
�a,Câm'ara 'dos ,Deputados
ABOLDO fala e pêdé�
pelos agricultores
o De�utado AROLDO CARVALHO, nosso ilustre repre

sentante na Camara Federal, aborda sobre os prejuízos de nossa

�avoura, fac� a última estiagem ele que aqui esteve e presenciou
ln-loco, o drama de nossos agricultores Eis, na íntegra, o seu pro
nunciamento:

O SR. AROLDO CARVALHO (ARENA-sc Pronuncia o'
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

. \

.
. ,.Matutin-o de maior tradição, conhecido.pela seriedade com

que aborda os grandes temas de interesse nacional e pela atenção
que volta aos_ problemas econômicos e as classes rurais - "O ES
TAPO. DE SA� PAULO" - divulgou, recentemente, declarações
atrlb�ldas ao. diretor da Carteira de Crédito Agrícola do Banc� do
Brasil Antonio Alvares, no sentido de que dificilmente o Banco do
Brasil dará,qualquer ajuda aos agricultores prejudicados pela se

c� que tantos .da::o,s causou as colhe'itas no Sul do país. Segundo, o
diretor, .ha�erIa um pouco de .exagero nas reclamações dos produ
tores atingidos pela seca, mas ISSO sempre ocorre. O agricultor es

tá sempre gritando por ajuda oficial. E eles têm o Pro-agro para
gara!ltIr os investimentos de sua produção".. .

'"
Segundo declarações do mesmo diretor, equipes técnicas

enviadas pelo Banco do Brasil às regiões mais atingidas pela seca)
"comprqvaram que a situação não é tão calamitosa quanto se diz".

- Fique o eminente diretor com os relatórios das suas equi
pes técnicas. Ignore os depoimentog dos presidentes das federa
ções de agriculturas,· os levantamentos. feitos pelos sindicatos de

tr.abalha�ores ru�ais, pelos sindicatos rurais; não ouça sua' senho
ria os gritos Iancinantes, abafados pela distância, que vem de pe
quenos e grandes produtores; esqueça, o dedicado diretor os ape
I�s dos secretários ?e agricultura dos estados atingidos. Faça ou
vidos de mercador as lamúrias de parlamentares-que agora retor
nam do interior e viram com os seus préprios olhos a extensão e a

gravidade dos prejuízos causados 'pela prolongada estiagem.
I

. Fique sua s-enhoria com os únicos relatórios oficiais que
',lhe inspiram confiança e aguarde os resultados das próximas co

lheitas, tristes para os produtores, danosos para a economia nacio
nal que hoje se respalda na produção agrícola.

Em. Santa Catarina, Estado cuja representação integro, os

prejuízos foram de vulto. A safra' de milho foi ·toda comprometida
e esse cereal é básico na alimentação de suínos e aves cuja produ
ção alicerça a economia catarinense .

O planalto norte catarinense, cuja economia sofre os' aba
los da crise que se abateu sobre a exportação e comercialização dó
mate e da concorrência das madeiras amazônicas que ingressa
ram no mercado nacional e internacional em termos de violenta
competição, a esperança era a produção agrícola: a safra do arroz

e do feijão, a produção da soja. Dolorosamente ve;i:o a seca, que
ninguém desejava e comprometeu -a produção que vai cair e apre
sentar quebras que se situam a redor dos 10%.

O desalento bateu às portas dos pequenos e grandes produ
tores, geralmente financiados pelo Banco do Brasil, ne� sempre
cobertos velo Pro-agro.

.

.

Ou o Governo, pelos seus órgãos responsáveis, analisa, em
profundidade, o verdadeiro drama dos agricultores do sul do país
e os ampara c�m a dilatação de' prazos e a concessão de novos n

nanciamentos, ou novas respostas virão nas próximas safras, C0l11

a redução cada vez 'mais acentuada do número dos que se engajam
na produção agrícola. Ao desconforto do interior, aos riscos IJe-

,
culiares à atividade agrícola, ao� baixos preços impostos pelas
multinacionais e à crescente alta dos adubos, fertilizantes e de

fensivos, das máquinas e implementes agrícolas, é preferível aven
turar na "cidade grande" ...

Precate-se o Governo ou teremos o interior cada vez mais

deE�Dovoado .

liniFício Leslie Slí�....,. ;; , .

TE C 00"3 DE LINHO

Em 13 de março último ocorreu um incêndio
nas instalações do LL-.J lFÍC 10 LESLl E S A, sitüada,s .no
município de Papanduva. Parte do estoque de m�ter]as
primas foi destruído, mas felizme.n�e nao. houve VItlm�S
a 'lamentar e as operações índustnaís continuam normais ..

Nessa ocasião devemos manifestar nossa gratidão
pela pronta e eficiente ação do Corpo de BQ�beiros de

Mafra, da Policia Rodoviária e demais autorídades.

Agradecemos também pelo inestimável apoio de

nossos funcionários, bem como as manifestações de

nossos amigos.
Papanduva, 15 de março de 1978
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Assinatura Anual: Cr$ 200,00 .Número Avulso: Cr$ 5,00

Prefeitura luta

para aumentar

0- ICM

Data histórica, terça-feira, dia 14 de marco último.

Exatamente nesta data, a firma empreiteira SE.TA. colocou
camada asfáltica na BR-280 - Porto União a

no trecho iniciado. entre Mafra 9 Canoinhas.

Prefeitura atende

O Prefeito THERÉZIO NETTO, sempre preocupado e sen

sível com a educação e ensino, desde o primário até o superior,
atendendo problemas financeiros da FUNPLOC - .Fundação das
Escolas do Planalto Norte Catarinense - a nossa grande conquista
no curso superior, vem pagando as subvenções devidas pela Prefei-

. tura àquela entidade, atrasadas nos governos anteriores, desde ....

1975, alcançando hoje grande monta. Cient., do problema, levado
ao seu conhecimento pelos dirigentes da FUNPLOC, dentro do·
possível, vem saldando �s compromissos do Município.

Neste sentido, também .<:1 Municipalidade, com problemas'
financeiros, do conhecimento de todos, por razões óbvias, THERÉ
ZIO apelou para um empréstimo junto ao BESC, diga-se de pas
sagem, o primeiro empréstimo .da atual administração, na soma de
mais de 200.000,00, cujo projeto autorizativo já foi aprovado pela
nossa Calenda Câmara de Vereadores, para pagamentos atrazados.

..

-, Na foto, quando o Prefeito, em seu. gabinete, efetuava o

pagamento de uma parcela ao Diretor da FUNPLOC, dr. Paulo
Dequech, ladeado pelos srs. Odilon Pazda, Prefeito de Três Bar
ras e Promotor Público, dr. Carlos, Roberto de Oliveira.

'

Comunicacão
,

A Liga Esportiva Canodnhense, por seu presidente, cornu
nica aos presidentes de clubes e· demais filiados, que os pagamen
tos referentes as mensalidades e taxas de inscrição de atletas, po
derão ser feitas diretamente na Agência do "BESC", à Rua Paula
Pereira, na conta da LEC n. ° 003.294/5, bastando como compro
vante o recibo dado pelo Banco.

Além disso, avisa. aos interessados que o expediente da
LEC continua sendo à Rua Felipe Schmidt N. °47, de segunda �
sexta-feira, no horário comercial.

FUNPLOC.UNIAGRO - União Agrí
cola de Canoinhas; firma agrí
cola de origem dos nossos ami..

gos nipônicos, iniciou a cons

trução de um secador e arma
gens de gerais. O montante do
grande empreendimento, obra
civil e equipamentos, atingirá a

elevada soma de oito milhões
de cruzeiros, colocando o nosso
município em posição vanguar
deira no PI�nalto Norte,. con- I.tando também com o apoio do
Governo Estadual, através de
financiamento conseguido junto
ao BESC, na soma de Cr$ ...

7.000.000,00.
A obra foi contratada pela

firma Zortéa, Engenharia S.A . ,

de Campos Novos. Os serviços
de terraplanagem, conforme lei,
está contando com o auxílio da
Prefeitura Municipal.

Notícia alviçareira, sem dú
vida, para todos, mormente ago
ra, que todos preconizam, com

justa razão, o caminho da in:'
dústria agropecuária para o

nosso município, como mais
certo e também necessário.

Faleceu o Secretário da
Saúde, Dr. HEliO ORIIZ,
um grande amigo do
\ nosso muniCípio

Faleceu em São Paulo, na

manhã de 2. a feira última, o

Secretário da Saúde do Estado,
dr. Helio dos Anj os Ortiz, ·não
resistindo a melindrosa opera
ção a que se submeteu pela
equipe do dr. Zerbini.

Dr. Helio, grande amigo de
Canoinhas, exercia as funções
de Secretário da Saúde e Bern
Estar do Governo Konder Reis,

Seu sepultamento, um dos
maiores de toda a região, foi
realizado em SEa terra natal,
Curitibanos, na tarde de 3. a

feira, ali também presentes, o

Pre:f,eito Theréz:io Netto; Vice,
Fábio N. Fuck e Prefeito de
Três Barras, Odilon Pazda. O
Prefeito Therézio Netto, tão 10-

.

go tomou conhecimento do fato,
decretou luto oficial por 3 dias,
telegrafando ao Governador K.,
Reis, nos seguintes termos: "In
formamos comungar pesar Go
verno súbito passamento sau

doso dr. Helio Anjos Ortíz vg
participando ainda decretamos
luto ofic:ial 3 dias pelo infausto
acontecimento" .

. .

a primeira
São Francisco,

AVISO
DOMINGOS COELHO, especializado em. Baterias,

AVISA aos amigos e fregueses, que doravante passará aten
der à rua CeI. Albuquerque, n. 169 defronte a garagem da
Empresa Reunidas, contando também com grande estoque de '

Baterias e material para reforma.
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Prefeitura . Municipal de'
Três Barras - se

Ref. EDITAL N.· 01/78
A Prefeitura Municipal de Três Barra., torna público para

conhecimento dOI interessados, que se acha aberta a TOMADA
DI: PREÇOS N.o 01/78 - referente ao EDITAL N.o 01/78, para
cODltnlçlo de um Grupo Escolar Muolcjpal em alvenaria de ti
jolo., compreendendo: 1.128.71 m/2 d. construção assim distribuidos: '

Bloco «A» com 355,91 m/2 formados por 5 sala. de aula,
dep6elto p/Diaterlal did6tlco e corredor de aceseo,

Bloco «B' co. 355,91 m/2 formados por 5 salas, de aula,
depósito pi material didático e corredor de acesso.

Admlnistraçlo: com 173,16 m/2 formados salas para: 'Dí
retoria • Secretaria • Bíbltoteca • Médico - Den\lsta - SIBitArios
e 'lavabol malc. e fem. - hall e área de' circulação.

Recreaçlo: com 243,80 m/2 formados por 1 cozinha· sala
para' zelador - sanitário.' masc. e fem. - área para bebedouros
malc. te fim. e área livre para recreaçlo (coberta)..

Inclllem-ae no projeto: poço de água potável, reverv.t'rio
de 6gua • fOI.aa ,e caleada•.

