
Primeiro Encontro
Sindicatos

·de
Rurais

A nossa cidade sedia' desde ontem, o primeiro EN
CONTR� DE S(NI?I�ATOS RURAIS de todo o Estado de San
ta Cataeína, prestIgIado. também por todas as autoridades da
área .agr�cola e pastorü. 'I'ambém :

compareceram todos os
Preteítos Integr�ntes da Associação dos Municípios do Planal
to N.orte . Catarlnens� - AMPLA. No conclave, bastante con
eorrído, foram debatídos os vários problemas que ainda afli
gem o nOS80 homen do campo,' procurando-se uma soluçãodentro do possível.

.
Certo. andou o Presidente do Sindicato Rural de Ca-

nOIDhas,. Sr, Evaldo Zipe�er! pela sua idéia e concretizaçãodo .aludído encontro, pOIS e conversando e dialogando que
a gente .se entende e temos certeza, muitas conquistas serão
consegutdas em todos os setores Ipara a nossa classe agrí
cola, sofrendo este ano com a forte estiagem reinante.

Na próxima edição reportagem a respeito ao' grande
evento.

Vendas
de

Mundiais
,

Cereais'
Eng.o Agr.o Paulo Annas Q:)nçalves

,

, Há estatísttcu estrangeiras de p 'evisão díz endo semanas
antes se a. saf,ra de um determtnado produto vai ser boa ou não.
E vio maIs .Icng e, prevendo se o comércio internacional vai ser
maior ou mmor. E que a procura trará alta d� p '�çns Ou blix,
se as necessidades mu rdtets forem pequenas.

As previsõ is que n os chpg 1m vêm geralm�nt� dos Esta
dos U aldos

..
E �las hoje Interessem ao Brasil, em especial ao Rio

Grande, pois �IZ em .

dos preç 18 qu � o agrícultc r nacional pode
esperar da soja, cultivo que se mostrou cap iz de dar dinheiro ao

produtor, ti 1 grande tem sido B procura internacional.
-

O comércio mundial de grãos, multe depende das com

pras da RÚ�8i8..�,nh, sido previsto nos Estad)s Unidos, qu � a
s'dra �e _graog . ma ser gran ie no s campos russos, em torno de
215 mtlhõ ss de toneladas neste ano de 1977. Mais tarde em n i

vembro, f >i a próp �ia' Rú lsia qu � anunciou um 1 colheita fraca:
S��e.nte 194 mtlhõ is de toneladas. Eisa q ueda agitou os m �i6s

ofl:lals norte-am srícanos. O Ministro d t Agricultura dos Estados
Uní fos 10gJ declarou que sendo asstrn bilx s a sdra 8 RÚHIÍ!l te-

, . ,
'

rIa qu s comprar de 20 a 25 mtlhõ as d s ton alad s s de grão]. Pela
palavra «grãos» se entende trigo e cereais pua forragear aním aís.
E�tes 20 mllhõ is teriam que ser co nprados entre nov smb-o de
1977 e setembro de 1978. É o qu � se lê na reportagem que sobre
o assu lto escreveu a revi st s norte-americana «Bustness Week» J

a 21 de novembro passado. .
,

A compra de 20 a 25 m'lhõ is se assem elh a à gcao ie com

pra que 8 m uma Bú ssla f�z n s saf.L·1l 1972/73, qU9:l1J adquiriu
22.500.000 t )neladu de grjos DOS vários p ríses m atores produto
res. :8000 ente nos E�tados Unidos as comp 'as ,ru rs H forem de
13.500.000 toneladas. '

Como é de e ip Ha t' 0,«Hr() de prevL;ão», embora feita
com auxilio do sitélit� nort !·am�ricano e com dadJs �olhjjc,s nos

locais, mov 1m �ntou o � melaS agrícolal e exp Jrt�dOtc!i n,H' Estado!!
Uaidoj. E Pj(' c�rto dev� eJhr pri!ocupldo ag,na o próp 'LJ Sul
do Brs9il, poh aiodl toiOl estãl 1embraiós qu� s alta esp�tllcu
lar :da l@gueninJu aenericana, hq cinco anos, foi a 'caUJQ do gr8n�
de impuliO qlld a so_j!i t lOOOU 00 Rio Grau ie d} Sul, ond:, existia
a meio século ou m'�is e no Bt'a�il onie existia h� qUBe un s'
cuIo, mant�n 'iJ.s@ sempre como cultivo 51 �cun hd::>. SiJment� com

a alta i rlesperida de 72/73 8cim 1 alu 'iid� e p' J vuca ja p'!h Rú�sh.
é "que a soj ii S! tran�form lU num dos princip tis cultivo'i no B "8-

silo � () ri va1 do café no setor exportador bt"asilei ('O.

Para ter UtlU iiéi! da grande a!ta p 'ovocada pelos 22,5
rnilhõ �s >je grãoj coenf.Hado; p!!liJ3 rUHPS, b Hh r�corjar qu.e a

soja �m Chicag) valia ant'.!s da ...a!h d� 72/73, som�nte 3,50 dó
lares o «bu�hellt. Com a;) compras rU'U8S o mercildo de ChicagJ
subiu para 10 dólares. E hso 8§tioou!ou o cultiVJ dfl oleaginosa
no Brasil, transfJrmando nOS;JO pais em grande produtor mu,�di,al.
Disputa com a China a posição de segundo maior produtor de

80j!l. O� Estados Unidos &ão de muitos anos o principal p�odutor
,mundial.

, I

A Rúg!J�a já está c'loopranio trigo em grãos. F'ez compras
nos Eitados Unidos, Audrália, Caojdi e t ldia. Para entregls p'if
caladas, a partir de agora e até d�z�mbro de 1978. A revhta ci

tada acima di" que a Rú lsill j í fret'Ju 30 �avios tr8n�pJrtadore3
de grãos p)r praz HJ de 12 a 18 meses. E declararem que· com·

prarão 8 milhõ �s de toneladas dos Estad)s U lidos, Não foi no

ticiado, p:>rém, se c�mprarão ou não soja.
Os exportadore� riograndenses segllra.meate estarão aten�

tos às p !!'sp�ctivas de melhoria na comerchliz�ção da soj 1). É nes

ta hora que as informações sobre mercados se torDam valiosas.

Em abrU a �ojJ esteve a 400 dólareS a tonelada. Caiu para 8

IDetade em menos de 6 meses. O produtor deve estar aguu:dan
do com interesge a influência que as compras ruslas podem Oca

sionar no preço que a soja sul-brasileira pode obter em 1978. ,

,
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f -.inatura Anual: Cr$ 200,00 Número Avulso: Cr$ 5,00

Prefeito comunica /lutoridades Bstadolis tiagBlI
A prolongada estiagelD rei-

nante em nossa regu ais
precisamente em nosso, m

nícípío, que esta dizimando
3S nossas lavouras, levando
o desânimo e frustação aos

nossos bravos colenos, foi 00-
munioada 4,a feirp. última, pe
lo Prefeito THEREZIONETTO,
ao Governador Antonio Car
los Konder Reis e Secretário
da Agricultura e abastecímen
to, dr. Victor Fontana.

Enquanto o plantio do fei
jão do cedo, apresentou boa
colheita, Iactlltada pelo bom
tempo, a planta do tarde está
toda compromettda

:

e .pratt-

(onvencá3
,

definirá

camente perdida, pela falta
de chuvas, com SUIl'3 conse

qüências lamentáveis, mantt
to nem para o gasto

.Imp o
,

.

tlid ade do pll7.
to d o s fin cl s nsu

ocorrê ,- a atual, prlueípal
m, e agora que o n08SO raü
icipio partiu e está. vivendo
intensam ente as lides agríco
Ias, abrindo uma nova frente
de nossa economia.

Contudo, urge que 08 ho
mens 'do campo não desani
mem e toquem o barco prá
frente, que dias melhores vi
rão, praza os Céus, esperan
do-se também uma imediata
providência de nossos gover
nantes no sentíde de pelo me
nos amenizar a atual sítuaçãe.

FPOLIS. -,A Secretaria da

Agricul t.ur a e Abasteci,men
to está informando que, a

'previsão
do feij ão para a

safra das águas, 77/78, (im

BRASÍLI � «Nenhum'a Santa Catar ina ' (plantio de

caudtdatura a governo esta- pr imavera) será est imada

dual será definida antes da ',Iem 132 mil toneladas em uma.

convenção nactonal do par-. área cul tivada de 153 mi 1

tido que deverá ser realizada hectares e rendimento, de
em março», garantiu ainda à 863 qu

í

l o s por hectare. Em

imprensa o presidente nacio- relação à safra anterior

nal da A.R��A., Deputado (76/77), houve um incremen

Francelino Pereira. Para ele, to de 21% na área cul t iva
os futuros governadores de- da.
verão ter «representatividade

, política, densidade eleitoral
e protictênoía administrativa
que os capacite a enfrentar
os com plexos problem lS ad
ministrativos estaduais ».

.,.

As declarações do dirigen
te arenista no entanto não
convenceram os repórteres,
informldos por outros lideres
do plrtido governist!l de que
o quadro suce33ório de Vál."\03
estados já se encontra deci
dido, principllmente onde e,

xiste o consenso em torno do Na op:>rtunidads será entregue
nome para Governo, senador ao ilustre homenageado, Tí tulo de
Eurico Rezende. Além disso, Sócio Beneméri to da ACre. pelos
a própria movimentação dos relevantes serviços por ele pres
arenistas m'Btra o gt"áu de tados em pró1 do desenvolvimento da
inquietação reinante no par nossa região.tido oficial quanto à rápida
solução do problema, Tanto
assim que Francelino se des
culpou ontem aos jornalistas,
ao chegd.r ao seu gabinete
no prédio do 'Senado, por não
t�r podido vê los, como de
costume, na véspera, devido
ao fato de ter recebido ontem,
em sua resi�ênciá, cerca de
vinte e oito correligionários,
e ontem mesmo, ao, chegar
próximo a seu gabinete, ele
foi saudado pelos senadores

J9sé Sarney e Alexandre Cos
ta, candidatos ao Governo do
Maranhão, pelo deputado es

tadual Guilherme Palmeira.,
favorito na disputa pelo Go
verno de Alagoas, e pelo de
putado federal Hélio Levi
q ue luta pelo governo de
Goias, com quem se deixou
fotografar.

suessõss

Lam )'utável, se n .dúvtda. a

do já g.rantidoFe'ijão·P{eço
A Secretaria está infor·

mando todos os produtores
de feij ão do Estado que as

cooperativas. �9guDdo. d�
o

í

aão tomada pela Fecoacro.
estão adiantando CrI 250
por saco do produto.

Os produtores que por uma
série de motivos não esti·
verem alcançando esse prs
ço na venda do feijão. d.·
'verão �rocurar. im(idia�a
mente as cooperátivas 'de
sua.s r�giões

, r

Cfasle Empr�slrill homenlgeil
\ ,

Fernlndo Rocha,'
\

,

No pr6xim01d�a 19. quinta·fei
ra. às 20 horas, no Clube C.noi
nhense. será realizado jantar e,m
homenag'em ao sr'. Fernando Rocha'.
DD. Gerente do Banco do Brasil S/A.
por iniciativa da Associação Co

m�rcial e Industrial de Canoinhas.

." ..

'. .'"",

A homenagem se prenda à sua

recente promoção para a Agência do
Banco do Brasil de Criciuma. para
onde deverá segui r ainda no corren-

A
•

te mes.

tAG RAOEC IMEN TO
A Di�etoria da Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Canoinhas vem de púplico agradecer.
penhoradamente. ao LIONS CLUBE Dl!: CANOINHAS a louvâvel
iniciativa de promover sua Reunião Festiva de Natal
nas dependências da Escola de Educação Espeoial da
APAE. o fartando. na oportunidade, à Diretoria àesta.
Associação UMa contribuição 8xpontânea de seus asso
ciados cuj a iTlportância representou um valor inesti-

, mável para a APAE que. desta forma, propiciou a al.
gria de um Natal para suas orianças.

