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Administra�ão dinâmica

A dinâmica adIÍlinistraç�o· de THERÉZIO e FÁBIO
está atacando a pavimentação da. cidade

_

em duas. frentes,
uma de asfalto, prolongamento da Rua FelIpe S�hmldt e ou

tra a lajota com ajardinamento no' centro, no. prolongamen
to da Rua Major Vieira. Esta última será agora acelerada

com 8' maior produção de lajotas .. Estuda-se agora� u�a ter

ceira frente, a' paralelepípedo." ACIma aspecto da pavImenta
Ção da Major ,Vieira.

. ,
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Assinatura Anual: Cr$ 200,00 Número Avulso: Cr$ 5..t)O

ESVLABEVIMENTO: '(anoinhas se projeta
'cultural

Estivemos na, residênci,a do Prof. P.pdro A. 'Gri�&, sftmde saber do mesmo o que p snsava 8 respeito das d�Dúnci8s f�i-tas por Paula Dequéch, na Gazeta de Canoinhas. .

O mesmo mostrou tranquilidad�' e disse que não, se sentia absolutamente culpado ou responsável pelas afirmações do
mesmo.

Afirmou que seu pecado foi ter trabalhado intensivamen
te para o Reconhecimento da Faculdade e a Construção�o C��pus da FUNPLO�, a Criação do 2.0 grau em Ma.
Jor Vieira a t:r agora trazido pua Canoinha8 O Campus d.Pos-Graduaçao, a nível de mestrado e Doutorado, e ser re
compensado de tal forma: exoneração!

«Queremos que o sr, Paulo prove onde está «8 fonte se
gura, através da qual soube que se preparava umplano ousado.e Irresponsável. para a exfln

. çllo da FUNPLOC»); disse Grise:

«Essa _afirmação gratuita, descabida e maliciosa, sim quedeve ser posta à luz. 'Será que O Paulo' tem B coragem de
dizer qual a fonte gA'>radora da notícia?»

" "

. .Paulo diz que exoneração de Grisa não se deve ao fato de
ter publicado artigos em favor da Administração TheréziojFábio.

Verdade? Não! G08hriamos de ssber como, onde e por
que acusou-me de subversão da ordem ínt arna. A contece quePedro A. Grisa se encontrava na FUNPLOC, como Coordenador
de Ensi�o. muito antes de Paulo assumir a presidência, e queninguém até aquele momento lhe proibiu de ter amigos e rece
bê-los em sua caea.

Quanto 8 reação de alunos eontra a Presidêncís, o Coor
denador de Ensino Dada teve' a ver com 'o ft'chsmento do Dire
tório Acadêmico, ato absoluttst a do Presidente Paulo, desconhe
cendo e passando por cima: da autoridade do Diretor da Facul
dade - Zaíden Sel-me,

O Paulo afirma que não há Crise na F�NPLOC. Re>�lmente
não hã?, porque agora há dinheiro pera pagar professores e fue:
cíonártos? .

Mas, enquanto a Fundação vivia urna séria crise finan
ce íre, o Paulo não assumiu a Presidência. E Se que ria m� demi
tir ou exonerar', por que nã� o f- z em dezembro ou janeiro,
podendo igualmente na época ter reassumido e agido? - per
gunda Gr,islJ.

Quem é o professor re cém chagado de que faz alusão, 2) Admite que a demissão não
em dete rmínado psrégrefr,? Qual o papel do mesmo na reno- ocorreu' por força de artigos
vaç60 do, quadro do FUNPLOC? publicados em jornal local, em

defesa do Prefeito Municipal
Pai'), muito fácil é jogar pedras por cima de úm ele- (disse Dequêch)

,

menta. Mas e a demissão do Vice- Presidente e Diretor da Fa-
culdsde, não' conts?

.

E não conta o p sdtdo de demissão do Secre- 3) Afirma o Presidente de
tá' d F ld d ? E ? entidade educacional que nãorIO a acu a e. . ...

sofre ingerências politicas;Isso não evidencia 'uma crl4ie que o Paulo quer escon-

der com o dinh -rro dos alunos e palavraa eveludadas? O momen- 4) Porque, pergunto, presta-to crucial do Paulo, é, exatamente o que ele está criando àgora. se, então 8 jogos interesseiros,
Pedro Grisa, respondendo aos repórteres presentes, en- onde pretende se sobressair;

fbt:ZOU 'que não quer prejudícar ii FUNPLOC, que deu o coração 5) Diz O presidente da, entí-e '8 alma pela tnstttulção, durante 08 dois anos que nela trabalhou. dade que não é político, mas
e não só p -ssoas da cidade como de outras partes sempre aflr-

pergunto: Como "firma na
tnaram e reconheceram, que era o seu trabalho que vinha cou- VERDADE I, que é da ARENA'solidando a FUNPLOC. E por isso vere, aos poucos, conquistando II. o Presidente ds FUNPLOC:
8 eímpstís da opinião de alunos, professores e da g�Dte caaoí-. «Diz ele, em jornal onde figura.nheosf!.; .

como Redator Chefe: A FUN-
.Temos conhecimento do' prestígio que' Pedro A .. Grisa PLOC padece porque SOmQ8 8-

goza nas ::dds :tes �r:ri que trsbalhcu, corno é o caso de J!Jtlçaba, renístas II;
e junto '8 diversas Funddçõ' s Educacionais �e Santa Ca�arinB".
bem como junto a 6: g�Oj de governo. E muito do q�e f,lI con- 6) Pergunto novamente ao no-

seguido para B FUNPLOC se deve 60 prestigio pessoal do mesmo. bre cidadão:· é polítlco, tem

vinculação psrttdérte, ou não?

7) Se não, por que reassumiu
8S funções, num momento ino

portuno, qu�nrio um seu pupilo
estava em vias de ser enqua
drado na regro três;

.. 8) Não SHá a publicação de
nomes lia vereadores; (em sua

def�ss) tanto arenistas como

eme debívtes, que irá soluclons r
� nrcbl-ma de ums FUNDA·
ÇAO. que não depsude apene s

ue UM ELEMENTO;

Pedro Grisa, professor, ex

coordenador de ensino da FUN
PLOC, num direito que lhe as

siste, afirma publicamente que:

1) Não houve,' çomo O diz
Paulo Dequêch, motivos para
sua demissão do cargo, COM
JUSTA CAUSA; ,

no
# •

censno

9) ,O trabalho conjunto é in

disp e ns ável;

10) Não ,será Sp'!OBS Paulo

Dequêch que tentará solucioDar

probh:mfls finsoceiros de umA

entidadé que envclve toda uma

Comuni 1adf;

11) Atitudes isoladas somente
tenderão a prejudicar;
12) A marginalização de gente
que já labutou pelo ensino uni

verdtário. virá simplesmente em

prejuizo dos acadêmicos;

Canoinh8s� 25/fevereiro/1978

PEDRO GRISA

O poeta e escritor PEDRO A. GRISA acaba' de ser
eleito MEMBRO CORRESPONDENTE e SOCIO PERMANENTE
de 8 (oito) entidades culturais, dentre as quais 4 (quatro) a
cademias, duas delas internacionais. 1&80 vem demonstrar
mais uma vez o prestígio que o escritor caneíahense vem

alcançando dentro das letras brasileiras, fazendo - desta for
ma -

.

Canoínhas conhecída não só no Brasil como no exterior.

Realmente, GRISA, radicado' em Canoinhas apenas há
dois anos, tem demonstrado ser um verdadeiro éidadio ca
noinhense.

Foi através de seu trabalho profissional como Coor
denador de Ensino da FUNPLOC, 'que tivemos a satisfação
de ver nossa Faculdade reconhecida e a Sede Física da FUN
PLOC, ou «Campus», construída. E aqui GRISA salienta: eO
reconhecimento da. Faculdade e a. construção da casa da
FUNPLOC se deve a iniciativa e a «teimosia» ou persístên
ela do ex-presidente. Dr. Luiz Fernando Freitas. O resto foi
consequência ou continuidade; destacando a figura de Dr.,
Zaiden Emiliano Seleme, enquanto esteve à frente da FUN:
PLOC - suas qualidades e capacidades conhecidas de todo
povo da terra».