D. Inscrição: Os interessados poderio fazer suas inscri
ções Da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Três Barras, . à
Avenida Santa Cátarioa n.o 19, centro, no horário das 08,30 às
11,10' horas e das 13,30 às 16,30 horas, de seguncla a sexta-feira,
exc.eto nOI· dias ·feriados.

D. Tax. de Inscrição: No ato da inscrição será cobrada
a taxa de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros).

Da Abertura: A abertura da documentação e das pro
posta. pela CominA0 de Licitaçio, será efetuada no dia 03 de
abril' de 1978, a partir das 14,00 horas, no recinto da Prefeitura
M'u�lcipal.

.

Dos elementol instrutores: A firma iDscrita serão for
necido. OI seguintes elementos Instrutores:
� Avilo de Licitaçio
-:.. "Edital de Tomada de Preços n." 01/78 (Licitação)
-:-,- 'Rela,lo de Materiai.
- E'pecificações de eon.truçlo
- "Projeto arquitetônico
- Projetol elétrico e hidro-sanitário.

D.s "e.ponlabilldadel� A Prltfeitura Muaicipal 8� exime
da resp.onsabilidade referente a relação de materiais, que deverá
sir 'levantada pela Licitante e de sua ínteíre responsabilidade.

D. Caução: A firma Lieitante devsrâ recolher à Tesou
raria da Prefeitura Municipal, no horârto e eadereço constante
do item "Da Inscrição", até o dia 30/03/78, a ímpcrtâncía de
G�$ 2-0.000,00 (vinte miL cruzeiros), como "CAUÇÃO DE PARTI
CIPAÇAO", mediante Comprovante de Recolhimento, que deverá
acompanhar a doeumentação exigida no Edital n.? 01/78. O valor

.
da, referida CAUÇÃO .6 será recolhida pela Tesouraria medíante
o Comprovante de Inseríção, e seu valor poderá ser devolvido
após a homologaçlo da Licitante Vencedora, às Licitantes não
Vencedora., mediaote Requerimento d. interessada.

D. Documentação.e da "roposta: As firmas Licitan
te. deverlo entregar até a data do encerramento, a documentação
exili�a no Edital n.? 01/78 e a proposta, em ínvolucros indivi
dualizados, fechados, contendo na parte frontal externa os dizeres:

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TR:E3 BARRAS - TOM�DA DE
PREÇOS N.O 0!j78 • EDITAL N.O 01/78 • Nome e endereco do
participante. Em cada involucro constará ainda: INVOLUCRO 01 •

DOCUMENTAÇAo e INVOLUCRO 02 - PROPOSTA, j'especti
vamente para documentação e proposta.

Do encerramento: As propostas e documentação refe
rentel à participaçlo na TOMADA mE-�PREÇOS N.o 01/78 - E
DITAL��.Q 01/78, poderão st'r entregues na Secretaria ou Teseu
raria da Prefeitura Municipal, pelas firmas inscritas e que hajam
recolhido a Caução de Participação, no máximo, até es 16,30
hora. do dia 3J de lIIarço de 1978.

Informações eemplernentares: Os interessados que
desejarem msiores esclarecimentos ou informações, poderão diri
gir-a. à Secretaria da Prefettura Muníctpal, no horário e endereço
constante do item «DA INSCRIÇAo. onde serão atendldos.

OBS.: A Prefeitura Municipal de TrêB Berras, se reserva
o direito de cancelar a TOMADA DE PREÇO ,,_ EDITAL N.?
01/78, sem que caiba as Licitantes íncrttas qualquer direito de
Indenízaçõas ou recursos.

Três Barras '�SC�, 28 de f.evereiro de 1978

Odilon P.zda - Prefeito Municipal
Paulo Adão Frank - Diretor Administrativo

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

.'

eONSlJLT(>:9IO: Rua 12 de Setembro - esquina com travessa
1'5 de Novem\)ro (pró�me à Ilr..[a Matriz,
ae lado da AsseaiatM G.omercial).
- Fone 22-0960 -

1

A,viso

I
'

"",.

'( t )

·COZINHAS ·COMPONlvEI'S
,

TODESCHIN·I

Ind. Com. Otto Friedrich SIA.
- ICOFRISA, avisa o sr. An
tonto Alves, portador da Car-
teira Proftssfonel n.? 08998, sé

- rie 581, para apresentar-ee na

Empresa no prezo de 03 (três)
dias para regularizar sua situação.
O não comparecimento impli

cará l1a rescisão do contrato de
trabalho por abandono de ser

viço, nos termos do Art. 482
da C.L.T. 1

CERTI'FICADO
EXTRAVIADO .

DAVY DRANKA,. declara para
os devidos fins que extraviou
o Certificado de Propriedade·
n.o 558295, do veiculo Dodge
D·700, ano 1975, placa DA·1440,
chassis D.o TO·18440.

O mesmo fica sem efeito por
haver requerido 2.a vís. 1

AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO

lesillência:
até às 9:00 horas da manhA
eDtre 12:80 até 13:30 horas

Após à. 2:00 hora.
Telefone: 553-1061

8ahinete da 61mara 'ederal:
Pela manhA: das 9:30 às 12:00 hs,
Pela tarde: das 14:30 às 18:01 hs.
Telefone: (0612) 223-9395

Passeios: Leva até �g pessoas

No .trabalho : 1 tonelada de carga

Plrl a próxima aqulsl�lo pense!

)

- eoiistiaadas -

I

«KOMBI

Material escolar e de
escritório você- encon-

tra na loja da

Impressora. Ouro Verde

MALLON & elA.

Leia! Assine! Divulgue!

Correio do Norte

Clnoinhas - se

Dr. Marcelo Jacob F uck
,MeDICO

. Especialização em Iparel'h o. dlgestiyo.
(lIolel e (Irurlil

HORÁRIO: 10 às 12 horas e 13,30 às 18,30 hor••.

Rua Major Vieira, 846 (ao lado da Retífica Canoinhas)
.

. Fone, 22-0734 - CANOINHAS - Se

OTI CA CONFIAN�

130nitas

Credenciada CRED-IPESC

Precisão e Qualidade
Laboratório Próprio

Praça Lauro 'Müller, 522 - Fone, 22-0316 ..

'

CaDoinhas

- avançadas úteis

Venha conhecer as vantagens e as ccndiçôes de, pagc1mtnto em

KOHLBECK & elA. LTDA.
Rua Vida I Ramos, 1146 - Fone: 22-0536 __;, Canoinhas-SC
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miciliada e restdente neste muntcí '

pio, filha de Pedro Boreck e de Ce
cilia Krull Boreck.

Celesthio Ka8pehak eLidia Belitzki.
Ele natural deste Estado nascido
aos 18 de janeiro de 11»52, domici
liado e residente neste município,
filho de Dona Francisca Kaspchak.
Ela natural deste Estado nascida
8008 16 de fevereiro de 1955, domi
ciliada e residente nesta cidade, fi
lha de Silvério Belitzki e de Vanda
Novack Belitzki.

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

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

Major Vieira, SC 15 de março/1978

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

NEREIDA C. CêRTE, Ofletal
do Registro.Civil do 1. o Dístrl
to de Canoinhas, Santa Catari
na faz saber que pretendem
casar-se:

Arthur Müller e Dametrunea Mar-_
quto Vltiller. Ela, protess ora, nascida
em '_:ab9ceira do Rio, Munioípio de
Canotnhas, em 03 de junho de 19')4,
residente em Residência Fuck, Mu
nicípio de Monte Castelo, deste Es
tado.: filha de Sduino Marghottl e

Flortana Dorsda Marghottí,
Edital recebido do Oficial do Re

gistro Civil, da cidade de Monte
Castelo,' deste Estado.Àconfecendo.....

R.esponsabilidade J. M. e C.
* - O homem é -a meis e-

levada das criaturas
A mulher o mais sublime'dos
ideais.
- Deus tez para o homem
um trono, ,

Para mulher O altar
- O trono escala,' o altar san
tifica. .

- O homem é "cérebro, a

mulher o coração.
- O _cérebro produz ii luz, O

cereçao O amor.

- O homem é gênio, a mUI

lher anjo.
- O gênio é imensuraoel o

anjo indefinível.
'

- A aspiraçêo do homem é
a suprema glória.
A estnreção da mulher é a

virtude extrema.
- A· glória produz grandeea,
a virtude divindade
- O homem tem a suprems
cia, a mulher a preferência.
- A supremacia representa
a força, a prereréncia repre»
senta o direito.
- O homem é tarte pela ra

zão, a mulher invencível pe-
las lég+imas, .

.

- A rarão convence, as lá"
'grimas comn'1JP.JII'l.

,- O homem i có�ig(l, a mu

lher euangelho.
:- O código corrige, O eoen

galho aperfeiçoa.
- O homem é um templo, a

mulher um sacrário.
- Ante o templo descobri
mo-nos, ante o sacrário ajoe
lhamo-nos,
- O homem penso, a mulher
sonha.
- Pensar é ter cérebro, so

nhar é ter na I' onte uma aU-
-

)

rtola. .

Pedro Corrêa de Oliveira e Cibilia
Budek, ambos solteiros. Ele lavra
dor, naturaí do lugar Salseíro, des
te Município, nascido

-

em 03 de fe
vereiro de 1950, domiciliado e resi
dente no lugar Arroios, deste Muni
cípio, filho .de Joaquim Corrêa de
Oliveira Filho e Amantína Corrêa
de Olíveíra. Ela, do lar, nascida em

Paulo Frontln, Estado do Paraná,
em 26 de abril de 1949, domiciliada
e residente nesta cidade, filha de
Lourenço Budek e Leocsdta Budek.

J08é Wilmar Leite Mende8 e Maria
da Glória de Barro8, ambos solteiros.
Ele, operárío, natural desta cidade,
nascido em 30 de abril de 1955, do
rnicillado e residente nesta cidade.
filho de Antonio Simões Mendes e

Ana Ferreira Leite. Ela, do lar, nas
cida em Tamanduá, deste Município,
em 23-1-1958, domiciliada e residen
te em Lagoa do Sul, deste Municí
pio, filha de Victor de Barros e

Maria de Jesus de Barros.

Pedro Ramoe e Sofia Fesehy, am
bos solteiros, domlcütados e resi
dentes nesta cidade. Ele, pedreiro,
nascido na cidade de Videira, des
te Estado, em 20 de abril de 1'954,
filho (! e lngracio Ramos e Ma ria Ra
mos, faHcidos. Ela, do lar, nascida
em Três Barras, deste E�t'ido, em

15 de março de ;960, filha de Es
tephano Fescht e Tecla Horlatte.

'-�8valdo Cava e Malel'i Antonia Go
mes, ambos solteiros. Ele. industrial,
nascido em Paula Pereira, de ... te

Município em 20 de [ulho de 1955,
filho de Oscar Cava e Maria Fer
reira Cava. Ela, do lar, naseída em

Marcílío Dias. deste Munícíplo em

22-9-1957, residente em Marcílio Dias,
filha de José Gomes e Angelina
Zavaski Gomes.

Canoinhas, t5 de março de 1978.

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

* O cesal Neri e Ana t:«.
ci« Santos passando al

guns dias conosco e matando
as sauaaaes de seus tamilis-
1 es , Esperamos sempre sua
'visitil

'

* Ângela LWayer tazendo-
se presente entre n ás na

semana pessada, quando co

memorou seu aniuer sario, Fe»
licidades.