Agra1ece também a doação. 'em' dinheiro. r.sul �

tant a da, novena promovida :ao mês de dezembro. por Isa' ..
bel Chicoski e Fernando Chicoski .

Agrfcultor:
.

Prestigie o seu Município, associando-se na Cooperativa Agro-Pecuária" entregando tam-

bém alí a sua produção. Ajude Canoinhas a tornar-se o maior produtor agrícola da região.
I

MENSAGEM DE SUA PREFEITURÀ

, I
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1.0 de Janeiro

Dia Mundial da Paz
De mansinho, assustado com 08 apitos, bater dos sinos:e

estouro dos foguetes, tal qual uma criança, assim, surgiu o�novo
ano. Esperamos que durante os 365 dias que iremos percorrer
que IÓ encontremos alegrias e felicidades.

Cada ano que 8e renova é uma esperança que surge de
dias melhores.

Peçamos à Deus que no mundo exista menos guerra e

mais amor. Que não tenha tanta criança passando fome. Que os

homens se entendam melhor.

,Cada passo que dermos neste novo ano, que agora eata
.

mos começando 8 galgar, seja somente para levar alegrias,:amor
e muita esperança àqueles que precisam.

Vamos procurar' dar mais amor as pessoas que nos cer

cam. Sejamos mais alguns Franclseos de Assis. espalhando fra
ternidade e muha paz, aos nossos irmãos.

Para que o mundo inteiro tenha paz é preciso que cada
um de nós em particular, leve um pouquinho dessa paz que tan
tos e tantos desejam.

O di�icÚ á que a .paz depende de cada coração, pois �ela .

é livre, e portanto nasce de cada um de nós expoatâneamente.
. Caminhando· sempre unidos, assim poderemos concretizar

nossos objetívos.. nossos ídeals, podendo fizermos algo por nossos'

semelhantes, dando sempre à mão quando alguém. a nossa porta
bater.

Em nossas preces, devemos sempre pedir 80 Supremo
Criador, qua nos dê forças para enfrentarmos as lutas da camí
nhada, semeando somente o bem. Som.ente nOSS9 fé, nos ajudará \

a percorrer melhor nossa jornada por este> mundo.

Aproveitemos em quanto o ano é apenas uma criança
recem nascida, para irmos analisando o que faremos quando o

mesmo for se tornando jovem e adulto.

,
. É planejando, idealizando com cabeça fria, que poderemos

vencer os obstáculos que poderão surgir à nossa frente.

Eu, você, nós, sozinhos não representamos nada. É unidos,
em conjunto, formando uma corrente, que poderemos semear amor
e paz, colhendo ao final do ano. os frutos já maduros do nosso

trabalho, da nossa bondade, de sermos humanos.

Hoje 'em dia fala-se muito em paz, pois esta é essencial
pira que as pessoas possam viver despreocupadas.

Quando falamo! em paz e amor, devemos sempre ter em
mente que. é\ nes preces junto à Deus, também com a nossa

força de vontade é que buscamos o conforto espiritual para nossa

paz interior, já que- a exterior consegue-se 'em conjunto com 88

pessoas que convivemos.
,

.

\
.

Que .em cada lar, desde a ,suntuosa mansão, até o mais
humilde casebre, exista sempre muito amor e muita paz.

J Cancínhae, 02/01/1978 IVANITA SCHIVINSKI

j • c O N T·R A P E 5O
- Luiz Fernando Tokàrskl

Afinal de contas, não era tão assim vomitar os pecados
na. barbas divinas. Nem era facil descrever com astúcia a beleza
e os prazeres que os peitos de Marieta ofereciam. Claro que não!
Tirino já havia morrido; e é tão dificil um morto contar histórtas!

Deus estava um. diabo, ouvindo todos 08 pormenores, e

f.zendo perguntas cretinas sobra os peitos de Marieta, sobre seus

pé. com unhas compridas, seu rabo de saia; uma porção de coí
sas. Tirino ficou meio zonzo, pensando por qual maneira Deus

,arecia tio burro, perguntando por uma mulher que trazia muito
,

'mail dor de cabeça de prazer. Bem verdade que cada ser, divino
ou nio, sempre tem minhoca nos miolos - pensou.

Tidno morreu. cedo. Também pudera: caiu como um

tico-tico.' despencou do nono andar de um edificio em construção.
depois de um tropeção miserável não se sabe no quê, moendo as

costelas e o pensamento na calçada, naquela cídade entupida de

gent�8,
.

E agora aquele inferno: estava vendo Deus e logo atrás,
o Diabo espiando' tipicamente emporcalhado. Deus estava sem 8

máscara que os murais sacros lhe dão: tinha uma cara de sem

vergonha" como um santo. qualquer. Ttríno, nervoso, fezia de conta

que mascava chíclete.. fazendo um careta terrível naquele rosto
de lagarto de Deus lhe dera um tempo atrás.

Mas o pior de tudo não estava sendo aquela história de
colocar sua ·vida Da balança: 'I'íríno fungava grosso ao pensar que
num recanto escuro do céu ou do inferno, iria encontr8r 8UO

Marieta; bela, quente e peituda.'
Ela já havia morrido de amoJ;'es por ele, numa quinta .feira

santa, Da páscoa de mil novecentos e setenta e três.

CaDoinhas, em 08.01.1978

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

Dra. Zoé Wàlkyria Nativ"dade Seleme

Clíniea dentária de sen,......"''.II

- Especiali�aç,ão em Odo opediatria_
HORA MARCADA - Praça Lauro Mü er, 494 - Fone 22-0461

"

,

Notícias de
.

Baile do dia 31 çrau aes:
o tradicional baile de São
Silvestre realizado dia 3L

p.p. nos salões da simpáti
ca soctedaae Hípica Rec.
Papanduvense, foi realmen
te um espetáculo fora de
série, a música mereceu

destaque no seu aprimora
mento e nas peças de seu

repertório, agradando a to
dos 08 presentes. Já no

raiar da aurora foi que o

conjunto suspendeu sua

programação bastante aní
mada. Visitantes que nos
honraram com suas pre
senças maior brilhantismo
prestaram à noitada de
gala da nossa Sociedade
Papanduvense.

Escreveu;

Esmeraldino M. Almeida

Este ano 50 bt para o BNli
É isto aí minha gente, este ano o Fundo de Ga

rantia por Tempo de Serviço vai render 50 bilhões e
duzentos milhões de cruzeiros ao Banco Nacional de
Habitação. Desse total de mais de 50 bilhões; o BNH
calcula que 26 vão ser sacados pelos' trabalhadores
e outros 24 serão aplicados em programas de habi
tação, saneamento e desenvolvimento urba;no.· Mais
de 2 bilhões e 600 milhões vão servir para funcionar
a construção civil, segundo o já divulgado orçamento
programa. (G.P.)

Faleceu ex-deputado
João Bertoli
Causou profunda consternação a todos quantos

o conheciam, o infausto passamento do ex-deputado
João Bertoli, que também exerceu diversos cargos
de alta. relevância no Estado, inclusive de Secretário
do Governador. Amigo dos humildes, sempre se con
duziu com impecável linhagem quando de seus entu
siasmados comícios, sempre usando aquela frase que
ficou gravada para sempre no coração' de todos:
"Honrados adversários" ... Jamais tocou de leve num

agravo ao adversário, pelo contrário certas ocasiões
os enalteciam com suas sábias orações políticas, que
mais era uma oração de polidez. queumcomiciopolítico.

Ação do sol influirá �o
ser õumatio
Segundo explicações de cientistas de todo mun

do, em aproximadamente quatro anos' o sol entrará
em novo período máximo de explosões, que deverá
acarretar mudanças climáticas sensíveis na terra e
influir sobre o comnortamento humano. O reerudes -

cimento da atividade Bolar se verifica de a em 11
anos, sendo que no último período provocou o au
mento nas mortes por enfarte. em face da exagerada
exposição ao calor. Oíenttstas estão desde já reco
mendando precauções contra o fenômeno, que já en
trou nos 'p'rimeiros estágios de incidência. As cons
tantes variações da temperatura, que estão sendo
registrados nos últimos tempos, também são devidos,
em parte as radiações solares, que estão intensUi
cando sua ação. (G.P.)

Felicitações recebidas
Mensagens natalinas e boas festas reeebídas

pelo colunista: Governador do Bstado, Vice-Governa
dor, Procurador Geral do Estado, Secretários de Es
tado, Chefe da Casa Clvil, Presidente. e Diretores de
Entidades da Ad,ministra,ão Indireta e Departamentos

PAPANDUVA
da. Admínístração Direta, Salomão A. Ribas, Secretá
rio pI Assuntos da Casa Civil, Senador Lenoir Vargaa
e senhora, Senador Otair Becker e senhora. Deputado
Federal AroIdo Carvalho e Familia, Deputado Federal
Henrique Cordova e Familia, Deputado Federal WiI
mar Datlanhol, Deputado Federal Abel Avila dos �an
tos e l"amilia Deputado Federal Adhemar Ghísí e

senhora Dep�tado Estadual Moacir Bertoli e Família,
Deputado Estadual Eyaldo Amaral� 8�cretário da �aúde
Dr. Helio Anjo Hortíz, Juiz de Dírelto Dr. Loacír Mu
niz Ribas e Famtlia, Dr. Jorge Konder Bornhausen e

senhora - Presidente do BESC, Dr. Eduardo SantoI
Linz - Diretor da BESC.Financeíra, Osmar Nascimento
e senhora - Secretário Dep. de Obras e Transpertes,
Dr Artenir Werner e Famüía - Diretor Administrativo
da' CASAN, Dr. Nabor Schliehting e FamUia M Presí
dente da CASAN, Dom Oneres Marchiori - Blspo Dio
cesano de Caçador, Dom Jerônimo Mazzarotto - Blspe
de Curitiba, Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira e Familia,
Sgto. Jamir Carvalho e Familia - Del. Policia, Prof.
Wenceslau Muniz e Famílía, Jorge Weckerle e Fami
lia - Diretor Souza Cruz, Impressora Ouro Verde,Ltda.,
José Sanches e Senhora, Henio Bartolomeu da COita
Bez e Senhora, Prefeitura Mun. de Papanduva, Pre
feitura Mun. de Oanoínhas, Prefeitura Mun. de Três
Barras, Prefeitura Mun. de Concórdia, Escola Pré-Têo-:
nica de Aeronautlca - Díretor Geral, Monra! de Oa
noínhas, Evaldo Grabovískí e FamiUa, Décio B. Al
meida e Familia, Díno Almeida e Famtlía, t;Walmir
Lucio Senna e Familia, Tuny Kalir Sphaer e FamUia -

Juiz de Paz, Nicolau Horaez & Ola, Ltda., Alois Werka
e Família - Cartorário, Srta.. Cleci Carneiro, Afonso
Grosskopí e Família, Miguel Matioski e Familia, Paulo
Gresczuk (Paulinho), Antonio da Cunha Ramos e FaM
mllía Srta. Luoí Rek - Curitiba, Eugênio Sidorak e

FamÜia, Onofre Babínskl - Lages, Roberto Horliana e

Família - Santos, Gilberto Alves Carvalho e FamUia,
Nalü Almeida, Francisco Krisan e Família - Major
Vieira, João Maia Almeida e Familia, Joio Gualberto
Wiliczinski e Famtlía, Eva G. Almeida. A todos meus

melhores agradecimento•.

Enlace Beatri2-Alceu
Logo mais às 18.30 horas na Igreja Matriz " de

São Sebastião estarão se uníndo pelos sagrados IaM
'�08 do Matrimônio a simpática senhorita, Beatriz fi
lha do distinto casal, Victor (Cacilda) Malakovski com
o jovem Alceu, filho do casal, Lidio (Haíds) Massa
neiro. A noiva na sua simpatia e cativante elegância
será uma das mais bonitas noivas da temoorada.
Alegria para hoje e felicidades para sempre ião os
votos da coluna.

