um veículo depende
muito do seu estado de conservação, das suas reais

condições de desempenho. Se não existissem
outras razões para você preferir os nossos
serviços, estajá seria mais do que suficiente: nós

garantimos, através da assistência ,

técnica Mercedes-Benz, que o seu veículo terá

assegurada a mais alta cotação na hora da troca.

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

° Em todo'negócio existem tempos bons e

tempos menos favoráveis. Você sabe disso, não é
mesmo? Mas nós achamos importante que saiba
também que o nosso melhor atendimento a você
é constante, seja qual for a época. .

9. Nós somos um Concessionário
Mercedes-Benz,

Este item, na verdade, engloba todos os 8
itens que destacamos antes. Porque, como ,

I Concessionário Mercedes-Benz, temos todos os

meios e recursos para cumprir nossa principal
obrigação: atender você e o seu Mercedes-Benz
o melhor possível.

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

veículos que.vendemos. ,

Venha fazer a prova dos 9.
E, depois, faça-nos o favor de cóntar o que

você viu e sentiu a todos os proprietários de
Mercedes-Benz que encontrar por aí.

Nós vamos lhe agradecer muito por essa °

gentileza.
E eles também.

,,'1'
" "I

e r
'

(-:<�.' :

:li ,�

, Concessionário Mercedes-BeiÍz'

.Aristides -.

.Mallon
Rua Vida! Ramos, 1036 ., Canoinhas - SC

I

,.Pde

Encontra ..se abertas as 'inscri
ções para o Concurso de Ad.
missão so Curso de Formação
de, Oficiais da Policia Militar.
Entre outros requísttoe;' os caD'
didatos devem ter 18' anos no

mínimo e 25 no mâxlmo, POI
suir escolaridade a nível de 2.°
grau e ser solteiro.

Informações mais detalhadas
poderão ser obtidas [uato 80

Serviço de Relações Públicas à
Praça Getúlio Vargas ou no

Centro de Instrução, ne Trindade.

Seja um Oficial da Policia
Militar do Estado de

Santa (atarina
De ordem de Exmo sr Co

msnte Geral da Policia Militar
do Estado de Santa Catarina,
acham-se abertas, até o dia 20
de j aneíro de 1979, as Icscrí-
ções para 0° CONCURSO DE
ADMISSÃO, ao Curso de For
mação de Oficiais da Policia
Militar do Estado de Ssnte Cs-
)t .

arma.

1 - Requisitos 8 Processa·
mento da Inscrição

a) Ser Brasileiro Nato;
b) Ter no mínimo 18 anos (a
completar no ano que for ma

triculado) e no máxrmo 25 anos;

c) Possuir escolaridade a nível
de 2,0 Grau;

d) Ter boa conduta Civil' ou
Militar; /

e) E@t8r em dia com o Serviço
Militar;

f) Ter consentimento do Pai ou
Tutor, se for menor;

g) Ser Solteiro;
h) Haver pago a taxa de IDs

crição no valor 'de Cr $ 200,00.
2 - Concurso de Admissão

O concurso de Admissão tem
caráter seletivo - classtftcetórío,
e compreende:
8) 'Exame Intelectual;
b) Exame de Saúde;
c) Exame Físico;
d) Exame Pstcotécníco.

3 - Inscrições

..

As ínscr íçõ es do referido con-
'curso, poderão ser realizadas na

s-e- do 3.0 BPM, (Üauoínhas),
onde serão fornecidas maiores

ínforrnaçõe s.

Documento extraviado
VALDOi4JRA KAR'0T BU

DANT, decl�,p8r8)'s devídos
fins que extrevrsu , sua Cader
ne ts ?� POUP�?lo ,n,o 4_945-5,
da Ca�x8 Eo'!o.o/'mlc& (_ederal-
AgêncIa G8n2{oha8. '\

A mesmaf/fic8 sem eft!ito por
haver requeríro 28. via. 1

lV,ISO
DAVET' avisa 'seus clien

tes e amigos que, te#do disser
vido a

�'rma "OHG!NIZAÇÃORECOR 'E LTDA },' f:l,ll:\ fun
cionava c \\TI. escrltórío na .rua

Felipe Schmí " .400 (antiga
Loja Favorít �, passa a aten
der normal ente no novo es-

" crítórío na,-'praça Lauro Mül
ler, 532, F,,'ne 22-0200,' ao lado
.ría Loja (Fontana Móveis),.
.contand com a preferência de
todos.

-

&,
,

-m am� &ll..-e:..! ..'.7�r�.mw ��.w."-IlIlIm�.·, �qmm��·D�m.m.=mIP.' &.�5n .fl_ dR. j'M*'iiP#!!iI"Mi§11i$C gw:j# ... ._ -'
-

MM'"F'· '9'''5h:f
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CORREIO DO NORTE 10.12.1977

Instituto Nacional
AGE:NcIA EM

de Pre vidência
CANOIN�-iAS (SC)

Social

Pelo presente e nos termos do § l.O do art. 377 do RRPS, ficam noti
Hcados os beneficiários abaixo indicados de que toram indeferidos seus reque
rimentos de benefÍcill:
NOllle Doc. Inscrição
Evaldo Schildcskí CP. 90698/145
Francisco Pereira de Lima CP. 28264/125
K8rlis Litke CP. 42044/076
Afonso Bõge CP. 35550/05g
Adelaide DaDiel Vieira CP. 34024/454
Antonío Btaneck CP. 18027/347
Ari Soares Ribeiro CP, 9156 t/l07
Cirilo Ahgri . CP. 1'1455/1C7
H8nz Erich Petzold ,CP. 10696/107
Lili Raab Groth CP. 73012/370
Natalia Flenlk CP. 03724/426
Allib11 Martin� de SJuza CP. _
Valmir Kamiaski CP. 13185/370
Sebastião N. Rincon CP. 95464/251
João Lopes CP. 95924/058
Erico Werner CP. 80648/187
Natalia Flenik CP. 03724/426
Silvio S. d� Oliveira CP. 76660/058
Osório Preto de Lrma CP. 10284/058
Deonisto Machado CP. 30070/426
Miguel Padilha CP. 04101/426
Rogério V. d.8 Silveira CP. 241H 1/308
Estanislau Schimingovski CP. 79998/313
Antonia Clau de te Padilha CP. 03577/251
Danaria Rocha Portes CP. -
Erico Werner CP. 80648/187
Waldivious Stocker CP. 90635/145
Igor Schclze Peixoto CP. 08766/58l
Tht':r z s de O Rodrigues CP. 45318/.392
Ivo Brandão CP. 72232/233
Cezário da Luz Vieira CP. 846431!89
Selma C. Píeczarks CP. 32291/458
Karlís Lítke CP. 42044/076
Naldina de .Matos da Silva CP. 75855/475
Maria do Carmo R. das Neves CP. 08743/581
José Carvelho de Lima CP. 82745/251

Requerimento de: Data

030177
05017'7
060177
110177
130177
200177
210177
010277
030277
090277
040377
140377
300377
040577
0905'?7
110577

. 110577
120577
160577
240577
310577
010677
0306'77
0607-77
150777
020877
080877
300877
101077
141077
181077
211 077
21lQ77
241077
311077
071177I I

Auxítío Doença
Auxilio Doença
Auxílio Doença
Auxilio Doença
AUXIlio Doença
Auxi!io Doença
Auxtlio Doença
Auxilio Doença
Auxilio Doença
Auxílio Dnençs
Auxilio Doença
Renda M�nsal Vihl1cia
Auxilio Doença
Auxílio Doença
Auxilio Doença
Auxilio Doença
Auxílío Doença
Renda Mensal Vitalicia
Ap asentedorts Tempo/Serviço
Auxilio Doença
Auxilio Doença
Auxilio Doença
Auxilio Doença
Auxilio Doença
Rende M ensal Vitalícia
Auxilio Doença
Auxílío Duença
Auxiliu 00€ nçs
Auxilio Doença
Auxílio Doença
Auxílio Doença
Auxílio Doença

'

Auxílio Doença
Auxilio Doença
Auxílio Doença
Auxilio Doença.

CaDoinhas{SC), 30 de novembro de 1977.

Edda Côrte Ferreira da Silva - Ag�nte

CANOINHAS DE ONTEM -
De Papanduva

CalDO paroquiano, não podia
deixar de manifestar o imenso

júbilo que senti perpassar, em

meu' corsçãc, por ocas ião dos

fe8t�jos re altz s dos nesta VIla,
.

em honra do glorio .o São S�··
basttão a 20 <h! jane iro p.p I
gual entus.a.mo e r e lígtosrds de
manjf�stbram também a massa

compacta de fiéis PI es entes. Na
quela manhã formosa, o Astro
Rei parecia tr e nsrmtir lá do in
finito 85 b-nçõ s do Tudo Po
deroso àquela multroão qu e a-

glomecada, em fr'ente a residên
cia do sr. -Graciltano Machado
aguardava anciosa a hora de

recepcícnar a imagem d@ seu

Padroeiro, B qual foi ums dá
diva mui 'generosa do insigne
Prefeito Muntcíp sl, H. Bene otto
Te r ézto de Carvalho Junior.

urns corbélia de flores Em se

guida, p .. la distinta senhorita
Alaí de Gl,lh bert e flnBlrnente,
-m brilhante írnp-ovíso, �8udou
o o Rvmo. Padre João W Z@

l-zny preclaro e f> sfor çsdo Vi
gário desta Paróquia, apresen
tando-lhe 8 S. EXCI8. cordiats a

grsdecimf'nto8 pela honr a da
visita e

-

a oferta tão altamente
altruísta e cristã.

Em spgui1a, numa luzi<ia pro
cissão rumaram t0t10S a matriz
onde solenemente foi celebrs ds
Senta Missa Paroquial, solf'oi
zada por belos c !i) ntos polifonos
do coro «St.a. Cflcilil!» logo spós
8S '" olentdsdes litúrgicas, realí-

.

zarem-se os festfõ'j .'8 p-pulsres
com br ilhc e magnrftciêncta.

(A Corresp.m dente]

S. Excia. foi, ne ssa ocasião
alvo de espcntsnea e justa ho

menagem.
Ao descer do carro que· o

conduzia a essa Vila, foi o ope
rosa Prefeito ssu dado por urna

. gentil menina que lhe of-re ce u

Otica . ConFianca
/ 'I
/

.

credenciada'"x CRED- IPESe
. / .

.

praçyLauro Müller, 522

Você nlo sabe o que
está perdendO

Filie-se ao SEPROC

Serviço de Proteção ao Crédito

Informações: Fone 22-0861-

. Despedida
Henr íque Passos e familia

transferindo sua residência pa
ra a vísrnha cidade de Porto
União e não podendo. desp édír
se pesaoalmente de seus ami

gos e fregueses, o fazem por este.

Nascimento
Está em fedas o lar do sr.

Osvaldo Koch e de sua exma .

esposa, com o nascimento de
sua filhinha,' que na pia batis
mal receberá o nome de Eliza
bet Regina.
Nossos. parabéns à. nova ca·

nolnhense e a seus pais.
-

(Correjo do Norte de 16..02-1952)

.

BRINQUEDOS
NFEITES

PARA ',IN,KÉIRINHO
/.

•

as/
,/

�-" -

�,( , �

rlLI�L: RUA Vldal �Ramos 184
MARiz: RUA Paula Pereira 648

Coral Empreendimentos e Participações S.I.
CGCMF, 82.899.352/0001-18 "

..

Autorizado:
,

Cr$ 7.000.000,00
Cr$ 6.634.290,00
Cr$ 4. 7 38.89�,OO

Anúncio de ConvD;�ção'
,.

A Dire ria da CORAL EM'F'REENDIM!NTOS E·

'PARTICIPAÇÕ� S. A., por -seu Diretor-Presidente
abaixo assinado, 'cqnvida os Senhores Acionistas, para
comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, à realizar
se no dia 19 de dezembro de 1977 às 15:00 horas, em

sua sede social sita à Bua Vídal Ramos, 69, Canoínhas-

,sC, com a seguinte
ORDEM DO· DIA

Capital
Capital
Capital

Subscrito:

Integralizado:

.

1. - Exame, discussão e votação do Balanço Geral, Re-
latório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal,
relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 1976,

2. Eleição do, membros do Conselho Fiscal.
3. - Outros assuntos de interesse da Sociedade.

C�oinhas, '30
�

de novembro de 'Í977
.

HILTaN RITZMANN - Diretor Presidente

A cada ano melhor

novas cores, '

novo acab menta e

de abastecimento,I

I
,j RÃ a/ar�a "" co,\hece o

vt1I ,(lOSSO chao ...
/

MALLON & elA.
. ..

.

CANOINHAS.SC

IMPRESSOS EM GERAL �ém uma ou mail cÔl'e.,

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE

"

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Co·mércio de
Veícn .os Ltda.,· você· eDcontrará
para· pronta entrega:

, I

Marca Ano
Pick up Cheorolet 1974

Chevette 1976

Veraneio 1973
Passat 1975
Fuscão 1500 '1975

i'

M GUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionário General,Motora de Bra·sil I. I.