* Ruth Lzobela matan+o as

saudade s de todos na úl
tima terça-feira Ela que a

gora mora em Curitiba.

* Muitos olhares uottados
para a Silrnura Teodo

vitz, não é para menos pois
ela é uma graça

* Esta é para você menino
que se acha' o bom da

cidade, cuidado, pois uoce se

arrependerá do que esta Ta
sendo. Se ela lhe deu O tora,
se manque, pois com isto ela
mostrou que não quer nada
'com vocd Conselho de amigo
tá.
*

\JACIRA EMILIA PAUL COR

R1!:A, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. Co
marca de Oanoínhas, Estado de
Santa Catarina, fa? saber que
pretendem casar:

&lario Iauf . Müller e Margarida
Marghotti, ambos solteiros. Ele ser

ralheiro. nascido em Rio da Areia,
Município de Canolnhas, em 18,4-1955,
residente em Canoíuhas, filho de

J08é Moreira Bueno e Aonila Alves
Martin•. Ele, natural de Colônia Viei
ra, deste Estado, nascido em 24 de

março de' 1932, agricultor, ·solteiro,
domiciliedo em Ttmbozínho, deite
-Distrito, filho de Joaquim Moreira
. Bueno e Rosa de Souza Prestes. Ela,
natural de Iriueópolis, deste Estado,
nascida em 06 de fevereiro de 1931,
do lar, solteira, domiciliada em Tim
bozlnho, deste Distrito, fiUia de Pe
dro Alves Marti:ns e Ernesta Soares
Rodrigues.
\ictor Gonçalve8 de Je.u8 e Irace

ma de Je8u8. Ele, natural de Serra
dos Borges, neste Distrito, nascido
em 7 de abril de 1936, agricultor,
solteiro, domiclliado em Pé da Ser
ra, deste Distrito, filho de Francisco

Gonçalves de Jesus e ·Sebastlana
Soares Figoso. Ela, uatural de Cam

po dos Bueno, deste Distrito, nas
cida em � 3 de abril de 194!l, do lar,
solteira, domiciliada em Pé da Serra,
deste distrito, filha de Gumercindo
Barbosa e Francisca Lima da Glória.

Se alguém SOUbei' de 'alguln
impedimento. oponha-o na for
ma da lei.

Pinheiros, 14 de março de 1978.

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

Bebastlão Grein Costa, Es
crivão de Paz e Oficial do Re-

/ gistro Civil do munícípío de

Major Vieira, Comarca de Ca

noinhas, Estado de Santa Ca
tarina .

.

.' � j
Faz saber que pretendem

casar:

Prefeitura Municipal de Vanoinhas

AVISO
O Setor de Tributação da

,Prefeitura Municipal de Canoi
nhas avisa à todos os contri
buintes do Imposto Predial e

Territorial Urbano, que os car

nês respectivos já estão prontos
para o devido pagamento, ven
cendo a primeira parcela dia 31
do corrente e as subsequentes,
em 30 de maio, 30 de agosto e a

última em 30 de novembro.

Canoinhas, 15 de março de
1978.

.

E o Oé com os pensa.
mentes longe�, nu melhor,

.

com os pensamentos naquela
garotinha.
* Cristina N()1 a Batista,

aquele brotinho toto que
todos conhecem, esbonjando
che- me e simpatia, Sem-pre
assim.

* Quem anda sumida é a

Rosaninha, aparecer de
vez em quando é bom.

* Mauren e Beta, um par
zinho sempre em desta

que Continuem esstm.

* Claudio Dreueck provo·
cando muitos olhares en

tre as menininhas; e elas sem

pre esperando um olhar seu.

* Sônia e Paufe outro par-
zinho Que demonstra mui

to amor. E lS�O aí.

* Quando tudo o que era e·

minente vai se art uinan

do, e tudo o que impunha
, espeilO Viii se desmoru lizan

do, esL culto ao passa.do po.
de seI unI protestv' inútil Cull•.
tra o presente, a,'1'la· CfsPira-·
�ão eficaz pa,a o futuro, um'
elemento de vida, de rfgene
,ação, de progre�so,

TCHAU!!!

Victor Novaki e Nilda Schemche.·
zen. Ele natural deste Estado, nas

cido aos 1.0 de dezembro de 1942,
domictliado e residenté neste mu

nicípio, filho eie Sérgio Novaki e de
Dona Carolina Gmach Novaki. Ela
natural deste Estado, nuscida aos
28 de dezembro de 1946, domiciliada
e residente neste município, filha
de Alberto Schemcheszen, talecí+o
e de Dona Francisca Karvat Schem
cheezen, Ialectda,

J08é Paulitzki e Joana Boreck. Ele
natural deste Estado nascido aos 31
de março de 1954, domiciliado e

residente neste município, filho de
Sezetredo - Paulitzki e de Nilda Bo
reck. Ela natural deste Fstado,
nascida aos 04 de julho de 1958, do-

Censo Toráxico
SESI - Serviço Social da

Indústria - Departamento Re

gional de Santa Catarina -

por interrnédio de sua Agência
local, está com uma unidade
volante destinada ao CENSO
TORAXICO, nesta cidade, pres
tando seus serviços diretamen
te às Indústrias do Município.

(anoinhasMU'1icipalPreFeitura de
- o homem é um cceano ,

a

mulher um lugo,
- O oceano tem a pérola que
o embrlees,
O lagl) (J poesia qUe (J des
lumbra,
- O h"me'm é a dguiu que
vôa, a mulher o rouxinol que
canta.
- Voar é d()lnin'lr o espaço,
cantar é conquistar a alma.

- O home.n tem um tanal ,:I a

consciê'nóf7, (l mulher uma

estrela· u e!o !,erança
- O fanaI guia, a psperança
salva.
- Enfim, o hnmem está cn

locado onde termina a terra,
e a mulher onde COlnfça o clu.

* E o Clube Canoinlzei'lse
aceitando oPiniões para o

novo nome de �U(l Disc()the
que. Se você quize, participar
é só levar o nome lá no Clube,
.11ém de tudo a Di,.etoda es.

ta,.á prep�ranrio uma agra"
dá'!)el ,su"pre�a para quem ga"
nhar.

* 'E hoj.;, a noile selá 1l0�

Vam;lltf' 'o'himada P'Jf mais
umJ bvate, Vá lá.

* Sra A!<trid f. J;Viese re·

cebendo�os cumprim�ntus
de st'us Tamilill /(I s no último
dia 16 Parabéns.

* Também Joyce rf/iese cu'·
tindo idade nnva�desde on-

tem Bm Curitiba Tudo de bom
a você.

Decreto N,O 12/78
;, prova subdivisão de uma área de htrras

Benedito Therézío de Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de

suas atribuições legais e de conformida.de com a Lei n o 830

,de 04/06/68
.

DECRETA

Art. 1.0 - De conformidade com o d�spacho do sr.

Engenheiro da Prefeitura, exarado no requerimento protoco-'
lado sob n,O 3 O de 06/03,78 e nas respectivas plantas, fica
aprovado a subdivisão procedida pelo s-r. IVANI SILVEIRA
CHAGAS, de um terreno urbano, situado às ruas João To
machitzki e Colômbia, constituído pelo lote 16 do Loteamen
to João Tomachitzki,. parte do lote 63, carta de aforamento
56 e registro municipal 76, com a área de 800,00 m2, sendo
distribuido em 02 lotes,

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

,

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em

15/03/78.
. Benedito Tberézio de Carvalho Netto -- Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicn.do no Depa!".ta
mento Administrativo, na data supra,

Fábio Nabor Fock -- Diretor Admi nistrativo - Vice Prefeito

Oracão, ao
)

Divino Espírito' Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclar'eces em tudo, que ilumi
na todos os meus caIninhos

para que eu atinja meu ideal,
Tu que me dás o D01TI Divino
de perdoar e esquecer o mau

que me fazen1; que em todos os

instantes de minha vida estás
I comigo, quero neste curto diá·

-I logo agradecer-te por tudo e

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

I Por maior que seja a ilusão,

Imaterial, não será o mínImo

I da vontade que sinto, de unl I

dia estar contigo e todos os

meus irmãos, na glória perpé
tua.

FATAL
Fernando Luiz Tolkarski

Existem séculos eternos

vividos em tenros minutos

assim como os minutos
voam no tempo insípido
deixando estar na saudade
(' calor fraterno
do amigo perdido
- damãe putrefada
- do pai consumido
- do amor diluido
no sangue da pessoa amada.

O sonho e a saudade

quiçá fossem pedras
removíveis falsas e destrutíveis.

A fataLidade dqs corações em

branco

compreenderia e ressurgindo
dos teus braços abraçaria
o que no passado
julgávamos empreender.

KOMBIAgradeço-te uma vez mais...

I A pessoa deverá fazer esta

I oração três dias seguidos sem
!

fazer o pedido. Dentro de três
dias será alcançada a graça!
por mais difícil que seja.

-68
Vende-58 uma em bom estado.

Motor retificado, bons pneus.

Tratar na Farmácia Oliveira.

Publicar assim que
a graça.

receber

ter recebidoPublicada por
uma graça.

17j3/7QPorto União, em 07.06.1976 _ (uma devota)
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Superintendência Nacional· do Abastecimento - SUNI B
PORTARIA SUPER N.o 53. de 25 de ogosto de 1977

o SUPERINTENDENTE DA SUPERIN
TENDÊNCIA NACIONAL' DO ABASTECI
MENTO,- SUNAB, no uso de suas atribuições
legais,

CONSIDERANDO que no exercício da
forma intervencionista de controle do abasteci
mento poderão ser estabelecidas condições de

prestações de serviços;
CONSIDERANDO qu., há necessidade de

serem revistas as normas estatuídas. pela Porta
nia SUPER n. o 62, de 17 de dezembro de 1.976,
com o objetivo de estabelecer uma disciplina
de preços sobre a prestação de serviços essen

ciais ao uso da população;
CONSIDERANDO estudos elaborados em

conjunto com o Ministério. da Fazenda, confor
me Decreto n. o 79.706, de 18 de maio de 1.97'7;

RESOLVE,

Art. 1. o _" Fixar para os hotéis e simila
res,' como preços máximos de seus serviços, os

vigentes em 13 de dezembro de 1.976, que são os

constantes das relações apresentadas às Delega
cias da SUNAB, na forma exdgida pela Portaria
SUPER n. o 61, de 07 de dezembro de 1.972, ou
que na mesma data estavam fixados pelas Por
tarias baixadas pelos Delegados .da SUNAB,
acrescidos de 15% (quinze por cento), a partir
de 1. o de janeiro de 1. 977 .

§ 1. o - Os preços finais a que se refere
este artigo poderão ser reajustados em até 10%
(dez por cento), a partir de 1. o de setembro de
1977.

- § �. o _ Ficam excluídas das disposições
deste artigo, os servdços prestados pelos estabe
lecimentos qUe tenham seus preços máximos fi
xados por outros, atos intervencionistas baixa
dos pelo Superintendente ou Delegado da SU
NAB.

