
Gal. Figueiredo e Governa
dor Aureliano Chaves,

os escolhidos oficialment'e
Perante a Comissão Executiva da Arena, o Presidente Geisel,

t\ll"unciou no Palácio do Planalto, os nomes do General João Batista Fi-
.

gueiredo como candidato à Presidência e do Governador Aureliano Chaves,
. de Minas Gerats, para a vice. Ao dirigir-se aos presentes, Geisel enfatizou
que "os dois estilo enquadrados dentro dos prtnoípíos que nos norteiam
de desenvolver o Brasil. De dar ao nosso país maior desenvolvimento,
compatível com o tempo, sobretudo com rapidez, para que nosso potencial
se trauatorme em poder. Poder que nós pretendemos e devemos usar em
benefício do nosso povo, para melhoria de suas condições gerais de vida,
de modo a assegurar o bem-estar que todos ambicionamos". Acrescentou
o Presidente Geisel que "se trata não só de des.envolver o país, mas,
também, de assegurar as condições básicas para esse desenvolvimento,
entre os quais coloco em primeiro lugar, como meís importante, a ordem ..
O Brasil precisa de ordem, precisa de tranquílídade, precisa

.

de paz in
terna para que com isso se possa realmente trabalhar".

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CANOINHi\S
ESTUDA PROBíJEMAS DE; AR,MAZENAGEM
COM A CIBRAZE.l\'l (

\

Para um estudo da situação de armazenagem no

município de Canoinhas, foi convidado pela Cooperativa des
te município. o Engenheiro Agrônomo Rogério Carlos Batista
Hemor, delegado Estadual da Cibrazem para Santa Catarina,
E1TI reunião realizada, com a direção da Cooperativa ficou
evidenciado. que o munícipio 'de Canoinhas possuí uma produ
ção em cereais de 25 mil toneladas, sendo que o principal pro
duto é o milho com uma produção de 16.5.00 toneladas. Des
ta, cerca de 80% ficam na propriedade rural para consumo,
Demandam para armazenagem no município, consequente
mente, em números redondos 12 mil toneladas que são abriga
das por uma capacidade estática.armazenadora de 6.200 to
neladas. Com UJTI bom use dos armazéns, daria para atender
a recepção de cereais num índice de rotatividade 2.

Entretanto, prevendo a entrada de produção de OU�

tros municípios como Iríneópolís, Major Vieira e Três Barras:
a direção da Cooperativa, achou por bem, pleitear junto a Ci
brazem, colaboração para atendimento. supletivo de emergên-·
cia para a próxima safra.

Em contato corn nossa reportagem o Delegado da Cio
brazem, adiantou a noss., reportagem que o Estado de Santa
Catarina, produz 3. 60iO. 000 toneladas de cereais sendo o quin
to' estado produtor de Alimentos . Possui uma capacidade es-

.

tática armazenadora de 1. 350.0.00. toneladas das quais 1610% é
convencional e os restantes 40% a granel. Verifica-se nos úl- ,

times anos. uma tendência para a construção de Unidades ar

mazenadoras a granel. Motivado pelo fato de que o principal
cereal catarinense é o milho e que este, em quase sua totali
dade é consumido na propriedade rural, nas atividades suíní
cola e avícola, a capacidade estática de armazenagem é sufi
ciente. Entretanto, ocorre fatos de falta de armazéns em de
terminadas áreas, seja 'principalmente, pelo crescimento rá
pido da produção como é (_l caso do: município de Canoinhas
que possui excelente potencial. O crescimento' da capacida
de armazenadora Estadual anda em torno de 7 a 8% anual
mente. No ano de 1977 foram construídos 1.20..0.00> tono con

tra 86.000 ton em 11976.'

Os esforços da Delegacia Estadual da Cibrazem para o

ano de 1978 serão voltados 'para incentivar as áreas de:
- \estudos para viabilizar a construção de novos arrnazens em

áreas carentes,
.

adestrarnento da mão de obra na operacíonalízação dos
arrnazens,

.

- orientar a construção de armazens' objetivando a minimi
zação dos custos de transporte.

-- orientar para um melhor uso dos armazens existentes de
acordo com a espécie,

- orientar interessados na construção de armazens, especial
mente cooperativas, para que construam 'Unidades Arma
zenadoras adequadas para o uso que foi planejado.

Finalizando, o Delegado da -Cíbrazem, congratulou-se
com a ínícatâva da Cooperativa de Canoinhas em buscar so

luções racionais e económicas para os agricultores do muni
cípio. O Cooperativismo rural, quando bem administrado �

direcionado, representa excelente instrumento de agilização
da Política Agrícola F'ederal, Estadual e Municipal.

CAMPININHA já conta com Eletrificação Rural
dia, Pinho e Anta Gorda, eITI

nosso município, cujas linhas
também já foram concluídas.
'É mais uma grande. obra do
Governador Konder Reis bene
ficiando a nossa regíão. As de-

mais, também iniciadas e em
.

andamento, em Valínhos, Fi

gura, Rio dos Pardos e Serra

das Mortes, também serão

concluídas o mais breve possí
vel.

A Cooperativa de Eletrifi
cação Rural do. Planalto Norte
Catarinense, com sede em nos

sa cidade, já acionou a linha
de eletrificação rural na loca
lidade de' Campíninha, no vi
zinho município de Três Bar
ras.

Segundo informes do seu

'Presidente, sr. Duilio Cornel
sen, a mesma melhoria será
levada, ainda no corrente mês,
às localidades de Santa Leocá-

1 .

p. ssínatura Anual: Cr$ 200,00
I

Felicit'acões
. ., '

É-nos sumamente honroso registrar
nas paginas do "Correio do Norte" as felici

tações que nos foram enviadas" as quais agra
decemos fi lembrança das mensagens dirigi
das, rogando aos céus que os votos formulados

sei multipliquem ínfínítamente.

Aqui deixamos nossos penhorados agra
decimentos para:

E,TSUL, - Empresa de Transportes São
Bento do Sul Ltda., Marcos Süssenbach, Af
fonso. Grosskopf e Família, Administração. e

Funcionários do Banco dO' Brasil! Deputado
Aroldo Carvalho, Pelíkan S. A. Ind . e Com , j

Empresa de ônibus Coletivo Santa Cruz" de
Dams & Knop Ltda., Cooperativa Agro-Pe
cuária de Canoinhas Ltda ., Departamento de
Fstradas de Rodagem de Santa Catarina, So
ciedade Beneficente Operária, Carbex Ind.
Reunidas S. A ., Senador Otaâr -Becker, Ind. e

Com. Irmãos Zugman S.A., Paulo A. Frank,
Jacó, João Cararo & Cía., S.A., Deputado
Francisco Libardoni, Pedro Grisa e Família,
Prefeitura Munícípal de Canoinhas, Trans

Iguaçú ._ Empresa de Transportes Rodoviá
rios Ltda.) FUNRURAL, Representante local,
Representações Comerciais Boa Vista Ltda.,
Trident S, Ind. de Precisão, Câmara Muncí

paI de Canoínhas, Aristides Mallon, Compa
nhia Oscar Rudge de Papéis, Ind , de Madei
ras Zaniolo S .IA. , ,E:xpresso Catarinense de

Transp.· Lida., Irmãos Procopiak & Cia.
Ltda., Empresa Cinematográfica Apollo Ltda.,
Litograf Ltda., Irmãos Paul & Cia. Ltda. ,

Osny Schumacher, Associação Comercial e

Industrial de Canoinhas, Cromocart Artes
Gráficas S. lA" Industrial e Agrícola Rio Ver-

CaDoinhas-SC
O,7/janeiro/1978
Númere 1452 1

\

Ano X\XXI

,

Número Avulso: crs 1l./00

de Ltda., Sociedade Brasileira de: Defesa da

Tradlção Famílla e· Propriedade, 3 �
o BTL da

polícia Militar, Corriasa - Construtora e Ind ,

S.A., Guilherme Loefler, ServiçO' Sbcial da

Indústria, Comércio e Indústria de Papel S.A.,
Fede:ração Catarínense Desporto Universitá
rio, Frigorffíco Canoínhas S. A.

"
Helios S. A.

Ind. e Com ., Cia. T. Janér, Planalto Ind. de

Artefatos de Papel Ltda.,· Direção do. Grupo.
Escolar João José de Sbliza Cabral, 3 M" do Bra
sil Ltda., Tintas Supercor Ltda., Carpa - Pa

péis e Material Gráfico Ltda., Dr. Zeno Ama
ral Filho, Miguel Procopiak - Com. de Veí
culos Ltda., Dicapel Papéis Ltda., Lápis, Jo:
han Faber S.A., Representações Ernesto

Meyer, A Boutíque, de Antonio Aloisio Afon

so, Banco Sul Brasileiro, Lojão e Armazém
Cruzeiro, Bar Guarany, de Irmãos Marcolin
Ltda., José A. Fuck & Filhos, ótica Confian
ça, Dinarte Araujo, Ilmo Alcyr Buss, Canetas
BTC, Supp.rmercados Ouro, Verde, Criancinhas
do Lar de Jesus, Senador. EiVelásio Vieira,
Deputado Angelino ROSá, lRlipaulü Com. e Be

present , Ltda.,\ Walmo.r Furtado. e Família,
Riopel S.' A. Ind. de Papelão e Artefatos,
Comp , Melhoramentos de 8ão Paulo, Federa
ção dos Trabalhadores na Agricultura do Es
tado de SEnta Catarina, J. Côrte � Caça e

Pesca, Associação Cultural Recreativa e Es

portiva São Bernardo, J111cy R. Seleme - Co
ordenadora local 0.8.0.8,. E.squadrias SãO' José
Ltda . , Esquadrlas Santa ·Cruz· 'e Plásticos
Santa Cruz, S. A., Escolas Proflsslonaís Salesia-
nas, Hospital Santa Cruz,

- Diretoria da Pia
União de Santo. Antonio Mantenedora da Ca
sa dr. Rolando. L. Malucellí, Esmeraldino M.
de Almeida e Família .

Admi istracão
,

" ,

dinâmica

para 1978 . (.as metes I.

volvido agora com 8.S atividades da LBA,
Núcleo já criado em nossa cidade e FUCABEM,
Fundação Catarinense do Bem Estar do Menor.

No interior prosséguirão os melhora;'
mentos de .estradas� com alargamento e re

vestimento, permitindo o tráfego com qual-,
quer tempo e construção e reformas de, uni
dades. escolares, sempre em convênio com
a Secretaria de Educação e Cultura, que
muito tem ajudado a atual administração,
sempre bem entrozada com o Governador
'Antonio Carlos Konder Reis.

.

Outra meta, também para o interior, é)
a aquisição de um trator, destinado somente
para pequenas destocas, afim de incremen
tar a nossa agricultura, agora em pleno de
senvolvimento, auxiliada sempre pela Car
teira Agrícola do Banco do Brasil, ACARESC
e Cooperativa Agro-Pecuária, no armazena
mento e. comercialização de nossas safras.

Igualmente, serão redobrados os esícr
ços.. junto aos setores competentes, Coope
rativa de Eletrificação Rural e CELESC,
para a eletrificação de todo o nosso interior,
medida tida hoje como insumo agrícola.

A administração, tal qual o ano passado,
começa sempre bem cedo, pelas sete horas,
na garagem, na distribuição das tarefas e

após despacho no gabinete, reservando-se
parte da tarde para viagens de serviço pelo
nosso interior. I

.

A dinâmica administração' de THERÉ
zro e FABrO, findou o ano com um saldo
de realizações dos mais positivos e também
acentuados, com obras levadas em todos os

recantos do município.
No ano que estamos iniciando, tem como

meta prioritária, na cidade, a construção de
uma moderna' Rodoviária Municipal, uma
grande lacuna local, sentida e reclamada
por todos. O imóvel necessário e escolhido,
por comissão de alto nível nomeada pelo
sr. Prefeito, fica perto da firma Schadeck,
iniciando-se a construção, já com o projeto,
pronto, tão logo .seja le-galizado todo' o imó
vel com seus respectivos proprietários.

Na cidade, ainda terá sua normal con
tinuidade, o calçamento, atacado em duas
frentes, uma de asfalto e outra de blokrete,
estudando se a possibilidade de uma terceira,

.
a paralelepípedo.

_

O Estádio Municipal, o já conhecido
DITA0, será melhorado e iluminado para
competições noturnas. Também na cidade,
será atacada, com projeto em andamento,
a canalização do arroio monjolo, com o ne
cessário auxílio do D NOS - Departamento
Nacional de Obras e Saneamento, afora os
incentivos para a .amplíação do nosso par
que Industrial.