Passarela da sociedade
Dia 19 de corrente estará aniversariando o ga

rotão, Luiz Claudio filho do distinto easal Dr. Mario
(sra. 'I'angryane) Goldner, alegria pontificará�em alto
estilo na festiva e alegre data do Luizinho.

Dia 20 extreando troca de idade nova oj sr.
Severiano Sebastião Almeida, com multa alegria :en
tre familiares serão prestadas as devídaa homenagene
ao nataliciante.

Dia 20 também estará festejaado estréia de
idade nova a distinta dama de nossa sociedade sra.
Izaira' Furtado esposa do sr. João Paulo .Furtado.
Merecedora que é, na sua festiva data receberá, as
mais justas homenagens.

Srta. Ana Maria; também na mesma data niver
da senhorita Ana Maria filha do casal, Hamilton (Ja
cí] T. Almeida. A [ovem-guarde promoverá. a alegria
na alegre data natalicia da Ana Maria.

,
'

Um por semana
O homem mais digno de lástima é aquele que

não sabe para onde vai a vida, nem porque sofre,
nem come é preciso sofrer. (P. Sanson).

Notícias de MAJOR VIEIRA
Comissão Pró-Construção

Conforme havia divulgado na

edição anterior' desta coluna,
que a Comunidade Majorviei
.rense planejou e vai construir
uma nova Igreja Matriz. Com
satisfação intormo que foi
eleita uma Comissão Pró-Cons
trução, a qual íícou assim
constituída: Presidente: João
Batista Ruthes; Vice:' Miguel
Maron Beoü; 1.0 Secretário:
Pedro Veiga Sobrinho; 2.0 Se
cretário: OarIos Mük; 1.0 Te-

Escreveu: loureiro: Augusto Pape; 2.° Te-
sourotro: Victor Borges; Su

FRANCISCO KRISAN pervisor Geral: Frei Abel Sch
neide,r; Membros: Claudio Ga
dotti, João Dziedcek, José A.

Bueno Davi Sudoski, Sebastião Grein Costa, Marce
lino R�the8, Boter Bosse, Valdemar Lucachinski, João
F. de Araújo, Osvaldo Rodecz, Nereu José Henning,
João A. Borek, Sezefredo Pauliski, Guida Davet, Fa
biano Malicheski, Ludovico Muchaloski e todos os

membros dos Conseihos Administrativos das Capelas
do Interior da Paróquia de Major Vieira. A Comissão
desde já está empenhada no trabalho em providenciar
o necessário para dentro em breve dar início às obras.

.

2.0 Grande �odeio Crioulo
Realiza-se dias 28 e 29 de janeiro em Major.

Vieira, o 2.° Grande Itodeio Crioulo, numa promoção
do C.T.G: Lago Azul. Esperamos que muitos times de
C.T.G. compareçam, pois a comissão organizadgra
está muito empenhada pará bem atender os' partici-

pantes. .Coníorme... está lavrado em ata, uma parte do
lucro de referido torneio será em benefício d.a cons

trução da nova Igreja Matriz.

I

Major Vieira já tem 1etetone
Por várias vezes foi divulgado nesta coluna que

dentro em breve a TELESC iria instalar um posto
telefônico nesta cidade, e agora para aatlsfação de
todos, desde a última quarta-feira já está em pleno
tuncíonamento o serviço telefônico som sistema DDD,
o qual permitirá falaD com qualquer parte do mundo.
Aqui vai os parabéns ao bom povo de Major Vieira
e também os' agradecimentos ao Prefeito Gadotti.
que muito se esforçou para consegaír o telefone que
será de muita utilidade a todos os Majorvieirenses.

Aniversários
Dia 15 aniversaria o General João Batista Fi

gueiredo, futuro Presidente da República. O mesmo
comemora seu SO.o aniversário.

Dia 17 aniversaria o jovem João B. de Siqueira.
Dia 19 aniversaria a garotinha Rejane Spitzner,

filha do casal Maria e Pedro Spitzner, desta cidade.
Dia 20 aniversaria o jovem Sebastião Novak.
Dia 21 é a vez da srta. Inês Maron com.emorar

idade nova.
.

Ainda dia Z1 aniversaria a garota Jaci, dileta
fílha do casal Terezinha e Lta0 de Cliveira, d/cidade.

Aos aniversariantes a C'(Tfuna envia parabéns.
NO TA: Dia 26 é o 17.° aniversário de nossa

cidade, aguardem uma reportagem preparada por
este colunilta.
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Major Vieira
nos esportes

Luiz Alfredo Gonçalves
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ACONTECENDO
* I!)r8. Abre-se uma nova

pagina no calendario da
história, Página promissera
de esperança, de paz que des
ponta no horizonte da vida.
Paz, fruto de lutas e conquis
tas.

* Animando nossa noite ho»
ie, nada melhor que uma

boa boate no Clube Canoi»
nhense. APareça lá.

* E as menininhas de Bra
sília estão aí. E os me

ninos de olho nelas.:

*, Quem chega aml1nhã tra-
zendo muito bronzeado é

a Carolina. Junto com ela
Mozara e Telma.

* Falando na Mozara ela
está extresndo idade nova

desde dia 11 próximo pas»
sado. Felicidades.

* lVilena pegando um lin-
do sol na praia de ltapi

rubs, fazendo muita falta pa
ra todos especialmente para
o Paulo.

Responsabilidade J. M. e C.
••• ===================-�--�

praia contentando-se com

a piscin., mostrando linâos
broneeedos. Prova disso é

,

a

Lúcia Koller, R.egina Miran ..

da e Ntoea Andrade.

* Hoje uma boa pedida é
o almoço no Pinho, tJnd�

todos estarão reunidos tam
bém para um gostoso bate
papo e um [oguinho de futebol.

* Clar ibel e Henrique 11m

lindo parzi"ho, faze"do
inveja ti muitas pessoas.

* �eQlmente nessa Ipoca
de ttrias noss« cidade um

tanto deserta; com a intJio,.icr
das pessoas nas praias. En

. tre eles Sandra, ZUZIJ e An-
dréa.

* Um bom joguinho de vo-
.lei a tarde nos di.s de

semana é ótimo para pree,,
cher O tempo. APareça na

prata.

* O homem que mais vive
não é o qu« mais conta

anos, porim o qUI mai« sen

tiu a]vida.

.

Hã meses atrás, por intermédio deste jornal, chegamos a colocar
alguma novidade de nOSBO ·aspo.rte, que com o passar dos tempos eadi.
vez mais vinha progredindo. A cada jogo que palsava todos que gostavam de futebol e que anistiam a08 jogos praticados em nosso campopodiam notar que aos poucos nosso time vinha subindo' de produção. Mas
�om o decorrer do tempo os jogos foram acabando, por falta de incen
tiVO e spoio, e tudo voltou a ser eomo era antes, isto é um futebol qua
se qUI totalmente acabado, para não dizermos acabado por completo. Voltamos agora a transcrever neste jornal algumas poucas. novidades de
nos�o quase que a�aba�� futebol por falt$, de apoio e também lançar umpedido ao povo malorvlelrense. Vamos nos unir e apoíor nosso futebol
que tem tudo para se tornar grande. Falta somente· o ponto principal em
uma equipe de futebol que é sem sombra de dúvida, o APOIO. Possulmos
excelentes valores, temos condíções, de não só formar um time e sim
dois, ou até. três times de futebol capazes ds enfrentar qualquer 'time de
ígua] para Igual, sela os times de Canoinh8.s, Três. Barras, Papanduva ou
de qualquer outra localidade. Vemos lugares menores que Major Vieira
brilhando nos campeonatos promovidos pela «Liga Esportiva Canoinhenae»
enquanto que nosaa cidade nem sequer é representada no referido cam
peonato. Precisamos desde já, comsear a nos preparar para o ano de
1978 para neste ano, montarmos um grande time de futebol, um time que
entre no campeonato promovido pela "Liga Esportiva Canoinhense" não
só para competir mas para mostrar a todos que nosso futebol não mor
reu e agora mais que nunca é necessário o tão esperado APOIO. Este é
um �peJo não só �a diretoria que luta com todas as forças sem medir
sscríftcíos. para n�o deixar o time acabar como várias vezes já acabou, r
mas tambem dos [ogadores que embora a maioria sendo bem jovens,
sentem que se não houver apoio, teremos que nos deslocar-se para outra
localidade vizinha quando quisermos assistirmos uma partida de futebol.
A Diretoria que assumiu em 77 formou um time jovem mas capaz de en
frentar qualquer adversário de igual para igual, e agora mais do que
nunca quer contin�ar este tão aacrífícado trabalho mas que 88 Deus qui
ser haverá de logo vir a recompensa, pois nem um minuto deixamos. de
pensar em várial maneiras de formarmos em nossa cidaie um . grande
time de futebol, mas sempre há atrapal�os e sempre falta alguma coisa:
Mas agora está chegando a hora da decisão: ou levantamos nosso time
bem n. alto ou então teremos que aceitar 8 triste realidade: ver Major
Vieira sem sequer um time de futebol. Vemos tantos jovens que ao. do
mingos nada tem para fazer, enquanto que poderíamos promover grandes
partidas de futebol aqui 80S domingos. Mas logo se tudo correr como es

peramos teremos um grande time e aí então nosso domingo estará todo
voltado ao nOS80 tão querido futebol. A Diretoria estuda, promove reu
niões e talvez a solução mais lógica e salvadora para nosso futebol 'seja
esta: vamos fazer um time composto por uma sociedade com todos asso

ciando-se; quanto maior for o número de associados melhor será, pois aí
teremos uma renda que' nos dará condições para agirmos o quanto for,
preciso.

,
.

Hoje às 20,30 horas, sensacional programa duplo

1.0 f l�e: Os Discípulos de Shaolin contra os

Traidores de Ku 9 Fú

2.0 fdmf: O Prêmio de u Canalha

Amanhã às 14 ho B, �m matínê

Desperte par mundo da' fi tasía e do encantamento

A BE A I ORMECIDA
colorido - censura livre

Amanhã em duas sess� s,' 19,30 e 21:30 horas

O CONVENTO DAS FI HAS 'PROSCRITAS
cllorido - c u,sura 18 anos

Atenção: Este filme reprisa se unda e terça-feira, s 20,30 horas

Quarta e quinta feira, àa 28,30 horas

O PECADO A SACRISTIA.

A partir de aext -feira, às 20,30 horas

O maior contécimento

T E R R E
..

M O T O colorido

ATENÇÃO: A �artir de 20 de janeiro, novos p1eços
de ing,esses: I"ira Cr$ 14,00 - Meia Cr$, 7,00

Noivado
Noivaram dia 25 últim» a

srta. ARLETE APAR.ECIDA
RUTHES, iilhedo casal Fren
eisce Ruthes Filho e Leonor
do VaZe Ruthes e o jovem
MARTINHO rRANCISCO
FUCK, tilho de Siloino Fuck
e Verene H. ruck.

Ao casal nossas telicitsções,

* A Ana também entrando
nessa de praia. Seguiu

ontem para Itapeme onde
passara alguns dias.

* Maria Clara deixando-no s

com muitas saudades.
Motivo: ela está passando al.
guns dias em Concórdia.

* Um' corcel azul trazendo
dentro Um parzinho mui

to bonitinho: Ct4Ca e Márcio.

* Por motivo do vestibular
estioeram entre nós Paulo

Fernando e Mariza.

* Hilário Budant comple
tando idade nova no dia

de hoje. Parabéns.

* Soraia e Josisne aP' o·
ueitando um p�uco de

suas férias na praia de Ita
pema. Esperamos que se di
virtam bastante.

* Regina Pereira um lindo
brotinho despertando com

muito charme entre nós.

* Suli, . Carminhs, Nani,
Chica, já estão conosco

novamente trazendo-nos mui
tas novidades da praia.

r

. * E os que não estão na Tchau

Registro
.

Civil . EDITAL

\

Coral Empreendimentos
�

e
-

.

Participaç�el S A.
CMF 82899352/0001-95

Ca 'tal Autorizado

Capi I Subscruo
Capi'ta ntegralízado

Assem

se

7.000.000,00
_,r$ 6.584.290,00
Cr$ 4.951.680,00

Ex'r.ordlnárla.