,

'Art.' 2. o - Os hotéis e similares ficam
obrigados a afixar nas suas Portarias ou Recep
ções, em lugar visível e de fácil leitura, os pre
ços de suas diárias e a manter, nesses locais e

nos aposentos, relação contendo os preços dos
seus serviços devidamente assinada pelo geren-
te.

.

Art. 3. o _' Os órgãos de classe represen
tativos dos' estabelecimentos refenidos no art.
1. o, poderão pleitear .em junho e dezembro de
cada ano, perante as Delegacias da SUNAB. o

reajuste dos preços dos seus serviços, instruin
do o pedido com estudos técnicos e a respecti
va documentação comprobatória das variações
de custos.

Art. 4. o _ Os' estabelecimentos mencio
nados nesta Portaria que iniciarem suas ativi
dades após a sua publicação, ficam obrigados a

apresentar às Delegacias da SUNAB, em 3
(três) vias, a relação dos serviços que preten-

derem prestar, com os seus respectivos preços,
acompanhada de justificativa, no prazo de 5

(cinco) dias, a contar do primeiro lançamento
da receita em seu livro, "Diário" ou da data
constante do Alvará de Localização para· início
de suas atividades.

Art. 5.° _ Os estabelecimentos referidos
nesta Portaria,' que até a data da publicação da
Portaria SUPER n. o 62, de 17 de dezembro de

1.976, estavam obrigados a apresentar às Dele

gacias da SUNAB a relação de seus preços na

forma disposta na Portaria SUPER n. o 61 de 7
de dezembro de 1.972, e não o fizeram, terão a

relação de seus serviços e respectivos preços,
fixados pelos Delegados.

Art. 6. o _ Os estabelecimentos qUe pre
tenderem introduzir novos serviços ficam obri

gados a solicitar às Delegacias da SUNAB

aprovação de seus preços, juntando estudos
técnicos com documentação comprobatória das

variações de custos e uma cópia' da relação an

terior dos seus serviços e respectivos preços,

Art. 7. o _ Os Delegados decidirão, por
despacho, sobre os preços de que tratam os arti

gos 3. o, 4. o, 5.'0 e 6. o no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data em que foram protocoli
zados nas Delegacias da SUNAB os documentos
a que se referem os mesmos dispositivos.

§ 1.0 _ Se os Delegados fizerem exigên
cia, o prazo para decidir ficará suspenso du-

- rànte o que for concedido para o seu cumpri
mento, findo o qual, satisfeita ou não a exigên
cia, decidirá, sob pena de aprovação tácita dos

pedidos a que se referem os artigos 3. o, 4. o, 5. o
e 6. o. -,

§ 2.0 - Das decisões dos Delegados cabe ..

rá recurso para o Superintendente da SUNAB,
no prazo de 10 (dez) dias, sem efeito suspensivo.

Art. 8. o - Uma das vias das relações dos

serviços com seus respectivos preços aprova
dos, de que trata esta Portaria, permanec=ri
obrigatoriamente nos estabelecimentos a dispo
sição da fnscalizaçâo da SUNAB, não se aplí
cando à hipótese a regra do art. 12 da Portaria
SUNAB n. o 420, de 3 de agosto de 1.976.

Art. 9. o - ° descumprimento do dispos
to nesta Portaria sujeitará os infratores às sau

ções previstas na Lei Delegada n.
'Ü 4 de 26 de

setembro de 1.262 e demais cominações le!�ais
cabíveis.

Art. 10 - A presente portaria entrará crr:

vigor no dia 1. o de setembro de 1. 977, após sua

f' publicação no Diário .Oficial da União, revoga
das as disposições em contrário constantes da
Portaria SUPER n. o 62, de 17 de dezembro de
1. 976.

RUBEM NOÉ 'WIL:KE

Publicada no Diário Oficial da União.

Prefeitura Municipal Canoinhas
LEI N. o 1.422 DE 10/03/78
AUTORIZA AQUISIÇÃO

DE IMóVEL

de
adquirir arn.igavelmente 'uma

área de terra medindo 440 m2,
sita à rua João Kreiling, cons
tituído da data n. o 26 da qua
dra 66, nesta cidade, de pro
priedade da sra. LEONOR LE
ZAN, pela soma de trinta e cin
co mil e duzentos cruzeiros ...

(Cr$ 35.200,00).
Art. 2. o _' As despesas de

correntes da presente Lei cor

rerão à conta de dotação espe
cífica do orçamento vigente,
podendo suplementá-la por de
creto.

Art. 3. o - Esta Lei entra-

Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, Esta
do de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições, faz
saber que a Câmara Muni
cipal decretou e eu sancio
no a seguinte

L E I :

Art. 1. o - Fuca o Chefe do
Poder Executivo autorizado a

Fábio Nabor Fuclk
Diretor de Admanistração
Vice Prefeito Municipal

rá em vigor na data de sua .pu
blicação, revogadas as disposi
cões em contrário.
j

Canoinhas, 10 Março de
1. 978.

'Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento Ad
minístrativo, na data supra.

No·Departamento de Veículos ysados
de Miguel Procopiak ComérCIO de
Veículos Ltda., você encontrará
para proóta entrega:

Marca
Pick-uP Cheorolet 4 cilindros
Pick-up W illys 4 cilindros
Fuscáo 1500
Fuscâo 1500
rasca 1300
OPaltl 5S
Brasilia uer de
Brasília vermelha,
Brasilia branca
Mavefick azul
iiIauerick oerde

Ano
1977
1976
1971
1971
1975
1976
1977
1974
1974
1974
1974

MIGUEL PROCOPIAK (OM. DE VEi(ULOS LTDA.

Concessionário 8eneral Motora do Brasil S. I.
Rua Major Vieira, 289

Canoinhas
I

_0-
o Santa Catarina

BASILIO HUMEHHUK & (IA. LTDA.

o Hospital Santa Cruz
•

telefone do Prontocomumca que o

Socorro, funcionamen to,
, 192em e

I Revendedor FORD I
1948 1978

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca. o

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
Camioneta Pick-up 1961 4x4 - cinza
Camionete pick-up F-75 4x4 1971 - amarela

Pick-up 1973 4x4 . verde
Ford F-IOO 1960,- azul
Rural 1969 - 4x4 - veide
Corcel cupê luxo 1973 - branco
Corcel cupê luxo 1975 - branco

Corcel cupê luxo 1973.� vermelho
Corcel GT 1975 - amarelo e preto
Corcel GT 1976 o verde

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.

Veíc:ulos inteiramente revisados, de boa procedêneía,
aos melhores preços da região o

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

Bar, Restaurante 8 Uburrascaria
IIG A L O DE, O U RO II

,

fSPlto corrl�o todos os dias além das eSJlciali�ades da c�sa
, I

Segunda: Canja e virado de feijão à p:ulista
terça: Costela especial e ra ba da

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 ,pedJdos de galinha. leitões, cabri
tos e carneiros assados e pratos especíaísjpara festas
de aniversário, casamento, etc.

Bar, Restaurante e (hurrascaria -cue DE OUIO»
BAIRRO SÃO CRISTÓVlo - A gora sob nova Direção

Fc t o c ôp i a s ?
O Cartório do Registro Civil, ' de Nereida C o Côrte,. Instalado
no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA

ID0RA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples
de qualquer documento em diverses tamanhos o

Em apenas 5 segundos



C'OR'REIO DO NORTE

em foco
BANCO DO LIVRO

Desde 1975 que o Governo do Estado através de seu De-creto E/SEE 12.12.73/1118 doou livros didático E]de J o d .

' s para as sco as
e . gr�u, on e aproxImadamente 1.100 estudantes do ColégioEstad�a� Santa. Cruz", foram beneficiados gratuitamente com o

,en;p.restlIr�o ?e. Iivros text.os n�� áreas de Língua Nacional, Mate:n:atIca, HIsto�Ia, �eografIa, Ciências, perfazendo 'um total a ro-ximado de seis mil exemplares. p

Mesmo antes de ser criado' este decreto j á o Colégio de co
mum aco.rdo com a sua A. P . P

., possuía projeto ness., sentidodoando livros aos seus alunos. '

'. ,O. B!l�co do Livro consiste num sistema de empréstimo do
LIvro �I�a�Ico ao aluno., proporcionando o Atendimento aos alu
nos no InICIO do ano .Ietivo e funcionando normalmente até o final
do ano.

Principais objetivos:
- Prolongar a v:ida útil do Livro didático',
- Permitir o reaprov�i!�mento do Livro Didático, após o primei

,

r? ano de uso, possibilitando a sua permanência em anos suces
SIVOS;

- Possi?ilitar .a? �luno participar espontaneamente no Programado LIvro Didático;
, ,

,- Desenvolver hábitos necessários para o manuseio do Livro;
- Envolver a comunidade no Programa do Livro Didático.

r

O Ba_nco do Livro funcionará sempre com uma Diretoria
Pré-estabelecida. Os professores e pais deverão estimular nos alu
nos, o. c:üidado �ela preservação do Livro, a fim de que ele possa
depositá-lo no. fim do ano, no Banco do Livro, fazendo jus à obra
de que necessita para estudar no ano seguinte, visando beneficiar,
sobretudo, os alunos carentes de recursos.

EDITAL DE CITAÇÃO COM-PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Doutor José Geraldo Batista, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na fôr-
ma da Lei etc.

'

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem, ou dele conheci
mento tiverem .que, por parte de HELENA PLACHEK, brasileira,
viúva, doméstica, da lavoura, residente e domiciliada na localida
de de Rio da Veada, distrito de Canoínhas-Sõ .: foi requerida lima
ação de Usucapião, o seguinte imóvel a seguir transcrito: - Uma
gleba de terras com 108.168 m2 (cento e oito mil e cento e sessen
ta e oito metros quadrados), situado em Rio da Veada, distrito de
Canoinhas-SC., devidamente demarcada e confrontando-se com:
- Jorge Wunsch, de outro lado com José Bastos, à frente e fundos
com terras dos réqueridos. Tendo pelo MM. Juiz, sido designado
o próximo dia .15.05. 78, às 10 horas, para a audiência de Justifica
ção de Posse, e, para que chegue ao conhecimento de todos, man
c10U expedir o presente edital que será afixado em lugar de costu
me e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade, de
Canoinhas, Estado de Santa Catarina, aos três dias do mês de fe
vereiro de mil, novecentos e setenta e oito. Eu Zaiden E; Seleme,
Escrivão, o-subscrevi.

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

ANIVERSA
RIANrrES

DA SEMA.NA
Dia /8 . a sra, Ella Fis

cher esp, do sr. Paulo Fischer,
residente em Camboritl, o sr,

Rogb io 7remei.

I
Dia 19 - á sra. Elvira e"p,

do sr. Ernesto Noemberg; a

s ta. Ursula Anita Mew.s.

Dia 20 - a sr ia Clar isse
Sofia Freiberget; o jovem Nor
ber to WlJchtet Filho.

Dia 21 - o sr Ziegfried 01-
sen; a sr/a Maria de Lourdes
Yerraresi.

Dia 22 - a vva. Mada Deus
celia Treoisani, os jovens Be
nedito de Carvalho e' Pedro
Ivo Seleme,

Dia 23 - os sr s. Si/vino
Bajula e dr. ,",ioacir Budant.