O setor de assistência social, além dos
naturais auxílios da Prefeitura, será desen-
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Decreto N. 58/77
. "

A rova escala d. férias dos' Funcionários
PilblfFo.. Municipais para o Exercício d. 1978

.

i �e.pedit., Therézio de C.rvalho Netto, Prefeito Municipal
de

can�\nl.
has, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui-

ções lê �a B,
. ,

,

DECRETA:
\ ".
4rt. 1.0 - Fica aprovada 8 escala de férias dos ::funcio

nários do Quadro Onico do Po der Executivo, para o exercício "de
1978 coaformídade com o art. 121 da Lei n." 1149 dei 23/4/74,
como segue:

Mês de j anelro.
Almir J. Santi
Eliceu Lsceve
Moacir Budant

Mês de fev.reiro
Ilda Banhara
Ligia Schivinski
Ovidia Alvina Witt'

Mês de abril
.
Clementino E. Pleczarka
Janete Santos Pereira
Leonardo R. Ferreira

Mês de maio i

FrancIsco B. Siqueira
Ivilásio Coelho
Rubens -Ribeiro- da Silva

. Mês d. junho
Alfredo Medeiros Franco)'
Orlando Postol
Milton Alves Nunes

Mês, d. Julho
Reinaldo Crestani

Hugo A: Peixoto

Rosângela F. Prohmann

Mês de Novembro
Antonio Souza Costa
Bcleslau Kwíecíen

Mês de dezembro
Josê . B. Furtado
Irineu Gonzaga
Maria Gertrudes H. Gonzaga .

Decreto 'N. 61/77
Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal

de Cauolnhae, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui

ções le�ai8,
D E, C R E TA:

Art. 1.0 - Fica suplementado por conta do excesso de

arrecadação, conforme autorização contidas no Artigo 4,° da Lei
n.? 1331 de 22 de novembro de 1976, a importância de Cr$ ...
570.100,00 (quinhentos e .setenta mil e cem cruzeiros), as seguin
tes dotações orçamentárias referentes ao mês nQ.vembro/77 como

segue:
.

Gabinete do Prefeito
3.0.0.00 - DESPÉSAS CORRENTES
3.1.0.00· - Despesas de Custeio
3.1 . .1.00 __; Pessoal
1129.040 - Vencimentos
3.1.4.00 - Encargos Diversos
1409-056 - Divulgação de, atos oficiais

1434-0�1, - Recepções, h�sp.· e homenagens
Departamento d. Administração
3.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.00 � Despesas de Custeio
3.1.3.00 - Serviços de 'I'erceíros
1301-083 - Gomunlcações

.

.

Depart�mento da ,Fazenda 1
3.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.00 - Despesas de Custeio
3.1.1.00 _ Pessoal
11 fl·l06 - Função gratificada
3.1.3.00' � Serviços de Terceiros
1317-115 - Serviços de imp. e de encadernação Cr$ 5.000,00.
3.1.4.00 - Encargos Diversos
1435-124 - Reposições e restituições
4.0.0.80 '_ DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.00 ..,... Investttnentos
4.1.4.00 - Material' Permanente
3409·13� -' Livros e publicações técnicas

Setor de Saúde Pública
Departamento de Educação e Cult,ura

,

3.0.0.00 :_ DESPESAS CORRENTES
3.1.0.00 -. Depesas de Cu's'teio
3.J.1.00 - Pessoal'

,

1101.165 - Adicional
3.1.,3.00 - Serviços de 'Terceiros'
1310-185 - Passé'gens e bagagens
Setor do Fomento Agrop·ecuário
3.0.0.00 - Despesas Correntes
8.1.0.00 - Despesas de Custeio
3.1.1.00 -- Pessoal
1129-230 Vencimentos Cr$

.

4.000,00

Depa�tamento Munlci.pàl d. Estradas de Rodagem
3.0.0.00 - DESPES�S CORRENTES
3.1.0.00 - Despesas de Custeio
3.1; 1.00 - Pessoal
1116· 250 - Pe8so�1 de Obras

� Cr$ 12.000,00

Cr$ e.ooo,OO
c.s 20.000,00

Cr$ 10.000,00

Cr$ 20.000,00

c.s 3.000,00

o-s 5.000,00.

Cr$ 5.00.0,00

Cr$ 8.000,00

Cr$ 315.000.00

/

/

/

Canoinh'as
,Cr$ 20.000,00

Cr$ 100,00

c.s 100.000,00

c-s 7.000,00
Cr$ 30.000.00

Cr$ 570.100,00TOT�L
\

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor, na" data de',sua publicação revogadas as dísposíçõ �S' em contrário.

Canoinhs s, 21 de dezembro de 1977
\

Benedito Théréeio (ie Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento

Administrativo, na data supra.
'

Fábio Nabor Fuck - Diretor Administração

3.1.2.00 - Meterial de Consumo
'. I

1224-258 - Material' de construção
3,104.00 - Encargos Diversos '

1423-269 - Locação de Imóveis

Departamento de Serviços Urbanos
3.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES
'3.1.0.00' - Despesas 'de· Custeio
3.1.1.00 - Pessoal
1116-293 � Pessoal de obras
3.1.2.00 -, Material de Consumo
1225· 300 - Material elétrico
1235·,302 - Peças e -acessóríos

Decreto N. 63/77 t
I

Decreto N. 62/77
Concede Isenção

, . \Benedito Therézio de Carva-
lho Netto, Prefeito Municipal

Art. 2.· - Eete Decreto entrará em vigor na data de de Csnolnhes, Estado de
.

Santa

sua publícaeão, revogadas ,as disposições em contrário. ,Catarina, no use de SUIS atrt-
,

butções leg&is,
. ,

.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoíahas, 15 de de-

zembro de1977,
) D E C R E 'T A

Benedito Therézio de 'Carvalho Netto Art. LO - Ficam Oi senho-
.

Prefeito Municipal res Anastácio Buba Junior e'

Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento
-Risete C. Buba, isentos por três
anos do imposto territorial ur-

Administrativo, na data supra. , bano, 8 partir do exercício de
Fsbio Nabor Fuck 1977, após- despacho do Enge-

Diretor de Administração - Vice Prefeito Municipal nheir,p da Prefeitura exarado

�os requerimentos protocolados
soh n.vs 821 e 1134 de 18/5/77
e 29/8/77, conforme legislação
vigente.

'

§ único: '_ A área total de
2.594,00 m2 atingida pela aber
tura de, rua é constituida por
parte dos, lotes' D.oS 2, 3 e 10 �

.

do lote n." 9, da quadra 216 do
loteamento Milton Bub!!.
Art. 2.° - A área em refe

rência, deverá ser doada 8 Pre
feitura Municipal, mediante es

critura pública.
Art. 3.° - Este Decreto

entrará em vlgor Da data de sua
. publlcação revogadas as dispo
sições em contrário.

Gabínete do Prefeito Munici

pal de Canotnhas, 22 de dezem-
bro de J 977.

.

Benedito T. de Car valho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi r@glstr�do e

publicado no Departamento Ad-.

ministrativo, na data supra.
,

Fábio Naber Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

Homologa Parecer,
Benedito Therézio de Carvalho

Nettd, Prefeito Municipal de Ca
noínhas, Estado de Santa Cata
r ina, no uso' de suas .atrtbuícões

I

legais \

DECRETA

I 1 Art. 1.0 -' Fica homologad.o
o Parecer exarado pela Comis
são �m data de 28/12/77, cons�

tituída pela Portaria n.o 117/77,
referente ao Edital de Tomadas
de Preços D.o ,17/77.
Art 2.° - Este Decreto en

trará em vigor na data de sua

publicação, revogada8 as dispo
sições em contrário.' '

.' Gabinete do Prefeito Muni- I

cipal de Canoinhas, 30 de de

z!mbro de 1977.

Benedito Th. Carvalho, NettÇ»
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e

publicado no Departamento Ad

ministrativo, Da data supra.

Fábio 'Nabor Fuck
Diretor, de Administração
Vice Pr-feito Municipal

Decreto H. 64/77
Declara de Utilidade Pó
bHca uma área de terra

Benedito Therézio de Carva
lho Netto, Prefeito Muníctpal
de Csuotnhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atríbut
çõ es legais, e nos termos do art.
6.° do .Decreto-Leí n.? a:i65 de

21/06/19411
DECRETA

Art. 1.0 - Fica declarada de
Utilidade Pública, para fins de

desapropriação amigável ou ju
dicia], uma área de terra com

440 m2 parte da quadra n.? 6.6,
data 26 sita a rua 'João da Cruz

Kreiling nesta cidade entre as

ruas Joaquim de, Paula Vieira,
Mal. Flcrtsno e Benj amin Cons
tant, destlnada a complementação
da construção da Estação Ro
doviária Municipal.
Art. 2.° - E�te Decreto en

I trará em vigor na data de su s

publicação, revoga das as dispo
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Muni

cipal de. Canotnhas; 30 de de
zembro de 1977

Benedito T. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e

publicado no Departamento Ad
'ministrativo, na data· supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

','Portaria N. 115/77
.

Benedito Therézio de Canta
Ih') Netto,' Prefeito Municipal
de Cano ínhas. Estado de Santa

\
.

Catarina, no uso de sua8 atri-

buições legais, reso!ve:

CONCEDER LICENÇA.
de. acordo com o Artigo 131
da Lei n.O 1149 de 25/04/74.

.

I A CLEMENTINa ESTANISL
LAU PIECZARCKA, Oficial Ar
recadador� Padrão P.E.1.13, por
60 (sessenta) dias, a partir de

29/11/77 a 27/0 i/78, conforme
.laudo médi':!o que 8companh)u
o requeri�ento protocolado sob
n.o 1554 de 05/12/77.
Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoinha�, em 2'9/12/77.
Benedito Th./Carvalho Netto

Pr.efeito Municipal
Esta P?rtaria foi registrada

e publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administraçio
Vice Prefeito Municipal

(

Portaria N�. 116/77
Benedito Therézio de Carva

lho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, E!ltado de Santa
Catarioa, no uso de suas' atrt

buíçõ es legais, re aolve:

CONCEDER LICENÇA
de acordo com o Artigo 136'
da Lei n.O 1149 de 25/04/('4.

, I

A JANETE SANTOS PEREI

RA, �scriturária Mecanógrafa,
, Padrão P.E,1.07, por 120 Geento
e vinte) dias, a partir de 05/11/77
a' 02/02/78, co-nforme laudo mé
dico que acompanhou o reque-,
rimento protocolado sob n.o
1452 de 08/11/77.
Gabinete do Prefeito MUDi

.cipal de Canoínhas, em 29/12/77.
Benedito Th./Carvalho Netto

'Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada'

e publicada no .l)epartamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

Portlria N. 117/77
Benedito Therézio de Carva·

lho Netto, Prefeito Municipal de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, no uso de SU8S atribui.
ções legais, resolve:

Nomear Comissão
de Licitação

Constituida dos funcíonârtce
Hugo Antonio Peixoto, Antonio
Souza Costa e Reinaldo Cres

hui, suplente Fábio Nabar Fuck,
para ;Sob a presidência do pri-.
melro, julgarem propostas de
Tomadas de preços, Concorrên
cias e Convites; de todas a8 a·

qulsiçõ es que a Prefeitura pro
ceder; ficando em censequêncíe
revogada a Portaria n.? 67/77,
8 partir de 27/12/77.
Gabinete do Prefeito Muni,.

cipal de Canotnhas, 29 de de
zembro de 1977

Benedito T. de Csroalho Netto
Prefeito Municipe!

Esta Portaria foi registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo, na dat.a supri.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municip91

Você nao sabe o que
está perdendo, ", .

Filie-se ao SEPROC
Serviço de Proteção ao Crédito

Informaçõts: Fone 2'2-0$61
'

Material escolar e de j

escritório você encon ..

·

tra na IQja da

Impressora Ouro Verde

Leia! Alsine! DivulgueI

Correio do Norte



(antlnhas ti" (ondi�ões para complrtar um. equipe" proflssieRl1
Vendo-se que é grande o de

senvolvimento das indústrias e

do comércio local e sabeodo-se
que 8 pouco tempo, a FIFA li
berou a propaganda em uni
formes de equipes profissionais
e também sabe-se da parcela'
que o Imposto de renda abate
em doaçio a clubes esportivos
que pratiquem três modalidades
Olimpicas, somando-se a isto o

auxilio da Prefeitura de Ca
netnhse, teríamos condlçõ es de
ter uma equipe disputando o

Csmpeonato Catarinense, ainda
nesta temporada. Mas para tudo
isto .e tornar uma possível rea
lldade, t�ria que existir • uníão

.

dos esportistas canoínhenses,
principalmente daqueles que
mais diretamente se pronunciam
a favor deste obj etívo, que é
de.quase tojos os cidadãos de
n0888 cidade. mas precisamos
esquecer um pouco o nOS80 la
do politico e j unto se unir para
elevar bem alto o nome de Oa
nolnhas dentro do futebol de
n08SO estado. mostrar Já fora,
em outra. cidades, o que ternos
de bom e tirar aquela ímagem
negatlva que nos segue _desde
dos últimos acenteclmentos, com
rtaferência aquele problema a

rolado na Liga Esportiva Ca
noinhense. Não interessando
qual o nome do clube, vamos

todos �torcer pelo nome de Ca
notnhss, lá ou aqui, s em colo
car 8 politicag@m no lugar do
futebol. Ternos gente boa para
trabalhar na testa deste objeti
vo, tanto de um lado como de
outro. Portanto vamos trabalhar
juntos para que isto seja uma

luta de ',todo8 os canoinhenses,
nio medindo os esforços ne

cessá rios. Vemos outras cidades
mais pequenas, mas com O. es·
forço de uma pequena p srcela,
ji há muito tempo vem dispu
tando o campeonato estadual,
casos de São Miguel do Oeste,
Jaraguá, Mafra e outras. Porque
nós estamos parados e' como
está provado, temos muito mais

condições, porque acredito que
qual o industrial que não dese

juta ver o Dome de sua iodús
tria 'estampada DSS camisetas
de um bom time de futebol,
disputando lá fufa o carnpeo
Dato estadual. Portanto, Vilmo"

reunir este p-ssosl ínte r easado,
para de irth!1iato fez r alguma
coisa pelo fureb �l d� nossa

terra.