Rua Major Vieira, 289

Canoinhas -'
, Santa Catarina
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10.12-1977

Municipal
LEI N. 1412 de 01/12/77

. AI"ROVA O ORÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O TRI�NIO 1978,/1980

Prefeitura de Canoinhas

BENEDITO THERÉZIO D'E CARVALHO NE'l'TO, Prefeito Municipal· de Canoinhas, faz saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sancíono a

seguinte:
..

'

L iE I
, Art. 1. o - Fica aprovado o Orçamento Plurianual de Investimentos do Município de Canoinhas para o Triênio de 1i9'78/198O', constituído pe

Ios Anexos Integrantes desta Lei, que Estima para o período, as Despesas de Capital, em Cr$ 28.627.651,92 (Vinte e oito milhões, seiscentos e vinte' e

sete mil, seissentos e cinquenta e um cruzeiros €I noventa :e dois centavos) .

"

Art. 2.0 - Os�ecursos destinados à execução orçamentária do Orçamento Plurianual de Investimentos, para o Triênio de 19'78/1980, estão pre
vistos em Cr$ 2,8.62.'7.65,1;92 (Vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e um cruzeiros e noventa e dois centavos), assim
distribuidos:

'

FONTES ·1978' 1980 TOTA.L
I

Superavit do Orçamento Corrente .. o Cr$ ·5.303.249,00 4.62:6. 155,35 1!5 o 648.425,67
Receitas de Capital'
Operações de Crédito. .. .. .. .. .. Cr$ 50.000,00 7' .0.010,0.0 ,l100.000,01O .220.000,.00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis Cr$ 100.000,00 1 ' :.0010,001 2010. . 0.00,,010. 450.000,00.
Transferêncías de Capital .. .. . . c-s 2.752'.400,00 4. O; '2.52:5,00. 5.494.301,25 12 . ,309' . 226,25

I

TOTAL - c-s 8.205.649,00
I

�

10.420.45:6,60 2,8: 627 . 651,92. . /.'. • o . . . . . . . . 10..0011 . 54,6,32
Art. 3. o _ As Despesas de Capital estão fi�adas em Cr$ 28.627.651,92 (Vinte e oitomilhões, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e cínquen-

, ta é um cruzeiros e noventa e dois centavos), com a seguintedistribuição:· '.,

. I .

UESPESAS DE CAPITAL 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 O T O T A L .

, Investimentos.. . o •• •• •• •• • ••• o •••

Inversões Fínanceíras .. .. .. .. . o ••

Transferências de Capital .. .. .. ..

T O T A L ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Cr$ 6.479.039,'00 8.4�77 .400,010 9.0069.200',010 24.025.639,00 .

Cr$ 580.00'0",00 43,7 .000,00 398.000,010 1.415.000,'00
Cr$ ·1.146. f:)i1;O';OO 1.0187.164',32 9'53.256,6.0 3.1\87 . 012,92

I

Cr$ 8.205.649,00 10 .. .001.546,32, 10.420..456,60. 2,8 .16i27. 65,1,912,

.

Art. 4. o ,_ Não atingidos no exercício, os Limites do Investimentos Programados, as Parcelas não. utilizadas poderão acrescer os Limites afi-
xados para o exercício seguinte, destinado ao atendimento do mesmo ínvestímento ,

Art. 5.0 - Esta Lei entrará em vigor em 1. o de Janeiro de 1978, revogadas, as disposições -em contrário.

Ganoinhas, 01 de Dezembro de 1977.

BENEDITO 'l'1IERÉZIQ.DE CARVALHO NErrTO - ,Prefeito Munícípal
Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento Administrativo, na data. supra.

,FABIO NABOR FUOK _' Diretor de Administração- Vice Prefeito Municipal

I

LEI N. o 1. ,409 UE 01/12/7,7
AUTORIZA ALIENlAÇA0 D�I UM. TRATOR
_ ME!DIA�TE CONCORR�N'CIA PÚBLICA

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefei
to Muni.cipal de Canoinhas, Estado de' San
ta Catarina, faz saber que a Câmara de Ve
readores decretou e eu sanciono a seguinte
L E I : f'

..

.Artígo 1. o - Fica o Chefe do Poder E�ecuti
vo autorizado a promover a venda mediante con

corrência pública, pOT, preço não inferior a dezoito.
mil e oitocentos 'e sessenta cruzeiros (Cr$ ...

.

18.860,00), do trator de esteira marca MALVE8,
modelo 850 A/E" sem motor, fabricação 1973, sis
tema hidráulico, com. faróis e laminas Angledozes,
chassis 1526, conforme avaliação realizada, copia
anexa, em desuso pela Municípalldade .

Arti:go 2. o·_ Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas. as disposições
em contrário.

Canoinhas, 01 de Dezembro de 1.9'77.
'

BENEDITO THERÉZIO OE CARVALHO NE,TT'O
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no De

partamento, Administrativo, na data supra.
FÁBIO NABOR FUCK

,

.

Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

LEI N. o 1.410 DiE: 01/12/77

INCLUI TRE'CHO DE E'STRADA NO IP\LANO

RODOVIARIO MUNICIPAL

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefei
to Municipal de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, faz saber que a Câmara de Ve
readores decretou co eu sanciono a seguinte
L E I :

Artigo 1. o , Fica, o Chefe do Poder Executi-
vo autorizado a incluir rio Plano Rodoviário Muni

cípal a estrada que nos liga a Marcílíc Dias, até o

Campo do Trigo, partindo da encruzilhada, que vai
a localidade do Parado, numa extensão de dez, qui
lômetros, antes pertencente ao plano Rodoviário

,

Estadual. .

'Artigo' 2. o _ Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publícação, revogadas as disposições
em contrário.

Canoinhas, 01 de Dezembro de 1. 9,77 .

\ .

BENEDiTO THERÉZIO DE 'CARVALHO NErfT'O
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no De

partamento Administrativo, na data supra..

FÁBIO NiABOR, FIJCK
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

Departamento Administrativo, na data supra.
FÁBIO NlABOR FUCK

Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N. o 111/77
BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHQ
NE,TTO, Prefeito Múnicipal de, Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, no uso de' suas

) atribuições legais, resolve:
CONCEtDER APOSENTADOHIA

I
POR INVALIDgZ

..

PORTARIA N.>O 109/77

HENJE:DI1:0 THERÉZIO' D'E; CARVALHO

NETTO, Prefeito Municipal de: Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve:
SUBSTITUI MEMBRO' DE: COMISSÃO

\�,
\ A funcionária uE1NY. S. STEIE;RL.EIN, Pa-

drão.P. E:. L 0.7, a partir de 08/09/77, de conformí
dade com os artigos 10'7 item I, 108 item I alínea B
e 109 da�ei n. o 1.149 de 25,/iQ4/74 (Estatutos dos
Funcíonários Públicos) e ainda em decorrência, de
pareceres � Junta Médica. e Assessoria Jurídica.

-,

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoí-
nhas, 06 de dezembro de 1.9077. . I

BENED1TO THERÉZIO DIE CARVALHO NE,TTO
Prefeito Municipal

,

Esta Portaria foi registrada e publicada no

Departamento Administrativo, na data, supra ..
FAB.IO NtABOR. FUCK

Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

O senhor Guinther Rueckerdt, nomeado

peja Portaria 108/77, fica substituido pelo, funcio
nário em comissão Hugo Antonio Peixoto, para a

mesma finalidade;

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoi

nhas, 06 de dez:embro de 1.9,77.

BENEDITO THEREZIO DiE: CARVALHO NE,TT'O
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada no

Departamento Administrativo, na data supra.

FABIO NIABOR, FUC!K
Diretor de Administração
VIce Prefeito Municipal

.1

�PORTARIA N. o 112/77

BENIEDITO THER:ÉZIO D:E OARVALHO
NETTO, Prefeito Munieipal de' 'Canoinhas,
Estado de Santa Catarina no uso de suas

atribuições legais, resolve:'
NOMIElAR COMISS!ÃO·

Constituida dos SJ:'s. DTS. Luiz Fernando
Fuek, ,Estevão Francisco Fuck e Adílson Rodrigues
de Medei�os,. engenheiros civis" ;para. apresentarem
parecer técnico ao Ante Projeto da Estação ROdo ...

viária Municipal, no prazo de sete dias.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canoí

nhas, 006 de dezembro de 1.977 .

BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO NErr.r:rO
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada no

.

Departamento. Administrativo, na data supra.
�ABIO NtABOR FUCK

Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

,PORTAR.IA N. o 110/77

BENiEDITO THEREZIO D'E CARVALHO
, NE,TTO, Prefeito Municipal de' Canoinhas,
Estado de Santa Catarina" no uso de' suas

atribuições Iegaís, resolve:
CONCE!DEtR APOSEINT'ADORIA

I A professora municipal MARCOLINA NE
VE:SI DE BAR.ROS MACIEL, Padrão P. Ei. 1 .01, a

pan'tir de 0'5/10/77, de conformidade com os arti

go� 107 e lOS item I da, Lei n. o 1.1491 de 25/0'4/74 .

(!Estatutos dos Funcionários Público�� � ainda, em

deCO'rr,ência de pareceres da Junta Médica e Asses-

so.�ia Jurídica. .

.

_I .

Gabinet.e do Prefeito,Municipal de Canoí-

n�as, 06 de dezembro de 1'.977.
.

BENEDITO T'HERÉZIO DIE CARVALHO NE,TTO
.

Prefeito Munic�pal
Esta portaria foi registrada e, publicada no

1
,
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.ORREIO DO, NORTE 10.12.1977

Santa 'catarina cento cem um
.

instrumente que acredita e investe em
seu desenvolvimento. É e Programa
Especial de Apeie à Capitalização.
de Empresas - Precape, um erganisme
criado pelo Geveme Estadual para
dar às nessas empresas a segurança
e a certeza necessárias para
crescerem e se temerem geraderas
de mais bem-estar e pregresso.

Apesar de sua impertãncia, e
Procape é pouco conhecido, vocé,
porexernplo, sabe corno ele
funciona? É inteligente e simples,
como quase tudo que dã bens
resultadOs.

Na sua erigem, há deis onos,
Proéape substituiu e Fundesc, q
permitia aos ernpresórtos aplic·, rem
parte do ICM devido em açõ de
empresas auterizadas. Mas a era, o

Procape age diretamente escolhendo
empresas que necessitem de capital
para se instalar eu se expandir e que
demenstrem ser interessantes de
ponto de vístoeconórmco e soclol, E o
Procape não. empresta simplesmente.
Isso só agravaria a situação. Ele·
toma-se sócio, com participação de
até 49% do capital, sem direito a voto..

Mas e Precape não é um sócio.
comum. Ele não interfere na

administração e apenas recebe sua

parte nos lucres. Inclusive, se a
empresa desejar, num prazo de três a
cinco anos o Procope vende a parte
,adquirida.

.

Com o dinheiro dos dividendos
obtidos, mais os recursos que constem
anualmente no. orcornentodo Estado
(nunca inferior ao equivalente a 10%
do ICM orcodo), o Procape investe
em outras empresas. E assim por
diante, vai apeiando enquanto
necessário e aplicando os lucros
nevamente: um processo dinãmico

q� se multiplica sempre.
�ssim, em apenas deis anos, o

Prooape já injetou 624 milhões de
. �.

.

cruzeiros no econornío de Santa
Catarina. E a prodücóo que cresce, .

são milhares de novos empregos, é a
renda que aumenta e se distribui, são.
mais impostos que resultam em

,escolas, hospitais, estradas e
benefícies poro todos,

Imagine e resultado desta atuação
dentro de alguns onos. E você saberá
porque o Govemo Konder Reis tem
razóes de sobra para acreditar e
investir em nossa vitória na disputa
pelo progresso e pelo
desenvolvimento.

Policia MIlitar 3.o B PM P P R P

te Demonstrativo de Ocorrências»
;.

Mepa demonstrativo das ocorrências atendidas "por esta

RP, durante o mês. de novembro de 1977.

Natunza das Ocorrências N.o
Detencões

Masc. Fem. SOMA

Ar rombsmento 01 01 - Ol

Agressão 14 12 - , 12

Aver íguaçõ-s 05 06 01 07
Desordens 18 19 01 20

,

.18 18 18Embriaguês -

Ac. trânsito cf daDOS mate riais 03, - -. -

Roubo 03 01 - OI

Atentado à moral 01 - - -

AS88ltO 02 03 - 03,

Encontro de. cadáveres 01 - - -

Incêndío '01
"

_.. - -

Df'mflDte 03 - _' -

-

TOTAL . . . . . ,70 60 ) 02 62

Auxilias diversos ao público
Auxílio a dQentes 03 - -- -

Auxilio a autoridades 02 04 - 04
,

TOTAL GERAL . . 75 64 02 66
.

Quartel em CaDoinhes se, 02 de dezembro de 1977

SADI ANASTÁCIO LANHI

2.' TeO, Co.mandante d'o. Pelotio Po.liciamento. e Rádio Patrulha

,

• PROOIPE

'PROGRL1MA eSPECrAL DE APOrO
À Q1PITALlZAÇÁO DE E/lI1PRESAS.