Dia 24. I)S sr". Rub'etls
Zacko e Teodoro Co, d, iro; (J

, menina Sandra Maria t.a do
sr, Rubens Zacko.

Aos aniversariantes nossos

parabéns.

Registra,mos também com

prazer o nioer da senhorita

.jOYCEDEFATIMA WIESE,
ocorrido ontem, dia 17.

Nossos parabéns.

Vende-se
A BOUTIQUE e MI�{-LOJA,

de propriedade do sr. Anto
nio Aloisio Afonso.

Tratar com o mesmo, na

Rua Paula Pereira, 590, ou

pelo fone 22-0705. 2

GRUPO 4 -' Cr$ 82,00
CA-3130 '- CA-3258 - CA-1507

,
Mapa Demonstrativo das Ocorrências atendidas por esta CA-3258 - LD-7196 - CA-447D

RP, durante o mês de FEVEREIRO DE 1978. CA-1899 - CA-1737 - TR-0123
�����-�������������������, CA-1737 - TR-0123 - CA-1737

I N.ro de I Detenções CA-2961 - MV-0083 - TR-0293
Natureza das Ocorrências 1 Ocorrências I M I F I S MB-3144 - BL-5032 - BN-0353---------------------------------------------�-----------�-----------------

Embriaguês 22 I 21 I 02 I 23 AB-3578 - CV·-3323 ,- CV-8323

Desordens 19 113 OI (i 14 CA-1952 - CA-2542 '_ ,BA-I085

Agressões 15 18 I 01 19 GR-0164 -, CA-1229 - DA-1085

Assalto 01 -I 01 1 -I 01 CA-1753 - D_t\-1085 ._ CA-3130

Averiguação 10 I 02 -

I
02 TR-0296 - TR-0530

Demente I 08 I 02 I 05 I 07

Ac. Veic. C/Danos Materiais 03 I 1 _/1Roubo 02 I 01 1 -! 01

'Incêndio 01 1 -I
Desacato 03 02 I

- I 02 .

Desarmamento 02 03 - I 'C3
Enc. Veic. Abandonados ' 01 I - i
Violação a Domicílio 03 ' 03 1 -1 03

Rapto 01 1 - i -
Homicídio' - 01 03 1 -_ 1 03

Encontro de Cadáveres 01-

Arrombamento 01-1
, Cump , Mandado Judicial 01 01 -, 01

Desaparecimento de Pessoas 01 1 -I
03_

"

04 03 I 07Vadiagem
Furto O 1 I 04 1 - i· 04
T O T A L' --=-10'0 1'781 121 90

Policia· Militar
3.0 BPM PPRP

de OcorrênciasDemonstrativo

,
.

AUXíLIOS DIVERSOS AO PÚBLICO

Auxílio à: Autoridades ., .,
, �

.

Auxílio' à, doentes ,

'

POliciainento Preventivo (Futebol) , . �
.

Policiamento Preventivo (Ronda) ..

TOTAL ..

10
02
01
56

69

PM multa Infratores
Relação dos veículos notifi

cados, durante o mês de FEVE
REIROj78 por infração ao Có
digo Nacional de Trânsito.

GRUPO 3 - Cr$ 122,00
CA-1507 - CA-3258 - CA-2759
CA-2942 - DA-1090 - CA-2601
GR-0164 - HD-0816 - DA-0120

,

DA-0306 - CA-0141

GRUPO 2 - Cr$ 164,00
CA-1408 - CA-2610 - CA-3130

,

CA-1408 - CA:-0775 - DA-0782
CA-1748 - CA-1183 - CA-1748
AR-2387 - MO-0003 - OK-1406
CA-1899 - DA-1774 - CA-0537
DA-1237 - TR-0293 - DA-I040
CA-3040 - CA-2068 - CA-26l'1
CA-2068 - TR-0456 - BN-035:-3
AD-3578 - BN-0353 - AD-357�
CA-2717 - CA-1737 - CA-2717
CA-1737 .,', CA-1825 - CA-1229
CA-0296 - CA-1229 - CA-IU50
CA-4400 - CA-2560 - CA-0141
CA-0348 - OZ:0420 - MV-0l-28

GRUPO 1 - Cr$ 408,00
CA-1737 - CA-4147 - CA-31:3U
CA-4147 - CA-1462 - CA-1272

18.�3.J918

ESPOR,TE"S ,

"'"-"'"
-

_-"",
-

- A. BREY-

MARCADO PARA O DIA 09 O 1. o TORNEIO INíCIO i
. (

DO INTERIOR DESTE ANO "ti
- Com a presença de quase todos os clubes do interior, tivemos do-
mingo passado uma reunião na sede da LEC, onde o interventor da mes

ma, dr. Neuzildo B. Fernandes expôs ao pessoal do interior, as suas metas
de trabalho no sentido de bem organizar o campeonato interiorano. Disse
ele que para este setor indicou pessoas, as quais trabalharão para que es
te ano tenhamos um campeonato mais .bem planejado do que nos anos an

teriores. Irão organizar o campeonato do interior, 03 seguintes membros
que compõe a diretoria da mesma. O presidente desta comissão é o nosso
conhecido José Lucas Filho, que será auxiliado por João Maria Guima
rães, Ademar Klosterhoff, Reni Scaranto e Celso Glinski. Frizou o inter..

,

ventor que estas são as pessoas que sempre lutaram pelo campeonato do
interior, portanto são as mais indicadas para esta comissão. Na mesma

oportunidade, depois de consultar todos os representantes dos clubes, mar-
. cou a data para a realização do 1. o torneio início que será efetuado no

campo do Bela Vista nó dia 09 de abril e o outro será no Rio do Pinho, no
campo do Mirasol EC em - data a ser marcada. Para estes torneios os clu
bes deverão apresentar na secretaria da LEC, a relação com assinatura
dos atletas que .irão participar por cada equipe, não sendo permitido um
atleta assinar por duas agremiações; se isto acontecer os mesmos serão
desclassificados do atual campeonato, não podendo participar por nenhu
ma agremiação. Ficou assim distribuído as chaves para os torneios início:
em Bela Vista irão: Pinho, Flamengo, São José, Corintians, Juventude,
Bela Vista, Sto. Antonio, Internacional e Major Vieira; Em Rio do Pinho
irão: Comercial, Mirasol, Palmeiras, Lagoa, Parado, Caxias, Fartura, Bo
tafógo e Taunay .

AMANHÃ SENSACIONAL TORNEIO INíCIO "NO DITA0"
Amanhã, a partir das 9,00 horas teremos rio Ditão, o tradicional

torneio início do campeonato da cidade com a participação das seguintes
equipes: IMAZA, C.A. INDUSTRIAL, BOTAFOGO E.C., SAO BERNAR
D,O e AREP é parece-me que participará também o Três Barras E. C. e o

Bela Vista E. C., que na última hora entraram neste campeonato, não es

tando ainda confirmada suas presenças até o momento que foi feita esta
nota, em todo o caso seria uma boa a presença destes dois clubes, no cam

'peonato de nossa cidade. Portanto vamos todos amanhã no Ditão assistir
a este sensacional torneio início, onde você vai vibrar com os maiores clu
bes de futebol de nossa cidade no momento.

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTOS
DA LIGA ESPORTIyA DE CANOINHAS

,

Presidente-Interventor: Dr. Neuzildo Borba Fernandes
Vice-Presidente: Gilberto Zaziski

'

1 .

o Secretário: Adernar A. Brey
2 .

o Secretário: Arvi da Silveira
1. o Tesoureiro: Paulo Ossowski
2. o Tesoureiro: Guido Gonchoroski
Assessor Jurídico: Dr. José Cidral da Costa

I ;

JDD "JUNTA DISCIPLINAR DESPORTIVA"
Presidente: Walmor Furtado; Relator Dr. José Cidral da Costa.

JUíZES TITULARES
Dr. Oclair da Silveira, Gildésio França, Guilherme Prust, Henri

que Krzesinski e Rafael Boeng.
JUÍZES SUPLENTES
Frederico Kohler, Juventino Vieira, Grimaldo Furtado.

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL (Campeonato da Cidade)
Presidente: Gilberto Zaziskí ; Auxiliares: 'Pedro Ferreira, Júlio

José de Andrade e um Representante de cada clube. '

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DO INTERIOR
Presidente: José Lucas Filho; Auxiliares: João Maria Guimarães,

/ Adernar Klosterhoff, Reni Scaranto e Celso Glinski.
'

DEPARTAMENTO DA 2.a DIVISÃO
Presidente: Robson Jarschel; Auxiliares: Guido Gonchoroski,

Adernar Klosterhoff e Arvi da Silveira.

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL JUVENIL
Presidente: Adernar A.· Brey: Auxiliares: João Maria do Rosário,

Lorenço Ribas, Avelino Ribeiro.
'

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO:
Presidente: Neuzildo B. Fernandes; Auxiliares: Guilherme Prust,

Juventino Vieira, Pedro Scheuer, Gilberto Zaziski e Henrique Krzesinski.

EDITAL
Encontram-se em Cartório, 2. o Ofício, à Rua Vidal Ramos"

Edifício do Forum, para serem devidamente protestados os Je-

guintes títulos:
'

DP N. o 9954-3, vencida em 04.08.77, valor Cr$ 400,00 (Quatro,

centos Cruzeiros), emitida por Tokarski & Cia. Ltda. Contra: LISANDRO
MENDES.

'

NP, vencida em 13.02.78, valor Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros),
emitida por José Nunes Figueiredo. Contra: OSMAR GALLO�TI.

NP, vencida em 13.02.78, valor Cr$ 1.000,00 (Hum mil, cruzei
ros, emitida por José Nunes Figueiredo. Contra: OSMAR GALLOTTr.

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsá
veis, pelo presente os intimo para no prazo de três (03) dias, a

, contar da publicação deste no Jornal CORREIO DO NORTE, vi
rem pagar os mencionados títulos, ou dar as razões porque não
o fazem e ao mesmo tempo no caso de não ser atendida esta in��i�
mação, os notifico do competente protesto.

Canoinhas, 15 de março de 1978.

THERESINlIA CARARO - Oficial Maior

Atençã'ol
A CONSTRUTORA PARCAT LTDA. está dando os

retoques finais no moderníssimo prédio de apartamentos do
Conjunto Residencial "Ouro Verde", à Rua Felipe Schmidt
esquina Rua Curitibanos, nesta cidade.

Logo serão postos à venda, sendo 20, apartamentos,
dos quais 8 tipo A (120 m2), 8 tipo B (80 m2) e 4 Tipo C ...

(65 In2) .

'

'

São' apartamentos com acabamento de luxo., azulejos
até o teto, parquet nos pisos, cerâmica vitrifieada e" demais
acabamentos de primeira qualidade.

'

Urbanização completa e' churrasqueiros externos..



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

I
,I r VEREADOR ENVIA MENSAGEM
I

O Vereador Silvino Chichocka (vice-presi
dente) enviou expediente ao sr. presidente da

'I
Câmara, sr. Sezinando J. Gonçalves, solicitan
do' que depo:is de ouvido o plenário da Casa, se

:1 jam tomadas providências no sentido de ser pro
I cedida a recomposição de 06 (seis) lâmpadas na

rua CeI. Severo de Almeida cuj os postes e rua
estão às escuras. Pondera o vereador que a zona
conta com mais de 12 casas. Certeza temos de
que tão logo seja comunicado à gerência da
CELESC, o pedido será prontamente atendido.