Ftcam convi o Senhores Acionistas da Coral Em-

pre.endímentos e Par tic B es S.A., para se reunirem em ASlem
bléia Geral Extraordinári à realizar-se DO dia 30 de. janeiro d.

1978, às 15:00 h.iras, n e Social, sita à Rua Viciai Ramol,
69, nesta cidade, a fi de de' eraram sobre a seguinte

ORDEM D

1. Aumento do

10.000.000,00.
Cr$ 7.000.000,00 para Cr$

2. Reformulação para adaptação à Lei 6404
de 15/12/76.

3. Criação do onselhe de Administração e eleiçio de seus res

pectivos embros.

4. Outros a suntos ds interesse da sociedade.

oínhas. 12 de jane íro de 1978. 3

H!LTON RITZMANN Diretor Presidente

Prefeitura Municipal de Canoinhas
Portaria 01178 .

Portaria N. 02/78
Benedito Therézro de rvalho

Netto, Prefeito Municip de
Osnotnhas, Estado de Santa
tarina, DO uso de 8U\\S atribui
ções legais. resolve:

Dispensar do Ponto
Funcionário

De acordo com o artigo 175
da Lei 0.° 1.149 de 25/0.4/74,
Alfredo Medeiros Franco, pa

ra frequentar curso do Instíturo
Nacional de Colonização e Re
forma Agrária durante os dias
16 a 21 do corrente, na cidade
de Mefra, ainda de conform'
dade � com o citado artigo
seu parágrafo único, conce 8

gratificação de represe ação
de Cr$ 960,'ÜO (novece tos e

sessenta cruzeiros), ps 8 fazer
face as despesas de 1 comoção
e estadia.

Gabinete do Pre eito Muni
cipal de Canoioha , 12/01/78.
Benedito T. de C , valho Netto

Prefeito nicipal
foi registrada

e publicada o Departamento
Admínistrati o, Da data supra.

Fábi NllbtJr Fuek
Diretor (ie Administração
Vice P feito Municipal

Benedito Therézío de Carva.
lho Netto,· Prefeito unicipal
de Canoinhas, Estad' de Santa.
Catarina, DO uso suas atrt-

uíções legais, re lve:

uncionário

Cada associado contribuirá com uma pequena' renda mensal e
assim veremos que melhores dias para o nosso esporte virão. Outro fator
que nos deixa profundamente entristecidos é o nosso campo de futebol.
O mesmo já não é um dos melhores e apareee gente com más intenções
'arrancando táboas e telhas de nossos pobres vestiários. O campo é por
demais esburacado quase que sem condições de ser disputada uma. parti
da nele, em algumas partes a grama é demais grande e em outra nem

sequer existe grama. Alertamos o povo majorvieirense para que olhe o

nosso esporte com mais carinho e mais de perto pois se entrarmos em

algum campeonato, teremos que possuir antes de mais nada: um campo
em melhores cendíções que o atual.

Teremos que formar uma Sociedade para podermos arcar com
as resbonsabilidades que virão.

E. principalmente, unirmo-nos e apoiarmos este time tão sonhado
por todos, mas que somente a minoria interessa-se verdadeíramente por
almejado sonho, que em breve, muito breve, se tudo correr como dese
jamos irá tornar-se realidade, e aí aqueles que duvidaram irão arrepen
der-se e unir-se a nós, tornando-nos alada mais fortes.

Domingo dia 15, ocorrerá a primeIra partida do ano em nossa

cidade e esperamos que já neste jogo. onde iremos enfrentar o Posto Te
xaco de Canoinhas, comece tudo como planejamos, para que com o de
correr do tempo' termos um SENHOR TIME DE FUTEBOL EM MAJOR
VIEIRA, com gente daqui mesmo, que nasceu e criou-se aqui e não quer
ver n08SO ttme..sos poucos arrastar-se, masjsím alcançar o alvo tão dese
jado por todos que gostam de esportes, e que não está tão longe de ser

almejado.

casar:

LEÔNIDA AUERSVALD e OLI-
RIA DOS SA, TOS FERREIRA. Ele,
natural dest �stado, Imbuial, mu

nicípio de M Ira nascido aos 25 de
novembro d 1952, eperarío, soltei
ro, domicili do e residente em Ma
fra S.C., fil .de Pfulo Joio Auers
vald e de ua

mUl�.
r Suzana Au

ersvald, d Il!.iciliad s e residentes
em Mafra .v .. Ela, I deste Estado,
Timbó, m ntcípío de anta Cecflia,
nascida a s 29 de nove�bro de 1952,
cio lar, vi va, domicilia a e resíden
te em fra-S.e., filha de Rufino
Cardoso dos Santos e e sua mu
lher Fr ncísca Xavier Léíte, demí
ciliados e residentes nest municí
pio.

Ap esentaram os documen
tos e gídos pelo Código Civil
art. 180. Se alguém tiver', co":
nhecimento de existir algum
ímpedímento legal, acuse-o pa
ra fins de direito .

Major Vieira, 09 de janeiro de 1978

EUNICE COSTA. DE MA.TTOS
Escrevente Juramentada

Gabinete do Prefei Munici-
pal de CaDoinhas, 12/0 (78.
Benedito T. de Carvalh'iwetto

'\

Prefeito Municipal
.

Esta Portaria, foi registrada
e publicada D'O Departamento
Administrativo, na data sopra.

Fdbio Nabor Fu,k
Diretor de Administração
Vice Prefeito Monicipal

Leia! A••iDe! DivulgueI

Correio do Norte

Transportes Fátlm de 01-
'demar Mu solí ta o com-

perecimento do r. osé Maria
Selenko, porhdo tia CTPS 0.°
4787, série 145, e

rio p�ra reguJariz SUB. ·tuação.
O não compue meDto 'i.mpli
cará Da rescisã do contrato de
trabalho por a ndonó de ser

viço de acor com o. artigo
482 da CLT.

PERDEU-SE
.

ROLF DIETRICH SIEMS, de
clara que perdeu o Certificado,
TRU e Bilhete de Seguro do
veiculo Carman Guia, placa
CA-3087. 3

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



CORREIO DO NORTE
----------_'---------------------------------------------------------------------------------------------------------�----------

14.01-1978

Edital de 41ien8cão por VODC rência

Prefeitura 'Municipal de
E tado de Santa

anoinhas

n. 2/r8
De ordem do sen or Prefeito Municipal, o Presidente ds

G�missão de Licitação, tor público que realizará no dia 18 do
corrente, (18.01.78) às 10 (dez' hora concorrência para venda do
material abaixo:

1 (um) Trator de e8t�ira marca MALVES, modêlo 850
AlE, sem Motor, fabricação 197, Istema hídráulíco, com far6h
e lâmioa!l Angledozes, chassis 6.

obter

,

As propostas serão ertas no dia hora acima referidos
em presença dos interessa os no Gahinete o Vice Prefeito.

A Comissão de
exclusiva critério aceitar

josa, ou recusar todas
! direito a reclamação,

O preço base ínímo do material é de Cr$ 2 000.00 (vin-
te mil cruzeiros). O gsmento deverá ser feito à vis

Será exigida caução de 2.000,00 (dois
garantia da operaçã .

Oanctnhss, 03 de janeiro de 1978

UGO ANTONIO PEIXOTO
Pre dente da Comissão de Licitação

AUTORIZO:
BENEDITO THERÊZIO DE CARVALHO NETTO

Prefeita Municipal

Icítacão reserva-sê poder de, a seu

proposta que lhe p ecsr mais vants
m que caiba aos prop entes qualquer

D, para
�

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

..

Novena, Poderosa ao

Men_no Jesus de Pra.ga
Oh! JeeUS que disseste: "Ped e receberás, procura e

acharás, bata e 8 porta Se abrirá".

Por intermédio de Maria, Vos e Sagrada Mãe, eu bato,
procuro e vos rogo, que minha pr ce s ja atendida. (Faça o pedido)

Ob! Jesus que disseste: "Tu que pedires ao Pai, em

meu nome, ele concederá.

P�r intermédio de Maria 88 tíssíms, OSS8 Sagrada Mãe,
eu humildeme-nte, rogo ao Vosso P , em vosso nome,-que minha'

oração seja ouvida. (Faça o pedido
Oh! Jesus que disseste: O éu e 8 terra passarão, mas

8 minha palavra não passará.
,

Por intermédio de M&ria, Vossa Sagrada Mãe eu confio

que minha oração seja ouvida. (Faça o pedido).,
Faça �SSB oração 9 dias em seguida, alcançando a graça,

deve publicá-la. A.M.A

"I .. _

I ,

COZINHAS

ODE--

Oração ao
,

,Divino Espírito Santo'
Espírito Santo., Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus caminhos
para que eu atinja meu ideal,
Tu que me dás o Dom Divino
de perdoar e esquecer o mau

que me fazem; que em todos os

instantes de minha vida estás
comig , quero neste curto diá
logo a adecer-te p.or tudo ' e

confirm r uma vez mais que
não que separar-me de Ti.

Por ai r que seja a ilusão
materia

, ão será o mimmo

da von de ue sinto, de um

dia est r con igo e todos os

meus
.

mãos, a glória perpé
tua.

A adeço-te u a vez mais...

pessoa deverá fazer esta
o ação três dias sel�uidos sem

azer o pedido.

De�ro
de três

dias será alcançada: a graça,
por mais difícil que eja ,

Publicar assim qu� receber
, \

a graça. \
Publicada por ter \ recebido

uma graça.

Doc·umentos extraviados
Dr. NEUZrLDO FERNANDES,
declara ps ra os e vídos fins
que � xtr s viou os

cument.»: Car terr Nacional de

Habilítação, Cs rte ra de Identí-
da d e, Car te irã e Advogado,
Titulo de Eleitor, ,T R U,
Bilhete de Segur e Ce

,.

cado
de Propriedade o veiculo
silts , ano 1977, laca CA-3900.

I
'

1

Os mesmos fie rn sem efeito
por haver Cf querido 28. via. 2

Você não
est ....

-

-ttiNoaJm

Filie-se ao

Serviço de Prote

Informaçõe 5: E 22-0861

I

OMPONíVEIS

CHINI
®onitas sofisticadas uancadas

J,

- úteis

. Venha conhecer as vantagens e as

c&
Rua Vida I Ramos, 1146 Fone: 22 ..0536

de pagamento em
I

• A.

A.M.A.

Canoinhas-SC

•

a r I a n
(onheca-a em nossa 'Loja,

erro para a Fa'mília
•

f

Conforto!

Cia ..Mali
.

anoinhas - se

pt I L I A L : Rua Vldal Ramos 184

MATRIZ: Rua Paula Perell"a� 648

Foto
Serviço de reportagem de cas entos e aniversários, Fotos de

crianças, Posters, Painéis de ra seu lar e escritório.

Rua Barão do Rio Brancs, 1754 (próximo a Casa Trevisani)

,

OCO
. ?la s.Fo

o Cartório do Registro Civi ,

no Forum, acaba de receber

DORA" Automática que tir

de qualquer doeu nto em diversos tamanhos.

Côrte, instalado

is moderna "FOTOCOPIA-

FOTOCÓ XEf\OX

Instalação moderníssima.

Procure no eseritó o de Derby Carlos Ulhmann, na
Praça Lauro Müller, 1 - Canoínhas _' Santa Catarina

FILHO IDR. 'ZENO
- CIRURGIA:

CONSULTóR-IO: o - esquina cem travessa .

, .

e à Igreja Matriz,
ercial).