SECR�RIA DA FAZENDA 'I/IIIIII/! I' ENCLmAI-IXJ�
t

'

,

.
,

. ,

CivilRegistro

�Edital
JACIRA EMILIA PAUL COR

R�A, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, fa:7. saber que
pretendem casare -

);João atísta e Maria 9dalena
Carvalho o Prado. Ele tural de
São Mateus" Paraná" .naseído em '10
de novembro de 19091 agríeultor,
solteiro, domtàiUado i?éste Distrito,
filho de' Arvelina Iz iel Rodrigues
Bat'ista, já falecida Ela natural de
Taquarizal, dest istrito, nallcida'
em 23 �e jane} o de' -J947, do lar,
solteira, domiç-i1iada neste Distrito,
filha de SalvM10r Carvalho do Prado
e Maria de;tesus, falecida. "

Se al�é� sOUbel' de
.

alguln
impedimento� oponha-o na for
ma da lei.

Pinheiros, 03 de deze,mbro de·1977

Silvete Darci Paul,Cardoso
. Escrevente Ju,ramentada

••

-··,,...'tf.l,Ii'fl,'·

.Ciotis Clube .. pr€>move. campatiõa ..

Meritória' campanha está promovendo o

Líons Clube de Papanduvá, a qual vem bem jus
tificar o interesse dos Leontstas' em dar um pau"
co de si em favor dos.nossos irmãos .menos fa
vorecidos pela sorte. A campanha é simples e

tem sido bem recebida pela nossa comunidade;
trata-se de entregar uma «caixa vazia» em casas

comercíaís, partículares, indústrias, etc., nessa
caixa é. solicitado o seguinte: todo o objeto que
for julgado,inlervível no lar, deverá ser colo
cado na caixa podendo 'ser artígos domésticos,
calçados, roupas. enfim aquio que estiver sem
serventia· para seu possuidor;

.

poís poderá ser
de grande valia para um irmão necessitado. Fo
ram dístrtbuidas 50 cai�as que serão recolhidas
na primeira quínsena dó corrente. ElereyeD:

'

Bemeraldiao M. Almeida

J�ua João Mendes de SOU2Q
, o Vereador Sílvlno Oíchocka enviou expediente ao. Prestdente da

Câmara solicitando, depois de ouvido o Plenário, fosse, enviado. otteío ao

Executivo Muaícípal seja dado o nome ·de Joio Mendes de Souza, à rua

projetada número quínze, paralela a Avenida Papa João. XXUI no quadro
urbano. Realmente é uma oportuna e louvável atitude elo nobre' Veréador.
recouheceudo o muito que realizou o extinto em noISO município. inclusive
diversos cargos politicas e administrativo que desempenhou com eorreção
e honradez.

'
.

fIií

�

� Previsões dos 'Bruxos para 1978, .

�! ,.

.

,J
•

Em 1978, haverá outro blecaute em Nov� Yorque, o embatxador

jnürte.
americano nas Nações Unidas, Andrew Yung, renunciará e o Presi

dente Carter tentará sem êxito substituí-lo por seu irmã.o Bi1ly Carter; o

café será abundante e 'barato; e os médicos anunciarão um remédio eon

,tra a calvloíe. Quem diz tudo isso e muito. mais são os bruxos dos Esta
'dos Unidos. Certa organização 'em' Nova Yorque coletou essea. dados pre-
vistos pelos cabalistas. (G.f.)

Fato Curioso! aconteceu aqui
'.

A ocorrenoía foi registrada na proprtedade do sr, Ansstaciü Dez-
'

. kovskí, na localidade de Queimados, em nosso município, dia 25 p.p, quan ..

do uma vaca do rebanho, pertencente ao sr. Anastacio deu cria, consta
tando-se posteríormeute que se tratava de um lindo casal de bezerros ..

(macho e fêmea) tendo ambos, o mesmo pelo, ou seja, vermelho. O fato

"item despertado. a curiosidade popular que se dirige para o. local do. acon-

Itecidü, para constatar «ln loco» a veracidade. '.

8_0 Baile do C[)Opp
Dia 17 do corrente nos amplos salões da Sociedade H;R. Papan

duvense, será :!'ealizado o tradicional Baile do. Ohopp (oitavo). A música
responsável pela animação. estará 8 cargo do. fam.oso conjunto de São
Bento do Sul, «Conj unto 08 Sonatas», integrado por 10 figurantes. Mil li
tros de Ohopp- serão consumidos e mais de 800 Oanecos estarão em giro,
não contando à reserva legal para eventual utilização. O grandioso e tra
dicional baile cor: ta com colaboração das seguintes entidades: Soe,' Hípica
Rec: Papanduvense, Uómisôii,o para a aquisíçao do Som p/Ma'triz. C.T.G.
,Os Vaqueanoa, C.T.G. 'I'ropeíro Velho e mais a comunidade toda. Ao que
tudo indica, será um dos maiores bailes dos últimos anos. O Canal 12 e

P.R.B.2 de Curitiba, estão fazendo cobertura do grande baile, do Chopp,
• na parte promocional. 'i r

\
\

Futebol em alta rotação
. '.

Dia 27 p.p. foi,di� cheio de esporte no gramado da baixada. O
possante esquadrão do Botafogo F.C. da. vizinha cidade de Canoínhas, .QÜS
honrou com sua presença. O jogo se desenrolou num clima cordíal e de
alto gabarito esportivo. O quadro da casa abriu 8 contagem já no início.
em seguida os visitantes empataram, quando o camisa 10 Chavalla mar..

cou para suas cores. Nesta altura ambos os contendores deram de si tudo
o que foi possível, o camisa 8'. ampliou o marcador com bonita [ogada.
Velo a reação do quadro do 'Papanduve que por intermédio de Fonseca
balançou a rede dos visitantes, vindo em seguida balançar novamente a

rede por intermédio de Alceu, que mais tarde confirmou a vitória assi
nalando o 4,° tento para Papanduva, Ficando assim o marcador, Botaíogo
2 x Papanduva 4. Foi uma bela escola de espor-tividade em nosso campo
de esportes.

Passarela da Sociedade
.

Hoje' dia Importante para a tradícíenal família Horaez, é que o

chefe !;la numerosa família está festejando. idade nova, sr. Nicolau Horacz.
O prestativo. e amigo. receberá as mais justas e merecidas demonstrações
de amizade � apreço.

.

Dia 12 aniversariando a garotinha Solange, que na sua alegre
deita natalícta receberá coleguinhas para comemorar os seus 5 anínhos
de vida. ..

.

.

Dia 14 festejando extréía de idade nova a. Sra. Inez Butraslo,
conserte do sr. Alíuor Eutrasío, do alto comércio agrícola. Cumprimentos
mil circularão em alto estilo para a [ovem senhora.

Com retificação. de' data, regtstramos a passagem de troca de
idade nova da Sra. Suely Terezinha Sonaglío, esposa do sr, Gilberto 80-
naglío, .día 17 do corrente. Dia de muita alegria e festa para o [ovem ca-

sal e familiares.. . ..

'

..

Srta. JUANITA GRABOVISKI. Também com retificação de data,
.dia 17 do fluente estará. festejando niver a Srta. Juaníta Graboviski. A

jovem-guarda lá estará para animar a turminha da alegria.
::,"

..

,
,. I

. : Um'por semana
, .

D.H U S: Deus nos impõe que sejamüs prudentes. não que seia
mos «profetas». rLincQlin).

Chegou o'

ALMANAQUE.OO PENSAMENTO 78

na Impressor� O·uro· Verde Ltda.
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,P ref e i t u r a
LEI N. o 1.411 DE 01/XII/77

.;

ANULA E SUPLEMElNTA DOT.A:ÇõEs"
OaçAMENTAJRJIAS

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO

NET1'O, Prefeito Municipal de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina, faz saber que a

'Câmara, de Vereadores Decretou e eu san

ciono a seguinte,
LEI

Art. 1. o _ Ficam anuladas, de acordo com o

Artigo n. o 43, § L o, Item III, da Lei n. o 4.320'/64,
na importância de Gr$ 736.14,9',23 (Setecentos e

trinta e seis mil cento e quarenta e nove cruzeiros
e vinte e três centavos), as seguintes dotações do

orçamento vigente, relat as ao mês de Outubro/
77, como segue:
SE'!'OR DE SAtJD'E PúBLICA
3 . O. ° . 00 -- Despesas Correntes
3 . 1 . tO .001 -- Despesas de Custeio

. 3. 1.'2. oOr _ Material de Consumo

1211-14.0 ,_ Drogas e medicamentos

SETOR DO FOMENTO
AGROPEClJÁRIO
4. ° . ° . 00 - Despesas de 'CapUal
4.1.0.00 - Investimentos
4. J ,.3.00' _ Bquípamentos e instala-

ções .. ... .. .. .. . ....

3312-245 _ Máquinas e aparelhos
agrícolas .. .. .. .. ..

DEPARTAMENTO MUNICIPA.L DE
ESTRADAS DE RODAGEM
3 . ° ... :0 .00 _ Despesas Correntes
3 . 1 . ° . '00 _:... Despesas de Custeio
4 . 'O :0. 00 _ Despesas de Capital
4.1.0.00 _ ... Investímentos
4 . 1 . 1.00 _ Obras Públicas
3102-2·76 - Ampliação e restauração

de estradas
..
.. .

4. 1. 4. 00' _ Material Permanente
3404-2(87 .- Ferramentas de oficina
3423.-286 _ Outros materiais perma-

nentes ..... ..... ..
..

DEP'J\,RTAMENTO D'E
SERVIIÇOS URB.ANOSI
3.,0. 0.00 - Despesas Correntes
3. 1.0.00 - Despesas de Custeio'
3,. 1 . ,3 .00 _ Serviços de Terceiros
1305-305 - Conservação e reparos de

.

t I
- \

lns a açoes .. .. .. ..
..

.'

4. () . O .00 -' 'Despesas de CápÍ,tal
4.1.0.00 - Investimentos
4 . .1.1.tOO _ Obras Públícas
3101-319 _ Adjudicação, de obras
4: .1.,3 . .00 - E:quipam,entos. e instala-

. ções
3302�3�6 _. Aparelhos de Isinalízação
3305.,327 - Aparelhos técnicos de

medição .

3306-328 - Bombas p/líquídos, ar e
,

-

vacuo .

3313 ..329 ._ Máquinas e equipamen
tos para obras .. .. .. ..

3315'�330 - Máquinas, motores e apa-.
telhas .. .. .. .. .. ..

3316-3�1 ,_ Máquinas de oficina ..

4.1.4.'00 - Material Permanente
3404-335 - Ferramentas de oficina

e artezanato .. .. .. ..

3406-336 - Instrumentos de dese
nhos e correlatos .. .. .

-

.

3412-337 - Material de sinalização
·3418-338 - 'I'ransformadoree e seme

lhantes .". .. ..

TOTAL

CR$
8.0.0000,00'

128.000,0'0

8.0000,00

2.000,00

:!
'

l'Q(.OOO',OOo

70'.000,00' '

10'.00.0,00

5.,000',0'0'

10.000',0.0

81.1409,2·3

2.000,OQi
10 . .000,00

5.000,0'0'

5.000',00
'5.0000.,00' .

10'.000,00

736! .149,23

Art. 2. o - Ficam suplementadas, por conta
dos recursos oriundos do Artigo anterior, e na mes

ma. ímportâncía ,as seguintes Dotações Orçamentá
rias, corno segue:

-GABINE,TE DO PR.EFEITO
3 . O . ° . :00 _ Despesas Correntes
,�{ . 1 . ° . 000 - Despesas de Custeio
3 . 1. 1.00 - Pessoal

1117/O'�8 - Representação ao Vice
.

Prefeito .. ..
..

.. .. .. 7.719,63
3 . 1.. 2 . 00. - Material de Consumo
120.8-044 _ Combustíveis e Iubrídí-

cantes .. .. .. .. .. .. 1.0010,00-
:g � � .4 . DO -.Encargos díversos
1409-05,6 - Divulgação de atos ofi-

ciais .. .. .. .. .. .. .. 14.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINlISTRAÇAO -

3 . O . O. 00 --- Despesas correntes

3 . 1 . o. . 0'0 _:_ Despesas de custeio
3 . 1. 1. 000 _ Pessoal

.

11°1-06i9 _. Adicional .. ..
..

..

1129-0.74 - Vencimentos .. .. '.'

. 3.1. 3, . .00. _ Serviços de terceiros
1301-083 _rComunicações ... '

.. ..

3.2.0.00 - Transf�r,encias correntes
3.2.3.10 -- Inativos'
2301--094 - Proventos ao pessoal civil

DEPARrrAl\'IENTO DA FAZENDA

3. O. ° . 001 .� Despesas correntes
3 . 1. O .,00 - Despesas de custeio
3 . 1. 1. 00 - Pessoal
1101-102 _. Adicional .. .. ..

..

1129-1018 - Vencimentos .. •. ..

3 . 1. 3 . .00 - Servíçcs de terceiros
1317 ..1115 - Serviços de ímpres , €' en

cadernação .. .. .. .. ..

3.1.4 .. .00 _ Encargos diversos
141{)-120 _ Diversas despesas bancá-

rIas .. .. .. .. .. .. ..