,11 r CONTRABANDO DESCOBERTO

Gigantesco contrabando descoberto: o
motorista Edívino Moraes de Queiroz, com um
caminhão tanque da Essa, chapa de Araraquara,
foi preso e autuado em flagrante por contra
bandear quase seis mil litros de uique, cigarros
e aparelhos elétricos, no valor de seis milhões
de cruzeiros, cuja apreensão Se deu na BR-277,
no Posto Rodoviário de Laranjeiras do Sul. As
autoridades dizem que é um dos maiores contra
bandos já 'acontecidos e muito bem preparado.

IGREJA PASSA POR REPAROS

A nova comissão da Igreja de São Sebas
tião de nossa cidade vem passando por refor
mas de, envergadura, a começar pela cobertura,
forro interno,' p�so e pintura. O trabalho requer
relativo tempo e seu custo será de relat:iva mon
ta. Felizmente a participação do comércio, in
dústria, pecuaristas, agricultores e a comunida
de toda têm se destacado com alto nível de co

Iaboraçãó, digna de louvor. Sendo a nossa Igre
já uma das mais lindas desde Mafra até Lages
é um orgulho para todos os habitantes não só
de nossa cidade, mas também de todos os devo
tos do milagroso santo São Sebastião.

MAis 2 AGtNCIAS INAUGURADAS

Confirmando o qUe já foi dito pela colu
na, de que o BESC vem liderando a instalação
de novas agências no Estado, acabo de receber
convite para a inauguração de mais duas. As
novas agências foram instaladas nas seguintes.
praças: Dia 12 foi inaugurada a Agência de Si
derópolis às 11,00 horas e no mesmo dia na ci
dade de Urussanga, às 16,00, foi solenemente
Jnaugurada a-nova casa de crédito do Banco do
Estado de Santa Catarina S/A - "BESC".
Ainda no corrente semestre outras agências se
rão inauguradas.

INCÊNDIO DESTRÓI PROPRIEDADE

Ê com pesar que a coluna informa o la
mentável incêndio ocorrido no dia dois do cor
rente na localidade de y,ramados, onde reside, o
benquisto cidadão e ex-vereador da ARENA sr.
Josafat Simbalista. Um bujão de gás foi o cau
sador da tragédia que em poucos minutos des
truiu a propriedade toda, não dando tempo pa
ra salvar nem a roupa. O sinistro foi registrado
entre às 20,00 horas. O fato veio contristar a to
dos quantos conhecem o sr. Josafat Simbalist�,
por tratar-se de cidadão muito estimado e admi
rado por seus dotes de bondade e. filantropia.

CINCO CATARINENSES

NA COMITIVA

Cinco catarinenses integraram a comiti
va presidencial que foi à Alemanha; são eles:
Atilio Francisco Xavier Fontana, do grupo Sa
dia; Charles Edgar Moritz, presidente da Fede
ração'do Comércio; Ingo �adrosny, d� _grupo
Artex: Hans Dieter Schmidt, da Fundição Tu
py e Roberto Konder Bo��hausen, da Uniban
ças. Curiosidade: a legc:taf1� da fortuna �a�a
razzo, Maria Pia, tambem Integrou a comitiva
do Presidente Geisel. (coluna do D.A.) .

, ,-d!·;"_:1�·�-�
j

E.creveu;

KameraldiDo M. Almeida

Prefeitura Municipal
de Canoinhas

QUEM É QUEM
Com este título a coluna vai iniciar hoje

uma nota resumida sobre uma pessoa qUe mais
tem se destacado na vida comunitária local, po
derá ser homem, senhora ou mesmo jovem. Ho
j e focalizamos a pessoa a de Dona Joana Kohler
Furtado, virtuosa esposa do Sr. Pauldno Furta
do de Mello. Por meio século já de casados,
evento comemorado dia nove de janeiro de 1976.
Apesar da avançada idade D. a Joana sempre
está pronta a socorrer um enfermo, um necessi
tado, um irmão qUe necessita de amparo moral,
espiritual ou social. No "Apostolado da Oração", .

agremiação religiosa, foi uma verdadeira heroí
na, lutou destemidamente com muita fé e bas
tante coragem. Hoje já sentindo o peso dos
anos D. a Joana está por justo merecimento I1U

galeria de "QUEM É QUEM".
;

GOVERNADOR DIA 22 DE ABRIL

EM MONTE' CASTELO

O Exmo. Sr. Dr. Antonio Carlos Konder
Reis honrado Governador do Estado, marcou
sua vinda ao planalto norte catarinense para
dia 22 de abril p. v. quando' realizará uma sé
rie de inaugurações em Canoinhas, Major Viei
ra e Monte Castelo. Em Major Vieira será
inaugurada a agência do BESC, em Monte Cas
telo a ligação elétrica até Residência Fuck. No
próximo número daremos mais detalhes sobre a
visita governamental em nossa região.

DR. MARIO C. MARQUES
NO PLANALTO NORTE

O Exmo. Dr. Mário César Marques, DD.
Secretário da Educação e Cultura, acompanha
do do deputado Moacir Bertoli, Dr. Artenir
Werner - Diretor da CASAN e outras altas au-

f' toridades estiveram dia 10 e 11 do corrente inau
gurando obras no planalto norte. Em Itaiópolis
diversas novas salas de aulas foram inaugura
das, uma cancha de "esportes polivalente, em
São ePdro uma nova escola de alvenaria, para
o dia seguinte novas inaugurações foram reali
zadas. Em Mafra outras tantas salas remodela
das e construções diversas também tiveram sua

inauguração. O material didático foi distribuí
do às diversas Coordenadorias jurisdiciona
das a Regional de Mafra. O deputado Moacir
Bertoli em patriótica e eloquente oratória enal
teceu o esforço do Governo Federal e Estadual
na distribuição do material grac:iosamente aos
estabelecimentos de ensino do Estado. Nosso
município foi plenamente beneficiado, especial
mente a 4. a série da Escola Básica e Escolas
Isoladas do Município.

PASSARELA DA SOCIEDADE
Dia 20 do corrente festej ando niver a

srta. Maria Luiza, filha do casal Sr. João (Fran
cisca) Lemos de Souza. Muita alegria pontifi
cará na festiva data da aniversariante que par
ticipa da jovem-guarda.

-X-

JORNALISTA NADYEGGE - Dia 21
do fluente estará festej ando estréia de idade
nova a jornalista Nadyegge Boldrine de Almei
da virtuosa consorte do Dr. Dino Almeida, residente em Curitiba. A alta sociedade curitiba
na prestará as homenagens devidas à responsá
vel pela famosa coluna "Caderno

. �a Mulher".editada na Gazeta do Povo de Cur itiba .

UM POR SEMANA -

RESPOSTA CERTA - Digas que estás
bem, que tudo está bem contigo, e Deus ouvirá
tuas palavras tornando-as verídicas. (Ella W.

Wictcox) .

EDilAL
-

De acordo com o Artigo n. o 276, do Código !ributá�io Mu

nicipal, o Departamento de Viação e Obras, publica �edIante o

presente Edital os elementos referentes a Taxa de Serviço de Pa:
vimentação da 'parte da Ruà Felipe Schmidt entre as Ruas FreT.Menandro Kamps e 12 de Setembro.

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PRO�ETO .. .

A pavimentação da Parte da ,Rua FelIpe Schmidt acima descri
to será asfáltica. A base sere conveníenternente preparada. A
camada asfáltica far-se-á depois de compact�da a �ase so�re
uma camada de sub-base (pedra apiloada), po de brita e areia,

b) ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
POR METROS QUADRADOS _

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

22,00
51,00
32,00
21,00
24,00

a) Escavação e remoção ... , ..

b) Brita (0,25) p/m2 ., ., ., ..

c) Emulsão Asfáltica 6. kg y/m2
d) Equipamento p/aplicação
e) Mão de Obra

...

Total . . ./ .. Cr$ 150,00

c) CUSTO DA OBRA I

a) Escavação e remoção .

b) Brita , .

c) Emulsão Asfáltica :.:
.. .. .. .. ..

d) Equipamento p/aplícação , .

e) Mão de Obra ',' �.

Total '.'

Cr$ 24.317,04
Cr$ 56 .371,32
Cr$ 35.370,24
Cr$ 23.211,72
Cr$ 26.527,68
Cr$ 165.798,00

d) Área total da obra 1.105,32 m2, a ser financiada pela Prefeitu
ra Municipal de Canoinhas 184,22 m2, correspondente a 1/5 da
Obra, em moeda representa Cr$ 27.633,00.

e) A ser financiado pelos contribuintes 921,10 m2, correspondente'
a 4/5 da Obra, em moeda representa Cr$ 138.165,00.

1) CORAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
frente 84,00 ml cota 4.80 pavimentação asfal-
tica 460 55 m2 a Cr$ 150,00 p/m2 .. .. .. .. Cr$ 69.082,50
meio-fio - 96 00 ml a Cr$ 35,00 p/rnl .. Cr$ 3.360,00
drenagem _. 42,00 mI a Cr$ 65,00 p/rnl Cr$ 2.730,00
Total , . Cr$ 75.172,50

2) vv.s HELMY WENDT MAYER

frente 84,00 ml cota 4.80 pavimentação asfal
tica - 460,55 m2 a Cr$ 150,00 p/m2 ... , ....

meio-fio - 96,00 ml a Cr$ 35,00 p/mI ..
drenagem - 42,00 ml a Cr$ 65,00 p/rnl ..

Cr$ 6.9 . 082,50
Cr$ 3; 360,00
Cr$ 2.730,00
====:.r:::==

Cr$ 75.172,50Total .. ............

SOMA DAS PARCELAS
A ser financiada pela Prefeitura Municipal de
Canoinhas .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 27 .633,00
À ser financiada pelos contribuintes: -,

pavimentação !' •• •• •• •• •• •• •• Cr$ 138.165,00'
drenagem .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 5 . 460�00
melO-fIO.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 6.720,00
Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 177.978,00
(CENTO E SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA

E OITO CRUZEIROS) .

.

Canoínhas, 14 de março de \978

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

JOÃO S. ANDRADE
Fiscal- D.V .0.

Prefeitura - Municipal
de Canoinhas

Aviso de Licitação
A Comíssão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados que se
acha aberta a TOMADA DE PREÇO - EDIrAL n.? ,06/78 pa
ra «aquisição de pneus», com o prazo de entrega das pro.postas até as quinze (15) horas do dia 04 (quatro) de abril
do corrente ano (04.04.78), no Gabinete do Vice Prefeito Mu
nicipal. Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos
serão obtidos junto a referida Comissão.

Canoinhas, 17 de março de 1978. 2

HUGO ANTONIO. PEIXOTO � Presidente da Comisslo



,
CORREIO DO NORTE 18.03.1978

.Prefeitura Municipal de Canoinhas

Âviso de 'Licitação
.