Além disso, ' Grisa, em trabalho conjunto com a Pro
fessora Terezinha Cubas, levou a efeito a eríação do 2.0 grau
de Major Vieira.

_

Isso para citarmos apenas, ,os fatos mail em evidência.
,

, Agora acaba de se matricular no Curso de Mestrado
e, com o Professor Marcos Wundeellch, prepara a instalação,
de CAMPUS DE POS-GRADUAÇAO' - a nível de Mest�ado e

Doutorado, aqui em Canoinhas, através da �undação �scolade Sociologia e Política de São Paulo e da Escola Pós-gra
duada de Ciências Sociais. Sem dúvida mais uma conquista
cujo significado poucos são capazes ;._de avaliar. Mas, que re
presentará uma autêntica REVOLUÇAO CULTURAL em nos
sa Terra e que fará nossa gente abrir largos e novos hori
zontes .

.

O CAMPUS DE POS-GRADUAÇÃO PARA CANOINHAS
já é uma realidade.' Será instalado' nos dias 18 e 19 de março
próximo. Esse Campus de Pós-graduação já começou a fazer
canoíuhas conhecida em diversos países da América Latina.

Falando com GRISA, dentro das atuais círcunstâncías
.

da FUNPLOC, disse que. acredita nos homens públicos e Dt:l' 'IGente de Canoinhas, e que todos saberão ver quem real- .: I

mente trabalhou e trabalha por Caaoínhas oe Região. E não . Imostrou-se perturbado com os últimos aconteclmentos, So-

I'mente manifestou estar preocupado com o futuro da Faeul ..
dade e da FUNPLOC - «onde enterrei· um pedaço de meu

coração», brincou - e com seus estudantes, bem como com
o desenvolvimento da Terra e' da Gente do Planalto .

.

GRISA, emocionado, afirmou que jamais esperava re- ."

ceber tantas e tão' importantes manifestações de solidarie
dade nesse momento difícil, tanto ele como sua esposa,

PEDRO A .. GRISA' esteve sempre comedrdo em suas
manifestações: E ao despedir nos" sorridénte e, descontraído, '

\,

disse:
.

;!
,

«No jogo da vida é assim: uns perdem, outros ganham;
uns riem agora, outros' sorriem depois. Durante meus exer
cícios' de Yoga sempre repito o pensamento bíblico: «Minha
força vem do Senhor. Ele é meu Pastor, nada me pode tal
t er». Isso é para honrar o título de poeta-profeta que um
crítico literário muito ilustre acaba de me conferir. Tenho
dito» .

Como curiosidade, são as seguintes as entidades cul- ":«,

turaís dás quais Pedro A. Grisa é Membro Correspondente e
Sócio Permanente, há pouco eleito:

1. Academia Internf.!cional de Ciências Humanísticas,
2. Academia Internacional de Letras «3 Fronteiras»,
3. Academia de Letras de UrnlJuaiana,
4. AClldemia de Letras da Fronteira Sudoeste do ROS,
5. Clube Internacional da Boa Leitur.,
6. Clube de Poesia de Druuuaianl,
7. Centro de Estudo e Difusão Cultural «<Romangnera Corrêa»,
8. Associação DrulJulianense de Escritores e Editores.

x X x

ENÉAS A l'HANASIO já disse que Pedro A. Grisa é
seu sucessor' legitimo no setor literário" em Canoinhas, e
nós diríamoe; que é também o continuador de Enéas na di-
vulgação do nome de CANOINHAS.

_
, /

"
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Dr. M'arcelo Jacob Fuck"

Espedallzação em Iparelho' digestivo
, (línica' e (Irursia

,
'

Rua Major Vieira, 846 (ao lado da Retífica Caneínlbas)
. CANOINHAS • se

-Fotocópias?
I

rt> Car.tór�. de l\epstr0 Civil" de Nereida C. Côrte, instalado

.e 'F.rum, aeaba de receber a mais moderna "FO'lOCQPIA

••�A" 'Autf)�átiea. que tira fotecópía dupla face e simples
de qualquer documente em diversos tamaahes.

Em apenas 5 segundos

25-02.1918

.

Oração
Meu glorioso Sto. Onofre que pela

Divina Provídêneía fostes vós san
tificado e hoje estais no circulo da
Previdência Divina, confessor �as
verdades, consolador dos aflitos, na
porta de Roma viestes encontrar
com meu Senhor Jésus Cristo e as

graças pediste três eu vos peço
quatro.
Meu glorioso Sto. Onofre por'meu

Senhor Jesus Cristo. po'r sua mãe
boníssima, pelas cinco chagas de
JeSU8, pelas sete dores de nossa
Mãe Maria Saníísstma, pelas almas

,

8ant�B e benditas, por todos os anjos
do ceu e da terra, peço-vos que me
concedeis a graça que vou pedir.
(Faz-se o pedido que se deseja).
Meu glor�o�o Santo Onofre, pela Sa
grada Paixão e Morte de Nosso Se
nhor Jesus Cristo, pela Santa. Cruz
em que morreu, pelo sangue que
derramou, por Santo Antonio, por
São Francisco de

:

Assis, peço-vos
,empre!!lteis estas graças que tanto
ziecessíto.

Espero que serei servido atendido em
40' dias, ouvíndo o que prometestes.
Reze por � dias acompanhada de

9 Pai N08S0 e. 9 Ave Marias.

Agradecendo o pedido alcançado
divulgo esta oração. N.A.

.

13oni-tas i - sofisticadas �\
--

,
'

.. aoançcuias -- úteis

Venha conhecer as van tagens e as condições de pagamento em

KOH,LBECK &' elA. LTDA.
Rua Vidal Ramos, ·1146 - Fone: 22··0536 -- Canoinhas-SC

.

Passeios:
.

Leva· até 9 ·pessoas

No trabalho: 1 tonelada de carga

Para a prÓXima aquisição pense!I
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MAlLON & elA.
Canoinhas ..., se

REGISTRO CIVIL

EDITAL
Sebastião Grein Costa Es-

. -
"

,

CrIVa0 de Paz e, Oficial do Re-
gistro Civil do municípío de
'Major Vieira, Comarca de Ca
noinhas, Estado de Santa Ca-
tarína .

/

Faz saber que pretendem
casar:

PEDRO DE OLIVEIRA e IVA'N!LDA
MOREIRA. Ele natural deste Estado

. nasc!d.o aos 19 de. sagosto de 1956:
domícíltado e residente neste muni
cípio, filho de José de, Oliveira e
de Ana Ruthes de Oliveira. Ela na
tural deste Estado, nascida aos 13
de fevereiro de 1962, domiciliada e

residente neste município, filha de
Clemente Moreira e de Verônica
Maíchakí -Moreira. .

Apresentaram os documen
tos

.
exigidos pelo Código Civil

art. 180. Se alguém tiver co

.nhecímento de existir algum
Impedimento legal, acuse-o pa-
ra fins de direito .

.

Major Vieira, 14 de fevereiro de 1978

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

Um jogo de
\ �sofá, estilo I

Luis XV coberto com ve

ludo, cor bordô, em ótimo
estado. Tratar a� rua·',!(� Ben-·

.

jamin Constante' 1675 . Ca-
noinhas. '1

'Socledade
�Bene_ficente

.

Ope�ária
Comunica, que estará aceitando propostas para ex

ploração do Bar, instalado em sua sede 'social, até 28 do
. corrente.

As propostas deverão ser entregues até aquela.
data na sede do Clube, em envelope fechado, constando
"PROPOSTA PI EXPLORAÇAO BAR S.B.O•.

Os interessados poderão obter melhores informa

ções ,na sede do Clube.
A DIRETORIA '

FOTOCÓPIAS XE.I\:,O,X
Serviço instantâneo e perfeito,

.

Instalação modei,nissima.