1435-124 - Reposições e restituições
4. ° . O . 00 - Despesas de capital

.

4. 1 . O . DOI - Investimentos
4.1.3. DO _ Equípamentos e instala-

ções
3314-1,3'4 _ Máquinas p/escrítórío
4.1.4.00 -- Material permanente
3411-136 - Material p/eserítórío e

gabinete .. .. .. .. ..

4.3. O. oOr - Transferências de Capital
4. 3 . 1. no _ Amortização da dívida

pública
51.01-137 - Dívida fundada. interna

SETOR DE, SAÚDE l'ÚBL,ICA
3. ° . O . .00 - Despesas correntes
3 .1. O . 00 _ Despesas de custeio
3.1.4.00. - Encargos diversos
140'5-147 - Assistência social.
4 . O . 'Ü . 00' --' Despesas de capital
4.1.0.00 ,_ Investimentos
4. 1. L00 _.

.

Obras púolícas
310.2'-16.0 - Ampliação e restauração
DEPARTAIUENTO DE ED'UC1\ÇAO
E CUL,TURA
3. 0 . .0 .0tO - Despesas correntes
3 . 1 . 'Ü .00 _ Despesas de custeio
3 . 1. 1. 00. _ Pessoal
1.!'19-1tm _. Retríbuíção por aula ad-

ministrada .. .. . J •• ••

3.1.2.00 _ Material de consumo

1219...175 _ Instrução física e espdr-
tes .. .. .. .. .. .. . ...

3 . 1. 4 . 00 _ :Encar.gos diversos
14.06-190' - Assistência social escolar

educativa .

1409'-193 _ Divulgação de atos ofi-
ciais "

1419-194 - Exposição congressos e
-

certames .

1439-1e8 -- Serviços educatívos e cul-
turais .. . .... : ..

4. O . ° . 00 _ Despesas de capital
4.1 . 'O. DO' - Investimentos
4. 1. 1. 00. _ Obras Públicas
3111-219 - Prosseguime;nto de obras

SETOR DO FOMENTO
AGROPEClJARIO
3 . O . O .00 _ Despesas correntes

, .

:3 . 1 . ° . 00 _ Despesas de custeio
3.2.,0 .00 _ Transferências correntes
3 . 2 . 3 . 301 - Salário família
2301-242 - Ao pessoal em exercício
3.2.7.000 --- Diversas transferências

correntes
2703-244 - À A.C.A.R.E.18.C.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
1'�STRAD�S J)E iRIODAGEM

-

3 . ° .,0 .00 - Despesas porrentes
3.1. O. nO' - Despesas de 'custeio
3 . 1 . 1. nO' - Pessoal .

1101-247 - Adícíonal ..
.

.. ..
..

3 . 1. 2 . 00 - Material ;de consumo

1208-254 _ Combustíveis e lubrifi-
cantes .

12�3'6-26,Q1 - Prd. Alímentícíos e art.
correlatos /.. .. .. .. ..

3.1.4.00 _. Encargos diversos

1238-2'6Ili - Outros ateriais de con-

sumo .. '
�.

3. ] .4. DO - Encargo Diversos

1423-269 - Locação e imóveis ..

4: . O . ° . DO' - Despesas de capital
<� . 1. '0. Q<O - Investimentos,

4 .. 1.1.00. - Obras públicas
310'3 ..277 - Conclusão de obras .. '"

de
6.000,00
40 . .000,00

10.000.,00'

10.000,00

5.00.0,000
50'.000,00

15.0.0:0.,00

7.0.00,,:00
7.0<)'0,0'0

7.00'0,0'0

2.000,0'0

30.0100',010 .

..
_ 3.000,00

80.18-3,20

lG.OOO,OO
''"'

4'.000',00'
-,

_/

5.0'000,00

1800,00'

. 1.000',00

12.0'00,0'0'

16.00'0,0'0

180',0'0

63.220',00

538,20

30í.OOO,00

20'.000',.00

3 � OOO,O'Q

10.00'0',00

15.000',0'0

4.3. ° . 00' _. Transferências de capital
, 4.3.1.00 _. Amortização' da divida

, públic�
5101-290 '-, Dívida fundada interna

DEPARTAMENTO D'E SERVIÇOS
URBANOS
3 . O' . O . 00 - Des:pesas correntes

3 . 1.. ° .00 - Despesas de custeio

3 . 1. 2 . .0O - Materia! de consumo

13,24-299 - Material, de construção,
1225-30.0 - Material elétrico . ..

. 3 . 1.. 3 .00 _ Serviços de terceiros

1307-307 - Fretes e carretos .. ..

4. O. O . 00 - Despesas de capital
4.1. O' .00 - Investimentos
4.3. 0'.00 _. Transferências de capital
4 . 2 . 1. 00 _ Inversões finànceiras
4102-34'0 _. Aquísíção ou desapro-

priação de imóveis .. ..,

,CRÉDITOS ESPE:CIAtS
.crédito Especial Lei n. o 1 ,379 _ De

. ereto 31/77 .. .. ," .. .. .. ..
.. ..

Crédito Especíal Lei n. o 1. 396 .

Crédíto
. Especial Lei n. o 1. 3.9,7 .. .. ..

I

50.000;QO

60.000,00
43.00'000

. ,

5"00'0,00

5'.O'OO,0Q.

\

50.0'00',00
3.0.20'8,20'
1,.920',00

736.149',23'rOTAL .

Art. 2.'0 - Esta Lei entrará em vigor na 'da
ta. de sua publicaç-ão revogadas as ,disposições em

contrário. , )

Canoinhas, 0'1 de dezembro de 1977.

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETrO
.Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Departa
mento Administrativo, na data supra.

,

FAB.IO N�BOR FUCK
Diretor' de Administração .

Vice Prefeito Municipal
.

(

DECRJETO,N.o 53/77

HOMOLOGA PARECER

BENED'ITO THERÉZIO DE' CARVAUHO
. NETTO, Prefeito Munícipal de Canotnhas,
Estado de Santa Catarina, no· uso de suas

atribuições leigais,
DEiCRiETA

Art. 1. o - Fica homologado o parecer exa
rado pela Comissão constituída pelas Portarias
tn .'os 108 e 109. de 0'5 e 0.6/12/77 respectivamente,
necessário a avaliação do imóvel pertencente; a

Zulma Teixeira Budant _. espólio de Julio Budánt

Netto, sito a quadra n. o 137 pelo valor total de Cr$
140. 000,00 (Cento e quarenta. mil cruzeíros)., em

data de 06/12/77.
Art , 2. o -. Este Decreto entrará em vigor

na data, de sua publicação, revogadas' as "disposições
em contrário.

.

.

,

. Gaoínete do Prefeito Municipal de' Canoí-
nhas, em 06 d'e dezembro de 1.9'77.

.

BENEDITO THEREZIO D'E CARVALHO NElTO
Preíeíto Municipal

Este Decreto foi 'registrado e publicado no

Departamento Administrativo, na data �upra.
FÁB.IO NÀBOR FUCK

Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

Aviso
�

de
/

Licit --

açao
A Comíss de Licitação da Prefeitura Mu-

nícípal de Canoín
. s, leva ao eonhecímento dos

interessados que se ,cha aberta a TOMADA DE
PREÇOS - ,EDITAL 18,177, para fornecimento de
60U tubos de concreto, S6qI armação

\

de ferro e

com 50 (cinquenta) centímetros de diâmetro, com

prazo.
d'e entrega das

P1"opost�até
as (quinze)

15 horas do dia 04 de janeiro .1978 (04.01.7�),
no Gabinete do Vice Prefeito Mu ·cipal. Cópiá8
do referido Edital é maiores! eselarêermentos se-

'

rão obtidos junto a referida Comissão. .,: .

s, 08 de dezembro de 1977

FABIO ABOR FUCK - Vice Prefeito'
Presi nt. da Comissão de Licitaçio
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CORREIO DO NORTE

BASiliO' HUMEHHUK & (IA. LIDA.
's

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

e us dos de qualquer marca.
,

DISP IBILIDADES DA SEMANA:
Camioneta Pi -up 1961 4x4 - cinZa
Camionete Rura 1975 4x4 - laranja
Pick-up 4x4 1973 . verde angra
Vo1ks 1975 - branc� lotus 1300
Brasi1ia 1976, - br-anco polar'
Vo1ks 1974 - 1500 - acre marajó
Corcel 1976 - cupê luxo LOO . marron madeira

/

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.
Veículos inteii�mente revisados, de boa procedêneía,
aos melhore,!preços da região.

,Vjç;jfe-nos �m compremisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ram ,s, 203 - Fones 22-0268, 22-9468, 22-0024

Dra. Zbé Walkyria N,ividade Seleme
� CIRURGIÃ DENTISTA -
- CIC "O{}5589�59/DEP -

, L'lmiea EleRtâria de senhoras e críaneas.
'

- Es�alização em Odontopediatria _
HORA l\1ANC�A -- Praça Lauro Müller, 494 _ Fone 2-2-6481

,

"

.

.... ..
. ...

:.:�:.:
.. .. . .

. ...

.

.... . .
. ...

:.:�:.:.... ..
. ...

.

CGC 83.166.033/0001-33

l�edação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765, - Fone 22-0379

'

Canoínhas - Santa Catarina

, Propríetárío: Aroldo Carneiro' de Carvalho

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
,

COLABORADORES:
Papanduva: Esmeraldino M.· Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank

Major Vieira: Francisco Krisan
Mente Castelo: Lidio Seccon

Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

� 30 anos a serviço da Comunidade +--

REMINISCÊNCIAS ..•
BONDES, À, BURROS
Um dos aspectos mais curio

sos e interessantes da vida de
Joinville, DO principio do sécu
lo 19, sem dúvida, é o bonde
puxado a burros.
° problema dos transportes

coletivos Daqueles tempos,
quando o automóvel e o ônibus
estavam na fase de primitiva
construção, teve o seu lado

.pitoresco, como se pode obser
ver pelo estilo da época.

Esses serviços de transportes
foram explorados pela Empre- �

8a Ferro Carril Joinvillense, dá
firma Grossenbacher e Trtnks,
da qual eram sócios: . Gustavo
Grossenbaeher, Adolfo' Trmks,
Luiz Ritzmann e Beroardo 01-
seno

Com o capital de 85 contos
de réis, a empresa InIC!OU os

serviços de transportes de pas
sageiros e cargas, utlltzando 8
bondes de passageiros, co� 6
bancos e com cepacídades de
lotação para 24 passegelros. O

tráfego desses veiculas come

çou em fevereiro de 1911, ten-
'do como ponto de partida de
fronte a, Fábrica de Arroz da
firme Germano Stein, à rua

Duque de Caxias, seguindo o

itinérário das ruas Princesa 1-·'
ss be l, 15 de Novembro,' 9 de

Março, Pdncipe, 3 de Maio,
Pf&C8 do Mt!licado, Conselhetro
Mafra, São Pedro e Avenida
Getúlio Vargas, até 8 estação
ferroviária, numa extensão de
4 7'00 metros de trilhos. No

tr8j .. to da rua Duque de Cs xtas
à rua São Pedro esquina da
r U8 do Pr incípe, ta pesssgem
era cobrada a. razão de'" 100
r

é

is e desse ponto até 8 estação
ferroviá ria outros 100 réis.

A r ece ita mensal da Empresa
F .. rro Carril Jnmvíllense orça
V6 em 3:067 000 réis. A mesma

empresa explorava os serviços
de transportes de cargas ,�om
Q emprego de outros 8 carros.
enquanto a receita mensal des
ses serviços atingia a U!DS mé-,
dia de 400 mil réis.

A paralisação" do tráfego des
ses bondes ocorreu em 10 de
abril de 1917.

(de a «Folha Catarinense;
de 27 ..11-77)

..,. '" \' � • ,r.. ,�,,""" • 1; , '. �. .
..". 'I'

_ ' ..

INDÚSTRIA COMÉRCIO" -

UNGER & elA. LTDA.
-

Telef.: Escritório 23-1776. Loja 23-2014

25 1952/1977

EXPORTAÇAO

25
Ind. de Talhas e Pontes R�antes Elétricas" Ex��stores, Ciclon�s, carrinhos

para movimentaçao de carga, serras Circulares e taqueiras.

Esquadrias "UNGER" - Janelas de correr, �)asculantes, max , ar, portas, gra
des para muro, portas de rolo, gradeadas ,é' portas de correr; em ferro simples
e perfilado. ESQUADRIAS EM ALUMINÍ(l - Portas simples e de correr, [a-

" nelas de correr, basculantes, ma\.. .ar e box para banheiro.

DISTR,IBUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPL,ETA
DOS MOTORES ''WEG''.

Completa secção de vidros a preços dir os da fábrica.

J..JOJA ('UNGE[R.", a mais esV cíalízada dá região, em peças para locomóveis,
caldeiras e maquinários iJídustriais. Cabes de aço, pregos, parafusos de todas

as bitolas. Canos e contes para água e pre!\são,' fechaduras e ferramentas
,

',' em Geral.