A Comissão de �i�itação da Prefeitura Municipal deOeuoínhas, Ievs ao conhecimento dos interessados que se achaaberta a Tomada de Preço - EDIT I\L N0 04/78 .

.

Iiça d- M' 4 I I
.. para aqu..,

5. O e aaer a deConSfruçllo (Madelrame)com praz� de entrega das propostas até as 15 (qutnz-) horas doclia 2.'O (vinte) de março do corrente ano (20/03/78) G bí td Vi P f't .'" .. ,no 8 me e
. o ce. re el o lY.l.UD1�lpal. Cópia do referido Edital e maioreseaclarecimentos serão obtidos [unto a referida Comissão.

.

Canoinhes, 09 de março de 1978 1
HUGO ANTONIO PEIXOTO Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Canciinhas

Aviso de- Licitação
.

A Comíssãc de Licitaçio da Prefeitura Muni�ip81 de
Canolnhas, leva ao conhecimento dos interessados que se acha
aberta a TOMADA DE PREÇO - E jital 0.° 05/78 par s e.qut
slç60 de Tel�as e Golvas, com prazo de entrega das
propostas até as quinze (15) horas do dia 20 (vinte) de março do
corrente ano (20/03/78), no Gabinete do Vice Prefeítc Municipal.
Cópia do referido E1ital a maiores esclarecimentos serão obtidos
junto a referida Comissão.

Canoinhu, 09 de março de 1978 1

HUGO ANTON[O PEIXOTO - Presidente da Comissão

pI presentesArtigos
Cristais Prataria - Inox-

asa
Rua Paula Perel.ro
Rua Vldal Ramos
)

.

C!a n O i n h a· s
,

Os sinos d. Santa
-

Cruz
Já é do domínio público ha

ver a Par óquts de Canolnhs s,
graças à operostds de a ao di
nemísmc de Frei Arnulfo, o

nosso V�gário, haver adquirido
três grandes sinos para a Ma
triz cCristo Reís. O primeiro
deles, a ser batizado com- o no.

me de eSenta Cruz», pesa 650
quilos e foi oferecido a Igreja
pela familia do grande Indus
trial conterrâneo e grande Ca
tólico sr. Otto Friedrich; o se·

gundo, a ser batizado «NQSS8 Se.
nhors de Fátima», pesa 450 qui
los; o terceiro, <São Francísco s,

pesa 280 quilos, eRcomendados
os três ao fabricante João Bel
linl, de Porto Alegre, Rio Gran
de do Sul, tendo custado o con

junto cerca de cem mil. cruzei
rus. Já há dias encontram-se OI

sinos na Ma triz devendo ser bs
tizvdos 8 28 d') corrente, depois
de expressivas cerimônias litúr
gicas que seria peesídtdas por
SUl Bxelêncís Reverendfssima
Don Daniel - Hostln, Bl�po de

Lages, No dia do batisnaD Sério
os sinos instalados a frente da

Igreja, devendo as solenidades
ser iniciadas as 10 horas.

Tratando-se .de grande me

lhoramento 8 ser introduzido
na Igrej 8 Matriz, é de prever
se o interesse e auxílio de to
dos os bons católicos de Canoi
nhas, pois, a doação do sr. Otto
Friedrich é de um SiDO e des
pesa decorrente da aquisição
dos outros

�

dois, está ainda a

descoberto.

Que- os sinos de Santa Cruz
bíbalhsm festivamente, anun

ciando a08 quatro cantos, na

sua harmoniosa sonoridade, a.
nona fé e a nossa crença e 8

mensagem celestial de bênçãos
a terra de Santa Cruz de Ca
notnhas!

UNGER & elA. LTDA.
f COMÉRCIO -INDÚSTRIA -

Telef.: &eritório 23-1770. �oja H-�914

EXPORTAÇAO

25 1952/1977 ··25

Rua Des. e8S� @arvalh.e, 41 e 44 - UNIAO DA VITóRIA - PR.

de c ntem
Ajuste de núpcias

Com 8 gentil senhorita Olinda,
filha do fal@cido Germano 8088e
e Ana Bosse, contratou casa

mento', dia 14 do corrente, o

nosso particular smígo Lourival-

do, filho do casal Artur e Ve
ronica Burgsrdt.
Aos jOV2Ds noiVai e SU88 fa

mBias apresentamos nossoa cum

primentos.

(Correio doNorte, setembro/1952)

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Aviso de Licitação
'

A Comissão. de Licitação da Prefeitura Municipal.
de Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados que
se acha aberta a TOMADA DE PREÇO - EDITAL N.o
03/78 para «.quisiçio de material de Eletrificação»,
com prazo de entrega das propostas a tê as quinze (15)'
horas do dia 20 (vinte) de março do corrente ano. . . .

(20.03.78) no Gabinete do Vice Prefeito Municipal. Côpía
do referido Edital e maiores esclarecimentos serão obtidos

. junto a referida Comissão.

Canoinhas, O 1 de março de ,1978 1
1\

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de' Canoinhas

AVISO
ALVARÁ DE UCENÇA

O Setor de Tributação da PrefeíturaMunicipal,
avisa aos contribuintes de Alvará de Licença, que a época
do pagamento dos mesmos ê agora durante o mês de março.

Canoínhas, o 1 de março de 1978 2

Consertos de lonas, reformas de móveis,
estofados e estofamentos de carros em

geral, é com

Edmundo Keiser

Gente nova

A 17 do corrente uma robus
ta garota, veto alegrar o já di
toso lar do casal Norma fi Dar
cy Wiese.

Cumprimentamos 8 nova C8-

noinhne, bem como a seus dig
nos progenitores .

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

Ind. de Talhas e Postes Rolantes Blét-rieas, Exaustores, Clelenes, earrínhes

para movimentação de earga, serras circulares e taqueiras.

Esquadrias "UNGER" - Janelas de correr, basculantes, max , ar, pertas, gra
des para muro, 'portas de rolo, gradeadas e portas de correr, em feno simples
e perfilado. ESQUADRIAS EM ALUMINIO - Portas simples e de correr, ja-

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

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA
DOS MOTORES '''WEG''.

Completa sec,ãe de vidros a preços diretos da fábrica.

LOJA "UN&:mt", a mais especializada,da região, em peças para Ieeoméveís,
caldeiras e maquíaáries Úldustriais. Cabos de aço, pregos, parafusos de tedas

as bitelas. Calles e COR�ieS para água e pressãe, fechaduras e ferramentas
em Geral.

BeprMelttante em Canoinhas: WALDEMAR KNÜ'PPEL

:Rua Majer Vieira, 360 _ Fone, 2-2-0355> -- Canoinhas - Santa €atarina

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

Rua Bernardo 0189n, 509 � Canoinhas

8 pague �om cheque.

ECODomise e valorize seu crédito.

Abra uma conta popular· na

Caixa Econômica Federal

FOTOCÓPIAS XEflOX
Serviço iRstan�nM e perfeito

.

Instala� medemíssiMa.

"--- Procure no eserítóríe de I>erby CarlGs Ulhmann, na

Praça Laura Müller, a51 - Cansínhas - Santa Catarm.a
-

. -
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<=53 anos. de atividades indastrlais
I' Os 53 anos de atividades da General Motors do Brasil con

têm um relato de grande esforço tecnológico e humano e um pouco
da história do automóvel no País.

A 26 de janeiro de 1925, a empresa se instalava em São
Paulo, com sede na Av. Presidente Wilson, 2935, no Ipiranga, CODl
o capital de Rs 2.000 :000$00 ( doismil contos de réis), equivalente,
na época, a US$ 270.000,00. Num. prédio modesto, a Empresa mon
tava 25 veículos por dia (automóveis, furgões e) caminhões das
marcas Chevrolet, Oakland, depois Pontiac, Buick, Oldsmobile,
Cadillac, GMC, Opel, Bedford e Vauxhall), importando do Exte
rior todas as peças. Em 1927 começou a construção da fábrica de
45 mil metros quadrados em São Caetano do Sul, SP, naquele
tempo um bairro da Capital, inaugurada a 12 de agosto de 1930.

.DOIis anos após, a GMB fabricava a primeira carroceria de
ônibus, com estrutura de madeira e chapas de aço. Em maio de
1941, 150.000 veículos diversos já haviam sido montados. Durante
a guerra, veículos e equipamentos foram entregues às Forças Ar
madas e cursos de mecânica foram dados a instrutores da FEB.
Além disso, a GMB produziu então 2.000 gasogênios, Em abril de
1942;' começoua fabricação de baterias Etna (hoje Delco), chegan
do a produção, em junho do. mesmo ano, a 10.000 unidades. Após
1945, São ·Caetano passou a produzir molas, e em 1948, foi lançada
a primeira carroceria dee ônibus 100% metálica e nacional. '

-

CRESCENDO RUMO A NACIONALIZAÇÃO:
A FABRICA DE MOTORES
A partir de )948, começou a expansão das instalações para

. a produção de camionetas Chevrolet COm. caçamba metálica· ...
(1�pO), de ônibus, urbanos e refrigeradores' Frigidaire (1951) e ôni
bus interurbanos (1953). Com isso a área coberta da fábrica mais
do que dobrou.' Em março de 1952, a GMB já havia montado
250.000 veículos. Em 1953, foram adquiridos 70 alqueires de terra
em São José dos Campos, SP, para a iinstalação de uma fábrica de
motores. Em 1954, surgiram os primeiros veículos com cabine ...

100% nacional e, em 1957, o primeiro caminhão Chevrolet brasi
leiro. O plario de nacionalização' fora aprovado um ano antes pelo
GEIA, que também autorizou a

- fabricação de "pick-ups" com ín
dice inicial de nacionalização -de 50%. A 4. de dezembro de 1958,

.

a fábrica de São José, ainda em construção, entregava o primeiro
motor 'fundido, forjado e usinado no Vale do Paraíba e a 10 de
março de 1959 a fábrica era inaugurada. Nela foram produzidos
desde então todos os motores Chevrolet a gasolina que equiparam
os. caminhões Chevrolet Brasil, as' ,"pick-ups" e qamíonetas Che
vrolet Amazonas e hoje são feitos os motores a gasolina de todos
os veículos Chevrolet ,

(Continua no próximo número)

Organizações A lessendra
VENDE

Cala de madeira com área de 800 m2, esquina com a nova ro-
doviária .. Preço Cri 200.000,00, excelente ponto para comércio.

Terreno localizado na Agua Verde, 1600 m2, preço Cri 35.000,00.
Apartamentos em Camboriú - EdiUcio Mariluz.
10 alqueires de terra, pinhal novo, madeira branca, todo cer

cado - pr�Qo Cri 120.000,00.
5 alqueires de terra, a 8 km da cidade - preço Cri 100.000,00'
Casa de madeira, localizada nas proxímídades da. nova rodo-

viária com terreno de 800 m2. Preço CrI 140.0UO,OO. .

Casa de alvenaria, localizada na praia de Camboriú, mobiliada,
Z quartos, cozinha, BWC, sala 6 varanda; Terreno arborizado. Preço
Cri 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, localizado nas proximidades da
Serra do Lucindo. Preço Cr$ 13.000,90 o alqueire. Fácil mecanização.