I Jogos de Férias,
Promoção CME

Dando inicio as attvids des

esportivas :no . ano de 1978, a

CME promoverá o primeiro
JOGOS DE FÉRIAS, nas mo

dalidades de handebol, futebol
..
de salão, valei e basquete. As

inscrições estão abertas desde
o dia 6, no Colégio Edadual

Registro (ivil EDITAL
Sebastiião 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
tarina.

Faz saber que pretendem
casar:
HENRleUE K CHELESKf e V ERO-

. NICA FOLMER; ele natural deste
Estado, nascido aos 22 de _ agosto
de 1954 domiciliado e residente neste
município, filho de Paulo Lucechlnskl
e de Victoria. Lucachínskt. Ela na

tural deste Estado, nascida aos 5
de julho de 1950, domiciliada e re

sidente neste município, Itlha de
José Folm er e de Cristina Ltszkos
ka Folmer. ,

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

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

Major Vieira, 5 de [aneíro de 1978

SEBASTIÃO GREIN COSTA

Oficial do Registro Civil

Santa Cruz, S srão disputados
em duas categorias, A e B e·

poderio participar todas as agre-

mísções que reúnam condíções
materiais.

A. BREY

07-01-78
N.6> 1452
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DR� ZENO AMARAL· FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com travessa
15 de Novembro (próximo à Igre�a Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

- F9ne 22-0960 -

I
ATENÇÃO: Qualquer alteração nesta programação será sempre para

oferecer o melhor em fU.el.

Cartaz •
-
•do (ine Jubileu•

• •
•

Hoje às 20,30 horas
Charton Heston, Henry Fond.a e mais um grande elenco e�
A BATALHA DO MIDWAY - coloridb

Amanhã às 14 ., 19,80 e :U .30 horal
A BATALHA DO MIDWAY

As cenas, os sons e a8 verdadeiraI sensações de combate sio tio
reais que você poderá senti-las.

Atenção: Este filme reprisa segunda-feira. às 20.30 horas
.

- Terça e quarta-feira às 21,30 horas
Mais um filme do imortal Walt. Disney
A BELA ADORMECIDA

colorido - censura livre
Desperte para o mundo da fantasia e do encantameDto

Quinta e sexta-feira, às 20,30 horas

O Prêmio de um Canalha - colorido

• •

CGCMF N. o 92. 695.451/00'01 ..09
.

ATIVO
Disponível
Caixa .

Ban-cos , .. .. ..

Realizável - Curto Prazo
CHentes Exterior .. .. :.

, ..

Devedores com C/Corrente
Titulos a receber .. ". ..

Mercadorias em Estoque
Realizável - Longo Prazo
Pinhais e Madeiras de Lei

. Florest. e Reflorestamento
Empréstimos . Compulsórios .

Imobilizado
Bens Imóveis .. .. ,.'

..

Bens Móveis .. .. .. '. ..

Imobilízações Financeiras
Imobilizações Intangíveis
Correção Monetária .. ..

'I'ransítôrio
Insuficíêncía-Deprecíações
Compensado
Caução da Diretoria

TOTAL ..... -

5.379,11
61.22'6,03 66,.60'5,14

RE'LATÓRIO DA DIRETORIA
o,.,

,

.Senbares Acionistas: '.

. \
Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, apresentamos O' Balanço o,er�l e Demonst�ativo da Conta

de Lucros e Perdas, relativos ao exercido encerrado em 31 de dezembro de t9'75� para apreciaçao e aprovaçao.
Santa Cecília, 29 de março de 1197/6.

WALTER FONTANIVE - Diretor ANTONIO VICENTE FONTANIVE - Diretor
CPF 005.8915.. 190'-34 CPF 00'2.307.900-2.0'

J BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DE:ZEMB·RO DE 1975

DEMONSTRATIVO DA CONTA DE 'LUCROS E PERDAS EM, 31 UE DEZEMBRO DE 1975

DÉBITO CRÉDITO

571.9'83,49
208.397,12
59'3,.392,69'

9.032.7610,70' 10.40'6. '534,00

4.882,60,
582·.195,50
5.864,99' . 592.94·3,09

PASSIVO
Exigível - Curto Prazo
Fornecedores .. .. .. ,. .. ..

Impostos e Contrilb. a pagar
Credores 'Diversos .. ," .. ..

E:xigwel - Longo Prazo
Credores Diversos
Não exigível
Capital Social ..

Heserva - Capital de Giro
Reserva - Aumento de Capital
Reserva-Correção Monetária
R.e.s1erva - Legal .. \ ..

Fundo de Provísões ,. ..

Pendente
Saldo a Dísp. Assembléia

Compensado
Ações Caucionadas .. ..

3165, . 59:6,27
20,.5'701,50
22.874,40 409'.041,1'1

679.562,05
45:9'.80'7,29
157.342,50
40n.'ÜO,o,00.

1.323.143,70' 3. n19. 855,54

67.705,44

7. 3rOO. 00,0,00'
4. 186.9.00,0'0
860.851,00
494,. 770,9'3
248. 748,2,1
50,2'.7016,02. l31. 5,93 .97'6',16

34.677,00

20'0',0,0.
14.120.814,77

49'ó892,00
• i

Custo dasM.ercadorias
Despesas:Administrativas
Despesas Gerais

Despesas Tri:brutárías ..

Con tríbuíções So-ciais ..

Despesas Financeiras .

Despesas com Vendas

Despesas com E.mbarques.
Distribuição do Resultado
Manutenção Cap. de Giro
R.eserva Legal .: .. .. . .

Saldo a Disp. _ Assembléia

TOTAL .

2.388.0'97,04
791.70n,58
409.838,0'9
233.487,61
125.99'2',91
122.784,79
20'9,247,24·
11'51.387,18 , 2 . .00'8.438,40

2.185,.211,0.0'
2 . 6215:,29'

49'.892,0'0 2.237 . 728,29
6.�34. 263,73

1r () 1r A � .. .. .. .. .. .. .. 14.120.814,77

Receita Operacional
Rleoeitas E'v'entuais

�
.. ..

6.5'71.518,.33
6'2.745-,40

..
.. 6.6,34.263,73

.

TOTA�, .....•.

Santa Cecília, 31 de dezembro de 1975,.

'WALTE'R FONTANIVEI _ Diretor .

CPF 00'5.895. 1190'-34
LUIZ' MANOEL DEi BEM

'recníco Contab. CRC.-SC N.? 1148.1/S - OPF 0170'.671.860-72

. PARE.CER DO' CONSELHO FISC�L

Na ualidade de membros do Conselho Fiscal' de Exportadora de Madeiras, Fo!ltanive S.A., no d�seinpenbo d; .nossa;, fun
'ruo qexaminamos o Balanço Geral, Demonstratívo de Lucros e Perdas e demais d?cumentos rel�tIvoS ao exercicio social d�i, o'de Janeiro de 1975 à 31 de dezembro de 1975, tendo encon- trado tudo. em perfeita ordem, razao pela qual recomendamos

� sua aprovação pela Assembléia dos Senhores A9i?nistas.. .'
. Santa Cecília, 2'6 de fevereiro de 1976.

ODILO RIBEIRO LUIZ ANDERLEAVELINO CHIES



CORREIO DO NORTE
'------.--------------------------------

orce
Vendendo 9.911 unidades

no último mês de novembro,
o Corcel II estabeleceu a

melhor média mensal de
vendas de toda a sua his
tória, superando, em 561
unidades, o recorde anterior,
registrado em Julho de 1974,
A marca reveste-se de maior

.ímportância pelo fato de o

Corcel II, lançado oficial
mente no dia 11 de outu

bro, atingi-la antes de com

pletar dois meses de parti
cipação no mercado brasi
leiro.

Há muito otimismo entre

os homens de vendas da
Ford em relação ao com

portamento do mercado nos

próximos meses. Eles fazem
a previsão de que o Corcel
II manteria o mesmo ritmo
de demanda e, com a mé
dia mensal de 10 mil veí

culos, deverá atingir, em

1978, volume global de ven
das de ordem de 12b mil
unidades, de acordo com os

objetivos propostos pela Ford
ao se decidir pelo proj eto e

desenvolvimento do carro.

Lançado inicialmente em

dois modelos - 2 portas e

Belina o Coreel II o

ferece quatro versões dife
rentes de acabamento, que
atendem a todos os níveis de

sua disputada faixa de mer-

07-01-1978

dades do Corcel II L; 2.703
do modelo Básico; 1.184 LDO
e 202 do GT. O Corcel II

Belina vendeu 2.316 unida
des, outro marco significa
tivo na história desse mo-

dela, entre as versões Bá..

sico (1.011), L (895) e LDO
(410 unidades).

cada. Uma análise das es

tatísticas de novembro in
dica a venda de 3.506 uni-

\

tslotícias
Escreveu:

FRANCISCO KRISAN

o município de Major Vieira, sendo um dos 'rae
Jhores da região para a exploração agrícola, está
lendo um dos maiores na produção de Soja. O sr.

Albaro Dias de Moraes, o maior agricultor do muni
cípio, iniciou na semana passada a construção de um

grande armazém com secador e selecionador de ce

reais. O referido armazém e secador é no estilo do
armazém pertencente à Coopernorte de Major Vieira
e está sendo coustruído em lua lavoura na localida
de de Butíá, apenas 4 quilômentros da sede do muni

eíplo. O que ainda está dificultando o desenvolvímen-:
to dos trabalhos é a falta de energia elétrica em sua

fazenda, mas o mesmo espera que a ERUS0 ou CE
LESe, logo entrem em entendimento estendendo a

rede de anergia elétrica até sua propriedade. Esta
rede de eletrificação, num percurso de 4 quilômetros,
além de trazer grande progresso ao município visto
o sr. Albaro ser o maior produtor de Soja, também
beneficiará outros 32 pequenos e médios agricultores
que residem nas imediações da conheeida Rodovia da
Soja, nome esse que foi bem escolhido pelas autori
dades constituídas. Esperamos que (i) sr. Albaro Dias
alcance o sonho desejado de levar à sua lavoura a

tão almejada energia elétrica, que também beneficiará
seus vizinhos. É necessário que as autoridades do
municípJo e também do Estado dêem todo o apoio
no sentido de ser brevemente ligado as redes de
energias -em nosso município, que estão prontas há
mais de um ano e até agora ainda não foram ligadas.
Também é preciso que 08 propríetáríos a serem be
neficiados entrem em entendimento com a Coopera ..

tiva de Bletrificação Rural, para associarem-Ie e tam
bém instalarem a linha em suas resídêncías, pois até
agora, um pequeno número de proprietários estão
com suas instalações prontas. A ERUSC e a CER
PLAMA também esperam a colaboração dos proprie
tários a serem beneficiados, pois quanto mais 'tarda
rem, mais elevado será o preço dos materiais elétri
cos e também a taxa para associarem-se à CEKPLA.NA.

Dom Oneres em Major Vieira
Acompanhado, '!lo Padre Antonio, Vigário da

Paróquia de Santa Cecília, esteve em nossa cidade
dia 29 último, Dom Oneres Marquior, Bispo de Caça
dor. Sua visita reuniu todos 08 membros dos Conse-

de Ma Vi�ira
Em gozo de merecidas férias, desde o àia 2, o,

nosso benquisto vigário Frei Abel Schneider.

Também em visita a Curitiba esta semana o
sr. Antonio Maron Becil. O mesmo roi para a capital
paranaense tratar de vários negócios acompanhado
de seu filho Alairton.

Aniversários
Dia 26 de dezembro aniversariou o jovem Lauro

Krtsan, residente nesta cidade.
Ainda dia 26 também aniversariou o sr.-Olvaldo

'I'heís, residente em Porto União.
.

Dia 27 aniversariou o sr. Tomaz Krull, residente
em Oolonía Santo Antonio, neste município.

Dia 28 aniversariou o jovem Vilmar Sérgio Gon
çalves e o garoto Jaime Ruchinski, desta cidade.

Dia 1.0 de janeiro aniversariou o sr. Ricardo
Ribeiro, destacado soldado da Policia Militar, residente
há anos em Major Vieira.

Também aniversariou dia 1.0 o sr. Albino Gon
choroski, desta cidade.

Dia 2 comemorou seu aniversário o sr. José
Silvestre Muchaloski.

- Também aniversariou dia 2 o garotão Adilson
Chermak, desta cidade.

Dia 3, comemorou seu aniversário a srta. Inês
Salete Bosse.