. Procure no escritório de Derby Carlos Ulhmann, na

Praça Lauro Müller, 251 - Caneinhas -. Santa Catarina

. �================================================�

CONFIANÇA
Laboratório Especializado
Lentes de Centeio

Armações Necioneis e Imporladas

Praça Lauro Müller _' Canoinhas

« *

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

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -
- CIC 005589159/DE'P -

Clínica dentária de senhoras e crianças. ,

,

,;;- Espeeíalízaçãe em Odontopediatria _;_
,

HORA.MARCADA - Praça Lauro Muller, 494 - Fone 22 ..8461

DR.. ZENO AMARAL FILHO'
- CIRURGIAO DENTI.STA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina cem travessa
.

- 15· de Novembro (pt6xime à Igre�a Matriz,
ao lado da AssociaçãQ Comercial). .

- Fone .22-0960 -
'

.",.
- TINTAS
'Óleo - Vernizes-

asa
Vende-58' Material escolar e' de

escritório você encon-

tra na loja da

Impressora Ouro Verde

n •
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Três Barras <em . nova dimensão»
I

Paulo Frank

«Câncer em tempo de prevenção»
A Secretaria da Saúde através do Núcleo Central do Câncer estará r�al1zando exames preventivos do �ânceJr ginecológico no Municípiode Tres.Barras, nos dias 12 e 13 de abrü prõxtmo. Os referidos exames8e�io feItos .por equipe especializada, em «Onibus Consultório» nos 8egutates locaís:

Dia Horário' Local
12/4 Das 8,00 às 12,90 �o lado da Prefeitura Municipal. Das 14,00 às 18,00 Junto à Central Telefônica.
13/4 Das 8,00 �s 12,00 No Km. 2 - Fundos da Escola Gutta Federmann13/4 Da.s �4.�0 as 18,00 No Bairro Sio Cristóvão no pateo da Igreja SãoOrlstóvão. .

�iQesa ,E. C. inaugura campo de futebol
Domingo' pp. dia 19, o Rlgesa Rsporte Clube inaugurou seu «cam

po de futebob, localizado à direita .da estrada de acesso à 'Fábrica dePapel, num bonito recanto, onde o Clube já possui quadra de futebol de8!l!ão, área coberta com churrasqueiro, banheiro, sauna, etc., nos moldesdos grandes elubes esportivos.
Às �,oo hs .. �oi cortad_a a fita .simbólica de inauguração pejossenhores RaJa M. Bltar e Robm A. Colhns - Diretores respectivamenteda Fábrica e Florestal da Rigesa. Em segulda Frei Teobaldo - Vigáriode nossa Paróquia procedeu o benção do «campo», proferindo bonita aloeução. O po.ntàpé inicial dos jogos do torneio ali realizado, foi dado peloPrefeito Odilon Pazda. .

As festividades foram presididas pelo Presidente do Clube' se"
nhor Ronal Han Platte e pelo Diretor de Esportes senhor Pedro Ferreira.O torneIo congregou 5 times formados exclusivamente com pessoal da
Rigesa, sagrando-se vencedor o time do Florestal. Às 19,00 horas foi
procedida a entrega de troféus e medalhas na própria sede social do REC.

Dr. Dalmo Batista Soares - Médico
Já se encontra entre nós o M'édico dr. Dalmo Batista Soares queatende diariamente, das 7,00 às 8.00 horas e das 15,00 às 17,00 horas no

, antigo Hospítsl Iocalíz sdo no Campo de Instrução Marechal Hermes, peloSindicato dos Trabalhadores Rurais e pela Prefeitura Municipal. O aten
dimento pela Prefeitura Municipal é feito mediante requisição fornecida
a8 pessoas que não possuam recursos e não tem vínculo 'prevldenetãrto.Dentro em breve, será iniciado o atendimento também no Bairro São
Cristóvão.

�ecadastramento do Incra
Senhor Agricultor e' proprietário de terras
Se V: S. possue terras em nosso Município, procure fazer o r e

cadastramento de suas terras no antigo Hospital localizado no Campo de
Instrução Marechal Hermes, onde a Prefeitura Municipal mantem equipe'que fará o seu recadastramento gratuitamente, ou procure o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Três Barras, que também possue sua equipe de

, recadastradores.
Juntamente com o Cadastro do Incra, V. S. poderá efetuar

também sua Declaração do Movimento Econômico contribuindo assim, para
que Três Barras receba maiores benefícios.

.

Documentos necessários para o, Recadastramento do Incra
- Talão do Incra e ICR.
- Escritura dos terrenos
- Notas fiscais, se houver, da venda de produtos agrigolas ou pecuários

e ainda Guias de Recolhimento de 2,5% para o Funrural.
- CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CIG.
- Documento, de identidade (Titulo de Eleitor, Carteira Protísslonal ou

Carteira de Identidade),

Prefeitura Municipal de 1rês Barras monta'
seu próprio posto de abastecimento para

ueiculos e máquinas
.

O Preleíto de Três Barras, através do Setor de Compras da Pre
feitura recebeu em comodato, sem onus para o Município, dois tanques e

duas b'ombas de combustíveis, já montadas em área da própria Prefeitura.
Os tanques, um para óleo diesel e outro para ga,s?lina e. a� duas bombas
novas; foram cedidas em comodato pela Companhia Brasílelta de Petról�o

.

Ipiranga. Esta iniciativa do Prefeito Odilon Pazda atesta o
.
alto espírito

administrativo que norteia suas atividades frente
_

ao ,executivo. A mon

tagem de posto próprio trará grande economia nao so de verbas como de
tempo e pessoal.

EDITAL
•

Encontram-se em Cs'rt6rio, 2.° Ofício à Rua Vidal Ramos,
EdifícIo do F,:)r(lm, pH8 serem devidamente protestados os seguin
t@s titulo�:

DP. n.o 08651-B, vencida em 05,10.77, valor Cr$ 1.320,00
(hum mil trf Z�ntos e vinte cruzeiros), emitida por Enxovais Boas

Núpcias Ltda., contra ELVIRA LICERIA BOS-KA DOS SANTOS.

NP. n.o 01, vencida em 15/novembro/1977. valor Cr$ 4000,0_0
, (qu8tro mil cruzeiro!il), emitida por FABIANO WZOREK, contra'

JOSÉ ALBARI DE LIMA.
.

Por nãa tt'r sido pos:,ivel encontrar os referidos respon-
,

sávéis, p�lo presente os iàtimo para no praz') de três (3) die� 8

contar da publicação deste JORNAL cORREIO_ DO NORl_E,
virem pagar os mencionados titulos, ou d&r

_

as razoe� pOi.que oao

o f�zem e ao mesmo templ> no caBO de nao ser atendIas esta

intimação, o� notifiCO do competente protesto.
C8ooinh8�, '22 de fevereiro de 1978

THERESINHA CARARO Oficial Maior·

Comunicação
A Comunidade Evangélica Luterana de Canoinhas

comUnica a todos interessados que as matrículas para o

Jardim de Infância estarão abertas nos dias 27 e 28 do

corrente mês no horário das 8,00' às 11,30 horas no pe
ríodo da ma�hã e das. 13,00 às 17,00 horas no período Ida tarde.

Registro Civil.

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

Rodolfo Llnsmeler Filho e
Dilma Cecilia dos Santos,
ambos solteiros, domiciliados e

resid-entes no lugar Parado. ds s
te Município. Ele, mc.torfsta, nas
cido no .Jugar Parado, deste
Distrito em 15 de outubro de
1957, filho de Rodolfo Linsmeier
e Silda Nanci Linsmeier. Ela,
do. lar, nascida no Bairro Cor
deiros, Município de Itajaí, des
te Estado, no dia 29 de junho
de 1960, filha de Domingos A·

gostinho dos Santos e Cecilia
Corrêa dos Santos.

Roberto Sergio Cor.rêa e
Oerlí do Rossio Ribai'ro do
Nascimento, . smbos solteiros,
domiciliados. e residentes neste
distrito. Ele) operário, nascido
em Vitorino, Município de ele.,
velândía, Estado do Paraná, em
10 de outubro de 1958, fílho
de Alvino dos Santos Corrêa e

Julieta Alves. Ela, servente, Das
cida em Bocaíuva do Sul, Es
tado do Paraná, em 6 d s junho
de 1954, filha de Lsumír Ribei
ro do Nascimento f!. Ana Maria
Fernandes do Nascimento.