,

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

Representante em Canoinhas: WALI)EMAR KNÜPPEL

Rua Major Vieira, 36.0 _ Fone,.22-.0336 -- Canoinhas - Santa Catarina

• ,!.o.I • .'.,' J ,.'
" • \

• ,

10..12.1977

PreFeitura Municipal de Canoinhas
N. 1407 de 20/XI/77 '

, Dispõe so I'e valor de nivel fie venclll)en.os
BENEDITO THERÉZIO DE CA�ALHO NETTO, Prefeí

to Municipal de Cancínhas, Estado de Santa Catarina,ino uso de
suas atrtbuíções, fa� S8ber que a Câm ra de Vereadores decretou
e eu sancíeno a seguinte

L E I

Artigo. 1.0) O 'Valor do pív,el CM-17 de vencimentos e.ta
belecído pela Lei Municipal n.a 1257, de 24/07/1975, para os fun
cíonártos do Quadro Permanente do Poder Legislativo, ajpartir
de 1.0

'

de setembro do corrente ano, passará. corresponder o

valor mensal de Cr$. 8.828,36 (oito mil ottecentos e vinte e oito
cruzeiros e trinta e seís centavos).

Artigo 2.°) Esta lei entrará em vigor na data de sua PU
blicação, revogadas as dísposíções em contrário.

.

CaJ;lOinhas, 20 de nt'\vembro de 1977

Benedito The/éeio de Csrualho Netto - Prefeita Municip.l
I

'

Esta/Lei foi registrada e 'publicada no Departamento

Admini:Ltivo, na data supra.

Fábio llabor Fuck - Diretor Administrativo .. Vice· Prefeito

Não é sempre que opo unídades aparecem e aconte

cem si�uações q�: coadjuva a. e�onom�a po�ular,. por isto

aproveite a propreia campanha de nechincha Incentivada pelo
governo, fazendo suas compras d�/fim dPl ano na loja SIC'OL

à R1.1a Frei Menandro Kamps, esquína com a rua Caetano Cos

ta, !IH pertínho da Igreja M�/riz, a qual por motivos de adap
tação do prédio para' inst�ção de" uma agência de automó

veis, está prorp-den�o a �uidaç�o irtal de seu estoq�e ?e te

cidos - roupas feitas _ ar}nannh�s - Eletrodomêstícos e

demais artigos, tudo com grandes descontos, inclusive para
-

\ '

, compras financiadas pelo !PESC.

A SICOI, avisa também, a todos o plantadores de taba

co, 'que está financiando suas compras s,ni qua1q�er, acrés
cimo de preço para pagamento na época da entrega do fumo.

Foto .
St dio Canoinbas

Serviçe de reportagem de, asam. s 'e aniversários, Fotos de

crianças, fosters, Pai�s----tfê'e ativos para 'seu lar e eseritõrie.
,,�. ,

.

_�ervi,. para �d�res. o.

Rua'Barãe 6lQ Na.e J3raB€8, 754 ,(pr&�lmQ a Casa Trevísaní)

-

fo�·c6pias?
O Cartório do Registro Ci�� de Nereida C. Côrte, ínstalado

no Forum, acabá de reéébel' a mais moderna ... "FOTOCOPIA

DORA" Automátícãque tira 'fotocópia dupla face e' simples
",

de qualquer documento �m diversos ,tamanhos.
/' .

Em apenas 5 segundos

Automóvel de' Aluguel
Para C�amentos, Batizados, Viagens, 'asleies, ete,

ÀTENDE DIA E NOITE '

, TitZFONL2a�525
�.

Chamãr .��. JOÃO SOBCZAK
-'

Carr�aca: 1170· - ,Praça Lauro Mallar
Residência Fone: 22-0126

- Fera de hora atende em casa -
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I�O tas
'/1/; A Prefeitura adquiriu dia 2
''..�ll1'timo o primeiro imóvel desti
nado 8 construção da Rodovíáría
Municipal, efetuando, pagamento
a vista, mediante a escritura
defIDit'iva� ,ilpa888da pelo sr. Do
naldo 'M,'�to Hoffmann e sua

esposa. \

X ,x X

O sr. Geraldo Schreiner trans
ferido da agência local BB para
Medianeira, 80 tempo do sr,

Rubens Stulzer naquela agência,
foi eleito agora o bancãrío 'do
ano daquela cidade. O mesmo

exerce na aludida agência 8A

81ta& funções de coordenador.

x x x

Colunista social de Curitiba
anunciando o primeiro grande
casamento do ano Daquele ca

pital, ADIA MARIA NACLER
e LAZARO LUIZ BASTOS, ele
filho do empresárto canoinhense
Benito Gastão Bastos e esposa
Haydê F. Bastos, casório pro
gramado para o dia 4, na Igreja
de Santa Terezinha.

'

x ,,x X

Mais uma indústria, uma das
mais modernas do ramo do mate,
chimarrão e chá, se instalando
no populoso bairro do Campo
da Alua Verde, FAMA EXPORT.

x x x

O sr. Ilmo Buss que veio es

pecialmente para o natalícío de
!US ven,er8Qda mãe, dona Anita,
fez-se acompanhar do seu filho
dr. Paulo, militante do forum
do Rio de Jene iro.

]C x x

E� tiveram em Florianópolis os

empresários Joio Seleme, Pre
sidente do DiretórioMunicipal da
ARENA, Oldemar Mussi, nosso

repcesentsnte no CONDESC,
Alcidio Zsniolo e Luiz F. Freitas.

x x ]C

Silvio e Peixoto eufóricos do

mingo últi'mo, mostrando os pri
meiros frutos da Chácara Leo-

Espars'as �ESC vai
.

Inaug�r�r
poldo Mayer, pêssegos _.'

bonitos
•

.,@ gostosos. mais duasx x x

Móveis Fontana, agora com A •

instelações próprias, na rua Vi·, agenc Ias
dal R'mos, deven do 11brir SU88

portas ainda para o Datal. FPOLIS - Com 8 presença
de autoridades estaduais' e locais,
o Banco do Estado de Santa
Catertna vai, inaugurar dia 18
próximo mais dUSB agências DOS

Munidpios de Fsxtnal dos Gue'
des e Jaborá,

Segundo fonte daquele esta
belecimento creditício' oficial,
deverão ser ainda instaladas,
para princípios do próximo ano
mais 14 dependências, nas ci
dades de São Francisco do Sul,
Stderópolls ,São Ludgero, São
José do Cerrito, Joaçsba, Tim
bó, São Joaquim, Ituporanga,
Braço do Norte, Palmítos, Ma
rà vilha Guaramír im, U rUSS8n

ga e Indaíal.

Acrescentou a mesma fonte
que 8 atueI" admtnistração do
BESC iniciou suas atividades
com 55 filiais e, dentro da atual
ftlósofis de expansão da rede,
é meta do presidente Jorge
'Konder Bornhsusen atingir a

IOe dependências do banco até
o final de sua gestão.

x x x

Um estudante caucínhense
também brilhando na cidade de
Lages, onde mora hoje, ADRIA
NO ALONSO ZIEMANN tirou
o 2.° lugar no Concurso Contrr
buíate de. Futuro, instituído pela
Delegacía da Receita Federal de
J08Ç8ba. Ele é filho do sr. Cylas
Lourival Ziemann e exms. esposa.

x x x

Hoje os cumprímentos são

para o casal Tobias de Lima p

sua exma. esposa, pela suas

BODAS�DE OURO de feliz con

sórcio, com recepção em sue

fazenda na localidade de Bar ..

reiros.
'x XJ X

I

E o IMA,ZA, com grande de

sempenho e brilho laureou-se
campeio do Torneio Mário J.
,Mayer, instituído pela Comissão
Munic)pel ,-te Esportes, afim de
agilizar o nosso esporte amador,
sua primeira dívlsão. �oi cam
peão isolado do turno e agora
disputou 8 finalíssima com o

São Bernardo, campeão do 2.°
turno, vencendo' Da terceira par
tida por penalidade máxima,
depois muíta festa, lá no seu

bairro, DO Pavilhão da IgJ:'E'j 11

SAo Francísco.

AROlOO CARNEIRO DE CARValHO
A Pia Uriião de Santo

Antonio, . mant�npdora da

Casa Dr. ,olan�, L. Malu
celli, convida a.todos para a

festa de Natal que será rea

lizada no Asilo, no dia 18

.do corre�e, às 16 horas,
com a rresença de Papai
Noel.

- Resillêaeia:
até às 9:00 horas da manhã
entre ,12:30 até 13:30 horas

Após às 2:00 horas
Telefone: 553-1061

Gabinete da Oâmara Federal:
Pela manhã: das 9:30 às 12:00 hs.
Pela tarde: das 14:30 às 18:00 hs.
Telefone: (0612) 223-9395

, ,

g�-�����������������������������������
� '. �
- �

! ALVARO MILLON & FILHOS ®. !
� B I S/A �
;ti C:onclssionário da Merc!edes·B,e:Dz do

I

:r:a,si, �
� �
- �
§j . D'ep,ar;la:m:euilo Ide V'eículos Usados �
� �
� ANOjFABRICAÇ'ÃO �
;.M, 1 L-1113/42 c/3.· eixo��eIcarrocerja graneleíra . 1975 �
� 1 L-1316/48 c/3.o��xo e carrocería graneleíra 1976 �
;N .1 L-1316j48 cj3.0.�ei:X�.:e ca�;x,6ceriQ. graneleíra 1975 �
)i 1 L-1313/42 cj3.o eixo ��"froceria carga seca 1973 �
§« 1 L-2013/48 cf3.o eixo o/-€arroceria carga seca 1974 �
� 1 L-2213/48 cj3.o eixo/e carroceria carga seca 1975 �
§j 1 L-1516/48 cj3.o eixb e :carrqceria carga seca 1976 �
§j 1 LS-1519/42 c/seqn reboque carga seca 2 eixos . 1976 �

� Veieul. Revisa·dos e com garanlia de
.
�

I ;/ 6 meses 'ou 1O.00io kms. �
� �

=. jinanciamel.lo ..em· até 24 meses =
! ACEITA·SE TROCA !
� �
� 11.476 • Km. 223 � UIIAO DA VITlóRIA,·PR. �

=i FONES (8425) 23-1211 �.
� /"'""' 23-1893 �
; .

.

,'23·2572 ' '�
Q�������������������������������������

10-12":77
N.o 1449

XXXI

A Direção do Colégio «Sagrado· Coração de' Jesus»
comunica que estão abertas as inscrições para o Curso
.Pedegógtco (Curso Normal) até o dia 14 de dezembro.

Avisa, outrossim que haverá TESTE DE CLAS·

SIFICAÇÃO - Português e Matemática - nos dias 15
e 16 de dezembro, com início às 14 horas.

Lembramos que o Curso Pedagógico é para os jo
vens de ambos os sexos, contanto que haja interesse.

Os interessados deverão razer a inscrição nesta época.
Não garantimos vaga para o início do próximo ano.

,

,A DIREÇÃO

E�,ado de Santa Catarina
Sec�etaria de Rducação e Cultora

Unidade Operacional de EDl!lino

Sub·unidade de Ensino Supletivo
Comissão Central de Exames Supl�tiY.8

I nstrucãõ; e calendário te provas

para os candidatos aos exames

supletivos de dezem�o de 1977
1. Antes de se apresentar nara preencher â' ficha de inscrição, verifique

se está de posse de todos os documentos exigidos, pois lem os mes

mos 'você não poderá se' inscJ;_ever.
" ;'

2, Ao assinar sua Ficha de Inscrição, confira-a, para verificar se todos 08

dados estão corretos e legíveis a, principalmente, se as disciplinas as
.

sínaladas são aquelas nas quais v�cê deseja prestar exames. Lembra
mos que você só poderá prestar exames nas disciplinas, e grau reque-
ridos e no local em que foi reaIiZlld� R inscrição.

'

3. No dia da prova, compareça "ao 'local\previsto com antecedência míni
ma de 30 minutos. munido de Cartão de Identificação, Carteira de Iden
tidade e caneta esferográfica, azul ou preta.

4. Procure localizar com antecedência a sala em que prestará 8 prova.
Lembre-se de que a mesma poderá ser diferente em' cada prova.

5. Em caso de qualquer dúvida, procure imediatamente a Coordenação de
Exames.

6. A prova de Língua Nacional, para os dois graus, constará de duas
partes: uma de questões objetivas com. peso 7 e outra, de redação
com peso 3.

. i

Na correção da prova de redação serão observadesjos seguintes aspectos'
a) Conteúdo
bJ Ortografia
c) Morfologia e Síntaxe

'
,i
l'

Em resumo. o candidate deverá expressar-se com clareza, coerência ade
quada organiza�;.tlo de idéias e correção.

J./.! Calendário de Provas
'

As prova 08 Exames Supletivos de 1.° e 2.° grau serão realizadas DOI

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

.H «> R Á R I O
I

DA.S PROVAS

15 16 17 18

7:30 • 10:00 7:30 - 9:30 7:30 - 10:00 7:30 • �9:ilO
Língua Nacional Hi8tória I Matemática Ciências Pís. e Biológ.