Dia 4: aniversariou a srta. Vani Schlssel dileta
Illha do casal Afonso e Racl SchisselI, desta �idade.

Dia 5 aniversariou o garoto Edenir Borek filho
do casal João Alfredo Borek e Izabeí Borek resIdente
em Pulador, neste município.

'

Dia 9 aniversaria o jovem Alairton Maron fun-
cionário do Funrural de Major Vieira.

'

Dia 10 aniversaria o sr. Victor Borges, residente
nesta cidade.

Ainda aniversaria dia 10 a srta. Cl'istina Vieira,
desta cidade.

Dia 11 aniversaria o jovem Donaldo Krisan e
a srta. Eugenia Sudoski, desta cidade.

Dia 12 aniversaria o sr. Davi 8udoski nosso
assinante, residente nesta cidade.

'

.

Dia 13 aníversarla a srta, Maria de Fátima Muk
e o Jovem Antonio Maron Filho, residente nesta cidade "

A todos os aniversarlantes a coluna apresenta
os sinceros cumprimentos.

•

Jor
lhos Administrativos da Paróquia e Capelas. Durante
a reunião roi tratado de vários assuntos referentes
ao campo religioso da paróquia. Vários planos serão
elaborados para o ano de 1978, principalmente a Ca

tequese, para a qual sua Revma. solicitou a colabo

ração de todos os 'leigos. Este colunista, em nome de
todos os Majorvieirenses, agradece' a visita de Dom
Cneres e seu acompanhante, almejando ao mesmo

muita saúde e alegria no decorrer de 1�78.

M .
.:
Vieira .terá Igreja Matriz nova

Com a presença -: de Dom Oneres foi também
combinado em dar início em 1978 a construção da
nova Igreja Matriz, visto a atual não estar mais ofe
recendo o cômodo 80 crescente número de fiéis. Foi
eleita uma Comissão pró-Construção, a qual no pró
ximo número informarei o nome dos mesmos, já está
sendo providenciado a elaboração da referida planta
que será em estilo moderno e abrigará de 800 a 1000

pessoas sentadas. Esta coluna ccugratula-se com o

povo Majorvieirense por esta realização, que Dom
.Oneres espera inaugurar 'em menos de 2 anos. Espe
ra-se a colaboração de todos para mais esta obra

que trará muita alegria ao Povo Católico da Paróquia
do Divino Espírito Santo.

Notas Diversas
Muito alegre e contente está o casal Franctscn

Huthes Filho e Leonor do Valle Ruthes, pois seu filho

Saulo Ruthes, Iormou-se médico, na Universidade Fe
deral do Paraná. Ao novo profissional e seus familia
res os parabéns da coluna.

Foi muito animado os bailes de Natal e Ano

Novo.em nossa sociedade. Nossos parabéns à Diretoria.

Procedente de Curitiba esteve em visita li. pa
rentes em nossa cidade, o sr. Valdemar de Oliveira,
o qual, solicitou uma assinatura deste jornal. O sr.

Valdemar é sobrinho deste colunista.

Está' confirmada a data para o Grandioso Tor

neio de Laço e Gineteadas em nossa cidade, que será

mesmo no dia 29 de janeiro.
Esteve em Curitiba esta semana o vereador

Nereu José Henníng, tratando de negócios e visitando

familiares.
Oonforme informações, uma grande empresa. de

Super-Mercado procedente de Porto União, instalará

uma filial em nossa cidade.
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Ano XXXI

Fotocópia.s?
o Cartório do Registro ·Civil, de Nereida C. Côrte, instalado

110 Forum� acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA

:DeltA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples
de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

(

Eoto' 8tndio Canoinbas
Seni�o de reportagem de casamentos e aniversários, Fotos de

.
. Icrianças; Posters, Painéis decorativos para seu lar e escritório.

Serviço para amadores,

Rua Barão do Rio Branca, 754 (próximo a Casa Trevisani)

,

BASiliO HUMEHHUK & (IA. LTDA.

I Revendedor FOIRO I·
Fa,zemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Camionete Pick-up 1961 4x4 - cinza
Camionete Rural 1975 4x4 . laranja
Pick-up.4x41973 - verde angra
Pick-up 4x4 1973 - amarelo tarumã
Corcel 1976 - cupê luxo LDO - marron madeira
Volks 1973 - azul
Volks 1974 - 1500 - marron

.Veraneio 1971 - verde turquesa

Adquira· seu veículo usado com a mínima entrada.

veículos inteiramente revisados, de boa procedência,
aos melhores preços da 'região.

.

Vi,\jte-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 _. Fones 22-0268, 22-0468, 2�-0024

·No Departamento' de Veículos .Usados
:de

. Miguel Procopiak Comér�io de
Veicu,los Ltda., você encontrará
para pronta 'entrega: �

Marca

Pick up Cheorolet
Chevette

Pick,up W illy s

Fuscão 1500

Ano

jg74

/!)76
I

1!}76

19,{5

,

.

MIGUEL PRO(OPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.

Concessionário General Motor. de Brasil S. I.
.

Rua Major Vieira, 289
-'
.

. Santa�Catarina, C·aooinhas

Registro
Sebastilão Grein Costa, Es

crivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil do município de

Major Vieira, Comarca de Ca

noinhas, E'stado de Santa Ca
tarina.

Faz saber que pretendem
casar:

HENRIQUE K[CHELESKI e DIROE
LUCACHINSKl. Ele, natural deste
Estado, nascido aos 20 de abril de
1952, domiciliado e residente neste
Município, filhó de José Kicheleski
Sobrinho, e· de D.· Jadeviga Maieski
Kicheleski, domiciliados e residentes
neste Municíoio. Ela, natural deste
Estado, nascida. aos 16 de dezembro
de 1960, domiciliada e residente nes

te município, filha de Francisco Lu
eachínskl, e de D." Helena Kasz
míerczak Lucachinski, domiciliados
e residentes neste Município.

Major Vieira, 28 de dezembro de 1977

Civil -

FRANOlSCO PEREfRA DA COSTA
e MARlA .ZBlNILDA MARTINS. Ele,

.

natural deste Estado, nascido aos

dez (�I) de setembro de 1955, domi
ciliado e residente em. Santa Cecflia
deste Estado, filho de Pedro Antonio
da Costa e de sua mulher Hllda Pe
reira da Silva, domiciliados e resi
dentes em SantaCecilia deste Estado.
Ela, natural deste Estado, nascida
aos 9 de marco de lU57, domiciliada
e residente neste Município, filha de
Victor Martins e de sua mulher Fran
cisca Becker Martins, falecida.

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

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

Major Vieira, 31 de dezembroj1977

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

NEREIDA C. CÔRTE, Ofiel�l
do Registro Civil do 1. () Distrí
to de Canoinhas, Santa Catarí
na faz saber que pretendem
casar-se:

EDil AIS
Maria Irace�a Fedalto. Ela estudan�

I

te, nascida em Bela Vista do Toldo
deste município em 11 de março d

1960, filha de Pedro Tyszka e Sibili ,

Bechel Tyszka, domiciliada e resí
dente em Bela Vista�do Toldo, dest
município.
Moacir XaTier Leite e Carolina P. IIdilha de Lima, ambos solteiros, do

míellíados e residentes nesta cidade
Ele motorista, nascido em Timb
Grande, Distrito de São 8ebastiã
do Sul, município de Lebon Regis
deste Estado em 15 de junho de 1959
filho de Valdivino Xavier Leite �
Emidia Alves Leite. Ela do lar, nas1
cída em Rio Bonito, neste municípi�
em 23 de junho de 1957, filha de'
Darci Padilha de Lima e Zilda Pa
dilha de Lima.

JACIRA EMILIA PAUL COR
R1!:A, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

LUIZ MOREIRI\ BORGES e OLlVIA.
DE PAULA PADILHA. Ele, natural
de Timbozinho, deste Distrito, nas
cido em 30 de abril de 1919, agri
cultor, solteiro, domiciliado neste
Município, filho de Pedro Moreira
Borges e Gabriela Fernandes de Li
ma, falecidos. Ela, natural de Pardos,
deste Dlstrito, nascida em 20 de de
zembro de 1922, do lar, solteira, do
miciliada neste Município, 1i1ha de
Constantino de Pa ula Padilha e Ma
ria Pereira dos Santos,

ADIR eOLAçO e MARIA ANTO-.
NIA CIZESK[, ambos solteiros, do
miciliados e residentes nesta cidade.

. Ele, operário, nascido em Timbozl
nho distrito de Poço Preto, Muni
cípio de Irlneópolís, deste Estado
em 8 de janeiro de 1956, filho de
Antonio Oolaço e Enedina Oolaço.
Ela, do lar, nascida em Rio D' Areia
de Círna, neste Município em 26 de
fevereiro de 1955, filha de João CiM
zeski e Augusta Jungles Cizeski.

GASPAR JOSÉ MÜHLBAUER e

LEOCI APAREClOA ALVES DA RIL
VA, ambos solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade. Ele, balco
nista, nascido em Salto da Água
Verde, desta cidade em 1.° de se

tembro de 1959, filho de Carlos
Mühlbauer e ErnaRoeslerMühlbauer.
Ela, balconista, nascida na cidade
de Videira, deste Estado, em 16 de
outubro de 1958, filha de Waldemiro
Alves da Silva, falecido e Maria
Joana Belo Alves da Silva.

JOSÉ AILTON BINDER e IV8TE
FIGURA, ambos solteiros. Ble, ope
rador de máquinas, nascido no lu
gar Caixa D' Agua, MuniCípio de
Irineópolis, deste Estado em 31 de
outubro de 1954, domiciliado e resi
dente na cidade de Irlneõpoüs, filho
de Félix Binder Sobrinho e Nair
Silva Binder. Ela, do lar, nascida
em Valínhos, neste Município em

14 de julho de 19!§3, residente em

Valinhos, neste Município, filha de
João Figura e Francisca Figura.

Laureano Moreira dOI Santo. e Ivon

Seidel, ambos solteiros, domiciliado
e residentes em �arcflio Dias, dest
município. Ele operário, naseído e

Mafra, deste Estado em 10-5-1953,
filho de Rosalino Moreira dos Santos
e Maria Alves da Luz Santos. El
do lar, nascida em Rio das Antas,
município de Caçador, deste Estado
em 11 de março de 1959, filha de
Hildegard Seidel. .

Ademir Ranckel e Célia Regi.a,
Conceição, ambos solteiros, domici
liados e residentes nesta cidade.
Elemotorista, nascido em Despraiado ,

Distrito de Poeo Preto, Município de

Irtneópolís.desteEstado em 13-5-1954,
filho de Ramil Ranckel e Joanna
Antoczechen Ranckel. Ela comereíã-

.

ria, nascida em Oanoínhas, em 2& !

de novembro de 1957, filha de Bra
etlio Conceição e Julía Vieira Con
ceíção.
Antonio Joio Damaso e Florentina I i

Falkievecz, ambos solteiros, domící
liados e residentes nesta cidade.

I
Ele, operário, nascido em satsetro, 1

deste Município em. 31 de dezembro 1 I
de 1934, filho de Luiz Damaso So
brinho e Maria da: Luz Damaso. Ela, .'

do lar, nascida em Toldo de .Cima,··'
deste Município em 3 de setembro
de 1938, filha de .Boleslau Falkievicz I
e Gencveva Falkievicz.

Nori Skorka e Izabel Mizva; ambos
solteiros. Ele industriário, nascido.

I

em Campo da Escada, Município de
1

Irineópolis, deste ,Estado em 7 de l
julho de 1947, residente nesta cída-.
de, filho de Erick Skorka e Ema
Skorka. Ela do lar, nascida em Ma
jor' Vieira, deste Estado, em 20 de I·junho de 1958, residente em Três.
Barras, deste Estado, filha det-Iosé i
Mizva e Condejacki GuttervHI Mizva. !

i

Antonio Bredun e Matilde tujiv,
ambos solteires, nascidos, domici
liados e residentes em Rio da Areia,
neste Município. Ele, lavrador, nas-:
cido em 27 de maio de 1954, filho

I

de João Bredun e Maria Moisa Bre- I
dun. Ela, de lar, nascida: em 19 de
novembro de 1955, filha de Miguel
Cujiv e Genoveva Moissa.

José Osni do Rosario e ROleli de
Fátima Rodrigues, ambos solteiros,
domiciliados e residentes nesta ci
dade. Ele, operário, nascido em lu
gar Bom Socego, distrito de Poço
Preto, Município de Iríneõpolís, des
te Estado, em 6 de j sneíro ,de 1957,
filho de Francísco Gonçalves do

IRosario e Maria do Rosario. Ela, do
lar, nascida em Rio Branco, Muni- ,

eípío de Mafra, deste Estado, em 1.°
de abril de 1961, filha de Waldemiro
Rodrigues e de dona Nair Dal Co
mune Rodrigues.