'



eORREIO DO NOllTE 14.01.1978
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Prefeitura Municipal
I
Decreto N. 65/77

. ��ntadito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipalde CaDOlnhas, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribui-
çõ legais

'

DEC·RETA
Art. 1.0 - Fica suplementado por conta .do excesso [de

ar cadação, conforme autorizaçio contidas no artigo 4.0 da Lei
n.'o .331 de 22 de novembro de 1976, a importância de:Cr$, ..
743. 31,04 (setecentos e quarenta e três mil oitocentos e trinta
e u cruzeiros e quatro centavos), as seguintes dotações orçamen
tárias, referente ao mes de dezembrof77, co.o .segue:
DZPA TAMENTO DE EDUCAÇAo E CULTURA
3.0.0.0 DESPES �s CORRENTES
3.1.0.00 Despesas de Custeio
3.1.1.00' Pessoal

l111J-119 Retribuiçio por aula administrada
1130-172. Outras retribuições ou gratificações
3.1.3.00 Ssrvíços de terceiros

1310.185 Passagens e bagagens
3.1.4.00 Encargo! diversos

.
1406-190 �SsistêDcia soctal escolar :educati
3.2.0.10 Traasferências correntes
3.2.1.00 S�bvenções sociais

2105-201 Ao Colégio Sagrado CoraCio Jesus
2150-204 A Liga Esportiva canoiOheni:1J

'

2105-205 A Sociedade Beneftcíente Op 'rária - seo
2105-206 Ao Jardim da Inf. da Com . Lutherana

. 4.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.00 Investimentos
4.1.1.00 Obras públicas .

3111-219. Proseguímento de obras i

SETOR 00 FOMENTO AGROPECU RIO
3.0.0.00 DESPESt\S CORRENT S
3.1.0.00 Despesas de Custeio ,

3.1.1.00 Pessoal \ /
1130-231 Outras retrrbuições ?u:gratificações: 5.791,50
DEPARTAMENTO MUNIOIPAL bE ESTRADAS DE RODAGEM
3.0.0.00 DESPESAS OpR�tNTES .

3.1.0\.00 Despesas Corr.�nt.8
.

3.1.1.00 Pessoal ' f
1) 28-251 Vantagens trab Jbistas
1129·252 Vencimentos !,
1130- 253

. Outras retribui; o iS OU gratificações
3.1.200 Meterial de C0n8 mo

1238-261 Outros materi'�i8

�consumo3.1.4.00 Encargos di�rsos
1423-269 Locação de �móvejs .

4.0.0.00 DESPESAS!DE C A

\AL4.1.0.00 Investimentos .

4.1.1.00 Obres públicas ..

3 J 02-276 Ampliaçã� e restauraç·... o
4.1.3.00 Equípaméatos e instala õe s

.

3320-286 Outros e/quipamentos e Instalações
4.3.0.00 Transfe 'ências de capita "

4.3.1.00 Amortí scão da Divida P '�blicB
5101.290 Divida Fundada Interne \

.

,

DEPARTAMENTO E SERVIÇOS URB' NOS
3.0.0.0e DES ESAS CORRENTES
3.1.0.00 Despesas de Ousteío
3.1.1.00 Pee�oBf

1116-293 Pesl�oal de obras
3.1.2.00 Material de consumo

1238-30.3 0ttros materiais de consumo

3.2.0.00 T aDsferência8 Correntes

3.2.3.30 S· Iárro Família
�30 1· 316 o 'pessoal em exercício
Crédito Esp�c 81 • Lei n. n." 1.323

TOTAL

Cr$
15.310,48
83.168,59

23.058,91

26.700,00

:0.000,00
4.000,00
4.00000
4.400,00

47.238,2

190.866,23
13.769,54
3.488,26

7.022,97

4924,80

83.0'00,00

12.570,12

47.593,22

)

6.943,20
11.816,40

743.831,04

147.948;71

221,74

Art. .0 � Ficando em consequência rev �8do o Decreto

D.o 52/77, d 02-12·1977.

Art 3 o - Este Decreto entrará em vigor na datá de

sua publica ão, revogadas 8S disposições em contrário.

Ca oinhas 30 de dezembro de 1977'
\

BENEDIT TH. �E CARVALHO NETTO - Prefeito Muni.cipal
,

E e Decreto foi registrado e publicado no Departamento
Administli tivo na data supra.

FAsIO NA BOR FU"K - Dirr t ir de Adlll�nL;tr8�ão

*================:================================*

lANÇA
ARMAÇÕES IMPORTADAS

.

-.-

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

"Estou entra �todos vocês, mas estou' so,

porque souexcepcional". Ajude-me na APAE.
,

.

de

,--�----------------I----------------

UNGER & elA. LTDA.

Canoin as
8

Art 2.° - Este
.

screto en

trará em vigor na d ta de sua

pub cação, revogadas as dispo-
siç es em contrário.

.

, abioete do Prefe it
c al de Canoinh as, 30
ernbro de 1977

'Benedito T. de Ca, valho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi regi!;t"rado e

publicado DO Departamento Ad

ministrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck '

Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

No Departamento de Veículos Usados
de liguei Pro

•

Comércio
.

da
Veículos' Ltda., você. e cootr_rá
para pronta ntrega:

Marca' Ano

DAVE.T avisa eus clien
tes e a igos que, tendo dissol-
vido a fir "O GANIZAÇAO
RECORDE A." Ci1,1P fun-
cionava com .. s {itõrfo na �ua.
Felipe Sch dt, '400 (antiga
Loja Favor' a), passa a aten
der norm mente no novo es

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

Pick-up Chevrol

Pick-up Chevr et

Pick-up Wil

1972
·1974
1976

Leial A ssine! DivulgueI·

Correio do Norte
/

MIGUEL OCOPIAK COM. DE VEi<ULOS LTDA.
Cone IsilDárlo General Motor. d. Brasil I. I.

Rua Major Vieira, 289
-'

. Santa CatarinaCanoinhas

BASILIO HUMEHHUK & (IA. LIDA.

I Revendedor FORD I .

Fazemos sempre a melhor oferta em veí ulos novos FORD
e usados de qualquer

DISPONIBILIDADES

Volks marron

Volks 1 5 - branco

Adquira se eículo usado com

eículos inteiramente revr dos, de boa procedêneía,
aos melhores preços da região.
Vj�;jte-nos. sem compromísso, em nossa leja à

Rua Vidal Ramos, 20.3 - Fones 22-0268, 22-0'468, 22-0024

INDÚSTRIA .. COMÉRCIO - EXPORTAÇÃO'
Telef.: Escritório 23-1770. Loja 23-2014

Ind. de Talhas e Pontes Rolante s,
.

Exaustores, Ciclones, carrinhos

para movimentação de c , serras circulares e taqueiras.

Esquadrias "UNGER" - Janelas, e rrer, basculantes, max , ar, portas, gra
des para muro, portas .de rolo 'gradea as e portas de correr, em ferro simples
e perfilado. ESQUAD'RIAS ';M ALUMI 10· - Portas simples e de correr, ja-

nelas de corre, basculantes, . x. ar e box para banheiro.

RES EXCLUSIVO DA LINHA COMPLETA
DOS MOTORES

a secção de vidros a preços 'retos da fábrica.

LOJA "UNGE ',a mais especializada da região, em peças para Iocomôveís,
caldeiras e aquínáríos 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 VIT'õRIA - PR.

Representante em Canoinhas: WALDEMAR KNüPP'EL
\

Rua Major Vieira, 360' _ Fone, 22-0'336 -- Canoínhas - Santa Catarina

,----------------_.--------------------..



CORREIO DO NORTE' 14.01.1978

-·PreFeitura

'. ?� acord� �om o Artigo n. o 276 do Código
Tributário Municipal, o D.O.P. publica mediante
o presente Edital, os elementos referentes a Taxa
de Melhoria sobre a pavimentação da parte da, Rua
Major Vteira, entre as Ruas Mal. Floriano e Joa
quim de Paula Vieira.

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO,
A pavimentação da parte da Rua Major Viei

ra será com 'blocos de concreto-lajotas. A base se

rá convenientemente preparada. A colocacão de
blocos íar-se-á depois de consolidado a base' sobre
um colchão de areia espessura mínima de 0,10. O
calçamento pronto será, devidamente consolidado e

rejuntado com argamassa de cimento e areia.

b) ORÇAMENTO O CUSTO DA OBI{A
POR METRO Q ADRADO'

1 - Acerto do leito, aterl;..o" respa-
gem e acerto das calçaà�s .. .. Cr$ 27,00

2 ,_. Preparo da Base; areia, t\ ra e,

drenagem .

3 - Calçamento com lajotas, m

de,Obras, transportes, perd
normais e despesas indiretas ..

, :

JI :�,
T O T ,A L .. I.. .. .. .. .. .. Cr

c) PAR,CELA DO CUSTO DA OBRA
1 -- �rea total da' .Obra 43,7,7'66 m2 à ser fi �

cíada pela (Prefeitura Municipal de Canoí
nhas, correspondente a 1/5 da Obra, e

moeda representa Cr$ 152.531,92.
2 _' A ser fínancíada pelos contríbuintes ...

2.188,830' m2, correspondente a 4/5 da Obra
.

,

em moeda representa Cr$ 262.659',60.
1) EURICO, RAUL" IEIRVINO TíRlE:ML E: OUTROS
frente 25,0.0 mI cota 5.0'4

I'

r

pavimen. 160,27 mã a Cr$ 120,00 p/mz
tubulação 25,00 mI à Cr$ 100',00' p/ml
meio-fio 57,00 mI a CX'$ 35,00 p/ml

'fc, tal . . ". " .. .. .. .. ..

2) MAL.LON & CIA

fr�nte47,5Ü' mI cota 5.04
I';.

pavímen . 239,40 m2 a .Cr$ 120,00 p/m2
'tubulação 47,'50' mI a Cr$ 100,00 p/rnl
meio-fio 95,-00' mI a Cr$ 35,00 p/rnl

Total .

3) EWALnO PE(R:E[RA.
frente 9,50 mI cota 5 ;.04

pavimen. 47,-88 mz a Cr$ 120,00 p/mz
tu�uJa.ção 9�50 mI a Cr$ 100',00 p/rnl
meío-tío 19,00 mI a Cr$ 3:5,00 p/ml

Total .. .. .. .. .. .. .. le' •• •• ••

4) MARIA SZ;YMBORS:KA TISKA
frente 13,00 mI cota, 5.04

pavimen. 6,5,'52 m2 a Cr$ 120,00 p/m2
tubulação 13,00 ml a Cr$ 10'0,00' p/ml
meio-fio 26,00 mI a �r$ 3'5,00 p/rnl

Total .... ..
..

.. .. .. .. .. .. ..

5) OTTAMAR RIE:DE
frente 21,50 mI cota, 5.04

pavímen , 1D8,3,6 m2 a Cr$ 120,00. p/m2
tubulação 21,50. mI a Cr$ 1100,0'0 p/rnl
meio-fio. 43,001 mI a Cr$ 35,00 p/rnl

Total.. .. I'" •• •• •• • •••

6) 'WIGANDO ZIiEtMANN .

frente 15,00 mI cota 5.04
pavimen . 7'5',60 m2 a Cr$ 120' 00 P 1m2
tubulação. 15,00 mI a Cr$ 100�,00 'pi/mI
melO· f�o 30,0'0 n11 a Cr$ .35,00 p/ln;.

.... ".

Tntal ..

Cr$ 18,00

75,00

Municipal,
E I T -AD

9) OZ]REiS RE[NlE: NADER.
frente 28,00 ml cota S.04

pavímen , 198,06 m2 a Cr$ 120,00. p/m2
tubulação 28,000 mI a Cr$, 100,00 p/rnl
meio-no 63,00 mI a Cr$ 35,001 p/rnl

Total .. .. I" •• •• •• •• •• ••

10) 'ERALDO ABSIS F'E/RRE:lRA
frente 20,00' mI cota, 5.0'4'

..

pavímen , 157,74, m2 a Cr$ 12'0,00 p/m2
tubulação. 20,00 mI a Cr$, 10.0',00 p/rnl
meío-Iío 4,7,00 mI a Cr$ 35,00 p/rnl

Total· .. .. .. .. ..
.. .. .. .. ..

11) SILAS LOURIVALI ZIEMANN
frente 21,0'0 mí cota 5.04

pavímen , 105,84 m2 a Cr$ 120,00 p/mã
tubulação

,

21,'00 mI a Cr$ 10.0,00 p/rnl
meio-fio. 42,00 mI a Cr$ 35,00 p/rnl

Total .