••••

Hesponsabili dade J. M. e C.

vinda da li1elissa .paro cá.
Pena que tenha sido por pou.
co s dias, né Hiiario

* Siluia
'. Schsurc: comemo.

rendo seus 15-anos ne último
dia�j3 A você Silvinhs tudo
de bom.

* As ca ule s estão aí Nova-
mente, Crianças, [ouens,

pais, professores, todos já se

encontram empenhadas, unin
do o ideal e as torças para
construir a vida do emenhã,
pois educa', é muito mais que
trensmitir idéias ou conceitos;
é 'ajuda, a desenvolver a ca

pacidade de viver no hoje e
11.0 agora. de cada dia.

* Ontem a noite o' Grêmio
XV de Julho, junto com

a boutique ,
lá na Modinha,

apresentaram no Clube Ca
noinhense um bonito destile
'de modas seguido de boate.
Foi uma boa.

* Filiando em boate, hoie
mais uma marcando o

nosso sábado. Vá até o Ca
noinhense e divirta-se.

* É gente, final de férias,
e os que ainda estavam

viajando retornam para cd
trazendo muitas saudades.
Outros porém estão indo em
bora e' tudo volta a sua 1'0111'
tina normal:
*. Entre os que' voltaram:

Milena, Cristina, Isabel e
Andréa. Quatro brotinhos num
brenzeaao sensacional.

Nilceu Martin e Maria Inês .

Martins, ambos : solteiros, Ele, * Retornando para Curiti
nascido 'em Rio Claro do Sul, bo Jussara deixa aqui
Estado do Paraná, em 14 de muitos minininhos impres
novembro de 1954, carpinteiro. sionados,
residente em Canoinhas, filho * Lorena e Blne formandode Laurentino Martim e Elidia

um dos novos e bonitosMartim. Ela, industriária, nas- parzinhos da city:cída em Lsgeado, Município de
Rio Negro, Estado do Paraná, iC E O Hilário, feliz 'com. a
em 20 de abril de 1960, domi-
ciliada e residente na cidade
de Rio Negrinho, deste Estado,
filha de Manoel Martins e Pau
la Martins.

Edital recebido da cidade de
Rio Negrinho, deste Estado) por
parte do Oficial do Cartório do

-Regisbo Civil,

Canotnhas, 22 de f�vereiro/1978.
NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

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

SEBASTIÃO DE PAULA e MARIA
KOTKOSKL Ele, natural de Taqua
rízat, deste. Distrito, nascido em 12
de janeiro de 1936, profislão ope
rário, solteiro, domiciliado em Paiol
Novo, deste Distrito, filho de José
de Paula e Mercedes Alves da Sil
va. Ela, natural de Taquarizal, des
te Distrito, nascida em lo de julho
de 1942, do lar, solteira, domiciliada
em Paiol novo,' deste UiBtrito, filha
de Jorge Kotkoski e DOI;valina Car
valho do Prado Kotkoski.

Se alguém SOUbeI' de algu�n
impedimento, oponha-o l1a for
ma da lei.

Pinheiros, 18 de fevereiro de 1978.

Silvete Darci P,aul Cardoso
Escrevente Juramentada

Aviso
AGRO-FLORESTAL OLSEN

S,A., 'avisa 80 Sr. JOÃO CHA·
VES, portador da Carteira Pro
Irsstónsl Dr. 32.831, série 458, 8

apresentar- se 08 Empresa no

prazo de 3 (três) dias pera re-

.gulanzer sua situs ção.
O não compare cimeuto . ím

pltcará ne rescrsão do contrato
.

,ie .trabe lho por abandono de
serviço, nos termos do Artigo
482 da C.L.T.

1f.dPóis é, e o Edu deixando-
nos ..muitas.suudades. Ele

qU8 roi para Florianópolis
onde vai estudar.

.. Também Mailih
r

vai des-
pedir-se de todos 2•. !tira

quando vai embora'apo« pas
sar alguns anos aqui com a

gente.
"

* Além deles:quem vai em-
.

bera também é a Marta
e Vânia Wisnieski, que irão
estudar em Curitiba, deixando
desde já muitas saudades.

* Céris e Nilton formam
um parzinho muito toto

e estão circulando sempre en
tre nós.

� Neuroci (Luci) da Silva
muito telizes com a che- .

. gada da linda garotinha que
recebeu o nome de LIL/AN.
Felicidades.

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do
Registro Civil de Bela Vista do Tol
do, Canoinhas-SC. Faz saber que
pretendem �o.Bar·se:
MANOEL MENDES e MARGARIDA

BUENO ROCHA, brasileiros, soltei
teiros, naturais deste Estado. Ele,
lavrador, nascido aos 24 de janeiro
de 1943, filho de Zacarias Mendes
e Francisca Ferreira, flilecidos. Ela,
doméstica, nascida aos 3 de agosto

. de 1943, filha de Bernardo Rocha
Bueno e Ana Rocha de Almeida.

.

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

,

Bela Vista do ·Toldo, 23 de feve-
reiro de 1978.

'

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Civil

\/ ende-se
·1 casa de madeira, sita à

Rua Pastor Georg Weger I337. 3

Tratar pelo fone 22-0984.

* No convivio de seus ta ..
,

miliares esta, á extresnde
idade nova o sr. Ary Paulo
Wiese,' a quem destjámos

-

muitas felicidades,
* Estará conosco neste final

'

de semana Sirlei Loren
zen, ela que é uma graça de
menina curitibana.

*' Soraia Togami conquis»
tando sempre o coração

de muitos menininhos. E isso
aí menina, você é uma g,aça.

1f. Altredinho Shotz« dando.
um giro por aqui deixa

muitas menininhas encantadas.

* Henrique Ramos'sentindo
muitas saudades da Beli.

Não ê para menos, uocés dois
juntos tormam um pareinho
muito bonitinho.

* Não imporia o que digam
de oocê Qualquer soma

em, dinheiro é incapaz de pa.
gar sua tranquilidade e paz
interior.

Tchau.

ALMANAQUE DO
PENSAM'ENTO/7S

voc,ê �ncoDtra na loja da

Ouro VerdeIlI)pressora

Cine
.

Jubileu•
• •
• Cartaz do •

- -
•

Hoje às 20,30 horas

Um dos maiores sucessos dó imortal JOSÉ MENDES

"Não aperfa Aparlelo»
colorido - censura livre

Amanhã em três sessões, 'às 14,00, 19,30 e 21,30 horas

"Nã.o aperta Aparlelo»
com José Mendes, um do�,maiores cantores gaúchos.

Segunda, Terça e Quarta-feIra, às 28,30 horas
José Mendes e mais um grande elenco em

«Não aperta Aparlelo»
Quinta e Sexta:�feira, às 20,30 horas

«As Aeromoças Travessas»

Atenção: Colabore com o seu Cinema, apresente a Bua Carteira de
Estudante ou Identidade· Militar. I I
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1õeréaio e Odilon
em Papanduva

o Prefeito de Canoinhas Dr. Benedito The
rézio de Carvalho Netto e o Prefeito de Três
Barras Sr. Odilon Pazda, estiveram em nossa
cidade, na oportunidade fizeram uma visita a
este colunista. Em palestra 08 ilustres homens

. públicos abordaram assuntos de interesse co
munitário tendo na oportunidade se colocados
a disposição para tudo aquilo que dizer respei
to e propagação dos ideais revolucionários in
clustve do partido Arenista que é na realidade
a sentinela indormida da Revolução salvadora
de 31 de março de 1964. A coluna registra com
prazer a honrosa

..visita dos Prefeitos das duas
cidades vizinhas.