(1. grau) (l. g�au) (1. grau) (1. grau)
10:30 - 12:30 Líheo - �oo 10:30 • 12:30 10:00 - 12:00

Geografia História' , Bduc. Mor�l e Cívica Ciências Fíl. e Biológ.
(2. grau) (2, grau)

• (2. grau) �2. grau)
14:00 • 16:00 14:00' - 16:00 14':00 • 16:00 14:00 - l6:00

Geograf!a O_ S. P B 'Bdue. Moral e Cívica Língua Esl. .Moder!,�..
/,

(1. grau) (1. grau) / (L grau) (2. grau),

.

16:30 - 19:00 16:30 • 18:30'
,

16:30. • 19:30
Lingua Nac. e Lit.Bras. o. S. P. D./

�

Ma.temática
'(2. grau) (2. gl' Ó) (2,. grau)

..--

Reserve sua mensagem de

NATAL e ANO NOVO

na e,dição especial do
«CORREIO DO NORTE»

Felicitar os cliente8 e amig08 é rima maneira

inteligente de reconhecer a preferência !
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Unidade Sanitária
de (anoinhas

.

o Tema, «Ano de Participação da Comunidade nos

Se�VIç�s da, S.Rude», foi o .escolhido para a comemoração do
75. .anIversarIo da Organlzaeão ,Panamericana de Saúde,realIzada no período de _02 a 09 de dezembro do corrente
ano. Atendendo orientação da Secretaria de Saúde e Pro
moção Socia!, es.tamos divulgando dados dos serviços pres
tados .entr= janeiro e .novembro deste ano. e exaltamos a
partIcIpaçaQ da comunIdade na execução das ações de saúde.

.

A �nidade Sanitária de Canoinhas, através, -da sal�
de vacmaçoes, efetuou 9.926' aplicações de vacinas de janei
ro a novembro deste ano, assim distribuidas:

Vacina triplice 1.8 dose 1.172
VaCina: tríplíce 2.a dose 824
Vacina tríplice 3.a dose

'

776
reforço 276

1.8 dose 1.523
2. a dose 1.333
3.a dose 1.068
Reforço 396

Anatox Tetânico La dose 202
Anatox Tetânico 2.a dose 135
Anatox Tetânico 3.a dose 186

reforço 55
Vacina Anti Sarampo 1.780
Vacina Anti Rábica doses 92

B,C.G. intradermico 200
O Laboratório efetuou 4.508 exames di-
versos

O dispensário contra tuberculose tem uma média. de
22 doentes inscritos comparecendo mensalmente para con
trole, e efetuou 7076 exames Abreugráficos e 522 testes de
Mantoux.

'

No dispensário contra Hanseniase temos 112,doentes
em tratamento. No dispensário de doenças mentais 131 doen-
tes em tratamento. '

No serviço de combate ao' câncer foram efetuados
2H4 exames (colheita 'de Material para biopsia).

Foram também efetuadas 6.109 consultas médicas.
,

A CEME por nosso intermédio dispersou 3.0 to recei-
tas do Instituto Nacional de Alimentação e' Nutrição, pelo

, programa de Nutrição e Saúde, foram distribuidos nesta U
nídads Sanitária 1.445 kls de leite em pó; 3.405 kg de açu
car; 6.586 kls de arroz; 6462 kls de Iubá; 646 kls de feijão e
96 kls de fecula.

No gabinete dentário foram atendidas 2.134 pessoas.
Noutros serviços, como Juntas Médicas, Atestados de

Capacidade Física, Carteiras de Saúde, Alvarás' e Vistorias,
foram atendidas 4.552 pessoas.

OSWALDO S. DE OLIVEIRA
M. Chefe da Unidade Sanitária de Canoinhas.

\

Vacina Sabin
Vacina Sabln
Vacina Sabin

,

Correio do Norte boie somente com 4 páginas
o nosso semanário Correio do Norte não era.

I

para
circular no dia de hoje, devido os preparativos da grande
edição natalina que estamos elaborando, contando, como

sempre, com o Indispensável apoio e prestigio de nossos as

sinantes e anunciantes.

Contudo, devido a publíeação de matérias urgentes e

intransferíveis, preparamos a presente edição, somente com

quatro páginas, saerificando tradicionais colunas, prometendo
voltarmos a normalidade, com a edição especial, de natal,
esperando a necessária, compreensão de todos.

•

Também, na próxima edição, divulgaremos todos, os
formandos daqui e de fora, conforme convites que recebemos.

Sindicato Rural
.

de Canoinllas �
Edital de Divulgacão do Resultado do Pleito
Em atendimento ao que dispõe o art. 7.0 da Portaria

Ministerial n. o 3.437 de 20 de dezembro de 119'74, tornamos
público que no dia

30�de
Outubro de 1:977, foi realizada a elei

ção neste órgão de cl se, tendo sido eleítcs os seguintes as

socíados para comporem s seus órgãos a ministrativos e re-

presentção .

'

"

D'IRErTORIA: �I
, f.

Efetivos Su entes
,Ewaldo Zipperer Guilli

.

rne Goestemeier Sb ,

o

Waldemiro Carlos' Nornberg
.

Franç;Ís Pereira Lima

Jair Côrte !

CONSE.LHO FISCAL !'
IEfetivos Suplentes
Alceu Noernber.g �hdolfo Línzmeier
Antônio Tokarski FranciscO' Bayel
Vicente Nov:ak �1!Justino Finta

DE:LEGADOS RE,P ,E'SENTANTES:'
Efetivos Suplentes
·Ewaldo Zipperer Jair Côrte
Waldemíro C. Norn:berg , Alceu Nloernberg

Os componentes os aludidos órgãos �erão empossa
,

dos no dia 03� de Dezemb de 1977.

Canoinhas 01 de Novembro de 1977.
,

.

EWALDO ZIPr'ERER - Presidente

I

Canoinhas-SC
;, 17/dez./1977
':�Número 1450,

Ano XXXI

Assinatura anual: cr$ 150,00 . N. d Avulso Cr$ 3,00

Canoinhas hospedou o

Secretári,o da Educação

.
'

Empresa Brasileira. de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

Serviço de Produção de Sementes Básicas - SP'SB

o Secretário de (Educação
e Cultura, dr , Mário Cezar

'Morais, como estava previsto,
visitou a nossa cidade, sábado
último, cumprindo extensa
programação.

Prevista a chegada, pro
·cedente de Rio do Sul, para às
9,30, a sua chegada somente
ocorreu pelas 12,20, com um

atraso, perfeitamente explicá- '

vel de 3 horas, devido outros
compromissos surgidos a últi
ma, hora.

Diante do exposto, avisa
do o Prefeito 'I'herézio Netto,
'pelo telefone, foi dispersada a

concentração de alunos de
fronte a Prefeitura Municipal,
ficando uma comitiva de au

toridades, Coordenadoras de
Ensino, Diretoras e outros res

ponsáveis pera área do ensino
a sua espera, pelas 12,20., co-

.mo dissemos, seguida de uma

rápida palestra no recinto de
nossa Câmara Municipal, de

pois almoço no Colégio Agríco
la, em Marcílío Dias. ' NO' pe
ríodo da tarde, o ilustre,Secre-'
tário, sempre alegre e afável,
atendendo a todos, visitou vá
rios estabelecimentos de ensi
no de nossa cidade, anotando
os vários problemas existentes
no setor, para atendimento fu
turo. A noite paraninfou a pri
meira turma de técnicos agrí
colas do Colégio Agrícola Vidal
Ramos.

Dr. Antonio Carlos Werner
veio prestigiar o Natal dos
Funcionários do O E R

o Diretor do Departamen-
to Estadual de Estradas de Ro- 1.,0
dagem, dr . Antonio Carlos
Werner, acompanhado do dr.

2.0
Getulio Uba, do Departamento
Jurídico e engenheiro dr. Jolãb
Alberto Nlcolazzí, esteve 2. a,
feira em nossa cidade, afim de

prestigiar a distribuição. .de

presentes a todo o pessoal do
DER local, fa.to ocorrido, após Qd I-ta 1almoço festivo, presentes ou- �
trás autoridades, Prefeitos
Therézío Netto, de Canoínhas,
Claudio Gadotti, ..

de Major
Vieira e Odilon Pazda de Três

,

Barras, MM. Juiz dr. José .Ge
raldo Batista, Vice F'ábio Na
bor Fuck, presidente da ARE�
NA, sr. João: Seleme, no Salão
Paroquial São Francisco, no

bairro do Carnpo da Agua, Ver
de, tudo correndo num am-

biente de grande' alegria e ca

maradagem , No' período da
tarde os visitantes, num ato de
alta solidariedade, colegas do

engenheiro dr . Guilherme

Scheide, compareceram e par
ticiparam dos atos fúnebres

\

do seu. saudoso pai, Rodolfo

I AUTORIZO:Frederico Scheide. 'pj •

AVISO-
o Ea.v.IPRE81\ BHASILE:IRA DEI BQUI8A A.GROPE-

CUARIA, através da Gerência Local � Canoinhas/SC, está
admitindo um assistente admínístr IVO ao nível de 2. o ciclo
completo, com preferência para pécnico de contabilidade ou

curso similar com mínimo, de 1 (Hum) ano de experiência em

serviços de administração e finanças. SaláriO' base de apro
ximadamente Cr$ 6.000,00' (Seis Mil Cruzeiros) .

- Requisitos exigidos para Inscrição:
.

ri) Curriculum vítae

b) Carta de apresentação do último' emprego
'

c) Entrevista somente após satisfeitas as duas condições
acima.. /

Para -maíores esclarecimentos, Informações na. Br-
280 Km 3 _. Bairro Agua Verde, em horário comercial.

A GER�NCIA

/Canoinhas, 13 de Dezembro de 1977

t:aGRADECIMENTO y CONVITE-MISSA
I

Fami�es do saud so

ROD�L50 SCHEIDE
agradecem as man'{estações de pesar recebidas e a

todos que os c9rifort,ram no doloroso transe por que,
passaram e eonvídam- parentes e amigos para a,

Missa de �imo dia, a realizar-se amanhã, dia 18,
às 9,00 horas, na Igreja Evangélica Luterana.

J

Canoinhas, 13 de dezembro de 1977

\,

Esquadrias Santa Cruz
CGCMF 83.188.789/0001-83

s. A.

Assembléia Geral Exfraordln6.rla

Convocação

.

.

Ficam con�ocados os senhores .ac�istas desta s�-
ciedade a se rêQ...Illrem, em Assembléía' Geral Extraordt
nária a se realiz�em sua sede social sita à rua Expedi
cionários, 304, na cidade de Canoinhas (SC), às 14 horas
do dia 11 de j aneíro d�' J 978, coro a seguinte

-,

ORDEM DO DIA:
- Re-ratífícação dos atos praticados pela assembléia

geral extraordi ária de 21 de setembro, de 1977.
_' Outros assu tos de interes� da sociedade.

Canoinha (Se), 12 de dezembro de 1977 3

ANTO 'o TRELA Diretor '- CPF O 1 O L 39209-53

Tomada de Preçode
Prefeitura Municipal de Canoinhas - se

Edital .da Tomada de preço 19/77
" '� ,

De ordem dQ senhor Prefeito Municipal, 8 Comíesão de

Licítação, torna público para co��cimento dos interessados que
o item número um (1 do Edttal d@ Tomada de. Preço n.o 17/77 .

de 8 do corrente, passa"á ��,t a seguinte redação:
Um veiculo utilitt;io (perua) de fabricaçAo nacional, com

capacidade. para 5 pes,floas, motor de 4 cilindros, movido 8 .gaso
lina, zero quilometro{ cor d(\ preferênela preto, podendo DO en-

te nto ser aceito 9t..fubém outras cores. .
' ,

Iguslmetíte torna público que o prazo para enttega das'

propostas foJ�rorrogado para 2() do corrente (26.}2.77) e a sua

abertura ,pára 8 data de 27 de dezembro de 1977 (27.12.77) e no

horário ..e'stipuJedc.,_/J'
./ Cauoír hve, 10 de dEzembro de 1977

Fábio Nabor Fuck - Vice Prefeito,
Presidente da Comissão de LicitlçãQ

Benedito Therézio d. Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

//ó fi

\

Sindicato -dos Trabalhadores nas

Retificação da Proposta Orçamen
fária do Exercício de 1977

17.12.1977

Indústrias da, Construção e do Mobili�!io de Canoinhas
Balanvo Geral encerrado em 31 de dezembro'de 1976

R "T A

Código

l11

. 121

141

143'
.1
..2

332

CONSIGNAÇCES
=======±========================

Renda Tributária

Contríbuíção Sindical (Art. 579)
Renda Social

. Mensalidades .

E c IE
.

C O N TAS TOTAL

Cr$

475.000,00

3.200.00

62.3.200,00

6408,88

629.608,88
,

Cr$

j •

Renda Extraordinária
Donativos 2.000,00

Infrações
Multa de Mora sobre C/Sindical (Art.·600)
Multa de MOfa s/outras contrib. (Art: 545)

TOTAL DA RE�EITA

Mobilização de Capi tais
Depósitos Bancários (saques). .

Caixa Econômica Federal S. A. :

C/Contribuição Sludícel
I

1.000,00
200.00

TOTAL

,
D E ps E s A

Código

211
212
213
214
219

221
.