12) TOMAZI DIDEK, FILHO
frente 10,0'0 ml cota 5.04

pavimen. 50,4'Ü m2 a Cr$ 120,0'0 p/m2
tubulação. 10.,00 mI a Çr$ roo,oo p/ml
meio-fio 20,00 mI a Cr$ 35,00 p/rnl

Total
.

13) JOSÉ MARCOS
frente 10,0'0 mI cota '5:.04

pavimen. 5.0,40 m2 a Cr$ 1200,00 p/m2
tubulação 10,00 mI a Cr$ 100,00 p/rnl
meio-fio 20',.0.0 mI a Cr$ 35,00 p./rnl

CR$
19.232,40
2.500,00
2.052,0'0

23.784,40

CR$
28.728,00
4.750,00-
3.3215,,00

36.803,00

CR$
5.745,60.
950,00
665,00

7.36'Ü,60

7.862,40
1.;300,00
910,00

10.072,40

13.003,,20
2.150,00
1.505,00

16.658,20

9.072,00
1.500,00
1.050,00

.. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. 11. 622,00

7) ANTONIO SOUZA COSTA
frente 1,5,60 mI cota 5.04

pavimen. 7 8,62 m2 a Cr$ 120)0.0 p/ln2
tubulaç/ãb 15,60' mI a Cr$, 100,00 p/nll
'meio-fio 31,20. ml 'a Cr$ 35,0-0 p/mI

Total ' .

8) LE:OMAR NEPEL
fr,ente: 25,00 mI cota 5.04-

pavim,en. 126,0'0 m2 a, Cr$ 120,00 pjm,2
tubulaç.ão 25,00 mI a Cr$ 100,0'0 p/mI
nleio-fio 150,0'0- mI a Cr$ 35,00 p/mI

.. .. ..

9.434,40
1.560,00-
1.092,00

12.086,40

15.120,00
2.500,00
1.750,00

Total 19.370,00

tal .. .. .. :. .. .. .. .. ..

14) GUInO GONCHOROVSKI
. nte 12,00 mI cota 5 . .04

pavime . 60,48 ni2 a Cr$ 1'20,00 p/m2
tubulaçã 12,0.0 mI a Çr$ 100,00 p/ml
meio-fio 4,00 mI a. Cr$ 35,00. p/rnl

Total .. . .. .. .. .. .. .. ..

15) WALDEMIR�BATI8r:rA,D� SILVA
frente 12,0'0 m1\cota 5.0'4

pavímen , 60,48 m2' �Cr$ 120',.00' p/m2
tubulação 12,00 mI a'� $ 100,00' p/rnl
meio-fio 24,00. m I a G 3,5,00. p/rnl

·de
L

23.767",20'
2 .800,00
2.205,0.0

28.772,20

18.9-28,80
2.0'00,0.0
1.'6�5,OO

22.573,80

12.700',80
2.100,00
1.470,00

16.270',80

6 . .048,00
1.000',00

70'0'.00',

7.748,00

6.048,0'0
1 . .000,00'

70.0,00 '

7.748,0'0 '

I

I
h

7.257,60
1.200.,0.,

840',0'

Total .. .. .. .. .. .. .. 9- •. 97,60
" I

16) FREDERICO;E1 WILL;Y lER E:STO HAA,
frente 19,70. ml cota 5. 0'4

pavímen . 99',28 m2 a Cr$ 120,00 p m2

tubulação 19,70 mI a Cr$ 100,.0'0 p))ul
melo-fio 39,40 mI a Cr$ 35,00 p/m

.913,60

.970,00

.379,00.

Total .. .. .. .. .'. .. ..

17) PEDffro ALVE!S VIE[RA j
frente 21,00 mI cota 5.04 j

pavimen . 105,84 mz a Cr$ l�O,OO p/mz , 12.700,3'
tubulação 21,00 mI a Cr$ 100,0'0 p/ml, 2.100',0.0
meio-fio .42;0.0 mI a Cr$ 35,.00 p/mj' 1.470,00
i '�/""': ii!},

Total .. .. i" •• •• •• •• •• •• ••

'i'
18) ANTONIO OVANDE DAVE:D

'

frente 161,00 ml cota '5'.04

pavímen . 80,64 m2 a Cr$ 120,00 P/�2tu�ula.ção, 16,00 mI a Cr$ 10'0.,.00 p/mI
,melO-fIO

_

32,00 ml a Cr$ 35,00 ,
ml

Total •• .• ••
.. .• •• • i' l' .

1'9) LUIZ, SlALTBA DIAVE[) �
frente 16,80. mI cota 5 .:04 I

pavimen. 84,64 m2 a Cr$ 120,'0'0 l/m2
tubulação 16,80 mI ,a Cr$ 10..0,0011 p/mI
nleio-fio 33,60 mI a Cr$ 35,-o0{ 'P/mI

!

Total ". . ·1· .

20) COMERCIAL PEI)RASrSANI TDA.
frente 39,50 mI cota 5.04

'

pavimen. 233,3,5 m2 a Cr$ 120,0' p/m2
tubulação 39,50 mI a Cr$ 10Ot,0,l, p/mI
mfio-fio 86 mI a Cr$ 35,0. I 'P/mI

Total .. . . ( ..

r6.270,OO

9'.676,80
1.600',0.0
1.120.,00

12.396,8Ot

10'.160.,40
1.680,00'
1.176,00

13.016,40'

28-.002,00
3.950',0.0
3 � 010,00'

34.9'62,00

52.531,92

Cr$ 262.659,60
Cr$ 39.810,00'
Cr$ 28.904,00'

(anoinhas
(TRE:ZIEtNTOS E, OITENTA El.m�s MIL E, NOVEi..

CENTOS EI CINCO CRUZ,EIH,OS Ei C]NCOElNTA EI

DOIS C'ENTAVOSI). Pagamento a vista gozará de

ocsconto de 20:% dentro do prazo de 30 dias' após
lecebimento da notirícacão.

CanoD.lfihas, 06 de Janeiro. de 1. 9-78.
\

BENE1)ITO T'HE[R[ÉZIO' DE' CARN'ALHO NErfTO
Prefe�ito Municipal

F'.ABIO,NABOR, FUCK
nír. de Admínístração

�lice Prefeito Municipal
E�t'EVAO FRANCISCO' FUCK

Eng'." Civil do D.O.IP.

JOAO S. ANDRADE
Fiscal do D.O.P.

"\
i

,

A

SOMA DAS PARCE:LAS
À ser financiada pela Pref tura

lVrun�cipal de Ganoinhas Cr$
A ser financiada pelos cO'

buintes:
pavimentação .. .. .. .. .

tubulação p/dren3!gem I"

meio-fio. ... '. .. .. ..

TOTAL GE(R.AL .. Cr$ 383.9.05,52

DECRETO N .

o 02/78
J. ,ENElHTO 1'HERÉZIO DE CAJtVALHO
/ NE'rTO, Preíeíto l\funicipal de Canoinhas,
j no uso de suas atribuições e de acordo com

# o Art. 6, o da Lei n .? 1406 de 19.11. 77,

I ,DE:CRE'TA

;' Art. 1. o - Fica anulada, na importância de
C s 372.000,00, a seguinte dotação do orçamento
vA gente.
I

I E:PARTAMENTO DA FAZ,ENDA , ;'

I
ESP'EiSIAS COR.R.EiNTE8 ','" f •

� 3.2. 0.0'0 - Transferências Correntes
,

A 3.2.7. no 1- Diversas Transferências Correntes
2602/143 - Fundo de Reserva

Orçamentária .. .. Cr$ 372. OOp,O'O
Art. 2. o - Ficam suplementadas, por con

ta .dos recurso_s constantes do arll�go anterior, as se

guíntes dotaçoes orçamentárias.
, DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DESPESAS CORRENTES I, 'x -.

�.�; .!

3 . LO. 00 - Despesas de Custeio
-

: ;l'�
3.1. 5.00 - Despesas de Exercícios Anteriores '

",

150'1/137 - 'EOCercí:cios Findos
,_.., Desrp. Correntes Cr$ 322.000',00

1503/138 - [E:xercícios Flhdos
\

- Desp, Capital .. Cr$ 5.0.0.00,00

3,72.000',00
Art. 3. o '-o gs�e Decreto entrará em vigor na

data �e.sua publlcação, revogadas as disposições em
contrárío .

Canoinhas, 11 de janeiro de 1978.
BENEDITO THEtREZIO' DlE, CARVALHO NRrTO

Preteâto Munícípal
'

Este Decreto foi regístradoe publicado. no

Departamento Administrativo, na data supra.
FABIO NABOR 'FUCK
Dir. de Administração
Vice Prefeito Municipal

D,E:CREITO N.o 65-Aj
SUPlJEIMEiNTA DOT,AJÇÕ'EiS ORÇAMENTAR-IAS

BENEDITO' THERÉZIO DE CARVALHO
NETTO, Prefeito Municipal de Canoinha�,
de acordo c-om o Artigo 4. o da Lei N. o ...
.331 de �2.11.76,

,

DE:CREITA.
Art.' .1. o _' Fica suplementada, por conta do

excesso de a ecadação verificado no. mês de dezem
bro, n!, impor ãncía de Cr$ 14.84O',tOO, as seguintes.
dotaçoes do orç ento corrente.
Departamento de ervios Urbanos
3. 0.9.00 - Despe as Co.rrentes
3.1.0.00- Despesas,de Custeio

,

3. 1. 3 . 00 - Material (Ie Consumo
1224/299 - Mat. de Construç:ão Cr$ ..11. 840',00
4. O . O .00 - D'espesas de Capital

'

4.1.0.00 - Investimentos
4.1.3 . .00. - Elquipamentos. e Instalações
3320/334 - Outros Equipamen-

tos e Instalações' .. Cr$ 3.000,00'

T O T A L
.. .. .. Cr$ 14,.840,0'0

, �rt. 2. o - Revogando..se as disposições em
cantral"'lo�, este decreto entrará em vtigor na data de
sua publicaç,ão.

'

Canoinhas, 30 de dezembro de 19,77.
nENEDITO THEtRiÉZIO' DE CAR:VALHO NE,TTO

Prefe�lto Municipal
'

Este Decreto foi registrado e publicado nO,

Departamento Administrativo, na data supra.
,

FÁBIO NABOR FUOK
Dir. de Administraçrãb
Vice Prefeito Municipal



"o.aREIO DO NORTE

(anoinhas
Acompanhado de sua exms,

esposa, senhora D. Ivone Brüg
gmaDn Leal e de seu secretBrio
particular, esteve nesta cidade,
em visita aos seus correligioná
rios e amigos o exmo. sr. dr.
Leoberto Leal, Deputado Fede.
ral eleito pelo Partido Social
Democrático cuja atuação no

Palácio Tiradentes vem corres

pondendo, plenamente, às aspí
fações dos que o mandaram
àquela CS'sa.

Nesta cidade e ns Vila de
Três Barras, onde possue grande
circulo de amigos e admiradores,
o ilustre parlamentar foi alvo
de signific.�ivaj homenagens,
A noite de quarta feira no

cBar Mieco» seus correligioná
rios ofereceram-lhe uma chur
rascada que contou, também
com 8 presença do sr. Benedito
Th. de Carvalho, Prefeito
Municipal, ,do sr. dr. Oesar
Amim, Engeneiro Residente e

do sr, dr. Aro! 10 Carvalho, Pre
sidente do Diretório da UDN 'e

Diretor desta folha,
.

Oferecendo o churrasco ao

homenageado, discursou, em bri
lhante improviso, o deputado
estadual psssedísts Dr. Fernan
do O. de Oliveira. Seguiu-se Da

tribuna o dr. Arolde Carvalho
que dirigiu também, palavras
de saudações e boas vindes aos

ilustres visitantes.