Eacre'Yeu;

Esmeraldino M, Almeida

Falou o futuro Presidente
o futuro Presidente da República, general João Batista Figuei

redo, admitiu ontem que «talvez antes de sua posse», o povo brasileiro
venha a participar do otimismo dos políticos da: ARENA, quanto as refor
mas constitucionais, ao mesmo tempo em que recusou a concordar em
que há necessidade de se conferir maior liberdade de expressão para o
cinema e o teatro. Eis o díâlogo.: travado entre o repórter de O Globo e
(l general candidato: o senhor vai se filiar à ARENA no dia 3L de março?
Figueiredo: «Não», Repórter: Que dia vai ser? Figueiredo: Ainda não sei,
Repórter: Quando é que o senhor vai saber? Figueiredo: «Também não
sei», Repórter: Ainda não sabe? FIgueiredo: «A.inda não decidi», Repórter:Os deputaaos que falam com o senhor voltam muito otimistas quanto ao
seu programa para a democtettzação? Figueiredo: «É bondade deles»,
Repórter, Então, ninguém deve esperar por isto? Figueiredo: «Deve espe
rar, afinal de contas eu falo o que sinto. Quando converso com eles, eu
falo o que sinto. Não vou dizer mentiras». (Gazeta do Povo).

Comissão irá a Florianópolis
Seguirá. brevemente para a capital do Estado, uma comissão de

alto nível integrante do nosso município que juntamente com o Exmo.
Senhor Governador do Estado Dr. Antonio Carlos Konder Reis debaterão
diversos assuntos de interesse comunitário, partidário e secíal, Serão
também problemas, ligados com o abastecimento· de água j unto ao depar
tamento competente, «CASAN», inauguracão do calçamento, ocasião em
que; será convidado o Excelentíssimo Senhor Governador para inaugurar
o mesmo, inclusive outras autoridades estaduais. e federais. Na parte' po
litica, com. o Diretório Regional receber as últimas instruções para o bom
e fiel andamento. e observância das normas de ética partidária ponto alto
da conversação.

'Reformas de .Salvaguardas
.

. .

O Senador Petrônio Portela que ficou em Brasflia, durante o car
naval, aproveitou para íntclar exame das legislações estrangeiras em tor
no das chamadas. Salvaguardas de Defesa do Estado que deverão substi
tuir o AI-5 e o 477, dentro das reformas politicas. Políticos ligados a Por
tela atírmam que sua preocupação não é a de copiar modelos de outros
países, é apenas estudar a segurança do Estado. (G.P.).

Condenados 16 presos politicos
.

Dezesseis dos quarenta e dois acusados de tentarem reorganizar
o. extinto Partido Oomuntsta Brasileiro foram condenadoã ontem pela Au
ditoria Militar da 5.a Região, em processo que teve início em Santa Cata
rina. As penas' variam entre dois a quatro anos de detenção. muitas das
quais já. loram cumpridas, pois os condenados foram presos em 1975, na
operação «Barriga-Verde». Apenas três dos dezesseis permanecem presos,
exatamente aqueles que pegaram a pena de quatro anos. (G.P.).

Marco Antonio David
Ê o. nome q ue receberá na Pia Batismal, o garotão Marco Anto

nio David, filho do jovem casal Salésio (Datsy) K. David. A delivrance
ocorreu na Maternidade de Rio Negro-P'B. dia 07 do corrente. A coluna
se congratula com seus progenitores pelo aspíctoso evento. Para o Marco
Antonio, um futuro cheio de felicidades.

Passarela da sociedade
Dia 27 será dia muito inportante para a tradicional Iamílía Da

maso da Silveira, estará festejando extréía de idade nova a Sra. Alice D.
Silveira. Na sua festiva data os mais justos e merecidos cumprimentos
circularão.

Dia 28 completando mais um feliz na·talfcio à prestativa senhora
D." Alzira Sidorak, muita demonstração de amizade e carinho estarão na

pauta das felicitações, para a. bondosa senhora.

ARNO RECKZlEGEL. Também na mesma data festejando extréia
de idade nova o Sr. Arno Reckziegel proprietário do magestoso Montél
em Barra Velha. Mil e um cumprimentos para o nosso amigo e assinante
são nossos votos.

Dia 02 muita alegria na tradicional família Tabalipa, estará fes
tejando niver o venerando senhor Jovino Tabalipa, chefe de numerosa
família. Homem de raras virtudes no seu dia, a alegria de todos.

.
Também na mesma data niver do garotão Anisio César, filho do

casal Dionísio (Pasqualína) Trevísaní atualmente em Rio do Sul, n/asst
nante, ao Anisio votos de telícídades.

A coluna felicita os aniversariantes almejando perenes felicida
des nas suas Iestívas datas.

Um por semana
.

: PERDOAR: É mais fácil conseguir perdão por uma traição come-

tida do que pela coragem de se haver dito a verdade frente a frente.

(L. Roamnoeskt)

lota 3.0 Batalhão de Policia Militar

Ors.sni,zações
Alessandra

Seja· um Soldado· da
. Polída Militar do

Estado de Santa (alarina
Vantagen8:
- Vencimentos
- Adicional por tempo de serviço
- Fardamento
- Cursos
- Féria ..
-- Licença Especial
- ASSIST�NUIA: Médica, Dentária

e Hospitalar.
Requisitos necessários:

.

- Ser dispensado de incorporação
- Ser reservista de 1.& ou 2.a ca-

.

tegorla
- Estar em dia com as obrtgações

eleitorais
- Ter no máximo 24 anos e seis

meses na data de ínsoríção
- Boa conduta civil e militar
- Ser brasileiro nato
- Não possuir defeito físico
_. Ser isento do serviço militar

Seja um Policial Militar.e proteja
011 direites do povo eataefnense,

Informações: No Quartel do 3.° Ba
talhão de Polícia Mi
litar em ·Canoinhas.
Outras localidades:
Delegacias de Polícia.

Inscrições: Até a de março de 1978

Roberto Silva
2.· Ten. Chefe do Serviço (le Rela-

.
ções Públicas do 3.C) BPM . 3

Oracão ao
J

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
comigo, quero neste curto diá
logo agradecer-te por tudo e

confirmar uma vez mais que
não quero separar-me de Ti.

Por maior que seja. a ilusão
material, não será a. mínimo
da vontade que sinto, de um {

dia estar contigo e todos os

meus irmãos, na glória p�rpé
tua.

Agradeço-te uma vez mais .. '.

A pessoa deverá fazer esta
oração três dias seguidos sem

fazer o ·pedido. Dentro de três
dias será alcançada a graça,
por mais difícil que seja.
Publicar assim que receber

a graça.

Publicada por ter recebido
uma graça.

'VENDE
Terreno em Camboriú nerto do Maram .Baía Hotel, todo cercado - pre
ço Cri 45.000,00 - entra-da Cr$ 20.000,00 e o restant� em pre8taQ�e8 .

10 alqueires de terra, pinhal novo, madeira branca, todo cercado - pre
ço Cr$ 120.000,00.

Terreno .no alto da cidade, 800 m2, perto da C�operaUv'a Agrí-, ,

cola, Preço Cr$ 50.000,00. Pequena entrada e o restante em· pre8tllçõe8� .

Casa de madeira, localizada nas proximidades da nova rodo-.
viária com terreno de 800 m2. Preço Cr$ 140.0UO,00.

Casa de alvenaria, localizada na praia de Oamboríü. mobiliada,
2 quartos, cozinha, BWC, sala e varanda. Terreno arborizado. Preço
Cr$ 100.000,00. Entrada o-s 40.000,00.

Gleba Rural medindo 31 alqueires, com madeira em cima, er
vai com mais de 3.000 pés produzindo, localízado nas proximidades da
Serra do Lucinda. Preço IJrS 14.000,00 o alqueire.

10 alqueires, com casa em ótimo estado, paiol, potreíro, pinheiro
para" corte, todo' cercado, aguada, luz nas proximidades, carroça, pare
lha de animais. Preço Cr$ 190.00),00. Negócio de ocasião.

Propriedade contendo casa de madeira, todo cercado, aguada,
paiol, boa terra de planta. Preço Cr$ 120.000,00. .