'222
224

231
232
233

�

235
237
239

244

261
263

311

Por Conte Por Conta
da Contr. de Rendas
Sindical Próprias

c O N .T A S

D E S I G N A ç Õ· E S

Administração Ge·ral
Diretoria (Art. 521 da C.L.T.�
Departamentos '.. .

Serviços . . .

Edifícios • . .

'. Diversea.Despesas .

127.358,40
264.325,00
35.000,00
1. 500,00
10.000,oe

3.591,12

Contribuições Regulámentaras
Governo Federal Conta Emprego e Salário
Federação. . . � .

Programa Esp. Bolsas Estudo - PESE,

Assistência Soc1al

. -

.

29.000,00
21.750,00
4.350,00

16.000,00
3.000,00
16.000,00
10.000,00
32.:-330,00

.

Assistência Médic& .

Assistência Hospítaler .

Assistência Dentária .

Assistência Judiciária •

, Auxílios Diversos (Med. e Drogas) .

Diversas Despesas .

6.500,00.
25.000,00

. Outros Serviços Sociais
Finalidades E�portiv8s. .

Despesas Ex!raordinárias
Restltutcões . .

,

Despesas de Arrecadação da C/Sinaicel'

·3.000,00

945,1314.350.00

-

'fOTAL.'
Cr$

127.358,40
264.325,00
35.000,00
5.091)2
10.000,00

29.000,00
21.750,00
(.350,00

16.000,00
3.000.00
16.000,00
10.000,00
38.830,00
25.000,00

3.000,00

945,13
4.350.00

II

/ 141.316,25 472.683,40 � 13.999,65
'I

. Aplicação d. Capitais I'
I

BENS IMOVEIS .

.

Obras - Divisão em lambril de

imb1'flc/portas, no pavimento superior do pr .,
.

dio do Sindicato. " '. 6.408.88 - 6,4'08,88

147.725.131472.683,401620.408,5.3EXCEDENTE PREVISTO 4.683.75 4 516.60 9 200,35

T O T A L 152 408,881477,200,001 629.608,8S(
--------------------------------

TOTAL DO CUSTEIO

Canoinhas, 21 de novembro de 1977

Benedito Silva
Presidente

Pedro Grosskopf
Tesoureiro

Maril%e A. Coutinho
Contado reg. no C.R.C. n.? 7.700

Sindicato dos Jrabalhadores nas Indústrias da (onstru�ão e do

Mobiliário de Canoinhas

ELEiÇÕES SINDICAIS �l'
A V I �O -- 7

o «Sindicato dos Indúst ..!a's da Construção e

do Mobiliário de Canoínhas», avisa que será [eali�:i. eletção nas dias

18, 19 e 20 de março de 19r78, em sua sede à��la Dr. Lourenço R. Ma

lucelli n." 157, para composição' da Diretoria, 9���elho Fiscal e Delega-
.

dos-representantes, devendo o registro das ch��as �r apresentado à Se

cretaria, no horãrio das" 8 às 11,30 e das 13jàs 17,3'ti) horas, no período
de 20 (vinte) dias, a 'contar da publicação ;deste aviso: ,.Edital de co�vo
cação da eleição encontra-se afixado no�! diversos setores de serviços

desta entidade, inclusive

n.a portariaj nrêhapeiro
das indú�t�i&�,. enqua

dradas no 3.0 grupo .- Indústrias da C· nstrução e do Mobíliário.

Canoinhas, 17 de dezembro d' 1977
,

BENEDITO SILVA Presidente

. 2 <:;"

--

A T I V o

Afivo Imobilizado
311 - Bens Imóveis

Valor desta conta 87.660,00
312 - Mobiliário e Instalações

Valor desta conta 47.315,94
313 - Biblioteca

Valor desta conta' 0,36
316 - Veículos

Valór desta conta
- 49.65'4,00

Ativo Realizável
322 • Carteiras Sociais

. Valor desta conta , 0,44

Ativo Disponível

•

331 • Caixa
'Numerário existente

Dep�'
si. s Bancários

Caix,J
.

conômíca Federal S.A:
/ epósíto da C/Sindical

�l Depósto de R/Próprias
1
Banco do Brasil S.A.:

Dep, de Rendas Próprias

7.239,69
332 -

6.408,8g
1.718,33

347,00 200.344.6415.713,90

PASSIVO
Passivo _Dão Exigível

411 Patrimônio
Importância d/conta 200.344.64200.344,64

.

Canoínhas, 31 de dezembro de 1976

Pedro Grosskopf
Tesoureiro

Benedito Silva
Presidente

Marilze A. Coutinho
. Contad, reg. no C.R.e. n.? 7.700

Demonstracão da (onta «Lucros e Perdas» em 31/12/77
•

de Contribuição Sindical
de Infrações
de Mensalidades
de Donativos

108.B83,55
109,31

354.106,00 .

49654,00
84.439,44
159.781,01
23.761,38
2.278,95
21.776,71
21.776,71

PEBE 3.266,49
27.807,79
·32.267,99

225,00
12,844,00
37.585,36
3.269,76
19.886,35
2.168,16

.

5{),00
527,70

2.171,00

a Diretoria
& Departamentos
8 Serviços

\ a Diversas Despesas
.a Gov. Federal C/Emprego e Salário .J
� Federação
e\programa Especíel Bolsas Estudo -

9 Assistência Médica
8 As-sistência Dentária
4!l 'Assistência Hospitalar
8 A ssístêncíe Judiciária
fl Auxílios Diversos
8 Despesa da Arrec. da C/Sindical
B Díver'sas Despesas
a Ensino Técnico Profissional
a Edifícios
8 Auxilias Diversos
8 Fioalidades Esportlvss
a Patrímônlo Lucro líquido veríf.cado ,

no exercício 56.869,06

512.752,86 512.752,86SOMAS - C,$
I

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando Cr$
143.475,58 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e cinco cruzei
ros e cioquenta e oito centavos), e o lucro líquido verificado no exercido de

Cr$ 56869,06 (cinquenta e seis mil oitocentos e sessenta e nove cruz etros e

seis centavos).
Canoinhas, 31 de dez smbro de 1976

Pedro Grosskopf
.

- Tesoureiro

Benedito Silva
Presidente

Marilze A. Coutinho
Contado reg. no C.R.C. n.? 7.700

/, .i

I. 2

Coral Empreendimeotos e Participacões S. A ?!j
, ,CGCMF, 82.899.352/000Y 18

Cepttsl Autorí�do: Cr$ 7j}OO.uOO,QO
Capital Subscrtto:

.

�:Vtf.634 290,00
Capitel Integralízadq; . Cy' 4.738.899,00

Anúncio de/Convocação I

A Dir e tor ia dH' Coralj�mpreendlmentos. e Portlcl,.
pações s_��, PQr seu Diret�- �,rt�Sid�nte abaixo. asstnado, co?vli� os

Serih o res Acíonístas, para comp�lecere� a Assembléla!.G�r81 Ordiná 'la, 9

realizar-ne DO dia 19 de dezsm lo de 19,7, às 15,00 horas, em 'sua sede scci sl
sita à Rua Vrde l Remos, 69, C noinhas-S com a seguinte

I •
•

. '. �. rdem do �a
1. Exame, discussão e v ação do Balanço G�,ra), Relatório da Dtret.-rle e

Psrecer do Conselho Fiscal, relativos ao exêrcícío encerrado em 31 de
dezerr bro de 1976.

2. - Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

3 .• Outros assuntos de interesse da Sociedade)

Canoiohes, 30 de novembro de 1977

HILTON RITZMANN - Diretor Presideq��.\

\.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO ,DO NORTE
--------------------------------�-----

Edital de Tomada de Preco
�

Prefeitura Municipal de Canoinhas
Estado de Santa Catarina

\ Tomada 17/77de Preço N.
De ordem do senhor: Prefeito Municipal, a Comissão ': de

Licitação torna público para conhecimento dos inscritos no Ca
dastro Municipal' de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Em
preiteiros que até às 15 (qutçze) horas do dia 21 de dezembro
de 1977, 'serão recebtdas no Gabinete do Vice Prefeito e pelosr.
Hugo Antonio Peixoto 8S propostas para aquisição de um veículo,
conforme espsctftcação abaixo. - A reunião de f; bertura e jul
gemento das propostas está marcada pare às quínz a horas do dia
22 de dezembro do corrente ano.

.

"

1.0) Um veículo uttlitár io, com, capacidade para 5 pes-
soas - zero quilôrn atro - motor gasolina ;_ cor preta.

2.°) Os candidato 1 dev�rão entregar as propostas :em en

velopes lacrados com o número da tomada de preços na parte ..
externa, dirigi to a Prefeitura �Uriicipal - Comissão de Lícítação.

3.°) As propostas deverão ser' apresentadas em linguagem
clara e explícita, escrttos os valores e prszcs em algarismos e

por extenso, ser asstnadas ao frnal e rubrica jas as demais folhas,
I estar íncluíuos nos preços propostos todos os tributes mcideutes,
bem como quaisquer outras despes es.

4°) No' ato da apreseqtação das propostas, deverão os

Interessados epresentar, .sm €nivelc)pe fechado os segs, documentos:

o) Certifica .:10 de tnscrtção no orgão de compres da Uoião, do
Estado ou Município.

b) Certidão Negativa da Divt Ia Ativa.
c) Declaraçãi expresse qu� 'be suj �jta 8 todas as condíçõ es esta

belectdas no presente Edital.

5.°) O� can di d e to s qu e mesmo inscrito no Cadastro, não
mais estiv -r ern quehf-cadcs, se rão elimina do s.

6.0} DOS 'CRrTERIOS D$ JULGAMENTO

No julgamento da melhor proposta, ate ntar-s e-á para a

qualidade do proauto a ser adquírtdo, condições e praz ')S de P1-
gementes. condições de e.ntreg& e prezo, preço global. '

ESCLARECIM,ENTO: T- Nu tr anae çâo iê obrigatório. figu
rar um veículo mare s Ch svrclet ano 1971 tipo' Veraneio'C- 1416 -
a ser adqulrtdo pela Firma v ,-Dcedora vdo presente Edital, pelo
melhor preço superior à Cr� 20.000,00, cOD�içõ,;o.s que 'deve�áconstar das propostas. O veículo pcder

á

-se r vístortsdo medis n I.e

solicitação do solicit�8nte. \
\

7.°) DAS PENALIDA�IDS. _ . . ,'.
A firma vs nce dor a da: ltcitscão, que desistir do Ioruecí-

• I Ed' 1 d á
( .•

manto do produto que originou o presente íta , po e r a. cu-

tério do senhor Prefeito Muníeípal ser suspensa do direito de
Iícítar na Administração Municipal por prezo de terrníoado.

8.°) Esta. Tomada de �reço poderá ser anulada pelo Pre
feito Municipal, ou regeihr 8S: Propostas. sem qu � caiba 80S li

citanteS',. direito a qustequer iodeniz9ção ou reclamação [udícral.
9.0) Nenhuma proposta será re�ebida após o. dia e hora

marcado, nem serão permitidos' quaí. quer adendos ou modificações.

10.0) A homologação da Tornada de pr.eço .compete 80
, ,

Prefeito Municipal e é irrecortível.

11.0) Melhores e sela r ecimentos os interessados p,)d€ rão
obter nesta Municipalidade diariamente e DQ horário do expe
diente externo.

Canoinhas. 07 de dezembro de 1977

Fábio Nabor Fuck -- Vice Prefertc
Prestdente da Comissão de Licitação,

Bonedito Tharézio de Carvalho Netto
.

I Prd""lto Municipal
AUTORIZO:

I .

Prefeitura Mu.,�icipal de Cànoinhas
j'

Av;�so de
L iG:itação

A Comissão '�e Licitação da Prefeitura'Mu

nicipal de Canoírihas, leva ao conhecimento dos

interessados quej se acha aberta a TOMADA DE

PREÇOS - EDItAL 18/77, para fornecimento de

60U tubos de ooacreto, sem' armaçã�A' de fê'rro e

com 51) (cinquenta: centímetros de �hame�ro,. com
prazo de entrega das �rop?stas ate as (quinze)
15 horas do di�' 04 de Jane�ro de �9?8 (Ü4.0,1.�8),
no Gabinete dd' Vice Prefeito .MunlcI�al.. Cópias
do referido Edital e maiores esclareCImentos se

rão obtidos ju'to a. referida Comissão.

Canoi 'has 08 de dezembro de 1977
, .

FABIO ,; ABOR FUCK - Vice. �ref�ito
Presid ínte da Comiss.ão de LICltaçao

17.12·1971

Santa Catarina conta com um

instrumento que acredita e investe em.
seu desenvolvimento. É o Programa
Especial de Apoio à Capitalizaçóo
de Empresas - Procape, um organismo
criado pelo Govemo Estadual para
dar às nossas empresas a segurança
e a certeza necessárias para
crescerem G se temerem geradoras
de Illais bem-estar e progresso.

Apesar de sua importãncia, o
Procape é pouco/conhecido. Você,
por exemplo. sape como ele
funciona? E intgtigente e simples,
como quose-tudo que dá bons
resultcoos.z

.