EUCLIDES P3ltEIRA e JANITA
DE SOUZA. Ele, natural de Rio da
Areja, deste Distrito, nascido .em

22 de dezembro de 1941, comercían
.te, solteiro. domtctltado em Entre
Rios. desta Distrito, filho de Jorge
Pereira e Maria Joaqutua Alves.
Ela, natural de Rio da Areia, seste
Distrito, naselda em 9 de [ulho de
1945. do lar, solteira, domiciliada em

Entre Rios, deste Distrito, filha de
José Antonio de Souza e Catarina
de Souza.

Se alguém souber de algum
Impedimento, oponha-o na for

�

ma da lei.

Pinheiros, 26 i de dezembro de 1977

Silvete Darci Paul Cardoso

Escrevente Juramentada·

VALDlR SACHS e ODETE DE
FATIMA ADUR, ambos solteiros.
Ele, gráfico, nascido na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, em 1.0
·de abril de 1955, residente em Curi
tiba, filho de Emílio Sachs e Wally
Knop Saohs, Ela. do lar, nascida na

cidade de Três Barras, deste Esta
do, em 10 de novembro de 1954,
domiciliada e residente nesta cidade,
filha de Albino Adur e de dona A
malia Rodrigues.

SALVADOR OLESKOVICZ e MA
RISTELLA BOLLMANN, ambos sol
teiros, domiciliados e residentes nes
ta cidade. Ele técnico em admtnís
traeão, nascido em Felipe Sehmidt,
neste Municipio em 8 de maio de
1955, filho de Vadislau Oleskovicz
e Helena Maria Oleskovlcz. Ela, au
xiliar de administração, nascida em

Alto das Palmeiras, desta cidade
em 15 de junho de 1957, filha de
Horst Botlmann e Rosa Kawa Bo11-
mann.

J esê Haroldo Farias de Lima e Maria
Ivone > Albuqllerque e Silva, ambos
solteiros, ele operário, nascido em

Rio dos Poços, neste municipio em

1.° de abril de 195'7. residente em

Campo da Agua Verde, desta, cidade,
filho de Jorge Farias de Lima e

Maria Leonira de Lima. Ela do lar,
nasetda em Felipe Schmidt, neste
município em 14 de setembro de 1959,
residente em Agua .Verde, desta ci
dade filha de Frederico Albuquer
que e Silva e Dosnela Herbst e Silva.

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil de Bela Vista do Tol

do, Canoinhas-SC. Faz saber que
pretendem casar se:

VICTOR CUBIAK e ANNA KRIGINS�
K[, brastleíres, solteiros, naturais
deste Estado. Ele agricultor, nascido,
em: Paciência, neste distrito aos 07
de maio de 1921, filho de Pedro Cu
bíak e Estefania Bernaska, falecidos.

. Ela doméstica nascida em Campina
Jungles, neste distrito aos 16 de
maio de 1926, filha de Felix Krigins
ki e Maria Kriginski, falecidos.

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

Bela Vista do Toldo, 21 de dezem
bro de 11177 .

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registre Civil

José Eurides de Lacerda e Tereza
Sokacheski, ambos domícllíados e

residentes em Fartura, deste muni

cípio, ele viúvo, operário, nascido
em Fartura, deste município em ! 9
de janeiro de 1940, filho de José
João de Lacerda e. Francisca Fer
reira de Lacerda. Ela do lar, solteira,
nascida em Marcíllo Dias, deste mu
nicípio em 13 de janeiro de 1937,
filha de dona Francisca Sokacheski.

Bernardino Cesar Fedalto e Maria
�� Fátima Ty@zka, ambos solteiros,.
ele escriturário, nascido em Alto das
Palmeiras, deste município em 9 de '

agosto de 1955, residente nesta cí-
, dade, filho de Bernardino Fedalto e

I

Mario de Jesus Leite e Célia. Bia- ·1

léski, ambos solteiros. Ele, lavrador,
nascido em Rio dos Poços, deste
Município em 6 de janeIro de 1959,
residente em Rio dos Poços, filho
de Otacllo Leite e Joaquina Hilda
Leite. Ela, do lar, nascida em Gra
lha, deste Município em 17· de feve
reiro de 1960, residente em Gralha,
filha de José Bialéski e Rosa Schí
pitoski.

NER'EIDA C. CORTE
.

Oficial do Registro Civil

Prefeitura. Municipal de Três Barras

Aviso de Licitaçâc
Altera�ão. do prazo para entrega das propostas:

A Prefeitura Municipal de Três Barras, leva ao conheci
mento dos interessados, que o prezo para entrega das propostas,
de que trata o Edital 05/77 .• Tomaja de Preços para cànsti'uçio
de um Grupo Es�olar Municipal, fica, prorrogado até o dia 20 de

janeiro de 1978.
. Três Bacras (Se),' 30 de dezembro de 1977

Odilon Pazda � Prefeito Municipal
Paulo· A. Frank - Diretor Administrativo
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Francisco de Assis
Lima. avisa ao sr, ALBANO
MURARA, Portador da Cartei
ra Profissional N.Q 17.906 - Sé
rie 181, a apresentar-se na firma
no prazo de 3" (três) dias para
regularizar SUi situação,

O não comparecimento im

plic2r� na rescisão do .contrato
de trabalho por abandono de
serviço, nos termos do artigo
482 da C.L.T.

Fábrica de Móveis
Apolo Lida., .

avisa ao sr.

VALFRIDO RAUL SIMM, Por
tador da Carteira Profissional
N.? 36.677 - série 145, a apre
sentar-se na firma no prez i de
3 (três) dias para regularrzar
sua situação.

O não comparecimento im

plicará na rescisão do contrato
de trabalho por abandono de

serviço, nos termos do artigo
482 da C.L.T.

Certificado extraviado
Empress de 'I'ransportes São

Bento do Sul Ltda., declera]
para os devidos fIOS que extra
viou o Certificado de Proprie
dade do Veículo Mercedes Benz
Ano 1977 - placa DA-1629.

O mesmo fica sem efeito por'
haver requerido a 2.a via.

Esquadrias Santa CrlJZ
.

CGCMF 8:1.188.789/000l-83
Assembléia Geral Extraordinária

AVISO

AVISO

s. A..

Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas desta so

ciedade a se reunirem, em Assembléia Geral Extraordi
.náría a se realizar em sua sede social sita à rua Expedi
cionários, 304, na cidade de Canoinhas (SC), às I 4 horas
do dia 11 de janeiro de 1978, coro a seguinte

ORDEM DO DIA:
,

LO Re-ratificação dos atos praticados pela assembléia
geral extraordínária de i 2 de setembro de 1977.

2.0 Outros assuntos de interesse da sociedade.

Canoinhas (Se), 12 de dezembro de 1977 1

ANTONIO TRELA Díretoj - CPF 010139209-53

Edital de Alienação por Concorrência
..

Preftitura Municipal de Cano'inhas
Estado de Santa Catarina

.

,

Edital n. 02/18
De ordem do senhor Prefeito Municipal, o Presidente da

Comissão de Ltettsção, torna público que realizará no dia 18 do
corrente (18.01.78) às 10 (dez) horas, concorrência para venda do
material abaixo:

1 (um) Trator de esteira marca MALVES, modêlo 850

AlE, sem Motor, fabricação 1973, sistema hidráulico, com faróí s
e Iâminas Angledozes, chassis 526.

Qualquer esclarecimento os interessadus poderão obter

junto ao Gabinete do Vice Prefeito Municipal.
As propostas serão abertas no dia e hora ,acima referidos

em presença dos interessados no Gabinete do Vice Prefeito.

A Comissão de Licitação reserva-sê o po der' de, a seu

exelusívo critério aceitar a proposta que lha parecer maís vanta

josa, ou recusar todas sem que caiba aos proponentes qualquer
direito a reclamação,

O preço base mínimo do material é de Cr$ 20.000.00 (vin
te mil cruzeiros). O pagamento deverá ser feito à vista.

Será exigida caução de 2.000,00 (dois. mil cruzeíros], para
garantia da operação.

Canolnhas, 03 de janeiro de 1978 2

HUGO ANTONIO PEIXOTO
,

Presidente da Comissão de Licitação
I'·

A-urORIZO:
BENEDITO THEREZIO DE' CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal

Documentos extraviados
Dr. NEUZILDO FERNANDES,
declara para os devidos fins

que extraviou os seguintes do
cumentos: Carteira Nacional de

Habilitação, Carteira de Identí
dade, Carteira de Advogado,
Ti.tulo de Eleitor, CPF,. T R U,
Bilhete de Seguro e Certificado
de Propriedade do veículo Bra

sília, ano 1977, 'placa CA-3900.

Os mesmos ficam sem, efeito

por haver requerido 28. via. 3

\

COZINHAS COMPONíVEIS

TODESC INI
avançadassofisticadas - úteis130nitas -

Venha conhecer as vantegens e as condições de pagamento em

KOHLBECK
, .

& elA. LTDA.
Rua Vldal Ramos, 1146' - 'Fone: 22-0536 Canoinhas-SC

.
...

07.01.1978

"

l

por KNARF

Diálogo:
Entro. Ele está sentsdc.. Mãos segurando a testa. Chego um peu
co mais perto e p rrgunto:

Por que te preocupas? Acaso não sabes, que talvez e.;ta noíte,
batam a tua porta, para pedir- te a' alma? E então? De que
valerão todo teu ouro e teu poder? .

_ E de que 'me valeria a vida, sem este ouro, sem o meu mio

ào? O que seria de mim?

_ Ouve, se é que tens tempo para ouvir:

De que adianta o ouro que acumulee.. st- tuas mias 8io tio

pobres para dar?
. A .?

De qu e adianta teu poier, SEI és escravo da ganancia.
De que te servem os olhos, se não vê§ ao teu' redor?

Teus olhos nunca tem tempo para contemplar a natureza, pois
tens que cuidar de tuas rjq�ez8s.
Assím.. mesmo tendo teu ouro, teu poder e teu olhar a1ertl

sobre tuas ríquez ss, és pobre, escravo e cego.

E tu o que tens? Deves ganhar mal para teu" viver e de tUI

família.

_ Tenho a hb srdade. Trabalho, mas não sou escravo. Nlo orde

no, 'apenas obedeço; porém. sou feliz Nad� tenho para cuid�r,
senão minha família e meu rebanho, mas síntc-me rico e feliz.
A nature z s é pródig s. Nela encontro tudo o qU9 desejo, E .e

8 'aflição se abate sobre mi 00, ergo �eus olhosrpa.ra o alto,
e lá no infinito, encontro à Deus. E tomado de ammo, velto

à luta do dia à dia, e quando mal percebo, já não sinto afUçlo.
E como devo fazer para ser assim, tão feliz?

.

Divide teu ouro. Eo.trega teu poder. Olha bem ao teu redor.
VÍra teu 'olhar para trás, depoís um pouco mais além ...

.Olhs aqui destas janelas:
"

Vê toda esta multidão ao teu redor? Agora, pensa:

-- Todo' teu ouro divi iido entre esta multidão, é insuficiente pa
ra que possa dar, um níquel à cada um. E muito pouco.

- Agora, põe a .teste todo teu poder. Sebe ao alto da torre, e

de lá, com toda 8 força de teus pulmõ.es, ordena à multidio.

Grita. Mais alto aínda., Não te ouvem. Grita mais.
Vistes? A multidão não te obedece. Teu poder é fraco.

Agora, olha! Levanta tua vista. Ainda mais.
, Vês? Serias capaz de contar todos? S�rá que teu olhar alcsn-

ça toda a,multidão?'
.

Entendes agora? ,E., cego. Mal enxergas os que estio .male
próximos. Tua mente ávida de contar o ouro, não seria �ap.z
de contar os que te cercam. Teu olhar se turva. Pareces um

cego.

Chega! Estou cansado ....

Compreendes agora? Tudo o que tens, nada vale.

E, se esta noite baterem à tua porta, e te p !rguntarem o que,
tens pua levar junto contigo para o outro mundo, qual será
tua resposte?
Quererás acaso, que deixem levar contigo, ao menos parte do
teu ouro? E o teu poder? Será que teus descendentes conti
nuarão a -man iar como tu? Tiveste ao menos tempo de. en
siná-los 8 cuidar do que é teu?

Que me dizss então?

Nada. Tu me perturbas. O que vieste fazer aqui? Como te.
deixaram entrar? Quem és tu?

- Se perturbo, é porque tluero salvarte.
,

Se vim à ti, é porque aesejo abrir teus olhos.
Estou aqui, porque me deíxvram entrar. Também eles querem
que te fale. r

Quem sou eu? - Sou um pobre pastor de ovelhas. E�cuta-me,
se é que ainda é t-rnpo. Olha para o além, fix8 teu olhar no

infinito. Tudo o que vês, é Dele. Volta teu olhar agora. Teus
bens, teus haveres, tudo é Dele também.