(uma devota)

Certificado extraviado
ALF'REDO HERIBERTO SORG,
declara pua os de víd..s frns que
extravlou o Certificado de Pro
pri�df.lde 0.0 883042 do veículo
V( Ik wagen Kombi, COI' verde

iguaçú, placa CA- 0482.

O mesmo fice Sé'ID efeito por
haver TE que r

í do 28. via.

CARROS USADOS
-- Opala cupê, ano 1973, 4 cilindros, cor vermelho. Preço Cr$ 25.010,00. '

- Chevrolet O-lO, ano 1975. Preço Cr$ 45.000,00.
- Brasüía, ano 1977, ótimo estado. 'Preço CrI 58.500,00.

.

- Volks 1300, ano 1967, ótimo estado. Preço Cri 16.000,00 .

...,_, Maverick, ano 1974, cor azul, único dono, 28.000 km, aceíta troca.
- Variant, ano 1971, cor bege. motor novo. Preço Cri 21.000,00..
'- Volks 1300, ano 1976. cor vermelho. Preeo Cri 40.000,00.

. Volks 1360-L 76 com 18:000 km, - preço Cri 45.000,00, ótimo estado.
- Moto-Serra, em ótimo estado. Preço Cri 8.000,00.

Temos ótimos negócios. Visite-nos.

ORGANIZAÇÕES . ALESSANDRA
Rua Major Vieira, 433 - CANQINIIAS • se

Leial Assine! Divulgue!

Correio do Norte

Bar, Restaurante 8 Churrascaria·
"GALO DE OUROI1
fSPllD COrrido Iodos os dias além das eSJeciali�ades da casa

Segunda: Canj a e virado' de feijão à paulista
terça: Costela especial e rabada
quarta: Buchada
quinta: Linguada com ervilha
sexta: peixada
sábado: Feijoada à carioca
domingo: Espeto corrido especial. (10 qualidades de

carne) e büffe americano
Em breve estará servindo à La Carte com 35 pratos a sua dispOsição
Atende-se também pedidos de galinha, leitões. cabris
tos e carneiros assados e pratos especiais para festa
de aniversário, casamento, etc.

Bar, Restaurante e <horrascari,a «GALO DE OURO»
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - Agora 80b nova Direção

P.M· multa infratores
Relação dos veículos Notifi

cados, durante ·0 mês de j ane iro
de ,1978, por infração 80 Códi
go Na ctonal de TI â 'lsito.

Grupo 2 Cr$ 164,00
CA-2806 - CA-I090 -

CA- 2600 - CA· 2910 .
-

TR-0330 - C A-1230 -

CA·4050 - CA-2504 -

DA-0303 - CA-1725 -

C A- 2729 - DA 0662 -

CA·2504 - CA-I035 _.

ÇA-0669

CA-2761.
CA-1l93.
CA-2469'
DA-1748
CA-1294
CA-440n
TR·057g

Grupo 4 Cr$ 82,00
CA-0054 - CA-'1567 - CA-26,45
CA-2759 - MS 0776 - CA-2806
CA·4210 .; (;A·372H - CA·2829
CA-2700 - CA·2910 - CA-IOOO
MA·3238 - CA- 2290 - CA-1766 Grupo 2 Cr$ 285,00
TR-0078 - CA-426 - CA-4188 CI\-1'125 - CA-1904· CA-372'7
LA.-1539 - CH-2227 - GR-3398 DA-1542 - CA-I035 • CA-1193·
BS-I005 - DA-0046 CA-3650 • CA·0669

Grupo 3 Cr$ 122,00 ., Grupo 1 c-s 408,0;0
DA.1566 - XO·0!80 • DA-0582 CA-1432
GR·0254 - DA-0895 - DA-I085

'

Grupo i Cr$ 816,,00
DW-0335 - CA-0669 DA-0046 - DA.0232

Agricultor:
Prestigie o seu Município, assoeíando-se na Cooperativa Agro-Pecuária, entregando tam
bém alí a sua produção. Ajude Canoinhas a tornar-se o maior produtor agrícola da região.

MENSAGEM DE SUA PREFEITURA
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Superintendência Nàcional do Abasteoimeoto - SUNAR
Portari� Super· n. 52, de 25/08/1977

��"II I

o SUPERINTENDENTE DA SUPERIN
'TENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMEN
TO - SUNAB, no uso de SUIS atribuições legais,

. C<?NSIDERANDO qus no sxercícto di
forma Intervencionista de controle do abaste
cimento poderio ser estabelecidas ccndtçõss de
prestações de serviços;

CONSIDERANDO que há necessidade d�
lerem revistas as normas estatuídas pela Por
taria SUPER n.O 62, de 17 de dezembro de
1976, com objetivo de. eetabelecer uma díscíplí
�. de preços sobre a prestação ds serviços es-
senclals ao uso da população;

.

CONSID-ERÀNDO estudos eleborados em'

conjunto com o Miaistério da Fazenda' confor
'me Decreto n.? 79.70€, de 18 de maio 'de 1977,

RESOLVE
Art. 1.0 - Fix!lr

. para os restaurantes
ehurraecsrtas e similares como preços máximos
de seus serviços, .0S vigentes em 13 de dezem
bro de 1976, que são os constantes das rela
cões apreaentedas às .Detegaci81J da SUNAB, na
form.a exigida pela Portsrre SUPER n.? 61, de
7 de dezembro de 1972, ou que, na' m-sma
data, estavam fixados pelas Portarias, baixadas
pelos Delegados da SUNAB, acrescidos de 15"/0
(quinze por cento), a partir de L? de janeiro
de 1977.

.

§ 1.0 - Os preços fineis a que se refere
este artigo .poderão ser reajustados em até 1-00/0
(dez por cento), a psrtír de : 1.0 de setembro de
1977.

§ 2.° - Ficam' excluídos das díspnslções
deste artigo, os serviços prestados pelos esta

belecimentos, que tinham seus preços máximos
fixados por outros atos intervencionistas baí
xsdos pelo Supvricteadeate ou Delegado da
SUNAB.

.

§ 3.0 - Os estabelecimentos a que se.
refere este artig o, ficam obrigados a fezer cons
tar dos seus car�ápios os preços dos s�us ser-

viços.
'

Art. 2.0 - Os órgãos de classe represen
tativos doe 'estabslecímentos referrdos no artigo
1.0, poderão pleitear em junho e dezembro de
cada ,ano, perante as Delegactas da SUNAB, o.

reajuste de preços dos seus serviços, instruindo
o pedido com estudo técnico e 8 respectiva
documente cão comprobatória das variações de
custos.

Art. 3,0 - 0:4 estabelecimentos meneio
nados nesta Portaria que iniciarem suas ativi
dades após a' sua publícação, ficam obrigados
,a apresentar às Delegacias da SUNAB, em 3

�

(três) vías, a relação dos servlços que preten
dem prestar com 08 respectivos preços, acom

panhada de justificativa" no prazo de 5 {cinco}
díes, a contar do primeiro lançamento de re-

ceita em seu livro cDiário» ou da data cons

tante do Alvará de Localtzação para inicio de
suas atividades.

, Art. 4.0 - Os estabelecimentos referidos
nesta Portaria, que até B data da publicação
da Porte ria SUPER n.? 62, de 17 de dezembro
de 1976, estavam· obrigados 8 apresentar às

Delegacias da SUNAS a relação de seus ser

viços e respectivos. preços, na forma do dispos
to na Portaria SUPER n.? 61, de 7 de de zsm
bro de 1972, e não o fiz�ram. terão a relação
de seus serviços e' respectivos preços fixados
pelos Delegados da SUNAB.' ,

Art. 5.° - Os estabeleclmentos que pre
tenderem introduzir novos serviços, ficam obri
gados B solicitar às Delegacias' da SUNAB a

provação dos 8€U9 preços, juntando estudos
técnicos .com documentação comprobatória das

variações de custos e uma cópia da relação
anterior dos seus serviços e respectivos preços.

Art. 8.0 - Os Delegados decidirão, por
despacho, .' sobre os ,preços de que tratam os

artigos '2.°, 3.°, 4 °
e 5.° no prazo de 60 (sessen

ta) dias, B contar da data em que foram pro
tocolízados nas Delegacias da 'SUNAB os docu-

.mentos .

a que se referem os mesmos dísposí
tivos.