10 alqueires, com cala em ótimo estado, paiol, potreiro, 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.

CARROS USADOS
- Bralllia, ano 1977, ótimo estado: Preço Cr$ 58.500,00.
- Volks 1300, ano 1967, ótimo estado. Preço Cr$ 16.000,00.
"""' Maverick, ano 1974, cor azul, único dono, 28.000 km, aceita troca.
- Variant, ano 1971, cor bege. motor novo. Preço Cri 21.080,00.
- Volks 1300, ano 1976, cor vermelho. Preeo Cr$ 40.000,00.
- Volks 1300-L 76 com '8.000 km, - preço Cr$ 4õ.ooo,00, ótimo estado.
� Volks 1500, ano 1970 - preço CrI 21.000,00.
- F-lOO, carroceria de madeira, ano 1968.

- Pagamos o.melhor preço pelo seu carro usado

T,emos ótimos negócios. Visite-nos.

ORG_ANIZAÇÕES ALESSANDRA
Rua Major Vieira, 4�3 ..... CANOINlfAS - se

xXx
A nossa cidade, segundo in

formes do setor competente da
Prefeitura, Departamento de
Viação e Obras, continua cres

cendo bastante em novas cons

truções: em 1976, 161 casas; . <:

197.7, 178 e agora, nos primeiros
meses, 39, sendo que dia 13, 3. a
feira, entraram 8 pedidos de
construções.

xXx
A fábrica de ração do FRI

CASA, construída no bairro'
São Cristóvão, toda pronta e

instalada, deverá entrar em fun
cionamento a partir de abril
próximo.

xXx
" O engenheiro dr. João Al

berto Nícolazzl, Coordenador do
DER ,com sede em Joinville, es
teve 3. a feira em Mafra, dia his
tórico para a nossa região, na

colocação asfáltica, pela em

preiteira Beta, num trecho ini
cial de 300 m. na rodovia
BR-280.

'

xXx
O sr. Olímpio Schadeck e

senhora, seguiram 4. a feira à
tarde rumo a Salvador, na Ba
hia, ele titular em nossa cidade
da firma Com. e Ind. "Scha
deck" Ltda, vai participar na

quela capital do lançamento de
novos produtos da linha Massey
Ferguson.

.

Notas
Esparsas
A UNIAGRO, o primeiro

complexo agro-industrial do
nosso município, já iniciou a sua

construção no bairro do Campo
da Agua Verde, devendo a gran
de obra ser concluída em 120
dias úteis.

xXx
Esteve em nossa cidade,

hospedado na residência do seu

genro, empresário Miguel Fon
tes Procopiak, o advogado dr.
Francisco de Assis, residente em

Florianópolis.
xXx

A caravana canoinhense,
presente em Blumenau sábado
,último, no grande churrasco
pró candidatura dr . Jorge Bor-
1. hausen, ao Governo do' Esta
do, foi assim constituída: Depu
tado Federal AROLDO CAR
VALHO, que falou em nome de
todos os. presentes, Prefeito The
rézio Netto, Vice - Fábio N.
Fuck; presidente da Câmara,
Henrique Krzesinski, empresá
rios Miguel Fontes' Procopiak,
Luiz Fernando Freitas, Oldemar
Mussi, advogado dr. Saulo Car
valho e gerente local do BESC,
Irio Mattos. Tàmbém presentes
os prefeitos de nossa área, dr.
Vitor Buch, Odilon Pazda e

Claudio Gadotti.
xXx t

O MM. Juiz, dr. José Ge
raldo Batista, adquirindo o mo

biliário necessário para a ins
talação da � .

a Vara de nossa Co
marca.

Bastante concorr:ido o anun

ciado jogo de domingo último
em Felipe Schmidt, reunindo as

equipes da Fazenda Crestani e

Banco do Brasil. A arbitragem
esteve a cargo· do sr. Rafael
Boeing e o resultado foi o em

pate de 3 a 3 premiando os es

forços de todos. Após, uma

grande churrascada oferecida
pelo sr. Célio Crestani, tudo na

maior confraternização.
xXx

Amanhã, em Paula Pereira,
ú anunciado Torneio de Pesca,
c IV, promoção do Clube de Ca
ça e Pesca Major Vieira, agora
com novas atrações, estando
i.ma grande equipe trabalhan
do para que tudo corra a con

tento.

xXx

Escreveu: FRANCISCO KRISAN

(�� �� :Vivemos no Mundo da Comunicação
-_._�� ,

Vivemos no mundo da comunicação. Segundo dados colhidos na

Missa do canal 10,' de Porto Alegre, e anunciados pelo Pe. Augusto Dal
vit, é resumidamente o seguinte o quadro do mundo da comunicação de
idéias:

.

A MAQUINA DA COMUNICAÇÃO.- A IMPREr:-rSA: 400' m�
lhões de exemplares diários em 8 mil matutmos e vespertinos e 25 mil

.

ssmanários com uma tiragem de 900 milhões de exemplares. CI�'�'EMA:
250 mil salas de exibição e uma produção anual, em diferentes países, de
2 mil filmes de longa metragem. RADIO: 27 mil estações de rádio (1.2'00'
no Brasil). Dois bilhões de aparelhos espalhados pelo mundo. De cada
dois habitantes do planeta, um. deles�possui, pelo n;tenos um radiozinho.
TELEVISÃO: 20 mil canais de televisão (64 no Brasil) e 400 milhões de
aparelhos espalhados pelo mundo. Somente no Brasil, ?? horário das ?D
às '22 horas 30 milhões de telespectadores buscam notícias, assistem fil
mes e noveias ou se deliciam com programas humorísticos. E PARA AR
REMATAR: 150 milhões - seja na imprensa, no rádio ou na TV - São
responsáveis por tudo quanto se lê, se .ouve ou se assiste. 150�milhões de.
pessoas correspondem a uma vez e mais um terço da populaçao atual do
Brasil. Número tão expressivo não poderíamos imaginar. São esses cen

to e cinquenta milhões de pessoas que ze�am, diariamente e J?-o mundo �n
teiro pelas comunicaçoes a todos os habitantes desse planetmha de brin
quedo. Esses poderosos meios de comunicação social sã? uma força Irre-:
sistível de penetração, para ° bem ou para o n:al da. fa�mha, da Juventude,
da humanidade. Por isso uma atitude de apatia ou indiferença, neste cam

po, seria uma omissão lamentável, porque, como di�ía o grand�. Papa
LE,ÁO XIII "A covardia e a indiferença dos bons alimenta a audácia dos
maus". O pàvo em sua totalidade, em qualquer idade, estado ou condição,
em que se encontre, pode e deve ajudar. a r�:elhorar as nov�s f?rmas :de
transmissão através dos meios de comumcaçao: com seu apoio financeiro
e moral, com seu interesse e simpatia e sobretudo com sua oração. No
campo da imprensa, quanta iniciativa louvável morre e não consegue so

breviver ao embate da imprensa mundana, por falta de compreensao e

apoio de muitos cristãos. Mas, também, quantas revistas, filme ou progra
mas de TV, péssimos, continuam envenenando milhõ.es de consciêncic:s,
por falta de quem proteste, levante sua voz e faça OUVIr sua desaprovação
através de cartas ou telefonemas aos responsáveis (Livro da Família).

ESPORTES - Luiz Alfredo Gonçalves
No ano de 1978 a equipe de futebol de Major Vieira realizou até

a presente data 6 jogos vencendo todos os seis; Enfrentou dia 1. o de ja
neiro a equipe do Butiá EC, vencendo pelo marcador de 7 tentos a 5. No
dia 15 de janeiro recebemos a equipe do _TEXACO EC de Canoinhas e

vencemos pelo marcador de 5 a T. Dia 22 de janeiro enfrentamos em nos- .

so estádio a equipe do MASSEY FERGUSON EC, onde novamente vence
mos pelo placar de 5 a 2. Dia 12 de fevereiro nosso time deslocou-se até a

vizinha cidade de Monte Castelo onde' enfrentamos a 'equipe do Rio das
Antas EC, onde a equipe Majorvieirense venceu pelo placar de 4 a 3. Já
no dia 19 de fevereiro fomos até Lagoão do Sul onde enfrentamos e ven

cemos a equipe do Santo Antonio EC por 4 tentos a 2. Dia 5 de março re

cebemos a visita do Clube Atlético Alvaral de Curitiba ondé a nossa equi
pe venceu pela contagem de 8 tentos a 1. Nota-se pelos jogos até, aqui
disputados que nosso time atravessa excelente fase. E para nossa grande
alegria agora contamos com nosso time no Campeonato do Interior pro
movido pela "Liga Esportiva Canoinhense". Temos até a presente data 30
jogadores que se prontificaram para fazerem suas inscrições. Podemos
notar que nos seis jogos disputados até agora marcamos 31 gols e sofre
mos apenas 14.

PASSARELA DA SOCIEDADE

Aniversaria hoje dia 18 o senhor Miguel Nazario, residente em
Rio Novo.

Dia 19 aniversaria a senhora Adéli.a Bueno, esposa do Sr. José
Antonio Bueno, residente nesta cidade.

Dia 20 aniversaria o Senhor Bento Bueno de Farias, desta cidade.
Dia 21 aniversaria a garotinha Márcia, filha do Sr. Lucio Adan

cheski, residente em Lagoa do Sul.
Dia 22 aniversaria a Sra. Geni Muchaloskí, esposa do Sr. Otavio

Muchaloski, residente' em Major Vieira. ..

Dia 23 aniversaria a Sra. Eulália esposa do Sr. Mario Borek, re
sidente nesta cidade.

Dia 24 aniversaria o garotinho Laecio Grosskopf, filho do casal
Hugo e Daniela Grosskopf, residente nesta cidade.

A todos os aniversariantes a coluna envia sinceros parabéns.

NOTAS DIVERSAS

Acometido de uma enfermidade veio a falecer dia 13 o Sr. Hélio
.

dos Anjos Ortiz, Secretário da Saúde do atual governo. Seu sepultamen
to ocorreu no dia seguinte na cidade de Curitibanos. De Major Vieira as
sistiram ao sepultamento os senhores Claudio Gadotti, João Batista Ru
thes e Adir Veiga.

--xXx--

O Dr. Jorge Konder Bornhausen enviou telegrama ao Diretório
Municipal da ARENA, agradecendo as manifestações favoráveis a sua can-
didatura ao Governo do Estado. . ;

-.-xXx-·-
Dia 16 último muitos candidatos fizeram seus testes para escritu

rários do BESe em nossa cidade. O resultado informarei na próxima
edição.

--xXx--
A Câmara de Vereadores desde o dia 10 de março está se reunin- r

do às sextas-feiras e não mais às terças como acontecia anteriormente.
- ,.

-.-xXx--
...

Estão se aproximando as festas de Páscoa, que talos responsáveis
por lotes no centro da cidade fazerem uma boa limpeza. Principalmente
em frente a Igreja 11atriz.

, <

_ ,Esposa, filhos, netos e bisnetos, ainda ínconíorrnados
Com a perda do inesquecível senhor

MAMED CADOR

convidam parentes e amigos para a missa de 6 meses de seu
falecimento a realizar-se hoje, dia 18 às 19 horas,. na Igreja
Matriz.