\

E tu, o que tens? O que fizeste até. agora? Tua vida �não é
tua. Terás que prestar conta dela. Que obras f-zeste para:à·
presentar 60 teu Senhor?
Ouve-me enquanto é tempo. Divida um pouco do que tesobrs
com esta multidão. Verás quanta alegria no seu olhar e sen

tirás DO semblante de cada um, o amor com que te:agrade
cerão. E tu sentirás uma felicidade como nunca sentiste.
Teus olhos derramarão lágrimas de felicidades, e entio:enxer
garás sempre mais alguém a erguer os braços para receber.
Só então verâs o que não vias antes: a miséria, 8 fome, a po
breza. E quanto mais deres, mais tu quererás dar. E Deus
proverá por ti 'e pelos teus, Então, serás feliz.
O tempo passou. Tudo Mudou, Hoje, chamado por um [mort
bundo, 'retorno àquela casa. Lá está. E ele. Olho seu rosto: é
feliz, Sento-me ao seu lado. Não conhece ninguém. Ouço apenas
,. .

.

a sua voz:

Obrigado. SeDh�r! Espero ter ouvido a tempo. Se soubesse,
'

sh! se tivesse escutado há mais tempo. Teria sido melhor.
Teria distribuído mais. Mesmo assim, sinto-me feliz. Agorl,
sou eu quem Te procura. Acolhe-me, Senhor ...
Oh! Quanta luz! Teu rosto brilha mais que todo ouro que tive.
Teu olhar me domine. Teu poder é maior que todo o poder
que tive. Senhor! Quero abraçar-Te", Aceita-me em teu selo.
Sou f�liz ... Adeus...

.

X X X

«Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nl. te
meria mal algum, porque tu estás comigo» (Salmo 23:4)
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001 O novo crescem as ven as,
Os resultados de vendas da

General Motors do Brasil nos
meses de agosto e setembro
revelaram uma excelente rea

ção dos produtos Chevrolet
no mercado consumidor es-

.
,

pecíalmente em função do
lançamento do novo Chevette

Em relação a agosto de.
1976, o Chevette apresentou
em ígual . mês de 1977 um
crescimento de vendas da or
dem de 87,60/°' passando de
3.795 para 7.119 unidades ven
didas, excluídas as exporta
ções (mais 335).
Essa tendência de evolução

confirmou-se em setembro,
quando foram comercializados
8.292 Chevettes (mais 149 ex

portados), representando um

incremento de vendas de
4�,20/o sobre o volume de i
gual mês em 76, que somou
5.556 carros. Num único dia
de setembro (16/9) foram ven

didas 1.098 unidades do novo

modelo.
Esses dois meses foram tam

bém os primeiros, em 1977,
.

em que a GMB registrou maior
volume de vendas de carros

de passageiros, comparativa
mente com iguais períodos do
ano anterior. Em agosto, o

crescime to foi de 9JH5 para
9.417 unidades unais 5,�0/0) e,
em setembro, de 13.250 para
11).195 (mais 300/0) - excluí
das destes totais as exporta
ções
Tais resultados indicam uma

distensão no mercado consu

midor, 'que esteve de certa
forma contido nos primeiros
sete meses do ano. Em outu

bro, a venda de produtos Che
vrolet continuou crescendo
no mesmo ritmo, atingindo
14.767 veículos vendidos' (in
cluindo exportações), o que

'. faz pressupor uma reação
promissora do mercado, per
mitindo perspectivas otimistas
para t978.

de
um ftoliz natalfcio 8 distinta dama virtuosa con

sorte do Sr. Albaro Dias de Moraes, do alto
comércio Agro- Pecuarista.

Também dia primeiro aniversariou o jovem
senhor [rineu Graboviski, funcíonârío Municipal
e pessoa que desfruta de sólidas "�amjzadest mo
tivo para alegria e congratulações,

Srta. MARIA CARLA EUFRASIO, ainda
no mesmo dia, colhendo mais .ums flor no ale

gre j srdlm da vida, a senhorita Maria Carla,
filha 'do distinto casal Alinor (Inês) Eufrésio.
Muita "alegrra pontificou na festiva data.

Dia 03 do corrente festejou niver:o garo
tão Aloisio Partala Jr., filho do casal Aloisio
(Maria) PartaIa, @le ex-Prefeito. tA turminha foi
ponto alto da alegria retnante,

Dia nove do:corrente festejaDdo extréía de
.idade nova a Senhura Teresa Almeida Camar- '

g l, filha deste 'colunista e esposa do Dr. Paulo

Camarg o, Diretor Comercial do CaDal 12 de
Curttíb s. Cumprimentos pontificarão em alto
estilo. I

Na m!sm8�data estará festejando nív sr o

j ivem .Régís Schadeck, f.ilho do sr, Olímpio
(Terez s) Schadeck (nosso prezado', amigo). A

jovem guarda promoverâj'a alegria �i no festIvo
dia natalíci? do Régis.

SRTA. ROSIMARI ANTONIAZZr, a sim

p tttca'senhortts Rostmarí, dilA 9 estará.colhendo
mais um botão+de Rosa no inocente jardim de
sua vida, juntamente com .a ínsep arável turmi
nha da alegria de todos, os días.

.

.. .

Dí s 13, dia muito importante para a fa
míl rs Sonagtio, é que o jovem Aristides estarA
festej ando idade nova e também festej ando
mais um ano que passou com brilhantismo co

mo acadêmico de Engenharia na Universidade
de Curitiba. Aqui também vai os votos do cc-'
Iunista.

soais, mater íais, médicos e legais. Em 1972, na

quele pais; morreram 56 300 p sssoas e o nú
mero de feridos eh -gou 8 dois milhões de pes
S08S. No Brssil, segundo o Instituto de Pesqui
sas Rodoviárias, os acidentes de trânsito custa

ram em 74, 6 bílhõas de cruzeiros, o que re

presentou no mesmo aDO, um valor maior que
o orçamento do DNER pua íuvesttm sutos - ou

seja, o dinheiro equivalente ao que seria neces

sário para trípltc sr a BR ·116, entre Curitiba 6

São Paulo. (G3Z 'ta do Povo).

E.crel'eu:

Esmeraldino M. Almeida

Novo ano - novas esperanças
Ao iniclar o meu pr im-Iro artigo noticio so

para o corrente ano, antes de tudo, desej o ex

teroar os meus mais reconhecidos agradecimen
tos aos "amigos, leitores e assinantes,. que de
um a forma ou de outra, me' incentivaram, dan
do o seu valioso e indispensável apoio e pres
tigiamento DO transato ano que se findou, apoio
este qu � muito me conforta e ao mesmo tem

po, me impõe o dever de não medir esforços
para que, no final do ano qu- se inicia, possa
mais uma vez merecer tão digmfrcant e e hon
rosi estím s. Aqui flC9 registrado meu profundo
8g,'ade�lm�ot'll e a certeza da mmh s alta estime
e diqtinta co, uderação, renovan 10 os votos d e

feli :l'i'i ie" lo> venturoso ano qu � se inicia com

a mínhs habitual coluna.

Presidente da ARENA agradece
Recebi do Senhor Lsnoír Vargas Ferreira,

DD. Presidente Regtonal dI) AREN A, oficio que
muito me sensrb'Itzou pelas elogiosas palavras
a meu respeito, é o seguinte: Of. n.? 326/77.
Senh ir Prestdente. Com satisfação, dou rece

bido seu ofício ancarntnhando recorte de noti
cioso dessa cid e d>, c fi OJZtl de sua autoria

sobre o Encontro Corr lIglO') �rio Estadual rea
lizado em B rusque. A') CUf:1 prímentá-lo pela
oportunidade da no tí n r, coicl amo o ilustre Pre
sidente a que continue a promover o programa
de nOS!iO Partido, pOIS, as atuu ies coma a de
Vossa S -nhorts é qu � faz sm com que nOSSB

Agremiação adquira projeção. Cordialmente.
Sene tor Lauoir V IHg'B� F'er relr a Presid ent e.
Uma. Sr. E rrneraldlno Maü de Almeida, DD.
Presidente d J Diretório Municipal da ARENA

Pap s ndu va-S C. É isso aí minha g�ntp; e bola

pré frente.
.

Gover�ador agradece
O grande amig» de Papanduva, n-isso hvn

rado Governador Dr. Antonio Carl is Kon íer
Re is, agredece meu comentário sobre o seu ca

rtnh i e atenção díspens ads ao n03SO municípto,
em especial sobr e o calçamento �oa. ci jade e

Avenida Jcão XXr(l qUQ tanta al"g 'ia' de sp er tou
em toda a comuntdaue. O ofício diz o seguínt-:
or G G. 5032/AS. Ilmo. s.. Esrn e ral Iiuo M. de

Almeida - DO, Pr estdante do Diretório Muni

cipal da ARENA, Papannuva S.C. Assunto - A.

grad-cunento. Ds ts:" 15/12/77 Senhor Presi d-n

te: Tenho comigo sua carta de 15 de novembro

último, com 8 qual me envia recorte de jornal
contendo noticies a respeito de metY Governo,
em coluna de sua autoria. Em resposta, csbe

me agradecer a bondade de sues ps lavras, que
recebo como um íncenttv.i na aificil missão de

b sm sdrntnls trar o nosso Estado. Atencíossme n

te, Antônio Carlos K()or'ier Reis - Governerlor

do Estsd'1.

Passarela da Sociedade

Dia 1.0 do c irreute fe!itejou extréts de
idade nov a a senhora Dortlds 'I'hiess e n, esposa
do Sr. 'I'ony Thtess e n. Cumprímentos em alto
'tRtilo e coquetel a amigas e pessoas de su ss

relsçõ es sociais.
Na mesma data:nivef do Sr. Manoel Fur

tado, do comércio local e Vereador. Felicitaçõ ss

em alto estilo ao nataltcíaute que goza de amí

z s d e geral.
SRA. DO�ILDA COSTA MOR\E3, com

o mesmo núrn e ro de. calen dár í o, completou msts

Um por semana
Não confundas agir com sgttsr-se. Acalma

te. Repousa. Verâs que ação tranquila e forte
decorr�rá do repau!!lo: «H enri de Touville».

��QQQ�����SQ�Q�Q�Q����Q�g�QQQQQQQ��Q��
m m
� m

I a ao uva S Dr e u e I
� �
ce através de sua Diretoria, agradece a colaboração dispensada &DI

� no ano que findou e deseja a todos prosperidade em 1978. m
m .

. m.
��a���a����aa�����aB��������a�������aa

Viflmas, os Jovens

Qu'm mais morre nas estradas são 08 jo
ven@, c�rCQ de 34% dos acideott's fatais env,)l·

vem j \Jveos com, menos de 25 anos e 8 té 2

fi. nos ,Oe hJ; bilitsd,;!õ. O � preços p 9g0S P" h Dação

p�l� arresp,:nsablli1a1e de alg'los é altíssimo.

Além da p"rj& do jovem, uma pe,s:J8 que vai

ju.�hml"nte .::omeçsr a produzir, há 08 gasto]
com ate�(lírneotos médicos, a perda de veículos

e en.flm p' ej UiZ)8 que 8e p.om sm em bilhõ �s e

bilhôelj de cruz�iros. Nas E,tadüs Uaidos, os

técnICOS fizeram um levantamento; em 1974,

nfo,qut!la Nação, 'foram perdidos cerca de 8,3 bi
lhõ·s de dólares, correspo:ld?nio a denos pes-

,
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VENDE-SE
Vende-se um trator Massey

FergU!CD tipo 35, em perfeíto
estado.
Uma grada com 20 discos

nova, e um �8rado com 2 dis

Cai, motivo mudança.
Preço de ocasião. Ver e tra

tar Da Rua 12 de setembro n.?
1340 em. Canoíuhas. 1

Certificado extraviado
O sr. Sebastião Romeu Cor
deiro, torna público que ex

traviou o certifica Io cio veiculo
marca Volksw Jgen, sedun 1300,
ano dp. fabricação 1971, cor

branco, chassts BP-793864, fi
cando o mesmo sem e.feito por
ter sido requerido a 2,� via.

Osnotnhas, 02 d e j .ne ir o de 1978

Preleitara Municipal de .Canoinbas
I

PORTARIA N_o 118/77
BENEDITO THERÉZ[O DE:

CARVÀLHO NETTO, Pr-feito
Municipal de Canotnh as, Es tado
de Santa Catartne, no use de
I!ilU8� atribuições legais, resolve:

Nomear Comissão de A
valiação asl t( odoviâeia
Composta dos Srs. Drs. Saulo

Carvalho, adv g'ido; Luiz Fer
nando Fuck eogenh-íro civil;
Adrlson R. Mf:!deiros, engenheiro
civil; Paulo Eiuardo Roch9 Fa·
ris, engenh erre agrônomo - v e

resdor e Hugo Antônio Peixoto,
Assessor de Gabinete do Pre

feito, para 1;0b a presidência do

primeiro, procederem 8 avalia
ção do, seguinte:

8) Um terreno com a área de
440 m2 sito à I U&

.

João da Cruz
Krai1ing, data 0.° 26 da quadra
n." 66 nesta cidade, de proprie
dade de Leonor Lez sn;
b) Uma casa construída : de

madeira sobre o imóvel perten
cente ao

' espólio de José Gaps
kí, localiz ada à rua Barão do
Rio Branco na quadra D.O 137,
lote n.· 150 carta sfor. 199 e

reg. muntcípal 0.° 166;·
c) A referida avaliação terá

o prazo de setenta e duas horas
a partir do dia 02/01/78,

. Gabíne te do Prefeito Munici

pal de, Üsnoínhas, 30 de dezem
bro de 1977J
Benedito Th. Carvalho Netto

Prefeito Municipal
,

Esta Portaria foi reglstrada
e publícsda DO Depar teme ato
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabo, ruck
Diretor Admioistrstivo
Vice Pr@fEl'ito Mu nicioal.