§ 1.0 - Se os Delegados fiz�rem exígên
eis, o praz) para decidir ficará suspenso du-

. rante o que for concedido para o seu. cumpri
mento, findo o qual,' sathfeita ou não 8 exi

gência, decidirá, sob pena de aprovação tácita
dos pedidos a que se referem os artigos 2.°, a-,
4,° e 5.°.

§ 2,0 - Das decisões dos Delegados, ca

berà recurso para o Superintendente da SU··
. NAS, no prazo de 10, (dez) dias] sem efeito
suspensívo.

Art. 7,0 ...... ,Uma das vias das relações dos
serviços com SEUl respectivos preços aprovados,
de que trata esta Portaria, permanecerá obri
gatoriamente à disposição da fiscalização

.

da
SUNAB, não se aplicando à hipótese a rfgra
do art. 12 da Portaria SUNAB n.? 420, de 3
de agosto de 1976.

Art. 8.0 - O descumprimento do disposto.
'nEsta Portaria sujeitará �s infratores às sanções,
previstas na Lei Delegada n.? 4, de 26 de se

tembro de 1962 e demais' cominações legais
cabíveis.

'

,

Art. 9.0 - A presente Portaria p.ntrará
em vigor, no dia 1.0 de setembro de t977, após
sua publicação no Diário Oficial da União, re
vogadas as disposições em contrário constantes
da Portaria SUPER n.? 62, de 17 de dezembro.
de 1976.

RUBEM NoE: WILKE. - Superintendente
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UNGER·& CIA.·LTDA.
COMÉRCIO - EXPORTAÇAOINDÚSTRIA -

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

1952/1977 25
Ind. de Talhas e Pontes Rolantes Elétricas, Exaustores, Ciclones, carrinhos

para movimentação de carga, serras, circulares e taqueíras.
.' .

Esquadrias "UNGER" - Janelas de correr, basculantes, max , ar, portas, gra-

des para muro, portas de rolo, g�adeadas e portas de correr, em ferro simples
e perfilado. ESQUADRIAS E:M ALUMINIO - Portas simples e de correr, ja-

nelas de correr, 'basculantes, max. ar e box para banheiro. .',

'DISTR.IB\JIDOItES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA
DOS MOTORES ',,\\iEG". ., -

Completa secção de vidros a preços diretos da Iábríea.

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

as bitolas. Canas e eenexêes para água c pressão, teehaduras e ferramentas
,

em Geral.

R D Co's·ta Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITóRIA - PR .
. ua es.

. Registro Civil EDITAL-

Maria Góss Glínskí, Oficial
do Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, município e Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

, DORVALINO LOURENÇO e VERÔ
NICA PEREIRA. E!e natural deste
Estado, nascido em Três' Barras, no
dia 2 de j unho de 1912, lavrador,
solteiro,domiciliado e residente neste
distrito, filho 'de Sebastião Loureaço

'

e de Brigida de Lima. 'Ela natural
deste Estado, nescída em Caxoeira,

no dia 18 de ;janeiro de 194.4, domés- .

tlca, solteira, .domiciliada e residente
neste distrito. filha de Otilla Pereira.

Apresentaram os documen
tos exigidos pelo Código Civil
art. 180. Se alguém' tiver' co
nheeímento .de existir algum
impedimento lega,}" acuse-o pa
ra fins de-direito.

Paula Pereira" 18 de fevereirol1978

MARIA GóSS GLINSKI
Oficial de Registro Civil

No Departamento de Veiculos Usados
de Miguel· Procopiak Coméroio de·
Veiculos I Ltda.,' você' 8lcontrará'

.

para pronta entrega:
Marca

Pick-up Cheurolet 4 cilindros
Pick-up Cheurolet 6 cilindros

Pick-up ,W illys 4 cilindros
Fuscâo
rasca
Opala S5
Variant

Ano

1977
1973_
1976
1971
1975·
1976
1972

R,epresentante em Canoinhas: WALDEMAR KNÜPPEL

:Rua Major Vieira, 360 _ Fone, 2-2-03'3� -- Canoinhas - Santa Catarina

....................................................................._', .,=====�=======3=O=a=n=0=s=a==se=�==·ç=0=d=a=,=C=om==um==·d=a=d=e===.=<=.=.====�

I----�----------------------�

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEicUlOS LTDA.
Concessionário Beneral Motora do Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289
_.
. Santa CatarinaCanoinhas

BASILIO HUMENHUK & (I'A. LTDA.
Revendedor . FORD I

1978
I

1948 30 AIOS
, \

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos, novos FORD '

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
Camionete Pick-up'1961 4x4 - cinza
Camionete pick-up F-75 4x4 1971 - amar�la
Camionete pick·up 4x4 1975 - bege
Pick-up 1973 4x4 . verde

.

Ford F-lOO 1960 - azul
,Rural ,1969 - 4x4' - verde

Adquira seu veículo usado corri a mínima entrada.

Veículos ínteíramente revísados, de boa, proceãêneía,
aos melhores preços da região.
Vj"jte-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 -, Fortes 22-0268, 22-0468, 22-(>'024

.
/' . ... ..
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:.:�:.:
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. ...
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.
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•

CGC 83.166.033/0001-33
,{{edação, Composição e Impressão;
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoínhas - Santa Catarina

Proprietário: Aroldo 'Cameíro de Carvalho
Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldino ,M. Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank
Major Vieira: Francisco Krísan
Monte Castelo: Lidio Seccori
Oanoínhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. -Grisa

)
\
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\
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Esteve em nOSBa cidade r@
vendo fami1iarel e .mig�8, a

companhado de sua exma. fa
mUla, o sr .. Selame Isac Seleme
Coordenador

.

do Bradeseo e�
Minas Gerais. Seleme é agora
cidadio mineiro; titulo outorgá
do pela Assemb.léia Legislativa
daquele Estado, pelos bons ser
viços alí prestados.

x x x

O Prefeito Therézio Netto pu-
80U algunl dils em Camboriú
. ,

lunt.amente com sue familia, para
um lusto ê neceseârto descanso.

x x x

Também esteve em .ncssa cl
dade, visitando a região norte,
o Deputado Aroldo Carvalho,
acompanhado' de sua exma. es
posa dona Divayr Z. Carvalho,
tendo retornado sexta-feira, on
tem, para Brasil!a, para as lides
parlementsres a ter seu inicio
em março prôxímo,

x x x

O Professor dr .. Zalden Sele-
'

me e espolia stlgu�r8in 58. feira,
para Brasilia, pare visita a fa
miliares.

x x .x
,

O .r. Francisco Z�zi&ki, En
carregado do Posto dr. Receita
Federal em nossa cidade, esteve
em Joínville participando de um
curso de 8perfeiçoltnento.

x x x

. Uma firma de Blumenau ga
nhou a concorrência para a

conste ucão do, novo prédio da
Caixa Econômica Fede'ral, se

gundo 8 plante, um dOI mais
bonito. da cidade.

x x x

Dr. Líncol Símas, mais um

médico aqui se radicando, espe
cialista em pediatria, .tende.ndo
no Hospital S. Cruz e também
com consultórto no edifício do

IBDF, . na Preçe Lauro Müller.

:x: :x: :x

Ligada mais' uma rede de' e-

nergia elétrica a cargo da Ccope
.

rativ� de Eletrificação Rural do
Planalto Norte - CERPLANA.
com sede em nesse cidade, no

municfpio de Itaíópolls, dia 14
último, beneficiando 129 Iamílíes
residentes em São Pedro @' Ira
puti, presente na. inauguração

. o Prefeito Therézlo Ndto.

x x x

.