Agradecendo a9 homenagens
de que foi alvo, falou o Dr.
Leoberto Leal que disse da sa

tisfação de rever velhos amigos
e correligionários dedicados e

do seu interêsse pela solução
de problemas peculiares à nos

sa região. Abordando, a seguir,

14.01.1978

de ontem

Polícia Militar 3.0 BPM PPRP

'De'monstrativo de ocorrências

a si tU8ção das nOS8B9 Inatitüíções
de carrdade - Hospital Santa
Cruz e Associação pró Gínâsto
face a insignificância dos auxi
lias constantes do orçamento da

República para o ano de 1�52,
assumiu solenemente, o com

promisso de defender 09 nossos

interêsses na Câmara Federal,
pleit eando, para o exercício de

1953, dotações or çamentár ías
que correspondam as necessi
dades das duas obras,

Ftnahzan jl,) sua oração o ilus
tre orador foi muito aplaudido
e cumprimentado.

.

Entre outros, anotamos a pre
senca das seguintes pessoas: De
putado Fernando de Oliveira,
Dr. Rubem M. Costa, n-. Tar
cisio Schasfer, sr. Albino Budant,
dr. Segundo de Oliveira, srs,

Vidal Alves, Lau Fernandes,
Carlos Ramais, Helto Bastos, AI·
varo Soares Machado, Generoso
Prohcnann, Miguel Procopiak,
Bento de Líms, Donato de Sou
za, Osvaldo Koch e inúmeras
outras pessoaa.cujos nomes não
nos ocorrem agora.

(C$)rreio do Norte, fevereiro/1952)

,-se

ara os devi
rsvíou o Cer
riedade e de

do veiculo

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

NY-0699
HD,07-05
CA-327S
,CA·{)296

/

8MB lança
o Caravan
Comodoro

Mapa Demonstrativo das ocorrências atendidas

pela Rádio Patrulha local, durante o mês de dezem
bro de 1977.

'"

DETENÇ1õEiS
Natureza das Ocorrências IJ N.o M F S
Desordem .. . . · . .. . . 29 20 02 22"
Averíguações . , • • I •• .. 17 02 01 03

\

EmlblQiJaguês '

.. .. \ .. 27 21 03 24
· Agressão .. . . .. \.. 09 13 03 16

RoU! .' . . . · .
. . 05 0'4 04

Desarm . . . . · . . .
03 0'2 02

Acidente CIdanis materiais 0'2

Demente 02 'OI 0'1
Incêndio I 02.. • e

'

Furto . . . . . . . . 01 02 ' 02
Furto de automóvel 01

.

Homicídio .. • o · . .. 01 01 01

Violabilidade domicílí 01 01 01
Policiamento futebol 01

TOTAL PAR 1.0 76

BSOS AOPÚ
Auxílio :à doentes 0'3
Auxilio à autoridad s - 05·

TOTAL PARCIAL. . . .. 0'8

TOTAL GEIRAL D 99 66 ln 76

PM infratores
I

dos V ículos Multados, 'durante o mês de

1977, por infração ao Código Nsctone l
Relscãa

dezembro de
de Trânsito.

Grupo 4 .., CrS 82,00
MO.0897 - DA.17! - GA-1213 - DD-1512 -

CA-3556 CO-3634· C A·3788 - CA-�366

CA-3779 - HD-0705 - GR-0245 - CA· 3879

CA !374 - CA 3610 - TR-0310 . CA-2873 -

Grupo j CrS 122,00
DA·0:t80

--,

Grupo 2' CrS 164.00
TR-0154 - Cr>-1709 - CD-3634 - AN-0446 - ':'A-!910

CA-0339 - CA-0606 - A-1294 - CA-2516 - CA-1142

CA,3l06 - CA-2Q99 - CA-4408 - CA-2516 AI-7248

CA' 0296
Grupo 1 .., CrS 408,OP

CA-0296

A General Motors do Brasil

já está colocando a disposição
dos seus consumidores, através
dos concessionários Chevrolet,
em tacto o pais, uma versão su

per-luxo do Caravan, que incor

pora todos os itens de acaba
mento e conforto que, até ago
ra, eram características exclu
eívas do Chevrolet Comodoro,
modêlo «top> da línhs GM8.

Denominada Carsvan Como
doro, essa nova versão tem sua

aparência externa baseada na

carroceria do Caravan de Luxo,
alterada pelos elementos que
Identtftcsn o modêlo C omodoro,
que são faixas duplas laterais
e emblema (Comodoro. nas ex

tremtdades traseiras,

A caracterização da versão
destaca-se, no interic!r, pela de
coração, comodidade, beleza e

conforto que oferece. Díspcní
vel com revestimento monocro

mático em côr preta e marrom
ou aca bamento interno vinho,
o Carevan Comodoro apresenta
patnel de instrumentos e deco
ração de paineis das portas com

apliques imitando Pau Rosa,
bancos revestidos de vinil e vê
ludo cote lê; tapetes de boucle
(Inclusive no porta-malas e en

costo do bancc traseíre) e vo

lante de direção com cobertura
e emblema «Comodoro'. no cen

tro.

O painel de instrumentos traz

relógio; rádio AM/FM, com alto
felante traseiro; comandos de

aquecedorjdesembaçador; limpa
dor de para-brisa com duas

velocidades; acendedor de cigar
ros e cinzeiro. O porta-luvas
tem luz interna e é fechado com

chave.

Como elementos de comodtdsde,
conforto e segurança, o modêlo

apresenta ainda espelho retro
visor dia/nOite; alça no teto;
buzina aguda; lâmpadas no por
ta malas e no cofre: pisca luz

alta; Isolamento termo-acústico;
freios 8 disco com auxiliar 8

vácuo; protetores de borracha
nos para-choques; aros das ro

das e calotas com ecabamento
mais luxuoso e

,. tampão do tan-:

que de gasoliDa com chave .

Os únicos 'opcionais ee refe
rem a bancos dianteiros indivi

duais, com encosto alto; alavan
ca de câmbio no chão, com con

sole; pneus de faixa branca; vi
dros ray- ban: filtros de ar para
serviços pesa 1Qs; direção hídrâu
Ííca e faróis de neblina.

O Caravan Comodoro está
sendo produzido com motor de
4 cílíadros em linha (151·S) e

6 cilindros em linha (250), com
opção para o 250-8, de pedor
mance mais esportiva.
Os modelos de 4 cilindros

saem da fábri,ca com o blDCO
dianteiro inteiriço e transmissão
de 3 marchas Da coluna; 08 de
6 cilindros já velll, com bancos
.dianteiros individuais, traasmls
são de 4 marchas, no chão, com
console, e díreção hidráulica.

As cores dísponiveis são: Bege
Areia Metálico; Azul Danúbio

Metálico; Marrom TerraMetálico;
Marrom Tâmara;' Azul Tapajós;
Vermelho Vinho; Amárelo Ouro

Metálico; Prata Inca Metálico;
Vermelho Meteoro; Laranja Bo ..

real e Branco Everest.

Campanha: "Crie
em liberdade",

passares
SÃO PAULO - A Associa9ão para a Defesa da Flora e da Fauna

.Iançará no próximo ano uma campanha para estimular a criação de pas
saras em liberdade, nos quintais das residências, artificiais recomendado
pela. União Interneclonal de Proteção à Natureza.

Esses ninhes - casinhas de madeira adaptadas para passaros • ja
estão sendo confeccionadas experimentalmente pela ASSOCiação para a

Defesa da Flora e da 'auna, que pretende distribuir mais de mil pe,as
aos seus associados, além de fornecê-las às casas espeetetízadas em arti

gos para pássaros, onde seriam vendidas como alternativa para as gaiolas
que a Sociedade pretende combater.

cEm vez de 'gaiola, crie os seus passaras em liberdade», afirma
o presidente da entidade, Wanderley Silveira, antecipando o lema da cam

panha. Batustasmado, Silveira, conta que fez experiências bem sucedidas
em um sítio em Arujá, onde os ninhos colocados em diversas arvores

conseguiram atrair grande quantidade de passaras. Ele explica que OI

casos de rejeição foram motivados apenas pelas oôres das casinhas, pois
os passaras preferem tonalidades leves como o cinza, alaltando-se de
côres berrantes, como o vermelho por exemplo.

,

, Apesar de censurar a criação de pássaros em cativeiro - uma

forma de tolher 8 llvre manifestação da natureza - Wanderley' Silveira
admite que algumas espécies como o canário permanecerão no ambiente
doméstico. «No entanto - afirma - todas as espécies nativas que conhe
cemos comumente em nosso ambiente como o bem-te-vi, sabiá, tico-tico e

sanhaçe podem e devem viver em liberdade, desfrutando de melhores
condições de sobrevívêneías,

No entanto a criação de pássaros, em llberdade, que exclui o

sentido de posse dando lugar a um conoeito mais amplo de contemplação,
da natureza, nio chega a ser uma novidade, O médico Péricles da Silva
Pereira, por exemplo, teve há alguns anos a íuíeíatíva de colocar ne quin
tal de sua casa, na Rua Bahia uma bandeja com alimentai para OI pás
saros e meses depois a área transformou-se em um ponto de frequência
obrigatória.

'

.0 meu quintal está sempre repleto de pássaros porque eu nunca

deixe de colocar alimentos para eles», afirma Péríeles d3 Silva Pereira

que já foi um, caçador ma. que não admite mais essa prática explicando
que hoje vive para preservar.

.

Jacó, João (araro & (ia. S.A.
C;.G,C.-83.187 .690/0001-67

Asse léia Geral Ex raordinária

Edi de Conv ação
Ficam convida os Sen ores acionistas da Firma

JACO, JOÃO CARA & CrÁ. S.A., com sede à Rua
CeI. Albuquerque, n." 6, P{ Cidade de Canoinhas/SC,·
para reunirem-se em As e�léia Geral .s:xtraordinãria, a

realizar-se no dia 19/02/7 (dezenove de fevereiro de hum
mil novecentos e seten e oito), às 10 horas na sede da

,sociedade, no enderêçd aci a, para deliberarem sobre a

seguinte:
DIA

-,

1.0) Promover eração dos Es tutos Sociais de acordo
com a Lei n.? 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

2.0) Assuntos de Interêsse Social.

Cano' has, 10 de janeiro de 1978 3

ANTONIO CARARO - Diretor

Jacó, João Cararo & (ia. S.A.
Ass mbléia Geral Ordinária

ital de Convocação
Ficam con

.

dados os Senhores a
.

nistas da firma
JACO, JOÃO CA S. 'I corn sede à Rua

Cel.é�Albuquerque 93 na cidade Canoinhas S.C., con-
vocados para reunirem e em As mbléia Geral Ordinária,
a realizar-se dia 26 de feve ira de 1�78, às 10 horas,
na sede da Sociedade no e derêço acima, para deliberar
sobre a seguinte.

1 .- provação do Balanço Ge-
cício de' 1977 e parecer

2 Fixação do honorários da Diretoria para o exerci
cio de 19 8.

3 Eleição do novo Conselho Fiscal.

4 Outros Assuntos de interêsse da Sociedade.

Canoinhas S.C., 10 de janeiro de 1978. 3

ANTONIO CARARO - Diretor

IMPRESSOS EM GERAL Cem uma ou mail côre.'

Serviço rápido e perfeito

IMPRE'SSORA VERDE LTDA.OURO



Notas
Esteve em noase cidade o de

patada �eder81 conterr â .eo A
ROLDO CARVALHO, aqui
mantendo vários contatos com

amigos e correligionários, tendo
chegado na tarde de 38. feira
e retomado h '1je para o nosso

litoral, onde está veraneando
com SUl! familia.

x x x

Todos que plantaram feijão
mais cedo tiveram uma boa
colheita, já .08 que plantaram
mais tarde estão sofrendo a8

consequêncies da forte estiagem
reinante em nossa região.

x X x

Neste final de sernaoa
'

aeon

tec-u em nossa cíds de o pri
meiro en contro de' todos os

Sindicatos Rurais do Estado,
·com a, presença também de
todas 88 autoridades da área
da agricultura.

x x x

o Pref-íto Theréz:o Netto,
também. como Presidente da
AMPLA telegrafou &0 Prestden
te' Geisel, Can dí.dato Gvl. João
Bansts Figueiredo, Deputado ]
Francelina Pereira, Presidente
do Diretório Nacional da ARENA
e so Governador de Minas Ge
rais, Aureliano Chaves, congra
tulando- se com a oficialização
dos candidatas I) Presidente e

Vice-Presidente. da República.
x x x

O· médico canoinh�nse,)' dr.
MARCELO JACOB FUCK" fin
do o Cu so de Pós Gradu sção
por dois. anos na Universidade
Federal do Paraná, volta agora
a sua terra natal para iniciar
8 sua brilhante carreira, espe
cializado em clínica cirúrgica
do 'parelho digastivo.

x x x

O sr. Rafael Boeing cogitado
e bem cotado por to:jos os clu
bes e outras camadas, para Pre
Bident:; da LEC, numa excelen
te opçlo, sem dúvida.