EXF)ORTADQ,RA 'DE

07.01-1978

MADEIRAS FONTANIVE s. A.
CGCJ\1F N. o 92,.695.451/0001-09

Senhores ·Acionistas:. RELATóRIO DA DIRETORIA
..

Em cumprímenta às .determlnaçôes legais e estatutárias) apresentamos o Balanço G�era! e Demonstr�tivo da Conta
de Lucro.s ,e Perdas, relatísos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1976, para apreciaçao oe aprovaçao.

Santa Cec:ilia, 2'5 de abril de 11977. '
..

! WALTER FONTANlVE; _ Diretor ANTONIO VICENTE: F'ONTANIVE, - DIretor
CPF 0,0,5-. 89S�190-34 CPF 002.307.900-20

BALPiNÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DiE DEZEMBRO DE 1976
----------------------------------------�----------------�

ATIVO
Disponível

...

Caixa .. ..' ..

Bancos ..
,

,
..

Realizável - Curto Prazo
Devedores em C/Cnrrente � ...

Fcrnec. C/Adiantamento
Estoque de Madeiras, '... ! ..
..

Pealízável c-. Longo Prazo
Pinhais e Madeiras de Lei.
Empréstimo Compulsório
Irr..oosto à Compensar... -

FJorest e Reflorestamento
Imobilizado
Bens Imóveis .

.
Bens Móveis ,

-

..

Imobilizações Financeiras
Imobilizações Intangiveis

.

Correção Monetária ...

Transitório
Depósitos Judiciais
Insuücíêncía-Depreciações
Compensado
Caução da Diretoria ,.

Adiantamentos .. ... .,.

Contratos de Seguros

.. � .. 8.340,04
6.787.,39Q,86· 6.79'5.737,90

155,.115,18
1.194.714,49'
17.796.158,68 I 1'9.145.988,35

TOTA,L ..
,

,."

4'.882,60
5.864,99'
9.217,17

695.864,98 715.829,74

7,12.687,57
477.228,3.8
20.9.89.0,0.0
400.00.0,0.0.

1.833.189,116 3.6,32.9'95,11·

3.000,0.0
.

21. 378,18 24.3'73,13

PASSIVO

Esígível - Curto Prazo
Fornecedores .. .. ..

Imposto e Previdência
Credores Diversos ., ".

44.9315,07
51.083,60
82,5.07,29 178. 525',96

FxigiWel -. Longo Prazo
Credores Diversos ., ..

.. . .

�anco do Brasil S.A. - Finex

Não exigível
Capítal Social .

;. "' .. .. ..

Reserva ,� Capital de Giro ..

Reserva - Aumento de Capital
Reserva - Correção Monetária,
Reserva Legal .. r •

Fundo de Provisões ., ..
..

Rendente
E'aldo a Disp. da Assembléia

Compensado
Peões Caucionadas ... .

Pagamentos A.ntecipados
Valores Segurados .. ..

19'.94'3,41
11.905.695,TIO 11.9'2'51.638,41

7.3001.0.00,0.0
8.13,6.�50,OO
910.743,00
887 .4,70,.18.
�50.898,56
68�,. 94,1,1.7 18.169'. 90Q,91

40.862,00

20.0,00.
1.02'0.,000,00

19'.88.0.0100.,00' 20.900.200.,00
200,0.0.

1.020..0.00,00
19.880 . .000,00. 20.900,200,00

51.2115.129.28 TO T A L . 51 .215·. 129,28

D'EMONSTRATIVO DA CONTA DE, LUCROS E PERUAS EM 31 UE DEZEMBRO D'E 1976

CRÉDITODÉBITO

0.0.32.760,70
8. OH9'. 610,20. 17.1002.370.,90

Mercadorias
R.eversão do ,Estoque
Compras de Mercadorias
Gastos Gerais
Despesas Administrativas

.

Despesas Gerais
Despesas Tributárias
Contribuições Sociais

Despesas Financeiras
"

.

Despesas com Vendas .. ..

Despesas com Embarques
Distribuição do Resultado
Reserva Legal .. .. .. ..

S'aldQ à Disp. da Assembléêa
Manutenção ,.,Capital de Giro

TOTAL ..

1.122.618,40.
558. 789',43·
128.99'6,13
174.16127,2,g

1 .0.19-. 03Üi,90
227 . 42'5',88
39.289,57 3.270.7,77,60

2',15.0,35
4.0.862,00.

3.949'.915.0,0.0. 3.992.962,:35

24,,3166.110,85

Mercadorlas
Estoque .... . .. .. .. .. .. 17 .796.158,68

.

Receitas
Vendas .. .. .. .. ..

Rendas Diversas ..
"

·4.481.9-41,28
2.088.0.10,89 6. 569' . fJ52, 17

TOTAL .. � -. .. .. .. 24.366.110,85
Santa Cecília. 31 de dezembro de 1976 .

WALTER FONTANIVE _ Diretor
CPF 0.05.895. 190-34

LUIZ MANOE,L DE BEM
'iecníco Contab. CRC.-SC N.? 11481/.8 - CPF 070..671.860-72

PARECE'R DO' CONSELHO FISCAL
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal de Exportadora de Madeiras Fontanive S.A., no desempenho de nossa fun ..

ç:ã1o, examinamos o Balanço Geral, Demonstrativo. de Lucros e Perdas e demais documentos relativos ao exercício soeãal de
1. o de Janeiro de 1976 à 31 de dezembro de 19,76, tendo encon trado tudo em perfeita ordem, razãopela qual .recomendamos
a sua aprovação pela Assembléia dos Senhores Acionistas. .

Santa Cecilia, 05 de abril de lD77.
ODILO RIBE,IROAVELINO CHIES LUIZ: ANDERLE

I Mensagem ao Agricultor
A você agricultor, que 1)0 dia a dia, de sol a sol, se

empenha com trabalho, vigor. e responsabilidade, a cumprir a grande
tarefa de alimentar a família, e ainda, oferecer a teu semelhante,
produtos indispensáveis à sua manutenção, e porque não dizer, ajudá-lo
em sua sobrevlvêncía," registramos nosso profundo reconhecimenfo

pelo. que tens feito, no engrandecimento de tua Cooperativa, e certeza
temos que teu esforço será recompensado por todos que se beneficiam
do fruto do teu trabalho.

Enviamos nosso abraço, com os melhores votos de

que o ano de 1978, seja repleto de paz e prosperidade.

Cooperativa Agro�Pecuária
Canoinhõs Ltda.

de

lUIZ
.

FE�HAHDO FREITAS, Presidente .

Registro Civil - EDITAIS
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Civil do 1. o Distrito
de Canoinhas, Sta. Catarina faz saber que pretendem casar-se:

Davi dos Santos com Ozila Wisch, brasileiros. sotteíros, domicilia
dos e residentes neste distrito; ele mecânico, nascido em Oanoínhas aos
29 de novembro de 1959, filho de João Joaquim dos Santos e de Maria
Jesuíno dos Santos; ela. do lar, nascida em Caraguatá, neste distrito aos
2 de junho de 1959, filha de Amario Wísch e de Anita Wísch.

João Maria Pereira com Belarmina Vieira, brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes neste município; ele pedreiro, nasctds em Bela
Vista do Toldo, neste município aos 28 de julho de 1947, filho de Antonio
Romão Pereira e de Rosalina da Silva Pereira; ela servente, na.cida em
Rio d'Areia de Baixo, neste município aos 19 de outubro de 1955, filha de
Sebastião Vieira Biscaia e de Maria de Lourdes Albert! Biscaia,

Antonio Pinto com Marcilene Ferreira Torres, brasileiros, solteiros,
.

domíeiliados e residentes nesta cidade; ele motorista, nascido em Oanoí
nhas aos 6 de fevereiro de 1955, filho de Francisco Pinto e de Eulália
Silva Pinto; ela do lar, nascida em Oanoínhas a08 6 de julho de 196J, filha
de Luiz Ferreira Torres e de Cecilia Fernandes Torres.

Antonio Rodrigues d'Almeida Sobrinho com ·E�a Alve. de Lima,
brasnetros, solteir?8, d?miciliados e residentes neste distrito; ele operário,
nascido em Antomo Olínto-Pr aos 22 de setembro de 1931, filho de Sebas
tião Rodrigu�s d'Almeida e de Gertrudes Oollaço da Silveira; ela do làr,
nascida em Canolnhas aos 3 de setembro de 1933, filha de "aria Julia dOI
Santos Lima.

o

Romão Laskov com Maria Helena Arnold, brasileiros, 'solteiros, do
miciliados e residentes em Salseira, neste distrito; ele lavrador, nascídc
em Tira Fogo, neste munlçíplo a08 27 de julho de 19õ3, lilho de Casemiro
Laskov e de Rosaría Vesbitki Laskov; ela do lar, nascida em Arroios,

. neste distrito aos 9 de fevereiro de 1958, filha de Roberto Arnold e de
Lidia Arnold.

.

, -Cano íahae, 5 de janeiro de �978

NEREIDA C. CôRTE - Oficial do Registro Çíví]
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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
x

e

\

dOr Mobiliário de Canoinhas

Eleições Sindicais.

A V I S 'O
ICm cumprimento ao disposto no art. 21, item III da Portaria n.? 3.437, de

20 de dezembro de 1974,. comunico que foram registradas as chapas seguintes, come

concorrentes à eleição a que se refere o Aviso publicado no dia 17 de dezembro de
1977, no jornal Correio do Norte" que se edita nesta cidade,

CÉDULA ÚNICA
ENTIDADE: Sind. Trab. nas Ind. di (onstr. i do Mob. de Canoinhis

I
-

II. Chapa.
Diretoria Conselho Fiscal Del. Representantes

-

'II
-

Efetivos Efetivos Efetivos

I
-

1 Benedito Silva Jorge F. de Lima Benedito Silva
Be bastião C Ferreira Lauro Steklain Samuel dos S. Veiga
J .ião B. Ba rros Rodo!fo Soares

Suplentes Suplentas Suplentes
Ivo Me de ir-os João B. Munh oz José E. Pek.yvíeckí

.

Henrlqus S .hutt Filho Ss turnin o M. Csr -íoso Weldornir o Abuda
,

-

.

Efetivos Efetivos Efet.vos

(hapa Pedro Grosskopf . José Anselmo de S lusa Heinz Kanzler
Heinz Kanzler Bernardo Scheupínskí Artur M. de Barros

I
Leonides F. das Chvgss José Massane íro

2 ,

Suplentes Suplentes Suplente,
Miguel Gogola Laurtndo Rosa

/

Otavio Dobrochinskí
Avelíno Vieira José Finta Alíto Witt

(

. .Nos termos do art. 61 da Portaria acima mencionada; o prazo para impugna
ção de candidaturas é de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste Aviso.

'Canoinhas, 06 de janeiro de 1978 BENEDITO SILVA - Presidente

, ,

UNGER·'&· elA. LTDA.
COMÉRCIO'INDÚSTRIA - EXPORTAÇAO-

Telef.: Escritório 23-1770. Loja 23-2014

25 19,52/197'7· 25
Ind. de Talhas e Pontes Rolantes Elétríeas, Exaustores, Ciclones, carrinhos

para movimentação de' carga, serras circulares e taqueiras.

Esquadrias ((UNGER" _ Janelas de correr, basculantes, max , ar, portas, gra
des para muro, portas de rolo, gradeadas e portas de correr, em ferro simples
e perfilado. ESQUADRIAS E'M ALUMINIO - Portas simples e de: correr, [a-

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

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA
DOS MOTORES u\t\iEG".

Completa secção, de vidros a preços diretos da fábrica.
\

IJOJA "'UNGER", a mais especializada da região, em peças para locomóveis,
caldeiras e maquinários industriais. Cabos de aço, pregos, parafusos de todas

as bitolas. Canos e conexões para água e pressão, fechaduras e ferramentas
em Geral.

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

,

Representante em Canoínhas: WALDEMAR KNüPPEL

Rua Major Víeíra, 360 _ Fone, 22�0336 -- Canoinhas - Santa Catarina,

--------..--..--..---------------------------,

Documentos extraviados
PEDRO CARNEIRO DOS SAN-.
TOS declara para' os devidos
fins que extraviou 08 seguintes
documentos: Car teíra Prcfissto

nal, Título de Eleitor, Certidão
de Casamento, Carteira de Ha
bilitação, Carteira de Identidade,
Carteira de Saúde, escriturs de
terreno e registro de nascimeto.

Os mesmos ficam sem efeito
por haver requerido 2.a via.

FOTOCÓPIAS XEf\OX
Serviço instantâneo e perfeito

.

Instalação moderníssima ..