A A-MPLA - Associ&ção dós
Municípios do Planalto Norte
Cetartnense, reuniu- se ontem em
nossa cidade, elegendo o seu
novo presidente, sr. Dr. Vitor
Bach Filho, sucedendo o Pre.
feito Th-rézio Netto.

x x x

Os srs. Silvio May@r e Hugo
Peixoto seguiram 48. feira para
� sudoeste, Cascavel, com estí
.cads ao Paragua! e A'rgentins.
com retorno previsto para 2a.
feira.

x x x

Um jornal de Joinville anun-:
dando a vinda para a nossa
cidade do sr, Alcino Simas, afim
de treinar urna equipe profls
síonal Iccal para o próximo es

tsdual, enquanto que aqui nada
se sabs a respeito.

X x x

Agora, o adeus às férias e o

retorno às aulas, ern todos os

graus, quando msts um ano le
tivo se inicia e aquele movi.
manto estudanttl de novo em

. nossas ruas.

AROLDO CARNEIRO DE CARVAL�O
Residência:

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

Após às 2:00 horas
Telefone: 5f?3-1061

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

Instituto Nacional de
Previdência Social
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I' ALVARO MILtON & 'FILHOS ® !
= COlcessioBário da' Mercedes-BeBz 'do Brasil SIA �
� �
� �

= Dep,arlamenlo de Veículos
-

Usados "

,

' �
� �
� ·MODELO ANO/FABRICAÇ'ÃO· �

= 1 L-1113j42 cf 3.° eixo e carroceria '1977 �
� 1 VW Variant . 1975 �
)I 1974 �
� 1 VW Brasilia �
� �

� Veiculos ,Revisados e co,m garantia de �'
.

>ij
. �

� 6 meses ou ,10.'010,0 kms. �
� �.
� �
� Fin,B:ncia,menlo :e:m até 24 m:8ses �
� �

� ACEITA-SE TIO'Cl �
� �

= BI.476 • Km. 223 - URIAO DA VITÓRIA·PR. �
� FONES (0425) '23-121t �
�. �
�.

23-1893
!fM

� 23-2572 �

�. .

�
Q�m����������������������������������m
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A AGENclA DO INPS em Ca�
noinhas esclarece aos seus

beneficiários que as con

sul tas de' emergência, de

segunda às sextas feiras
após às 18 horás e aos sá
bados, domingos e fer iados,
serão a tendidas no HOSPI
TAL SANTA CRUZ .

Car-ao t e r í.zam- se como 'e�
m�rgªncia, os �stados de
sofrimento intenso s/ou
de risco de vida, configu
rados em quadro clínico de
Inst�uiação Inesperada, a

,

exigir diagnóstico imedia-
to e terapêutica inadiável.

Aniversarii,ntes da
semana

Dia 25 - a 5' a. Carolina
esp. do sr, Paulo Bockor, o

S1. Aluacis' Alberto Feaalto,
res. em Brasilia; a menina
Sueli de Fátima, filha do Sr.

Bernardino. Scbupel,
Dia 26 .. os 51'S. Haroldo

Koepp e Dorioal Bueno res.

em Trés Barras; a menina
.�a,.ia Beatriz filha do sr,
Ertnino TremeI.

Dia 27 • o sr. César José
Rosa.
Dia 28 - os. srs. Max Schu

macher,
.

Valdir Seleme, João
Dirschnabel e Pedro Senczuk.

Dia 01 de março • o sr,
Agenor Vieira Corte; a srta.
Ceris . Rosilane Treml.

Dia 02 - a srta. Marilú
Santos de Lima.

Dia 03 • os. srs. Waldomiro
Pereira e Alcides Pires; a

sr/a Rose/is de Fdtim a Ar tner.
. Aos aniuersariantes nossos

. sinceros cumprimentos.

25 -02-78
N." 1459

Ano XXXI

o doutor José Geraldo Bátlsta, Juiz dos Feitos da
Fazenda, da comarca de 'Canolnhas, Estado de Santa Ca.
tarina, na forma da lei.

FAZ S'ABER a Henrique Voigt & Filho e a todos quentes
o prosente edital virem, ou dele tomarem conhecimento, que no

dia 17/03/78 (dsz essete de março de mil novecentos e tetenta e

oito), às 14 horas, a porta princlpal do edifício do Fórum local,
sito à Rua Vidal Ramos, o oficial de justiça que estiver servíndo
de porteiro dos auditórios, levará 8 público pregio· de venda e

arrematação, 8 quem mais der e maior lance oferecer acima d.
avaliação de Cr$ 76.513,00 (setenta e seis mil quinhentos e treze
cruz eíros), 08 Sf-guintes bens penhors dos S executada Hsnríqus.
Voigt & Filho, n8 execução fiscal n." 12.988, que lhe move a Fa
zenda Pública Estadual, & saber:

, '

1) - Uma (1) plaina desengroeadeíre, com motor de 5 HP, mar
ca Kírchner Leipzig avaliada em eis 14.000,00 (quatorze
mil cruzeiros).

2) Duss (2) serras circulares com motores de 3HP cada uma,
marca Famsc, avaltsdes em Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzei
ros).

3) - Uma (1) plaina des smpensdetra, com motor de 5HP, marca
,

Kirchner Leípzlng, avaliada em Cr$ 11.000,00 (onze mil
cruzeiros)

, I

4) - Uma (1) prensa de ferro, com 5 cavaletes, com 35 parefu-
80S, marca Rsíma avaliada em Cr$ 25.000,00' (vinte e cínco
mil cruz-Icos).

'

. '

5) - Um (1) terreno urbano com a área de 100,00 m2 (cem me-

tros quadrados), situado' à Rua Coronel Alpuquerque, nesta
cidade, transcrito sob n ? 42.062 no Registro de Imóveis desta
Comarca avaliado em Cr$ 16,513,00 (dezesseis mil quínhentos e

treze cruz-troe).
Os bens aclma, totalizem o valor de Cr$ 76513,00 (setenta

e seis mil e quinhentos e, treze cruzeiros).
Outrossim, se não aparecer lícttante para oferecímento de

lanço superior 8 importância da avaliação, desde j ã fica designado
o dia 30/03/78 (trinta de março de setenta e cito), às 14 horas,
no edificio do Fórum, plica o segundo leilão público a quem
mais der.

, Os referidos bElDS se encontram nesta cidade à Rua Co ..
ronel Albuquerque, esquina com 8 Rua Eugênio de Souza.

, I

,Dos autos não consta recurso pendente de decisão e os

bens es tão livres e desernbereçados de. quaisquer onus .

E pera qu� ninguém possa alegar ignorância mandou ex

psdír o presente, que serA publicüdo, uma (1) vez no Diário de
Justiço e duas (2) VEzes no jornal local Correio do Nórte e afi-
xado no lugar �úb1ico de costume.

.

Pelo presente, fica intimada 8 f xecutade, Da pessoa d�
seu responsáv.::l, da designação supra,. C�HIO não seja localizado
para in t:mação pessobl.

. .

Dbdo e passado n�sta cidad@ de Canoiohu, Cartório dos
reitos da Fazenda, 80S vinte e sei!!! diQ8 do mês de outubro de
mil novecentos e st:tenta e sete (26/10/77).

Eu, Theresioha Cararo, Oficial Maior, o fiz datilografar
e subscrevi.

.

Dr. José Geraldo Batl'sta TU;Z do F ·t· d F d- J.' S e lOS fl 81Z ::n a.

'Instituto' Nadonal de Previdência Sedai - ·1 H P S
Departamento Àdministrativo doServiço Público- DASP
Coordenadori'a de Recfutamento e Selt!ção - CODERSEL

'

Edital n . 5/78
E:lhrão fibutas, n0S ,perfúdos abaixo indic8do�, as inscri

çõ�s para Ni c(JncUr�os d�8tim�dos 80 p�ovimeoto de empH'gos,
regido& pela legislação trsbalhlstü, de AGENTE ADMINISTRA
TIVO E DATILOGRAFO.

As instruçõ:'s 80S �8ndid&tos (progromas) serão entregues
80S interes�aaos no ato da inscricão.

DAS INSCRIÇOES
DATAS: I AGENTE ADMINISTRATIVO:

27 de fevereiro a 3 de março do corrente aDo;
.. II - DATILOGRAFO:

l3 a 17 de março do corrente. 8DO.

LOC .�L: Agência do INPS.