Esparsas
O . empresário Luiz Fernando

FreittiS transferiu sua restdêncía
para a sua chácafa,"'"na casa de

'Em b �neffcio da APAE tere
mo s hoj � bom futebol, reunin
do os vetH8no,; do Caxias e

América de Jctnvílle , Curo os

veterano,;; do Santa Cruz e Bu

t�fOgd d·e nUS6a CICia je e amanhã,
no DITA0, um jogão de b.ila
r eu nin oc o Parado, csmpeão .io
interior e Bflt8f g,.1.

verão.
x x 'X

O Município de Msj ar Vieira
também agora interligado com

telefone, no sistema DDD" com
o número 22-0240.

x x x

A . Associação dos Mumcípios
do Planalto Nort s Cater inense
AMPLA, p or de terrninação do
seu Pre std ents THERÉZIO NET
TO, alugou sale própria pua o

seu funciona:nento, do Posto
ESSO, à rua José Boyteux,
atendida peta seu Secretârío,
sr. IVELAzIO COELHO, con
tando agora com eng enh -íro e

topógrafo para atendimentos de
te dos os municípios que inte
gram a entidade..

x x x

Esteve -em n0898 cidade, a

serviço, o Inspetor da BRAHMA,
sr. ENIO HOR�, reside nte em

Curitiba, fazendo aqui várias
8mizQa�s..

x x x

O gerent� S�LVINO, do Sul
Brasileiro, foi transferido para
agêncía da vizinha cidade de
Uníãc da

, Vitória, j á t en jo as

,sumido o seu novo posto.

. Aniversariantes da Semana
Dia 14 G o ioo R.afael Schulka.

. Dia 15 " a sra. vva. OLinda
Burgardt; o sr. ,Hn�ert Ritz
mann

Dia 16 - o sr, Waldomi't'o
Notiak; a menina Daniela filha
de Mário Müller.
Dia 17 - o sr. Antonio Seleme.
Dia 18 - os srs. João Linz
meier e Oswaldo Sorg;' ti. srts.
Katia Regina Cresiani.
Dia 19 - a srta. luanit DiJJ
maso da Silveira.
Dia 20 - a sra. dona Alzira
esp. do sr. Paulo Soares.

Nossos cumprimentos.

Nasciraen lo

x x

M&is um destaque S d cial em

Curtnbs, dia 20 de j maír o pró
ximo, com o enlace matrtrnonial
MARCEL e NEUS A, ele filhó
do CASal Alfredo João Deíschl e
sre. Alzira' Ida Deíschl, ela filha
do empresario Henrique José
Bastos, o' nosso amigo Bastínho
,e sra. Lsdtr N. P. Bastos. Os
nOS80S melhores cumprtmentos
com votos, de p sr e nes feltclda
des.

Registramos com prazer o

'nascimento ds garotinha A.
LÉIA, filha do casal Nelson
e Linderci Wagner, ocorrido
dia 4 de janeiro} na M iter
nidade do Hospital Sta. Cruz.

IVJSSOS P zrabéns,

AROLOO CARNEIRO DE CARVALHO

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

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

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

x x X

Dia 19 próximo, a concorrên
cia em Florianópolis, do Pro
j !to Final de Engenharia, para
a pavimentação da estra:h CA·
NOINHAS-POR;rO UNIÃO.

g�������������������������������������
�. �
� �

! ALVARO MILLON & FILHOS @ �
= CODcessionário da Mercedes- 'enz do IIr:asil SIA �
� �
� d �
� Daparlamen Ve culos Usa os �= MODELO ANO/FABRICAÇAO �>i 1 L-1113j42 cj3.o eixo e -'carroceria 1975 �� 1 L-1316j48 cj3.o ·eixo e' carroceria 1976 �iJti 1 L-1316/48 c/3.o eixo e carroceria 1975

� .

! 1 L-1313j42 c/3.o eixo e carroceria ;carga seca 1973
�

� 1 L-2013j48 cj3.o eixo' e carroceria carga seca 1974 �
�

1975 �
1ftlí 1 L-2213j48 cj3.o eixo e carroceria carga seca �.

I 1 L-1516j48 c/3.o eixo e carroceria carga sec�. 1976 �
I 1 LS-15t9j42 c/semi reboque carga seca 2 eixos �
� ,

, �
i ( Veículos R,evisa:d:os ,e CiO,� glara,nlia, :de �.
� �
N 6 me�s;es 10U 10.101010 Ilms. �
i �

= Financiamento em até
.

24 meses .=
� �
� ACE'ITA·S'E TROCA �
� �
;ti .

, �
� 1'8.476 .. K:m. 223 - U,H'II0 D:A V'ITÓRI,A,�.PR. �i*j �

� FONES (042ã) 23-1211 �
� 23-1893 �
� .. 23-2572 �
��������������������������������������

\
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NEREIDA C. CôRTE, Ofi�hl
do Registro Civil do 1. o Dístrí
to de Canoinhas, Santa Catari
na faz saber que pretendem
casar-se:

Fritz Ern8t Siem8 e Clariee de Fá
tima Rodrigues, ambos solteiros, do
miciliados e resid tes nesta cidade.
Ele técnico em a -peeuárta, nas

cid� nesta cidade, em 13 de julho
de 1958, filho d hsnn Friedrich
August Siems e au Brüske Siema.
Ela do lar, na; cida no Dlstrítç de
Felipe Schmidt, neste Município, em
28 de março de 1959, filha de Anto
nio Rodrigues e Umbelina Vielr••

Wigando Erziager e Mar,. ZillII.
de Souz�, ambos solteiros, domicilia
dos e residentes em Fartura, deste
dlstrtto. Ele, perárío, nascido. em
Fartura, deste

.

trito, em 5 de ja
neiro de 1956, lho de Paulo Erzi.-
ger e Rosalí d. Souza Erzioger.
Ela do lar, IC da em Encruzilha-
da 'deste Mu íeíp ,em 9 de jaDeiro
de' 1951, filha de José Laurindo de
Souza e Maria Joana de Souza.

Aristiliaao Carreia Nizer e Nezita
Rodrigues, ambos solteiros, domici
liados e residentes nesta cidade.
Ele, operário, nascido em lug�r �

Oa
çador Gran e, tstríto . de 8ao Se-
bastião do I, Município de Lebon
Regis, deste ado, em 20 de agosto
de 1953, filha Francisco Correia
Nizer e Mari A as Pereira. Ela,
do lar, nascíd em Campo da Agua
Verde, desta cidade, em 6 de abril
de 19fH, filha de Ernesto Rodrigues
e 'I'hereza de Oliveira Rodrigues.

Oanolnhas. 12 de janeiro de 1978

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

Aduci Joio Lourençe Peixer e M�ria
do Carmo Safanelli, ambos domíot
Iíades e residentes nesta cidade.
Ele viúvo, mecânico, nascido em

Tiglpió, Munic ·0 e Tijucas, deste
Estado, em 19 d aio de 1928, filho
de João Lourenç Peíxer e de Elo
gia Maria Zunino ixer. Ela, es?ri
turá ria, nascida e Paula Pereira,
neste município em 11 de ,julho de
1954, Illha de rcos SafanelJi e de
Adelia Avelína Marangoni.

Osmar Carpea e Rosaue Regiaa
, Bayestorff, ambos solteiros, d�mici�.

Iiados e resid t s nesta Cidade,
Ele, supervisor d usto. nascido em

Três Barras, dest stado, em 24 de
março de 1952, fil o e João Uarpen
e Catarina Teo os· Carpen. Ela,
professora, nas

.

a nesta cidade, em
14 de março, de 1956, filha de Nelson
BayestorH e de dona Kdith Meyer
Bayestorff.
Valdir Franco e Erondina Moeller,

ambos solteiros, domiciliados e re

sidentes nesta cidade. Ele, pedreiro,
nascido em Sutiã, unícípío de Ma
jor Vieira, de e E ado, em 9 de
fevereiro de 1 Itlho de dona
Etelvina Franco. E, ar, nascida
em J araguá do 8 , deste Estado,
em 6 de abril de 1 56, filha de Eu
genioMoeller e Alma Schütze Moeller.

!

EDITAL
Eacontram se em Cartório, à RUi Vidal R91llos, edifício

do Forum para serem prot�stlldos, os s�guintes títulos:

. DP nO 1542/77 -

vdn�"28.tl.77
- valor Cr$ 14.640,00

(quatro mil e sehc�nt lS e quu h cru?;�iro�), emitida ppr Suilio
Hllmenhuk & Ciso Ltda., c/ L ELINO MEDEIROS.

DP n.o 3326,3032/0, e 3513 - vencto. 15.12,77.,30.'10.77 e

30.12.77, vllore1 Cr$ 1.6'17,87 IID mil, sehcntbs e dezessete
cruz üros e oitenta e S3ta cent� �), Cr$ 74B,00 (ietec3ntol e q"la-
renta e olta cruz�iros), e Cr$ 9 04 (ieis mil, noveC!!oto9 e .no-
venta e dJii cruz'!'irJs e q 1 ri) t!nt't.VB), emitiia� p�r Auto
M�cânic!l e P�ça3 L�o Ltd'l., c/CLoves PAULI\RT.

.

Por não :ter sido possiv .�l encontrar os ref�rido � r@sponsá
veis, p�lo presente os intimo, para no prazo de três (3) dias, a
conter da dah da pubHc�Cão deste J�rnll «�orrei1 di) Nort�, virem
pagar os mencio.n&dos titulas, ou dardm ag razõ3s pJrqu! não o fazem,
e ao mesmo t�mpo, no caso de não ser aten1ida e8�& iritim'icio,
os notifico dos comp�tentes protestos,

C,aDoinh H� 12 de janeiro de 1978

PAULA S, CARVALHO -;- C,PF, 246975329-53

Encontra-se em Cartório, 2.° Oficio à Rua Vidal Ramos,
Edifício do Foruro, pua ser devidltmente protestados Og seguin
tes títulos:

DP N.o 1.683, vencijll em 977, valor Cr$ 685,00
(�eiscento � e oitenta e cinco cruz �iro emitida por Sociedade
Industrial e C'lmercial S'cól SI�, c ntr EDU ARDO SCREPEC.

OP N.o 3'648 2, v!Dcida

e.�
31 .77, valor Cr$ 1.734,00

(hum mil, setecentos e trinta e q 1 it cruz üros), . emitida por
R�tifJca C H]fJiohu Ltda., contrs EVA O RosARIO DA CRUZ.

NJta Promis'Sória N.o 01,

ven�c'
em 30.10.1977, valor

Cr$ 1.240,00 (hum mil, duz mti)� e qua nta cruzeiros), emitida
por José Cidral da Cesta, contra H�N U� BIALESKI. .

Por não t�r sido passiveI encon�rar os
. referidos respon

sáveis, p�lo presente os intimo para no prazo de três (3) dias, a
contar da publicação' deste, JORNAL CORREIO DO NORTE,
virem pagar os mencionados titulos, ou I dar 8S r8zõe� porque não
o fazem e ao mesmo tempo no caso de não ser atendiaa esta
intimação, 09 notifico d o competente protesto.

Canoinha,s, 12 de janei:-o de 1978

THERESINHA CARARO - Oficial Maior