Na sy,dorigem, hó dois anos, o
Procape substituiu o Fundesc, que
permitio aos empresários aplicarem
par4 do ICM devido em ações de
�presas autorizadas. Mas agora, o
Procope age diretamente escolhendo
empresas que necessitem de capital
para se instalar ou se expandir e que
demonstrem ser interessantes do
ponto de vista econômico e social. E o
Procape não empresta simplesmente.
Isso só agravaria a situação. Ele
fomo-se sócio, com participação de
até 49% do capital, sem direito a voto.

Mas o Procape não é um sócio
comum. Ele não interfere na

administração e apenas recebe sua

parte nos lucros. Inclusive, se a

empresa desejar, num prazo de três a
cinco anos o Procape vende a parte
adquirida,

Doeumentos extraviados
JOS'lt LlNO DE40uZA, declara

para o8�:vid9,$"'nns que extraviou
os seguinte'�'documentos: Carteira
da Identida1fe, Garteira de Motorista
e

T�'tul
4Íe Elettón

Os esmos ficam sem efeito por
hav

.

requerido 28,. via.

Com o dinheiro dos dividendos
obtidos, mais os recursos que constam
anualmente no orçamento do Estado

(nunca inferior ao equivalente a 10%
do ICM orçado), o Procope investe.
em outras empresas. E assim por
diante, vai apoiando enquanto
necessário e aplicando os lucros
novamente: um processo dinãmico
que se multiplica sempre.

Assim, em apenas dois anos, o
Procape já injetou 624 milhões de

. cruzeiros na economia de Santa
Catarina. É a produçóo que cresce, /
são milhares de novos empregos, �/a
renda que aumenta e se dtstribut.sóo
mais impostos que resultam em

/

escolas, Hospitais, estradas e
'

benefícios para todos.

-

Imagine o resultado desta atuação
dentro de alguns anos; E você saberá
porque o Govemo Konder Reis tem
razões de sobra para acreditar e
investir em nossa vitória na disputa
pelo progresso e pelo
desenvolvimento.

. I

Vende-se um trator Msssey
Ferguson tipo 35, em perfeito
estado.

'. .I-
UinA g!ade, co� 20 disc.os

DOV�, f.' um arado <com 2 dís

cos, m., tiv J mUliança.
Preço de ocàstão. V� e tr8-�

ter na Ru!p� 12 de setem�o n.?
1340 e":SDOiohas. \, 3

DoeurJentos extraviados
INDÚS�IA DE MADEIRAS

ZANIOLO

�.
. de_.g}\ra para os

devidos fias � extraviou o

Certificado ct�/ ropriedade n.?
564693 � �ais lcumentos

do

camiDh� marca or d Wíllys,
plact?ê A� 1873, chi. 'S1S D, °

:
..

'Ltyf3PM-47645, motor 473346.
0& mesmos ficam sem efeito

par haver sido requer
í

do a se

gunda via.

* PROO1PE
PROGRLlMA ESPECIAL DE APOIO
À GlPITALlZAÇÃO DE EMPRESAS.

SECRETARIA !lA fAWlDA '1I)/lt/1111 ENCll'ffmlO�

A cada· a fica malhor,
novas ",ores,

novovacabamento e

si' tema�astecimento.
lt..O).

.

a m_:r .. que. conhece o

\itfI ll9SSo chae · · ·

/ \

MÁLLQN' & elA.
C·ANOINHAs.se

I

I

1
'I
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o Delegado de Policia de
Canoinhas, avisa que o úl
timo exame pSicotécnico
deste ano será realizado

De ordem do Senhor Prefeito

M?alCiPll,
o Presidente da dia 20 e exame escri to diaComissão de Licitação, torca público qu reallzuá no dia 30 do 21. Após estes somente nocorrente (30.12.77) à. 10 (dez) horas,

ci
,orrência para venda do

material abaixo: ' '\ '

dia 10 de janeiro de 1978,

) (um� trator de esteira marca/MALVES, modêlo 850 A/E, I Bel. Oelair Carlos Silveira
sem motor, fabricação 1973, sistema hidráulico, com faróis e lâ- Delegado de Policia
mina! Angledozes, chassis 526.' •

'Editai de Alienação por Concorrência
Prefeitura Municipal de C ncinhss

Esfado de�tS.nfa Cafa

Qualquer, esclarecímento a interessados poderio obter
junto ao Gabinete do Vice Prefeit Municipal.

As propostas serão abert s no dís e hora acima referidos
,em presença dos interessados n�' Gabinete -do Vice Prefeito.

A Comissio de Ltcitaç o reserva-se o poder de, fi seu
exclusivo critério aceitar a pro, este que lhe parecer mais vants
jOSI, ou recusar todas sem q e caiba 80� proponentes qualquer
direito a reclamação.

A

O preço-base míním do material é de Cr$ 20.000,00 (vln
te mil cruzeiros). O pagBme· to deverá ser feito 8 vista.
,

,

Será exigida csucãd de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeíros],
para garantia da operação.!

Canoinhas. 12 de '�ez!mbro de 1977
,

FÁBIO NABOR FUCK - Vice Prefeito
Presidente da Comissão de Licitação
autOrizo
Benedito Therézto de Carvalho Netto - Prefeito Munic(p91

Prefeitura Municipal de' Três Barras·
Decreto N.O 410 de 01 de dezeQ1bro de 1977
Fixa o valor da �nidad8 Fiscal para o exercício de 1978

Odilon Pazda, Prefeito Muni·
cipal de Três Barras, 'Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições e com base no dis
posto no artigo'5 e se� para
grafo único da Lei Ml.ft\!cipal
n.? 272 de' 28/12/73 e em on-'

scnâneta com o paragrsfo �o
do artigo 1.0 d. Lei- n.? 368 de

23/01/76:
DECRETA

,

Art, 1.0 - É fixado em ,Cr$
748,00 (setecentos e quarenta e

oito cruzelros), o valor da Uni
dade Fiscal para, o exercício de
1978.
Art. 2.0 - Este Decreto en

trar' em vigor na data :de 'sua
publicação com efeitos a partir
de O 1 de janeiro de 1978, re

vogando-se as díspostções em

contrário.

Prefeitura Municipal de Três
Barras (Se), 01/12/1977.

Odifon Pazda
PrefeIto Municipal

Este De/reto 'foi registrado e
r

pubUcad? no Departamento Ad-
.ministr,ítivo desta Prefeitura na

data ttlpra, e será publicado no

Jorn �í «Correio do Norte».
r Paulo Adão Frank
Diretor Administrativo

•cretos Federais:
Três Barras (SC� 21. sub re

gião da 18a. Região - Decreto
79.610 de 25/04/77.
Vslor de: referência Cr$ . . .

748,00 - Decreto n.? 79.611 dE!

28/04/77

Aviso

)

I
'/
I

'

COZIN AS COMPONíVEIS

TODE:SC NI
/

- sofisticadas
I

Ve'nha conhecer as vanta ens e as condicões de pag .Jmento em,

' .. , ,.._ ....

,� , '1

, '

I I
,

, ,

130nitas

.

Registro Civil

E.ditais
Sebastilão Grein Costa, Es

crivão de Paz e Oficial do Re
gistro Civil do município de
.Major Vieira, Comarca de Ca
noinhas, Estado de Santa Ca-

tarin;�z s\per que w.'retende�casar:)\ j
ADÉLMO DOMJNGÚES MACIEL

e TER!ZlNHA \ GON: ALVES DO
ROSÁRIO. Ele natura deste Estado
Canoinhas nascido, a s 1.° de se
tembro de 1956, dom ciliado e resi
dente neste munícípf , filho de E
valdo Domingues M� íel e de dona
Helena Pinto da SUv'�il"a Maciel. Ela
natural deste Estadd - Major Vieira
nascida aos ,22 de fE!vereiro de 1957,
domici1iada e residente neste muni
cípio, filha de Vice' te Gonçalves do
Rosário e de Ezidi Goncalves Mar
tins.

PEDRO DE OLIV (RA e IVANILDA
MOREIRA. Ele na ural deste 'Estado,
nascido a0S 19 dê agosto de 1956,
domiciliado e residente nestemuní
cíplo, filho de Jdsé de Oliveira e de
Ana Ruthes de (5Uveira. Ela natural
deste Estado, n!lscida aos 13 de fe
vereiro de 19621. domiciliada e resí ..
dente neste mqaícípío, filha de Cle
mente Moreira! e de Verônica Mal
chaki Moreira.'

I
,

Apresen aram os documen-
tos exigido pelo Código Civil
art. 180. e alguém tiver co

nheeíment de exístír algum
ímpedime o legal, acuse-o pa
ra fins de direito .

Major Vieira, 14 de dezembroj1977
SE,sASTIAO GREIN COSTA
.Oficíal do Registro Civil

- avancadas
,

- úteis

KOhlLBEC� & elA. LTDA.
Rua Vida I Ramos, 1146 - Fone: 22-0536 Canoinhas-SC

17-12..77
N.- 1450

XXXI

Aroldo Carvalho
Esteve em nossa cidsde, chegando na�'"oite de ãa,

feira, o Deputedo- conterrâneo ARDLDO ÇARVAl:HO, msn,
lendo vários e importantes contatas, aqu« e. t�mbem "" 1'.rês
Barras. Quinta-feira, como � P!evzsto, pa�tl..ciPOu dai última
reunião ai AMPLA - Associação dos Munlcz,plos do Ptanelte
Norte Catarinense reslirsda desta feita em tteiopoiis, quan.
do se avistou com} todos os Prefeitos da área, dando conta
de suã intensa atividade parlamentar e' auscultand» o.utras
reivindicações. O seu retorno ocorreu no mesmo di« tna Ct4-
ritiba e depois para Florianópolis, onde foi passar� o eni
uersério de sua 'veneranda mãe, Gertrudes Carvalho, da.
Biluca, acontecido em data 'de ontem, devendo 'aqui estar
nooamente para visita mais extensa, após o natal.

t Rodolfo Scheide
Após pe, tinaz moléstia que o mant�'lJe em tratemen

to por muitos meses, veio a falecer na noite de domingo, o

prestante cidadão sr. RODOLFO SCHEIDE, pioneiro em

nossa cidade na profissão de relojoeiro. Bastante 'é/acionado,
por vários períodos presidiu o tradicional Clube Canoinhen
se. Deixou O saudoso extinto, viúva da. Clara Scheide e dois
filhos, o engenheiro dr. Guilherme Scheide, casado, residen
te em Pato Branco, no Paraná e Carmem Scheide, casada
com o sr. José Garzo Sobrinho, industrial, residente em nos

sa cidade, além de vários netos. Seus funerais foram reali
zados na tarde de 2a. feira para o Cemitério Municipal, com
grande acompanhamento.

Nossos pesares à tsmilia enlutada. I

Amanhã em duas sessões, às 1- ,30 e 21,30 horas
Uma Aventura muito além da imaginação:

« A ILHA NO TOPO' DO MUNDO»
Colorido -

�ens1a
livre

. ,
Um filme do imorta,'wsu Disney.

Atenção: Este filme reprísa segunda
, terça-feira, às 20,30 horas

Quarta, quinta e sexta- eira, às 20,30 horas
Rossana C I: ssa em:

«PUREZA .' ROIBIDA ))
. n

colorido
:-

-

ce�, ura 18 anos

Sábado

à�,
0,30 horas

,

Grandioso Pr grama duplo: ,

1.0 filme: «Pacto S ngrento do Karatê»
2.° filme: «A

QuadIllha do Karate»
, Com os Ag ntes da UNCLE "

'

ATENÇÃO: Qualquer alteração nesta programação será sempre para'\
.

oferecer o melhor em filmes.

,
,

Prefeitura .Municipal de Três Barras

Avi� de' Lic·itação ..

A Prefeitura

�niciP81
de Três Barras, leva ao conheci •

mento dos Interessados gue se acha aberta 8 TOMADA DE PRE

ÇOS - EDITAL 05/77, are c'nstrução de Um Grupo E€colar

Municipal - em alvenaria cofu 10 sales de aula nas dimensões
de 06,00m X 08,OOm c8da;"i�tor de Administração com 162,50m2
constando de 'Secretaria,�a�inf!tes Médico-Dentário, Bihlioteca,
Sanitários, etc, e Ares ,;de lazer com 230,00 m 2 contendó coztnhe,
banheiros, hall livre, etc.

O prazo ps; a entrega das propostas será até o' dia 10 de

j sneíro de 1978, s 10,00 horas, na Tesouraria da Prefeitura, me
, diante pag8m�� da inscrição. Cópías do �eferido Edital, planta
da cODstruçãok--demais esclarecimentos, serão prestados na Se
cretaria da Prefeitura, no horário de expediente de 28. a 6a. feira.

Três Barras (SC), 03 de dezembro de 1977 3

Odilon Pazda - Prefeito Municipal
Paulo Adão Frank - Diretor Administrativo

,Cartaz do (i'oe Jubileu•
• •
.'

•
- -
,.

Hoje às 20,30 horas - sensacional programa duplo: •

1.0 filme: «O·"Guerrelro Invencível»'
2.° filme: «OS

A�OS
de E�dle Coyle»

Amanhã 14 horas, em matínê:

«O Guer..e TO. InVi�ncível.
=
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