Procure no escritório de Derby Carlos Ulhmann, na

Praça Lauro Müller, 251 - Canoinhas - Santa Catarina

PreFeitura Municipal de Três Barras

Avi'so de Licitacão
,

A Prefeitura Municipal de Três Barras, leva ao conheci
mento dos interessados que se acha aberta a TOMADA DE PRE
ÇOS - EDITAL 05/77, pafa construção de Um Grupo E�colar

Municipal ..;... em alvenarta, com 10 salas de aula nl8 dimensões
de 06,00m X 08,OOm cada; Setor de Administração com 162,50m2
constando de Secretaria, Gsbínetes Médico-Dentário, Biblioteca,
Sanitários, etc. e Area de lazer com' 230,00 m2 contendo ccztnha,
banheiros, hall livre, etc.

• Q

O prazo para entregs das propostas será até o dil 10 de

j sneirc 'de 1978, às 10,00 horas, na Tesouraria da Prefeitura, me
diante pagamento da inscrição. Cóplas do referido Edital, plante
da construção e demais esclarecimentos, serão prestados D8 Se
cretaria da Prefeltura, no horário de expediente de 28. 8 68. feira.

Três Barras. (Se), 03 de dezembro de 1977 1
\

Odilon Pazda - Prefeito Muaicipal
Paulo Adão Frank _. Diretor Administrativo

Construção
I

A cada ano fica melhor,
novas cores,

novo acabamento e

sistema de abastecimento.I

R'Ã a marca que conhece o

':til nosso chão ...

MAlLO·N &' elA.
CANOINHAS-SC

I

DISCOS

asa
r I L I A L: Rua Vldal RamQs 184

MATRIZ: Rua Paula Pereira 648

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

LENTES DE CONTACTO:.
.

'
.

Prescrição e Adaptação

Praça L.auro Müller, 522 - sobre-lols '- Fone, 22-0316

CANOINHAS - se
� *

------------------------------------------------_

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
_ CIRURGIÃ DENTISTA -
- CIC 005589159/DEP -

Clíníca dentária de senhoras .e crianças.
_. Especialização em Odontopediatria _

HORA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 -. . FOl1;e 22-0461



NOTAS ESPARSAS
o Km, estendendo uma linha
para o bairro da !Piedade e no
vos horários na cidade.

xXx'
O empresário. Miguel Fon

tes Procopiak e· sua jovem es

posa Maria Cristina passaram
0' fim de ano visitando o. Uru
guai e .Argentína .

xXx
IEsteve em nossa cidade o

Delegado Estadual da CIBRA
Z;ÉM, engenheiro agrônomo Em companhia do nossodr. Rogério Carlos Batista Re-

amigo dr. Orty de Magalhãesmor, aqui mantendo contato
· Machado, que aqui se encon-com a direção da Cooperativa tra visitando familiares e ami-Agropecuáría ,

gos, como faz todos 'os anos,xXx .

t bé
.

I' tM
. ,

di
.. VIeram am em o [orrra IS a

aIS um me ICO

especIa-, Francisco da Silva Rosa e adlista vem trabalhar em nossa

cidade, conforme informações vogado dr. Sérgio Cardoso da

, do dr. Antonio Merh:y Seleine. CÚ3ta, militante no forum do

X Rio.
x x

Já pronta para entrar em

funcionamen to a fábrica .de
ração do Frigorífico Canoi-

De novo aqui, com a nos

sa primeira edição de 1978, es

perando sempre cumprir a
nossa missão de lbiem informar ..

sempre em prol do nosso de-
senvolvimento.

,

Vamos iniciar 0' ano com
·todo 0' otimismo possível, a.ere
ditando neste país continente,
em nosso Estado e em nosso

munícípío, acreditando e\ con

fiando também em nossos go
vernantes.

xXx
Mais dois formandos ca

noinhenses, drs. Seleme, Isaac
Seleme Junior, em engenha
Tia Elétrica, pela Escola Poli
técnica de São Paulo e Orlei
de Jesus Gomes do Valle, em

,

Medicina Veterinária, pela,
Uníversídade Federal do PárG.
ná.

xXx
O Coletivo Santa Cruz

agora adquiriu um ônibus

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

FUNPLOC AVISA
Vestibular 1978

'

--

A FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS DO PLANALTO NOI�
TE CATARINENSE, - FUNPLOG comunica aos Vestibulan
dos-78 que os candidatos deverão estar presentes, para a rea

lízação das provas, nos seguintes dias, local e horário:

·1) - LOCAL _' Sede -Nova da FUNPLOC, Rua Roberto HeI,
.

ke S/N (asfalto que vai ao Frigorífico' Canoinhas) .

2) - D�TA : 1.30 Prova __ dia 8 de janeiro, domingo. 2.a,
3. a e 4. a provas, de segunda a quarta-feira, respecti
vamente.

3� .- HORARIO: Os candidatos deverão estar no local de

realização das provas às 7 (sete) horas da manhã, a

fim de receberem as informações necessárias. .

OBSERVA'Ç.AO:
-- O candidato ,que chegar atrasado não poderá realizar a

prova, a qual terá início às � (oito) horas impreterivel
mente.

-- Todos os candidatos deverão vir munidos de. caneta esfe

rográfica azul, carteira de identidade e respectivo cartão
de inscrição. Não serú permitido o uso de qualquer outro
material.

nhas SIA. ,- FRICASA· cons-
. ,

truída no bairro S. Crístóvã».
xXx

Canoinhas acaba de ga
nhar mais um Laboratório. de
Análises Clínicas, localizado
na Rua Felipe Schmídt, 385,
tendo como Farmacêutica Bio- .

química Res,ponsável a Dra.
(

THELMA DOMINGUES DE
BORBA:

xXx

xXx
Também aqui esteve, re

cebido com alegria por todos
os seus amigos, o dr. Harlei
.Avat dos Santos, agora Dele

. gado no Estreito, em Floria
nópolis.

xXx
O Prefeito Odilon Pazda

aniversariou-se dia 31 e dia
. prímeiro recebeu um grupo de

.

amigos para gostoso aperiti-
vo e cumprimentos.

.

xXx
Os srs , HugO' Antonio Pei

xoto e Reinaldo Crestani esti
veram em Floríanópolís a ser

viço da' Prefeitura, numa via
gem rápida, indo e retornando
no mesmo dia.

•

xXx
Dr. Adelmo Budant e fa

mília também vão dar um gí
ro pelo Uruguai. e Argentina e

.

depois o destino é Camboriú.
xXx

Em regulamentares e me

recidas férias, viajou para
Florianópolis, no último dia 5,
o jovem acadêmico JUÉRCIO
LUÍS BURGARiDT, aprovei
tando a temporada de praias,
esticando sua viagem até Tu

barão, devendO:· retornar so-'
mente no dia 25.

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

�

i ALVARO MILLON & FILHOS '(6) !"�

�_ :� Concession,ário da Mercedes-B'e,nz do Irla,sil SIA ��
��
�= Deparlame'D,lo de' Veículos Usados �

� �
� MODELO ANOjFABRICA'Ç'ÁO �.�

�� 1 L-1113j42. cf3.0 eixo e carroceria graneleira 1975
�� 1 L-1316j.48 «ts» eixo e carroceria graneleira: 1976 �

:i 1 L-1316j48 cj3.0 eixo e carroceria graneleira 1975 � .

,

� 1 L-1313j 42 cj3.0 eixo e carroceria carga seca I. 1973 � .

'1,
� 1 L�2013f48 cj3.0 eixo e. carroceria carga seca 1974 . �

. � 1 L-2213!48. «ts» eixo e carroceria carga seca 1975 ��' 1 L-1516j48 «ts= eixo e carroceria carga seca 1976 �

:i 1 LS-1519f42 c/semi reboque carga seca 2 eixos . 1976 �
� .

.

d
�

.

� Veículos Revisados e com g'ara,nlia . 'e �

'� '6 meses, ou 10.000 km. - �
� \ �
� r·· 'I

.

'

lé 24 meses M:
� 'InianClame'n o e,m a, . �
.� " �
;� A'CEITA-SE TROJeA � ,

� " '�
�.� �

� 880476 .. Km. 223 - UNIAO DA VITÓRI,A-PR. �

= ,"-,' ,..
FONES (0425) �t���� �� \:�,

. ..
_. , .

23-2572
"

, �

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

07-01-78
.

N.o 1452
Ano XXXI

Notícias, da Rigesa:
De 08 à 13 de janeiro, estarão visitando' a Fá·

brica e oDepartamento Florestal da Rigesa de Três Bar.
ras , procedentes de Nova Yo r'que - U_SA., os Senhores
CARL O. SKOGGARD - Vice -'Presidente Sen í

o r e A,' L. BURNS
Vice-Presidente da WE,BTVACO CORPORATION, e os_ Senhores
BERTIL W. IVARSSON - Gerente Técnico de Produçao e ,L.OUIS
A. CHADDICK - Gerente de Engenharia, ambos t.ambém da
WESTVACO CORpORATION (N.I.). Em companhia dos mesmos,

proceden tes de São Paulo, deverão vir também os �enho.
res ROBERT A. POWERS -. Diretor Presidente e JOSE GUI·
LHERME CESAR DE ANDRADE - Diretor Vice-Presidente Exa
cutivo, da RIGESA LTDA.

"
I' Os Rigeseanos e TresbarrerÍses desej ali aos

ã Ius .

tres'visitantes, uma feliz estada entre nós.
,

Uisitatües em 1rês Barras
- Em vísita ao Prefeito Odilon Pazda, esteve no

final de 1977, o ilustre Deputado Federal Dr , Aroldo
C. de Carvalho. trazendo informações sobre seu traba
lho no Legislativo em favor da região norte de Santa
Cata�ina. Dr. Aroldo. muito bem relacionado em nossa

cidade. reencontrou amigos e correligionários.
,

- Em visita de cordialidade, o estimado Diretor
do Colégio Estadual San ta Cruz de Canoinhas, Senhor
Pro fessor Eloi Bona. acompanhado de sua esposa S,enhora
Sueli Bona e da sua irmã Marilda R. Bona, da Congrega·
ção das Irmãs Catequistas Frànciscanas, atualmente re

sidindo no Paraná onde exerce a função da Professora e

Or ientadora Pedagógica. No Gab í

ne t e do,Pre fei to os vi
sitantes se inteiraram dos planos de governo do Pre·
feito Municipal.

- Cumprimentando ,o Prefeit� ddilon Pazda e Fun·
c

í

onár
í

os .da: prefei tura municipal, procedentes de
Francisco Beltrão-Pr., estiveram entre nós ri Senhor
Pedro G. Frank e Senhora Juraci, acompanhados de seu

filho Fernando\e da 3enhorita Heloisa H. Soares.

- De passagem por Três Bar ras , o .Deputado Federal
� Wilmar Dallanhol esteve entre nós. cumprimentando seus
amigos e escutando reivindicações para o ano de 1978.

Dotação de verba
- o Senador Otair Becker •. dastacado represen

tante de nosso povo no Senado Federal. consignou para
1978, Cr$ 4.000,00 de sua verba pessoal em favor. da
Prwfeitura de Três Barras, atestando sua participação
no dasenvo Ivimento de nossa c idade. Em correspondência
dir igida ao Nobre Senador, aPre fei to Odilon Pazda,
agradeceu a colaboração.

1 rês' Bar_l'as em foco:
Dentro em breve, publicaremos um relato das atividades

desenvolvidas em nosso Município no ano de 1977. Aguardem!

. ,,,,

Encontrara-se em Cartório, à Rua Vida1 Ramos, edifício
do Fórum, para serem protestados, os seguintes títulos:

DP n.? 9.6/�2994/D - veneta. 30.09.77 - vr. Cr$ 5.000,00
(cinco mil eruz uros), e DP n.? 9.6/22894 E - vencto. 30.10.77 - vr .

. Cr$ 5.000,00 � {cinco mil cruzeiros), emitidas por Abrahão Muni
S.A. Ind. e Com. cj JOSE MARIA SEL.EMKO.

DP n.? 003685-8 - vencto.· 09.11.77 - vr..Cr$ 5000,00
(cinco mil cruzeiros), emitida por Empresa Indl. e Coml, Fuck
S.A., c/ JOSÉ CARDOSO ,DA SILVA.

DP n.? 6/13166jC .. vencto. 25.11.77 - vr. Cr$ 1.000,00
(hum mil cruzeiros)" emitida por Sabei - Soe. Brasileira de En·.
xovais Ltda., c/ MARTA HORVATH.

OP n.? 1488-F . vencto. 30.11.77 - vr. Cr$ 1.218,00 (hum
mil e duzentos e dezoito cruzeiros), emitida por Luiz A. Fontana,
cf LAURO MASSA�EIRO.

,.

Por Dão ter sido possível encontrar 0'8 referidos responsá
veis; pelo presente os intimo, para no prazo de três (3) dias. a

contar da data da publicação deste Jornal «Correio do Norte, virem
pagar os mencionados títulos, ou darem as razões parque não o fazem,
e 80 mesmo tempo, no caso de não ser atendida ests íntímaçãc,
es notifico dos competentes protestos.

Canoinhas, 05 de janeiro de 1978

PAULA S. CARVALHO::: CPF, 246975329-53


